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EVANGELIKUS
NAPTAR
~

./

AZ 1989. ÉVRE

KIADJA
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS
SAjTÓOSZTÁLYA

EGYHÁZ

ELŐSZÓ

Olyan időben indít juk útjára az 1989. esztendőre szölö Evangélikus Naptárt,
amikor népünk és hazánk sorsa mindannyiunkat mélyen foglalkoztat. Próbatételes,
nehézidőben él nemzetünk. A kibontakozásért, a gazdasági és erkölcsi gondok Ieküzdéséért, a külsö és belső megújulásért mindenkinek össze kell fognia ebben a
hazában. Nekünk, evangélikus keresztyéneknek is, vállalva közös feladatokat, közösáldozatokatis népünk, hazánk, valamennyiünk javáért. Ezért is választottuk az
1989. éviEvangélikus Naptár központi témájául a nép és a haza fogalmát, valóságát.
Mit jelent nekünk Istennek az a rendelése, hogy ebben a népben és hazában születtünk és élünk? A nevezetes évfordulókkal kapcsolatos cikkek is részben ugyanezt
a célt szolgálják: úgyemlékeznek egyházunk és népünk múlt jára, hogy a jelen kérdéseiben is eligazítást, erősítést, indításokat adjanak.
Honnan kapjuk naponként az erőt ahhoz, hogy a családban, földi hivatásunkban,
népünk és hazánk életében, a mai világban a krisztushit belső erejével, a keresztyén szeretet aktivitásával élhessünk? Onnan, hogy ezt nem a magunk erejéből
tesszük, hanem a feltámadt Krisztus erejéből, vezetése alatt, Szentlelke naponkénti
irányításával.Az egyház életében is, személyes keresztyén életünkben is! "Feltámadt a halálból" - az evangéliumnak ez a középponti üzenete hitünk alapja, szeretetünk forrása, életünk hordozója. A bűn és halál fölötti győzelem, a Húsvét titka,
azegyházéletének a legmélyebb titka. A feltámadt Krisztus láthatatlan, de valóságos jelenlétéből élünk naponként, a gyülekezetben is, személyes keresztyén életünkben is. A Feltámadott küld minket az ige hirdetésének és a szeretet cselekedeteineka szolgálatába. S az Ő feltámadása reménységünk alapja, hogy nem a halálé,
hanem Isten Országáé a végső szó életünkben.
Legyen áldás az Evangélikus Naptár szolgálatán az Úr 1989. esztendejében is,
evangélikusgyülekezetben, családokban és híveink életében!
Nagy Gyula
püspök
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JANUAR
Újév 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

r!jév
Abel
Benjamin
Leóna
Simon
Vízkereszt
Attila

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Kol 3, 17
Lk 4, 16-21
~t 2, 13-23
Ezs 43, 16-19
2Kor 6, 14-16
Fil 4, 10-20
Mt 2,1-12
Jel 21, 9-12. 21-23

Zsolt 8
Lk 3, 1-6
Lk 3, 7-9
Lk 3,10-14
Lk 3, 15-20
Ef 3, 2a. 5-6
Lk 4, 1-13

Vízkereszt utáni 1. vasárnap 3Móz 26, 12
8. Vasárnap
9. Hétfő
10. Kedd
ll. Szerda
12. Csütörtök
13. Péntek
14. Szombat

Szörény
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Veronika
Bódog

Mt 3,13-17
Józs 3, 5-ll
Mk 1, 1-8
Jn 3, 22-30
Mt 4, 12-17
lKor 1, 26-31
Jn 5, 19-24

Vízkereszt utáni utolsó vasárnap IS. Vasárnap
16. Hétfő
17. Kedd
18. Szerda
19. Csütörtök
20. Péntek
21. Szombat

Lóránt
Gusztáv
Antal
Piroska
Sára
Gréta
Fábián
Ágnes

f~

"

l

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Artúr, Vince
Zeima
Timót
Pál
Vanda
Lotár
Károly

Adél
Martina
Virgília

Zsolt 40
Lk 5, 17-26
Lk 5, 27-32
Lk 5, 33-39
Lk 6,1-11
Lk 6, 12-19
Lk 6,20-26

Dán 9, 18

Mt 20, 1-16a
l Sárn 15, 35b-16,
Fil 1,27-30
lMóz 6, 9-22
1Kor 3, 5-10
Mt 10,40-42
lMóz 7, 14-27

Hatvanad vasárnap 29. Vasárnap
30. Hétfő
31. Kedd

Ézs 60, 2

Mt 17, 1-9
2Móz 34, 29-35
Jn 12, 34-41
Jn 1,43-51
2Móz 24, 1-2.
9-ll. 15-18
Mt 16, 24-28
Fil 3, 20-4, 1

Hetvened vasárnap 22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zsolt 4
Lk 4,14-21
Lk 4,22-30
Lk 4,31-37
Lk 4,38-44
Lk 5,1-11
Lk 5, 12-16

Zsolt 18, 1-20
13Lk 6,27-36
Lk 6,37-42
Lk 6, 43-49
Lk 7,1-10
Lk 7, 11-17
Lk 7, 18-23

Zsid 3, 15

Lk 8, 4-8 (9-IS)
Mt 13, 10-17
Mk 11,15-19

Zsolt 19
Lk 7, 24-35
Lk 7,36-50
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FEBRUAR
1. Szerda
2. Csütörtök
3. Péntek
4. Szombat

Ignác
Karolin
Balázs
Oszkár
Ráhel

Mk 6,1-6
Lk 8, 1-3
Mk 4,26-29
Lk 8, 4-15
2Kor (ll, 18-30) 12,
1-10
Lk 8,16-21
Ézs 28, 23-29
Lk 8, 22-25

Ötvened vasárnap - Lk 18, 31
5. Vasárnap

6.
7.
8.
9.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

10. Péntek
ll. Szombat

Ágota
Dorottya
Tódor
Aranka
Abigél .

Elvira
Bertold

~k 8,31-38
i;\m 5, 21-24
Ezs 58, 1-9a
Jóel 2, 12-19
2Móz 32, 1-6.
15-20
2Kor 7, 8-Ba
Mt 7, 21-23

Zsolt 15
Lk 8,26-39
Lk 8, 40-56
Lk 9,1-9
Lk 9,10-17
Lk 9, 18-27
Lk 9,28-36

Böjt 1. vasárnapia - Jn 3, 8
12.
13.
14.
15.

Vasárnap
Hétfö
Kedd
Szerda

16. Csütörtök
17. Péntek
18. Szombat

Lúlia
Ella
Bálint
Kolos
Georgina
Julianna
Donát
Konrád

Mt 4, 1-11
Jak 4, 1-10
Jak 1, 12-18
Mk 14, 17-26
(27-31)
2Kor 6,1-10
Mt 16,21-27
Jel 20, 1-6

Zsolt 6
Lk 9,37-45
Lk 9,46-50
Lk
Lk
Lk
Lk

9,57-62
9,57-62
10, 1-16
10, 17-20

Böjt 2. vasárnapja - Róm 5, 8
19. Vasárnap
20. Hétfö
21.
22.
23.
24.
25.

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Zsuzsanna
Álmos
Arnáta
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza

Mk 12,1-12
4Móz 16, 1-7.
18-19.23-25
Jn 8, 21-30
Mk 14, 32-42
2Kor 13, 3-6
Gal 4, 12-20
Mt 12,38-42

Zsolt 25
Lk
Lk
Lk
Lk
Lk
Lk

10, 21-24
10,25-37
10, 38-42
18, 31-43
19, 1-10
19, ll-27

Böjt 3. vasárnapja - Lk 9, 62
26. Vasárnap
27. Hétfö
28. Kedd

6

Sándor
Ákos
Elemér

Lk 9,57-62
1Pt 1, 13-21
Mk 9,38-41

Zsolt 10
Lk 19,28-40
Lk 19,41-48

4/6

MARCIUS
1.
2.
3.
4.

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér

Mk 14,43-52
Jer 20, 7-13
2Tim 4,1-5
Mk 8,10-21

Lk
Lk
Lk
Lk

20, 1-8
20, 9-19
20,20-26
20, 27-40

Böit 4. vasárnapja ~ Jn 12, 24
5. Vasárnap
6. Hétfő
7. Kedd
8. Szerda
9. Csütörtök
10. Péntek
ll. Szombat

Adorján
Leonóra
Tamás
Zoltán
Franciska
Ildikó
Aladár

Jn 12,20-26
Jn 6,23-29
Fill, IS-21
Mk 14, 53-65
5Móz 8, 2-3
[n 10, 17-25
Am 8,11-12

Zsolt 16
Lk 20, 41-44
Lk 20, 45-21, 4
Lk 21, 5-19
Lk 21, 20-28
Lk 21, 29-38
Lk 22,1-6

Böit 5. vasárnapja - Mt 20,28
12. Vasárnap
13. Hétfő
14. Kedd
IS. Szerda
16. Csütörtök
17. Péntek
18. Szombat

Gergely
Krisztián
Matild
Nemzeti ünn.
Henrietta
Gertrúd
Sándor, Ede

Mk 10, 35-45
Jer IS, 10. IS-20
4Móz 21, 4-9
Mk 14,66-72
Jób 19, 21-27
Jn 11,47-54
Jn 17, 1-8

Zsolt 22, 1-22
Lk 22,7-23
Lk 22,24-30
Lk 22,31-38
Lk 22,39-46
Lk 22, 47-53
Lk 22,54-62

Virágvasárnap - Jn 3, 14-15
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Nagypéntek
Nagyszombat

József
Hubert
Benedek
Beáta
Emőke
Gábor
Irén

Jn 12, 12-19
Mk 14, 3-9
Jn 12, 27-33
Mk IS, 1-15
Jn 13, 1-15 (34-35)
Jn 19, 16-30
lPt 3, 18-22

Húsvét - Jell,
26. Húsvét
27. Húsvéthétfő
28. Kedd
29. Szerda
30. Csütörtök
31. Péntek

Erika
Hajnalka
Gedeon
Jónás
Izidor
Árpád

Zsolt 22, 23-32
Lk 22, 63-71
Lk 23,1-12
Lk 23, 13-25
Lk 23, 26-32
Lk 23,33-49
Lk 23, SO-56

18

Mk 16,1-8
Lk 24, 13-35
l Kor 5, 7-8
2Tim 12, 8-13
lKor IS, 19-28
lKor IS, 35-49

Lk 24, 1-12
lKor IS, 12-20
Lk 24,36-49
Lk 24, SO-53
Koll,1-8
Kol 1,9-14
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APRILIS
1. Szombat

Hugó

I Kor IS, 50-58

Kol 1, IS-20

Húsvét utáni 1. vasárnap - lPt 1, 3
2. Vasárnap

Aron

3. Hétfő

Keresztély

4. Kedd

Felsz. ünn.

5.
6.
7.
8.

Vince
Cölesztin
Herman
Lidia

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Jn 20, 19-29
IPt 1,22-25
Róm 13, 12-14
IJn 2, 12-17
Mk 16,9-20
Jel 7, 9-17
IMóz 32, 22b-32

Zsolt 20
Kol 1,21-23
Kol 1,24-29
Kol 2, 1-7
Kol 2, 8-IS
Kol 2, 16-19
Kol 2, 20-23

Húsvét utáni 2. - Misericordias Domini - Jn 10, ll. 27-28
9. Vasárnap
10.
ll.
12.
13.
14.
IS.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Erhardt

Zsolt
Leó
Gyula
Ida
Tibor
Tas

Jn 10, 11-16
(27-30)
Jn 10, 1-11
Mt 26, 31-35
Jn 21, 15-19
IPt 5, 1-4
Ez 34, 23-31
Jn 10,27-30

Zsolt 23
Kol 3, 1-4
Kol 3, 5-ll
Kol 3,12-17
Kol 3, 18-4, I
Kol 4, 2-6
Kol 4, 7-18

Húsvét utáni 3. - Jubilate - 2Kor 5, 17
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vasárnap

Rudolf

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Enikő
lima
Kocsárd
Tivadar
Csilla
Anzelm

Jn IS, 1-8
Ef 4, 17-24
Róm 1, 18-25
2Kor 4, 16-18
Gal 4, 22-31
Gal 6, 14-18
Gal 5,1-6

Zsolt 28
Dán 1, 1-21
Dán 2,1-26
Dán 2,27-49
Dán 3, 1-30
Dán 5, 1-12
Dán 5, 13-30

Húsvét utáni 4. - Cantate - Zsolt 98, 1
23.
24.
25.
26.

Vasárnap

Béla

Hétfő
Kedd
Szerda

György
Márk
Ervin

27. Csütörtök
28. Péntek
29. Szombat

Arisztid
Valéria
Albertina

Mt 11,25-30
Jak 1, 17-21
Jn 6, 66-69
Mt 21,14-17
(18-22)
Mt 21, 18-22
lKor 1,6-10
l Sárn 16, 14-23

Zsolt 45
Dán 6,1-29
Dán 7, 1-14
Dán 7, 15-28
Dán 12, 1-13
ApCsel 1, 1-14
ApCsel 1, IS-26

Húsvét utáni 5. - Rogate - Zsolt 66, 20
30. Vasárnap

8

Katalin

Jn 16, 23b-28
(29-32)

Zsolt 30

-

MAJUS
1. Hétfő

Munka ünn.

2. Kedd
3. Szerda

Zsigmond
Irma

4. Csütörtök

Mennybemenetel
ünn.

5. Péntek
6. Szombat

Gottfried
Frida

1Kir 3, 5-15
Mt 6,5-15
Jn 17,20-26
Lk 24, (44-49)
50-53
Jel1,4-8
Jel 4, 1-11

ApCsel 2, 1-13
ApCsel 2, 14-28
ApCsel 2, 29-36
Zsolt 47
ApCsel 2, 37-41
ApCsel 2, 42-47

Húsvét utáni 6. - Exaudi - Jn 12, 32
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.

Vasárnap

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Napoleon
Gizella
Gergely
Armin
Ferenc
Pongrác
Szervác

Jn 15,26-16,4
Jn 14, 15-19
Mt 10, 16-20
1Kor 2, 12-16
Jn 7,37-39
J;:zll, 14-20
Ezs 41, 17-20

Zsolt 27
ApCsel 3,
ApCsel 3,
ApCsel 3,
ApCsel 4,
ApCsel 4,
ApCsel 4,

1-10
11-16
17-26
1-12
13-22
23-31

Pünkösd - Zak 4,6
14. Pünkösd
15. Pünkösdhétfő

16.
17.
18.
19.
20.

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Bonifác

Zsófia
Mózes
Bánk
Erik
Buda
Bernát

Jn 14, 23-27
Mt 16, 13-19
Ez 36, 22a. 23-28
1Sám 3, 1-14
Ef4,1I-16
Gal 3, 1-5
4Móz ll, 11-12.
14-17. 24-25

Zsolt 118, 1-14
Zsolt 118, 15-29
Zsid 1, 1-3
Zsid 1,4-14
Zsid 2, 1-9
Zsid 2, 10-18
Zsid 3,1-6

Szentháromság ünnepe - Ézs 6, 3
21. Vasárnap

Konstantin

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Júlia
Dezső
Eszter
Orbán
Fülöp
Helga

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

In 3, 1-8 (9-15)
Ezs 6,1-13
2Kor 13, 11-13
J;:f4,1-6
Ezs 44, 21-23
Ef 1, 3-14
lTim 3, 16

Zsolt 29
Zsid 3, 7-19
Zsid 4, 1-13
Zsid 4, 14-5, 10
Zsid 5, 11-6,8
Zsid 6, 9-20
Zsid 7, 1-10

Szentháromság utáni 1. - Lk 10, 16
28. Vasárnap

Emil, Csanád

29. Hétfő
30. Kedd
31. Szerda

Keve
Janka
Angéla

Lk 16, 19-31
2Tim 3, 14-17
Jón 1, 1-10"(11-16)
Jón 2, 1-11

Zsolt 13
Zsid 7, ll-22
Zsid 7, 23-28
Zsid 8, 1-13
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JUNIUS
1. Csütörtök

Tünde

2. Péntek
3! Szombat

Anna
Ildikó

Mt 9, 24-28; 10,
1-7
Jer 15, 10. 15-21
Préd 12, 1-8

Zsid 9, 1-10
Zsid 9, ll-IS
Zsid 9, 16-28

Szentháromság utáni 2. - Mt ll, 28
4. Vasárnap

Kalocsa

Lk 14, (15) 16-24

5. Hétfő·
6. Kedd
7. Szerda

Fatime
Norbert
Róbert

Préd 4, 17; 5, 1-6
Mt 10, 7-15
1Kor 14, 1-3.
20-25
1Kor 9, 16-23
Jón 3, 1-10
Jer 3, 14-17

8. Csütörtök
9. Péntek
10. Szombat

Medárd
Félix
Margit

Zsolt 18, 21;-37.
47-51
Zsid 10, 1-18
Zsid 10, 19-25
Zsid
Zsid
Zsid
Zsid

10, 26-31
10, 32-39
ll, 1-7
ll, 8-22

Szentháromság utáni 3. - Lk 19, 10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Barnabás
Virág
Tóbiás
Vazul
Jolán
Jusztin
Laura

Lk 15, 1-7 (8-10)
Mk 2,13-17
Bír 10,6-16
2Móz 25, 17-22
2Móz 32,30-34
Jón 3, 10; 4, 1-11
Jn 6, 37-40

Zsolt 32
Zsid ll, 23-31
Zsid ll, 32-40
Zsid 12, 1-11
Zsid 12, 12-17
Zsid 12, 18-24
Zsid 12, 25-29

Szentháromság utáni 4. - Gal 6, 2
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Arnold
Gyárfás
Rafael
Alajos
Paulina
Zoltán
Iván

Lk 6,36-42
Jn 8, 3-ll
2Kor 2,5-11
Jak 3, 13-18
1Kor ll, 20-32
Róm 15,1-7
Lk 1, 57-67
(68-75) 76-80

Zsolt 7
Zsid 13, 1-14
Zsid 13, 15-25
ApCsel 4, 32-37
ApCsel 5, 1-11
ApCsel 5, 12-33
ApCsel 5, 34-42

Szentháromság utáni 5. - Ef 2,8
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Vilmos
János, pál
László
Levente
Péter, Pál
Pál

Lk 5, 1-11
Ez 2, 3-8a
Róm 13, 8-10
2Kor 8, 10-15
1Kir 19, 19-21
Jn 1, 35-42

Zsolt 1
ApCsel 6, 1-7
ApCsel 6,8-15
ApCsel 7, 1-16
ApCsel 7,17-29
ApCsel 7,30-43

.JULIUS
1. Szombat

Tibold

Mt 19,27-30

ApCsel 7, 44-53

Szentháromság utáni 6. - Ézs 43, 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Ottokár
Kornél
Ulrik
Emese
Ézsaiás
Cirill
Teréz

Mt 28, 16-20
5Móz 7, 6-12
l Kor 6, 9-ll
Gal 3, 26-29
lPt 2, 2-10
lPt 3, 18-22
Jel 3, 1-6

Zsolt 26
ApCsel 7,
ApCsel 8,
ApCsel 8,
ApCsel 9,
ApCsel 9,
ApCsel 9,

54-8, 3
4-25
26-40
1-9
10-19a
19b-31

Szentháromság utáni 7. - Ef 2, 19
9.
10.
ll.
12.
13.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

14. Péntek
15. Szombat

Veronika
Amália
Lili
Izabella
Jenő
Eörs
Henrik

Jn 6, 1-15
2Móz 16, 32-35a
2Móz 19, 3-8
Fil 2, 1-4
lKor ro, 16-17
(l8-22)
Jn 6, 47-51
2Kor 5,1-9

Zsolt 2l, 1-8
ApCsel 9, 32-43
ApCsel 10, 1-20
ApCsel ro, 21-33
ApCsel lü, 34-48
ApCsel ll, 1-18
ApCsel ll, 19-30

Szentháromság utáni 8. - Ef 5, 8-9
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

22. Szombat

Zalán
Elek
Frigyes
Emília
Illés
Dániel

Mt 5, 13-16
Róm 6, 19-23
Ga16,7-10
Jn 9, 1-7 (8-12)
Mt 7, 13-21
lKor 6, 9-14.
18-20
Mária,Magdolna Fil 1,6-11

Zsolt II
ApCsel 12,
ApCsel 12,
ApCsel 13,
ApCsel 13,

1-19a
19b-25
1-12
13-25

ApCsel 13, 26·-41
ApCsel 13,42-52

Szentháromság utáni 9. - Lk 12, 48
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Lenke
Krisztina
Jakab
Anna
Olga
Ince
Márta

Mt 25, 14-30
1Kir 3, 16-28
lPt 3, 1-6
lPt 4, 7-ll
Ez 3, 17-19
Jer 1, 11-19
Mt 7,24-27

Zsolt 14
ApCsel 14, 1-7
ApCsel 14,8-20
ApCsel 14, 21-28
ApCsellS, 1-12
ApCsel 15, 13-35
ApCsel 15,26-16,

5

Szentháromság utáni 10. - Zsolt 33, 12
30. Vasárnap
31. Hétfő

Judit
Oszkár

Lk 19,41-48
Róm 11,1-15

Zsolt 33
ApCsel 16,6-15

II

'-------

AUGUSZTUS
1.
2.
3.
4.

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

5. Szombat

Péter
Lehel
Csilla
Domonkos
Vajk

ApCsel 16, 16-24
ApCsel 16, 25-40
ApCsel 17, 1-15

1Kor 10, 1-13
1Kir 21,1-16
Jer 16,14-17
JSir 1, 1. 12-17
20-21 a
Mt 23,34-39

ApCsel 17, 16-34
ApCsel 18, 1-22

Szentháromság utáni 11. - IPt 5, 5
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Berta
Ibolya
Lászlo
Emőd
Lőrinc
Tibor
Klára

Zsolt 17
ApCsel 18,23-19,7
ApCsel 19,8-22
ApCsel 19, 23-40
ApCsel 20, 1-16
ApCsel 20, 17-38
ApCsel 21, 1-14

Lk 18,9-14
Mk 9,33-37
l Sám 17, 28-SI
Mt 21, 28-32
Gal 2, 16-21
2Sám 16, 5-14
Ez 17,22-24

Szentháromság utáni 12. - Ézs 42. 3
13. Vasárnap

14.
IS.
16.
17.
18.
19.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

{poly
Ozséb
Mária
Ábrahám
Anasztáz
Ilona
Huba

Zsolt 119, 1-8
ApCsel 21, IS-26
ApCsel 21,27-40
ApCsel 22, 1-22
ApCsel 22, 23-30
ApCsel 23, 1-11
ApCsel 23, 12-35

Mk 7,31-37
Mk 8,22-26
Mk 1,21-28
Mt 9,27-34
Jak 5, 13-16
Mk 5, 22-43
1Kor 3, 9-IS

Szentháromság utáni 13. - Mt 25, 40
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Vasánap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Alkotmány ünn.
Sámuel
Menyhért
Farkas
Bertalan
Lajos
Róza

Zsolt 119,9-16
ApCsel 24, 1-21
ApCsel 24, 22-27
ApCsel 25, 1-12
ApCsel 25, 13-27
ApCsel 26, 1-23
ApCsel 26, 24-32

Lk 10, 25-37
2Sám 9, 1-11
Mk 12,41-44
Mk 3,31-35
~Móz 22, 20-26
Ezs 58, 7-12
Jer 22, 13-19

Szentháromság utáni 14. - Zsolt 103, 2
27.
28.
29.
30.
31.

12

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Szilárd
Ágoston
Lilla
Róza
Erika

~k 17,11-19
Ezs 40, IS-26
Gal 5,16-23
!Tim 1, 12-17
3Móz 9,22-10,

5

Zsolt 119, 27-34
ApCsel 27, 1-12
ApCsel 27, 13-26
ApCsel 27, 27-44
ApCsel 28, 1-10

SZEPTEMBER
1. Péntek
2. Szombat

Egyed
Rebeka

Mk 1,40-45
1Krön 29, 9-21a

ApCsel 28, 11-16
ApCsel 28, 17-31

Szentháromság utáni 15. - lPt 5, 7
3.
4.
5.
6.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda

Hilda
Rozália
Viktor
Zakariás

7. Csütörtök

Regina

8. Péntek
9. Szombat

Mária
Ádám

Mt 6,25-34
lKir 17, 7-16
l Tim 6, 6-lia
Gal 5, 25-26; 6,
1-3. 7-10
JSir 3, 22-26.
31-32
~Kor 7, 20-24
Ezs 38, 9-20

Zsolt 119,25-32
2Kir 2, 1-15
2Kir 5, 1-19a
2Kir 16, 1-16
2Kir 17, 1-23
2Kir 18, 1-12
2Kir 18, 13-37

Szentháromság utáni 16. - 2Tim 1, 10
10. Vasárnap

Erik

ll. Hétfő
12. Kedd
13. Szerda
14. Csütörtök
15. Péntek
16. Szombat

Teodóra
Szabolcs
Ludovika
Szerénke
Enikő
Edit

Jn ll, 1 (2) 3.
17-27.41-45
Mk 6,14-29
Jób 5, 17-26
Róm 4,18-25
Jak 1, 2-12
Ezs 49, 14-21
Jak 5, 9-ll

Zsolt 119, 33-40
2Kir 19, 1-19
2Kir 19, 20-37
2Kir 22, 1-13
2Kir 22, 14-23, 3
2Kir 23, 4-25
2Kir 23, 26-37

Szentháromság utáni 17. - l1n 5, 4
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Hajnalka
Titusz
Vilma
Csendika
Máté
Móric
Tekla

Mt 15,21-28
IMóz 32, 23-32
]Jn 4, 4-ll
~k 9, 17-27
Ezs 49,7-13
Jn 9,35-41
Ef 4, 1-6

Zsolt 103
2Kir 24,1-17
2Kir 25, 1-21
Ezsd 1, 1-11
Ezsd 3, 1-13
Ezsd 4, 1-24
Ezsd 5, 1-17

Szentháromság utáni 18. - 11n 4, 21
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Gellért
Kleofás
Jusztina
Labore
Vencel
Mihály
Jeromos

Mk 12, 28-34
Ef 5, IS-21
1Tim 1, 5-9a
Mt 5, 23-26
Jak 2, 1-8
Lk 10, 17-20
Mk 10,17-27

Zsolt 65
Ezsd 6, 1-22
Ezsd 7, 1-28
Hagg 1, 1-15
Hagg 2, 1-9. 20-23
Jel 12, 7-12
Neh 2, 1-10
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.OKTOBER
Szentháromság utáni 19. - Jer 17, 14
1. Vasárnap

Malvin

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Petra
Helga
Ferenc
Aurél

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Brúnö

Amália

Lk 12, (13-14)
IS-21
Mk 1, 32-39
Jer 17,12-17
Mik 7,18-20
4Móz 12, 1-15
2Móz IS, 22-27
júd 20-25

Zsolt 34
Neh 2, Il-20
Neh 4,1-17
Neh 5, 1-19
Neh 8, 1-18
Neh 9, 1-3. 32-37
Neh 10, 1. 29-40

Szentháromság utáni 20. - Mik 6, 8
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Etellw
Dénes
Gedeon
Fenyőke
Miksa
Kálmán
Helén

Mk 10, 2-9 (10-16)
5Móz 27, Il-26
2Móz 18, 13-27
Mal 2, 13-16
Fil 1-22
Ef 5,25-32
IKm 7,29-31

Zsolt 119,41-48
Péld 25, IS. 21-28
Péld 26, 4-12
Péld 26, 13-19
Péld 17, 1-6. 17
Péld 28, 1-5
Péld 19, 5-ll. 18

Szentháromság utáni 21. - Róm 12,21
IS. Vasárnap
16. Héúő

Teréz
Gál

17. Kedd
18. Szerda
19. Csütörtök

Hedvig
Lukács
Luciusz

20. Péntek
21. Szombat

Irén
Orsolya

Mt 5, 38-48
Mt IS, l-lla.
18-20
2Kor 10, 1-6
1Móz 13, 7-18
1Kor 12, 12-14.
26-27
Jn 15,9-17
2Tim 4,5-8

Zsolt 119,49-56
Lk Il, 1-13
Lk ll, 14-28
~k 11,29-36
Lk ll, 37-44
Lk 11,45-54
Lk 12, 1-12

Szentháromság utáni 22. - Zsolt 130, 4
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Előd
Gyöngyi
Salamon
Blanka
Dömötör
Szabina
Simon

Mt 18,21-35
Mt 7,1-5
1Kor 5, 9-13
1Sám 26,S-25
lJn 3,19-24
Róm 7, 14-25a
lJn 2, (7-ll) 12-17

Zsolt 73
Lk 12, 13-21
Lk 12,22-34
Lk 12, 35-48
Lk 12,49-59
Lk 13, 1-9
Lk 13, 10-17

Szentháromság utáni 23. - lTim 6, 15-16
29. Vasárnap
30. Héúő
31. Kedd
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Jenő
Farkas
Reform. ünn.

Mt 22, IS-22
Róm 13,1-7
Mt 5, 2-12

Zsolt 5
Lk 13, 18-21
Róm 3, 21-28

NOVEMBER
1.
2.
3.
4.

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Marianna
Achilles
Győző
Károly

1Kor 3, 16-23
lSám 5, 1-5
Am 7,10-17
lPt 2, 11-17

Lk
Lk
Lk
Lk

13, 31-35
14, 1-14
14, IS-24
14,25-35

Szentháromság utáni 24. - Kol 1, 12
5. Vasárnap
6. Hétfő
7. Kedd
8. Szerda
9. Csütörtök
10. Péntek
ll. Szombat

Imre
Lénárd
Okt. forr. ünn.
Gottfried
Tivadar
Réka
Márton

~t 9, 18-26
Ezs 43,1-7
Jn 5, 19-24
lKor IS, 35-44a
2Kor 2, 14-17
Ez 47, 1-12
Jel 1, 9-20

Zsolt 3, 1-7
Lk IS, 1-10
Lk IS, ll-32
Lk 16, 1-9
Lk 16, 10-15
Lk 16, 16-18
Lk 16, 19-31

Szentháromság utáni 25. - 2Kor 6, 2
12. Vasárnap

Jónás

13. Hétfő
14. Kedd
IS. Szerda
16. Csütörtök
17. Péntek
18. Szombat

Szaniszló
Klementina
Lipót
Ottmár
J~nő
Odön

Lk 17, 20-24
(25-30)
Jób 14, 1-6
Mt 24, IS-28
Mt 24, 29-35
Mt 24, 36-42
Jer 18, 1-10
Mt 24, 43-SI

ZS-Jlt12
Lk 17, 1-10
Lk 17, 11-19
Lk 17, 20-37
Lk 18,1-8
Lk 18,9-17
Lk 18,18-30

Szentháromság utáni 26. - 2Kor 5, 10
19. Vasárnap
20. Hétfő
21. Kedd
22. Szerda
23. Csütörtök
24.' Péntek
25. Szombat

Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecilia
Kelemen
Emma
Katalin

Mt 25, 31-46
Jer 8, 4-7
IMóz 19, 12-19
Lk 13, (1-5) 6-9
Ez 14, 12-23
Jel 2, 8-ll
Jel 20, ll-IS

Zsolt 69, 1-16
l Thessz 1, 1-10
lThessz 2, 1-12"
Róm 2,1-11
lThessz 2, 17-20
lThessz 3, 1-13
1Thessz 4, 1-12

Szentháromság utáni utolsó - Lk 12, 35
26. Vasárnap

Csongor

Mt 25, 1-13

27. Hétfő

Tünde

28. Kedd
29. Szerda
30. Csütörtök

Stefánia

Ézs 65, 17-19
(20-22) 23-25
Jel 21, 10-27
Mk 13, 31-37
Ez 43, 1-7a

Noé

András

Zsolt 69, 17-22.
30-37
lThessz 4, 13-18
lThessz 5, 1-11
Thessz 5, 12-28
2Thessz 1, 1-12
]'í

DECEMBER
1. Péntek
2. Szombat

Elza
Aranka

IPt 4, 12-19
2Pt 3, 3-13

2Thessz 2, 1-17
2Thessz 3, 1-18

Ádvent 1. vasárnapia - Zak 9,9
3. Vasárnap

Olívia

4. Hétfő
5. Kedd
6. Szerda

Borbála
Vilma
Miklós

7. Csütörtök
8. Péntek
9. Szombat

Ambrus
Mária
Emőke

Mt 21,1-9
Hab 2,1-4
Mik 2, 1-5. 12-13
Jel 22, 12-13. 17.
20-21
lMóz 49,8-10
Jn 18, 33-38
Jel 5, 1-14

Zsolt 24
Zak 1, 7-17
Zak 2, 1-9
Zak 2,10-17
Zak 3, 1-10
Zak 4, 1-14
Zak 5, 1-11

Ádvent 2. vasámapja - Lk 21, 28
10. Vasárnap

Judit

ll.
12.
13.
14.
15.
16.

Arpád
Gabriella
Luca
Szilárd
Johanna
Etel

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

J,-k21,25-33
Ezs 26, 1-12
Jel 2, 1-7
Jel 3, 7-13
Mk 13, 5-13
Jel 3, 14-22
Mt 24, 1-14

Jak 5, 7-8
Zak 6, 1-8
Zak 6,9-15
Zak 7, 1-14
Zak 8, 1-3. 14-23
Zak 9,9-12
Zak 12,9-13, 1

Ádvent 3. vasámapja - Ézs 40,3. 10
17. Ulsárnap

Lázár

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Estike
Viola
Csaba
Tamás
Zénó
Viktória

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Mt 11,2-6 (7-10)
Mt ll, ll-IS
Mt 3, 1-12
Jel 3, 1-6
Hös 14, 6-10
~ 1,14-15
Ezs 45, 1-8

1Kor 4, 1-5
Zak 14, 1-11
Mal 1,6-14
Mal 2, 17-3, 5
Mal 3, 6-12
Mal 3, 13-18
Mal 3, 19-24

Ádvent 4. vasárnapja - Fil 4, 4-5
24. Vasárnap

Adám, Éva

25. Hétfő
26. Kedd

Karácsony ünn.
Karácsony 2. n.

27.
28.
29.
30.

János
Kamilla
Dávid
Anikó

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

31. Vasárnap
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Szilveszter

Lk 1, (39-45)
46-55 (56) Lk 2,
1-14 Tit 2, 11-14
Lk 2,15-20
Mt 10,16-22

Fil 4, 4-7
Zsolt 2
ApCsel 6, 8-15; 7,
55-59
lJn 1, 1-10
Jn 1, 1-5
Jel 12, 1-6. 13-17 Jn 1,6-8
Fim 3,14-16
Jn 1,9-13
Ezs 49, 13-16
Jn 1, 14-18
Lk 2, 22-40 Lk 12, Zsolt 46 Róm 8,
35-40
31b-39

Új püspök és felügyelő
a Déli Egyházkerület élén
Október 24-én ünnepélyes
istentisztelet és közgyűlés
keretében a Deák téri
templomban dr. Nagy Gyula
püspök-elnök beiktatta hivatalába
dr. Harmati Bélát,
a Déli Egyházkerület új püspökét

és dr. Frenkl Róbert
kerületi felügyelőt.
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IGEI MEDITÁCIÓK
"Harmadnapon feltámadott
halottaiból' ,
Páratlan, lélegzetelállító, világraszóló hírt röpít szét az Írás, amikor tudtul adja, hogya kereszten kiszenvedett, eltemetett Názáreti Jézus harmadnapra feltámadt a halálból. Erre az
eseményrekészítette fel Jézus tanítványait utolsó jeruzsálemi útján (Mk 8,31; 9, 31; 10,34),
errőlhall megdöbbenten Péter ajkáról a pünkösdi gyülekezet (ApCsel 2, 24), erre emlékezteti
Pálalig húsz évvel a történtek után a korinthusi gyülekezetet (l Kor 15, 4), de ez rejtőzik kimondatlanul is az Újszövetség minden kijelentése mögött.
Ha ez a hír igaz, akkor valami egészen új kezdődöll el a világban, akkor minden másképpen
van, mint ahogy eddig hittük. A legenda szerint az ókor nagy tudósa, Arkhimédész egyszer
ígyfakadt ki: Csak egy szilárd pontot adjatok, s akkor sarkaiból forgatom ki a világot! Tudja
ugyanis,hogy ilyen pont az egész világmindenségben nincsen. Jézus feltámadása viszont az
esendő,múlandó emberi létünk számára éppen ezt az "arkhimédészi pontot" jelentheti. Ha
Jézusfeltámadt, akkor nem a bűné és a halálé az utolsó szó, még nem veszett el minden remény,s a "mi fáradozásunk nem hiábavaló az Úrban (l Kor IS, 58), mégha ezerszer is annak
tűnik.
Ilyen nagy jelentőséget kétségkívül csak akkor tulajdonítunk Jézus feltámadásának, ha jól
megértettük a húsvéti esemény természetet. Mert a reanimáció, a klinikai halálból vagy tetszhalálbóltörténö életrekeltés ma már nem szárnít rendkívüli dolognak. Jézus azonban a bibliai híradás szerint valóságosan halott volt és el is temették. De még csak Jairus leányának
vagyLázárnak esetéhez sem fogható, ami vele történt. Számukra a feltámadás csupán néhány
évhaladékot jelentett a földi életben. De azon, aki húsvét hajnalán támadott fel, a halál többé
nem vehetell erőt. Benne a halhatatlan élet győzött a halál felett.
A magyar "feltámadott" szó nem adja vissza pontosan, amit a húsvéti hír tudatni akar velünk. Mert úgy is érthetjük, hogy Jézusban halála után még maradt valami titokzatos erő,
amelfyelszétfeszíthette és lerázhatta magáról a halál bilincseit. A szónak az eredeti görög szövegbentalálható formája azonban világossá teszi, hogy maga Isten, aki "megeleveníti a halottakat és létre szölíthatja a nemlétezőket" (Róm 4, 17) lépett közbe, és ragadta ki Jézust a halál
markából. Jézus feltámadása ezért félreérthetetlen jele annak, hogy Isten amellé állt, akit mi
emberek elutasitouunk, és hamis megváltóként a keresztre juttattunk.
Mert figyeljük meg: Bibliánk mindig egy lélegzetre szól Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról.A keltŐugyanis eltéphetetlenül összetartozik. Az egyik esemény a másikat magyarázza, s csak
így örömhír számunkra mindkettő. Isten éppen azt a Jézust támasztotta fel halhatatlan életre
és tette mindenek Urává (ApCsel 2, 36), aki a kereszthalálig elmenő törhetetlen szeretettel
hordozta el a bünös embert. S megfordítva is áll: húsvétkor nem valami bosszúálló szellem
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lépett ki a sírból, hanem az az Úr, aki ugyanazzal a szeretettel munkálkodik az övéin lkeresz·
tül a világban, s viszi végül is diadalra Isten ügyét, amelyőt a keresztre vitte. Így árad kimeríthetetlen vígasztalás és bátorítás a sebeit önmagán hordozá f'eltámadottból!
De ami a keresztyén hitünk "arkhimédészi pontja", sarkköve, az egyúttal "az Achilleszsarka" is. Mert ahogya mondabeli hős csak a sarkán volt sebezhető, mi is a feltámadáshit
terén vagyunk a legmegingathatóbbak. Mert tapasztalataink szerint a világ-sora, rendje nem
változott húsvét óta sem. Ennélfogva a halálban hiszünk és nem az életben. Éppen a napokban olvastam Kosztolányiné megjegyzését Karinthyről: hogyan is fordulhatott meg ,egy ilyen
felvilágosult ember fejében a feltámadáshit dajkameséje?! Devalljuk meg őszintén: szemközt
a halállal még a keresztyén hitben élő ember is elbizonytalanodik. Hiába tudjuk, hogyvalami
rendkívülinek kellett történnie, ami a mesterük gyalázatos halála miatt vert.seregként szétfutó tanítványokat újra Jézus útjára állította, valami elfogadhatóbb magyarázátot keresünk.
Bibliánk azonban világosan tanúskodik arról, hogy a tanítványok nem hiszékenységük áldozatai voltak. Maga a Feltámadott győzte le hitetlenségüket azzal, hogy megjelent nem
(IKor 15, 5-8). Minket is csak Ő ajándékozhat meg szilárd és győzelmes húsvéti hittel. Ma
már nem jelenik meg szemünk előtt, hanem igéjében szól hozzánk, amely azért lehet megelevenítő erő, mert mögötte a feltámadott és élő Úr áll. Nem a mi ingatag hitünk tartotta fenn
Jézus ügyét kétezer éven áto Fordítva van: a Feltámadou-ébreszti és tartja ébren a hitet 'bennünk,
akik oly könnyen lerakjuk a fegyvert a halál előtt.
Cserháti Sándor

Jézus Krisztus missziói parancsa
A tizenegy tanítvány pedig elment Galuiba arra a helyre, ahova jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek pedig fútelkedtek. Jézus hozzájuk lépett.és így szólt: "Nekem
adatott minden hatalom mennyen és foldön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon aV114g ugezetéig." (Mt 28, 16-20)

E jól ismert, kereszteléskor újra meg újra hallott parancsnak van előzménye, alapja, tartalma és ígérete is.
Van előzménye. Tágabb ésszükebb értelemben egyaránt. Tágabb értelemben az egész jézusi
életmű: tanítása, gyógyításai, nevelő szeretete, áldozatos halála, feltámadása. Mindaz, amiben megmutatta, ki Ő és miért jött e világra. Szűkebb értelemben a feltámadást követő galileai jelenet: az egyik krisztusjelenés, amire a tanítványok kétféleképpen válaszoltak - voltak, 'akik leborultak előtte, és voltak, akik kételkedtek benne. A leborulás,az imádat.a helyes
magatartás. Máté evangélista ugyanazt a szót használja a gyermekségi történetben, :amikor
a napkeleti bölcsek rátalálnak az újszülöttre, mint amit itta tanítványok hódoló magatartásáról mond. Leborultak előtte. Ismerjük ezt Péternél is, amikor a halász észreveszi, hogy a
Szent találkozott vele: leborul előtte. Ismerjük a kételkedő Tamásnál is, amikor megjelenik
neki a Feltámadott, ámulattal mondja: én Uram és én Istenem! Az veszi kornoíyan a missziói
parancsot ma is, aki ismeri az előzményeket és átélia Szent je1enlétét. Lehet ez a magatartás
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idegen-kerunkemberétől', mert ma inkább a partnert, a társat, a barátot várjuk, mint a Szentet. Korunkelemzöiügy vélik, általánosságban hiányzik ma a "szent érzete", Mégis Jézussal
kapcsolatbankihagyhatatlan magatartás ez. Komolyan csak az veszi parancsát, aki leborulva, hódolattal hallgatja Őt. Evangélikus kegyességi életünkből gyakran éppen ez a hódolat,
imádat hiányzik ...
%n alapja. Neki adatott minden hatalom. Fantasztikusan merész kijelentés ez. Csak Jézus
ajkánlehet igaz. Soha uralkodó, császár, király, elnök, vezető józanul ki nem mondhatta. Valamelyeshatalom adatik az embernek, de minden hatalom csak Neki adatott. Szájában hitelesez a szö, Nem tévedés eZ? Hiszen hatalom nélkülinek mutatkozott. Vallási vezetők .és a
römaiállamhatalom képviselói'elört hatalom nélkülinek látszott. Bármit tehettek vele a hatalom.akkoribirtokosaicrníg végül igazságtalanul bitófára juttatták. Látszölagaz irigység, gyűlölet, fanatizmus hatalma-legyőzte Őt, a valéság mégis más. Ócskapiacon lim-lomok között
lehetlátni néha a Gecsemánéban imádkozó vagy,a Megfeszített képét. Kidobták, mert nem
kellett, a modern lakásban már nem volt hely számára. Ővé minden hatalom? - nehezen
képzelhetőel. Húsz évszázad'alatt visszaéltek nevével, tanítványai gyakran egymásnak estek,
nevétmagatartásukkal megcsúfolták. Ő" tűrte. Vagy nem volt hatalma büntetni?
A hatalom nagy kísértés, vissza is lehet élni vele. Ő legyőzte egyszer, kétszer, sokszor, s
hatalmátcsak a szeretet gyakorlására használja. Azok veszik komolyan a missziói parancsot
ma is, akik tudják, mögöttük az 0, hatalma áll ...
Van tana/ma. Gazdag, sokrétű, értelmes, világos parancs ez: menjetek el! Ti mindnyájan,
akik hozzám jöttetek, akik felvettétek-az én igámat, és tőlem tanultatok szelídséget és alázatosságot,.akiketnyugalmamban.részesítettelek. Jöjjetek - menjetek! E két ütem összetartozik Jézusnál. - Tegyetek tanítvánnyá minden népet! Nincs kivétel, minden ember címzett,
nincs megkülönböztetés. Nincs senki, akinek nem való a tanítványi lét, aki született antitanítvány.Kereszteljétek meg.őket az újszövetség jeleként, az új közösséghez tartozás ritusaként, az újjászületés fürdőjében. Tanítsátok őket: a tanítás nem luxus, nemcsak különösen
teherségeseknekkötelezö, a gyülekezet egésze-tanui', mert csupa tanítványból áll. A iö tanítványholtig. tanul. Hogy meglehessen tartani jézus parancsait; tanulni kell mindhalálig.
Nem elég csodálkozni' Jézuson, mozdulni.kell, Az arcra borult, a térdre esett, a fejet hajtó
tanítványelindul a másik felé - így teljesíti a tartalmas- parancsot.
Van ígéret is: veletek vagyok minden napon. A tanítvány soha nincs magában, ha látszólag
néha egyedül is van. Ura vele van. A-tanítvány ebben a csodálatos jelenlétben·él. Mestere
nemcsakvalahol van, hanem vele-van. Máte evangéliumát úgy kezdi,.hogy Jézus egyik nevét
említi:Immanuel=-velünkaz.Isjen. Ugyanezzel. fejeződik be M;íté evangéliuma: veletek. vagyok.(Nabiscum-Deus>vobiscum sum).. Többezvmint széjáték. Logikus szerkesztési formarvalóság. Őbenne velünk-van az.Isten. JeJenJéteátélhető, ha-rnegszölal az ige, ha részesülünkszentségeiben, ha ketten-hárman, százan; ezren együtt vagyunk az Ő nevében, velünk
van Ó.
Nagyígéret ez: minden napon, A jelző itt is.olyanfontos, mint előbb: minden hatalom, minden:nép, minden nap. Ma is, holnap is" mindig, amíg, tanítvány. az ember ...
Ma sokan-érzik: érdeklődnek a keresztyénség iránt, új igény jelentkezik, emberek keresnek, a lelki ürességer.vékuumállapoter
nem-bírják. Esetleghívnakbennünket.
Fontos jelenség-ez,figyelnünkkell rá. De vanmég'fontosabb is, ami figyelemre méltó: küldetésünk. A
missziöi.parancs nekünk mai tanítványoknak is szöl: térdre' kényszerít - útra bátorít.
Hafenscher Károly
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A feltámadt Jézus és a Szentlélek
A Szent Lélek munkája közben mindig Jézusra mutat. Amint Péter is első pünkösdi prédikációjában Jézusról tesz tanúságot. Eseményekre emlékeztet. Jézus az ige felülről jövő erejével tanított. Embereket hívott el szavának hatalmával. Életeket újított meg, akik a pénz varázsának rabságában vergődtek, vagy a gyönyör mámorának démonikus erői tartottak
fogságban. Betegeket gyógyított, akik már feladták az életet s beletörődtek keserves sorsuk
végső kilátástalanságába. Embereket szabadított fel vétkeik bénító terhétől a bűnbocsánat
örömteli meghirdetésével. S ezt a Jézust "istentelen kezek" keresztre feszítették, de Isten
igazolta őt a feltámadás eseményében. Igent mondott küldetésére, s akarja, hogy műve folytatódjék, neve minden név fölött való legyen. Ö küldte Lelkét közénk. Általa van velünk a
világ végéig.
A Szent Lélek munkájának folyamatosságát jelzi, hogy szüntelen megujítja életünket. Milyen nagy szükségünk van erre. Könnyen megfáradunk az imádságban. Mi sem jellemzőbb
az első keresztyének életére, mint éppen az, hogy állhatatosak, kitartóak voltak az imádkozásban. Az Isten előtti csend sohasem elfecsérelt idő, fölösleges alkalom, hanem megerősödés kapcsolatunkban azzal az élő Úrral, akitől kaptuk életünket, akinek fontosak vagyunk,
aki Fiát adta értünk, akinek Lelke betöltheti a mi lelkünket is.
Napjainkban sokat beszélünk új spiritualitásról, egész életünket megújító lelkiségről. Bizonyos, hogy ez csak imádsággal kezdődhet. Paul Roth német szolgatársunk egyik versében
így imádkozik: Uram, ha mégis, napjában egyszer teljes csönd lehetne. / Nem kérek többet,
csak egy negyedórát. / Amikor egy hang sincs, semmi se moccan. / Az imádság azonban nem
csupán annyi, hogy mi mondjuk el Istennek köszönetünket ajándékaiért. kéréseinket gyermekeink hitre jutásáért, gyülekezetünk életének megelevenedéséért, magyar hazánk boldogulásáért, hanem odafigyelűnk Isten halkan közeledö lépteire, kopogtatására, s együtt
mondjuk a bibliai Sámuellel: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Ebben a minket megszölító csendben újuihat meg imádságos életünk, s fogadhatjuk a Szent Lélek kiáradását.
A Szent Lélek újít meg bennünket a szolgálatban is. - Körülvesznek bennünket megfáradt életű emberek, akik a mi biztatásunkat várják: magányosok, akik az élet minden terhét
egyedül hordozzák. Emberekkel találkozunk, akik munkahelyet keresnek. Fiatalok s középkorúak kopogtatnak, akik országunkban új hazát találva várják útbaigazító segítségünket,
s szeretnék életüket berendezni s köztünk gyökeret ereszteni. Kapnak-e bíztatást, találnak-e
segítőkész emberekre közöttünk?
Modern életünk váratlan sorsfordulói sokak életét megtépázzák. Megannyi baleset számtalan áldozata után fiatalon egyedül maradt özvegyek a gyermeknevelés minden gondjával és a mindennapok ezernyi teendőivel élnek köztünk. A változó érzelmek indulatának könnyen engedő házastársak válás utáni árvái kiáltanak támasz, közösség és megértés után. Megtalálják-e helyűket a gyülekezetünkben? Századunkban félelmetesen növekszik a határhelyzetbe sodródottak száma. Ezért nehezebb a lét, elviselhetetlenebbnek tűnik
az élet.
Mennyi kísértő gondolat, önártalmas szándék és meggondolatlan tett születik aszívekben,
mert csak magukra hallgatnak vagy mert nincs emberük, akivel Isten színe elé állhatnának.
Lehetőség a szolgálatra mindegyikünknek. Jaj, csak ne üres szívvel, csak ne megkopott szavakkal, és soha ne megfakult lélekkel.
A Szent Lélek újít meg bennünket a szeretetben is. - Az első keresztyénekről jegyezték
föl: Lássátok mennyire szeretik egymást. Bizonyos, hogy vonzó volt imádságos életük. Lé24

lektől áthatott éneklésük és szent légkört árasztott istentiszteletük. Legnagyobb ereje mégis
a szeretetüknek volt. Valljuk meg őszintén, mi magunk is szeretetre és megértésre vagyunk
az élet fárasztö zaklatottságában. Igaz az, amit Nérnet József író így fogalmaz: A felelősség
szeretet nélkül kíméletlenné tesz, / a jog szeretet nélkül keményszívűvé, / az igazságosság
szeretet nélkül kritikussá, / a kötelességteljesítés szeretet nélkül unottá, / a nevelés szeretet
nélkül makrancossá, / az okosság szeretet nélkül ravasszá, / a rendérzék szeretet nélkül kicsinyessé,/ a becsület szeretet nélkül gőgössé, / a vagyon szeretet nélkül fösvénnyé, / a hit szeretet nélkül fanatikussá. / Ezért nélkülözhetetlen a szeretet életünkben ... - Egy festményen
orvosok veszik körül a hatalmas glóbuszt. Nagy szikékkel s aránytalanul hosszú késekkel
igyekeznekmegoperálni lakott földünket, hogy kivágjanak belőle minden gonosz indulatot,
fanatikus gyűlöletet, pusztító szándékot és másoknak ártó tettet. Ha a kép elé állunk, tünödünk, vajon sikerül-e a műtét?
SzentLélek Isten, aki nem osztod részekre a világot, hiszen univerzális vagy, mint a napsugár,s csak az a vesztes, aki előled árnyékba menekül, add magadat, áraszd ránk áldásodat,
újítsdmeg életünket és imádságainkat, frissítsd fel szolgálatunkat és ajándékozz meg szereteted tüzével minket.
Szebik Imre

"Hiszem a testnek feltámadását ... "
Ha ez a mondat nem lenne a hitvallásban, azt gondolhatná valaki, hogya Szentlélek ajándékával,az egyház tagjaként, a szentek közösségével és a bűnök bocsánatával sima az átmenet
az örök életbe. Előbb azonban "felhangzik a riadó hangja" (l Thessz 4, 16), "az utolsó
harsonaszó" (l Kor 15, 52), és feltámadnak a Krisztusban elhunytak. A halál utáni élet, az
örök élet nem a jelenleginek a folytatása tehát, nem meghosszabbítása, hanem a réginek
visszahozhatatlan vége és egyúttal úi kezdet, egészen másképpen - totaliter aliter, ahogyan
arégieklatinul mondták. Amint az elvetett magnak el kell pusztulnia, hogy új élet támadjon
belőle,így lesz testünkkel is a feltámadáskor (l Kor IS, 35-49), mindnyájan el fogunk változni(1Kor IS, 51). A magvaknál ez a természet rendje, az embernél Isten teremtő munkája,
hiszena magvakat valósággal óvni kell, a kelleténél előbb ne csirázzanak, Isten népe azonban
sóhajtozvavár "a fiúságra, testünk megváltására" (Róm 8, 23), arra a Krisztusra, "aki az
ö dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket" (Fil 3, 21), sakkor
"hasonlóvá leszünk hozzá" (l Jn 3, 2).
Nagyonföldinek, mélybe húzónak tűnik, hogy a hitvallás a végső beteljesedést kifejező szó
szárnyalásátmegköti: "testnek feltámadását". Hiszen a feltámadáskor nagyon sokszor éppen
a testtől független, testhez nem kötött életet értik, mintha az embernek legnagyobb baja az
lenne,hogy teste van. A bünös ember, - ahogyan Pál apostol mondja: "test és vér" - a maga
önzésévei,kívánságaival, életvitelével, még saját vélt vagy emberek által elismert "szentségével" sem örökölheti Isten országát (l Kor IS, SO),- ennek ellenére a feltámadott Krisztusról
is úgy szólnak az evangéliumok, hogy testben jelent meg, láthatták tanítványai, evett is (Lk
24,43) és Tamást is felszólította, érintse meg sebeit (Jn 20, 27). Jóbnak is az a bizonyossága,
hogymegváltója él és ezért "ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját
magamlátom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár veséim is elhalnak ben-
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nem" (Jób 19,25-27). "Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test" - mondja Pált
apostol (1Kor 15,44): ugyanaz az ember, de mégis egészen más. Feltámad a test, de "nem
nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyekben" - válaszolja Jézus a szadduceusok akadékoskodó kérdésére (Mk 12,25), és egybecseng ezzel, hogy
"az Isten országa nem evés és ivás" (Róm 14, 17). A test feltámadását tehát semmiképpen,
sem lehet abból kiindulva elképzelni vagy értelmezni, hogy a földi életben mit értünk testen.
Emlékeztet azonban a hitvallás nak ez a kifejezése, hogyafeltámadással nem valami "árnyékvilág" köszönt be, nem a mai valóságnak valami kivonata vagy párlata, hanem teljes élet,
szép élet, melyre Isten is - mint a világ hajnalán egykor - rámondja, hogy "igen [ö". Nem
kevesebb, mint amit most átélhetünk, hanem több, de nem töredékes, nem bünös, hanem
tökéletes. " ... nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm"
(Róm 14, 17): igazában el sem tudjuk képzelni (l Kor 3, 9).
Még ha nem is tudjuk minden részletében elmondani, az Újszövetség ismeretében sem,
hogy milyen lesz a feltámadott test, alapvető és döntő vonását mégis ismerjük: a mennyeinek, az utolsó Ádámnak, vagyis Jézus Krisztusnak a képét viseli (1Kor 15,45-49), nincs
tehát kiszolgáltatva a bünnek (Róm 7, 14). Éppen ezért olyan test, melyet itt a földön nem
ismerünk: "lelki test" (1Kor 15,44), vagy "szellemi test", ahogyan a római katolikus bibliafordításban olvassuk.
Hitünk szerint a feltámadott Jézus Krisztus már győzött, uralmát megkezdte, ezért már
a test feltámadása előtt is élhetünk az ő hatalmában: ha meghalunk Krisztussal, élhetünk
is ővele (Róm 6,8), s a tagjainkban uralkodó bün törvényével,szemben egyedül Jézus Krisztus adhat és ő ad is szabadulást (Róm 7,23-24). Krisztusnak ez a hatalma már itt a földön annyira valóságos lehet, hogy a hívő emberről el lehet mondani: "títeket is életre keltett,
akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt ... " (Ef 2, 1).
Amikor tehát a testnek feltámadását valljuk, nem pusztán a keresztyén reménység egyik
eljövendő, mellékes körülményéről szólunk, hanem hitünk alapjáról. Jézus Krisztusrél, aki
már most, földi életünkben, földi-érzéki testünkben megtérésre hív, megújít. igényt tart
ránk és szolgálatába is állít, és aki megváltó munkáját, melyet itt elkezdett rajtunk, egykor
teljessé teszi majd az övéin,
Reuss András
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Népünk és hazánkkeresztyén szemmel
1.
Nincs igazi emberi élet egymagunkban. Közösségekben élünk. Egy családban, egy nép
közösségébenjöttünk a világra. A család mellett a munkatársak között, egy nemzet közösségeben,egygyülekezet és egyház közösségében folyik az életünk. A legtágabb közösség az em:beIViiág.Ezekközött széljunk most az egyik legjellegzetesebbről, az egyik legfontosabb emberi közösségröl: a nép, a nemzet közösségéről.
&rI Barth, 'századunk legnagyobb protestáns teológusa, írja: az, hogy egy bizonyos néphez
tartozunk in a világban, Isten gondoiselésének a konkrét helykijelölése számunkra. Népünk
éshazánkaz 'ahely a nagyvilágban, ahol hitemet élem és szeretetemet gyakorlom, Isten iránt
és etnbertársáim iránt.
A nép,a nemzet, amelyben élek, tehát Isten rendelése a számomra. Az, hogy én itt a
Kárpát-medencében, a Duna partjain születtem, keresztyén hitem szerint nem puszta véletIea.hanem lsten gondviselő rendelése, Isten akarata. Hogy magyarnak vagy a magyar nemzet
tagjaként,ebben az országban születtem, olyan történelmi adottság, amelyet nem én választot'tam; de ugyanúgy nem is változtathatok meg, mint családomat, szüleimet, testvéreimet.
Ajándékokők is, hazám, népem is. Isten gondviselése ajándékai a személyes életem számára.
2.
K,eresztyénhitünk szerint tehát népünk és hazánk Isten iö és értékes ajándéka. De mivé
lehet ezaz isteni ajándék a bűnösember kezében!
Népekrő1a Bibliában először Mózes első könyve 10. és ll. fejezetében hallunk. Bábel tornyiíhakltnélyértelműbibliai története arról beszél, hogyan tette tönkre a népek és emberfajok
kezdetbenbékés közösségét, Isten teremtő akaratát, az ember szíve mélyéről feltörő bűnös
önzés, a dicsőség- és hatalomvágy. A népek Isten dicsőségére törtek, és kitört közöttük az
ellenségeskedés,szembefordultak egymással. Az Ószövetség könyvei megdöbbentő formában irjákle az emberi bűn és önzés következményeit a népek világában. A másik nép fölötti
uralkodás vágya, a kis népek leigázása, véres és pusztító háborúk szenvedései jelzik, hogyan
fl1rliítjaa visszájára az ember bűne azt, amit Isten jónak, szeretete ajándékának teremtett.
A:n~pek'V.ilágánakezérta Biblia szerint kettös arculata van. Egyszerre tükröződik rajta Islen;Ó, gondviselő akarata és az ember bűnének, önzésének, hatalmi vágyának sötét árnyéka,
mérhetetlen :szenvedések forrása az emberiség sokévezredes történetében. Soha nem lehe-
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tünk eléggé éberek abban, hogy a népem, hazám iránti szeretetem ne váljék nemzeti önzéssé,
más népek fölött uralkodni akarássá, sovinizmussá és más népek, népfajok iránti gyűlöletté!
Mennyi megrendítő példát ad csak XX. századunk történelme is arra, hogyan lehet egy néphez tartozás, önzésseI és hatalomvággyal
párosulva, kegyetlen háborúk,
rnilliók kiírtása,
mérhetetlen emberi szenvedések forrásává! Keresztyén hitünk és teológiánk élesen szembefordul a nép és az emberfaj történeti adottságaival való bűnös visszaéléssei, a faji gőggel és
megkülönböztetéssel,
a más népek és nemzetiségek iránti gyűlölettel, a népek és népfajok
fölött uralkodni akarás bűnös eszméivel.

3.
És itt érkezünk el Isten igéje és a keresztyén hit legfontosabb üzenetéhez ebben a valóságkörben. A népemhez, nemzetemhez, hazámhoz tartozás gondviselési adottság; de ugyanakor állan-

dó erkölcsi feladat is a számunkra. Belső, lelki, erkölcsi elkötelezettség arra, hogy szeretetben, cselekvőleg segítsem népem és hazám javát, életét! Hadd idézzük itt néhai Bereczky Albert püspök szép
szavait: "A nép, a saját népem élete, az az első számu terület, aho'l a keresztyének és az egyház szolgálni tartoznak a legjobbal, ami nekik adatott" (Az egyház prófétai szolgálata. Lelkipásztor, 1952. 167. Iap). Négy ilyen fontos közösség van, amelyekben a hívő ember és az egyház szolgálni tartozik "a legjobban, ami neki adatott": a családom, az egyházam, a hazám,
népem és az embervilág. Egyiket sem felejtve el, vagy mellőzve a másikért! Mert a hívő embernek sohasem a valóságos világból kiszakadva kell a hitét megvallania és élnie, hanem a
valóságos világ közösségeiben: családomban,
a gyülekezetemben,
a nemzetem életében és a
mai embervilág legtágabb közösségében. Ezeknek a koncentrikus
köröknek át kell ölelniük
egymást, és nem szabad szembefordulniuk .•..... egymással! A családom iránti szeretet nem lehet
felmentés az egyházam és hazám iránti szeretet elkötelezettsége alól. Es a népem, saját hazám
iránti szeretet nem jelentheti más népek, más hazák megvetését, az emberiség "egy vérből
teremtett"
nagy családjának, a népek testvériségének
a megtagadását!
Ez közelebbről azt is jelenti, hogy a hívő emberek nemzetük, hazájuk iránti belső elkötelezettségének sokoldalú, dinamikus és gyakorlatias hazaszeretetté kell válnia. Tevékeny szeretetté népünk és hazánk iránt. Nem állhat meg a puszta érzelmeknél és szép szavaknál. Isten
előtt felelős, aktív részvétellé kell válnia népünk, mai társadalmunk
életében, népünk anyagi, szellemi, erkölcsi és lelki felemelkedéséért,
fejlődéséért, így értelmezett javáért!
Van az Újszövetségnek egy mélyértelmű története, Bábel tornya tragikus ószövetségi történetének az ellentéte. Amikor az első Pünkösd napján a Szentlélek gazdagon kiáradt az apostolokra és az őket körülvevő sokaságra, egyszerre megszűnt a sokféle nyelv zűrzavara, és a
sokféle népből, fajból álló tömegben "mindegyikük
a maga anyanyelvén"
hallja, érti az
apostolok beszédét. Pünkösd csodája a népek és nyelvek bábeli zűrzavarának a megszűnése.
A Szentlélek hatalma alatt a sokféle nép, faj és nyelv egy emberi közösséggé válik: mindegyik
a maga anyanyelvén hallja, érti Isten evangéliumát.
A hit ereje ezen a területen is legyőzi a
bűn rontását: a szeretet egységére viszi el a sokféle nép és emberfaj tagjait, Isten mindegyiküket átölelő szeretete által.
Népünk életében is, az emberiség életében is égető szükség van - különböző hitünk, vallásaink, világnézetünk,
esetleg nemzeti vagy nemzetiségi különbségeink
ellenére is - a mindent átfogó szeretet egységére. A közös jó szolgálatára. A közös erkölcsi cselekvésre. Ahol
emberek, népek és emberfaj ok együtt küzdenek a rossz, a bűn, a szenvedés és a halál rontó
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hatalmaiellen, közös szolgálatban a jóért, az ember földi és örök javáért, oda alászáll az Ég
gazdagáldása! Ott Isten áldása nyomán a közös erkölcsi felelősségből reménység születik.
Reménységnépünk iövöjéért, a népek világa iövöiéért és örök életünk iránt.
Nagy Gyula

Evangélikusság és magyarság
Petőfi Sándor az AposlOlban így tesz hitvallást:
"Egy életet adtál én nekem Atyám,
S én azt szolgálatodra szentelem."
Aző számára ez a szolgálat a népért, a nép szabadságáért, fölemelkedéseért folytatott küzdelmetjelentette. Így fogalmazta meg az utód egyúttal evangélikus elődeinek is az érzését,
akik vállalvaaz üldöztetést, életüket úgy szentelték Isten szolgálatába, hogy azt a tiszta tanítás,a magyarságért való harc jellemezte. A reformáció korától számíthatjuk a népért megszólalómagyar költészet és irodalom kezdetét.
ElsőkéntDévai Bíró Mátyás hozta Wittenbergből magyar földre Luther Márton tanítását.
l535-benmár megjelenik Ozorai Imre evangélikus irányú műve: Krisztusról és egyházáról, meg
az Antikrisztusról és annak egyházáról. Első protestáns szellemű könyv ez a magyar nyelven
nyomtatottakközül. Nemsokára megjelenik Gálszécsi István első magyar nyelvű énekeskönyve is.
FarkasAndrás az egykori wittenbergi diák A zsidó és a magyar nemzetről szóló verses krönikája a két nép küzdelmét, megpróbáltatásait az Istentől való vezetettségét állítja párhuzamba. Betisi András, aki Gálszécsi tanítványa volt, már az egész világtörténelmet bibliai
alaponmagyarázza. Emellett az evangélikus énekköltészet legjelentősebb úttörői közé tartozik. Kátéjában Luther tanítását terjeszti.
A Perényiek körül csoportosulók másik legkiválóbbja Szkhárosi Horváth András. Igazi Iírikus. Indulatok feszítik sorait. Már nem az a szelíd hang jellemzi öt, mint Dévai Bíró Mátyástvagy Ozorai Imrét. A helyzet kiélezettebb, a hangnem támadóbb, egyértelműbb. Az
ö vonalánhalad tovább Setárai Mihály. Reformátori munkája a dél-dunántúli hódoltsági területeken indul meg. Az ő idejét már az állandó hitviták és harcok jellemzik. Reformátori
munkájamellett egyházszervező tevékenysége jelentős. Laskói papsága idején százhúsz gyülekezetetszervezett. Két hitvitázó drámája közül az ismertebb: Az igaz papságnak tükiire.
Azeredeti magyar nyelvű színjátszást alapozza meg ezzel.
A fellendülő írásbeliség idejére mindenekelőtt a bibliafordítási kísérletek számának növekedésejellemző. Ezek közül is kiemelkedik Syluester János Újszövetség fordítása. Előszavában "az magyar nipnek, ki ezt olvassa" ajánlotta művét.
Abibliaközpontúság jellemző a históriás énekekre éppen úgy, mint a már említett történeti
munkákra. Azonban ezekben a bibliai történetek aktualizálva, a népet tanítva, annak fájdalmát megszólaItatva íródtak. Mert a társadalom, a nép sorsa a reformátorokat mindig foglalkoztatta. A XVI. század egyik legjelentősebb reformátora Bornemisza Péter irodalmunk első
magyar nyelvű lírai versében pontos helyzetképet ad:
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"Az felföldet bírják az kevély némötök,
Szerémséget bírják az fene törökök,
Vajon mikor leszön jö Budában lakásom!"
A társadalomkritika, a zsarnokkal szembeni viselkedés kérdése ott van első igazán jelentős
drámánkban, Bornemisza Elektrájában is. Gyakran kellett menekülnie üldözői elől. ck semmi sem állt tőle távolabb, mint a megalkuvás, megvesztegethetőség! Ezt el lehet mondani a
reformáció igazán jelentős alakjaira kivétel nélkül. A már említettekre éppen úgy, mint pl.
Magyari Istvánra, aki nem pártfogója kegyét kereste elsősorban, hanem az igazságot. Eletét
sohasem féltve Pázmány Péternek pedig egyetlen igazán jelentős protestáns ellenfele volt.
Nem terjedhettek volna a reformáció munkái, ha nem segítette volna a nyomda működése.
Ezek közül kiemelkedik Huszár Gdl tevékenysége.
Ezek voltak a kezdetek, hogy ott legyenek az evangélikusok mindig a népért oly sokat tevők között.
Gondolnunk kell Wallasz~ Pálra az első rendszeres magyar irodalomtörténetet író lelkészre,
Tessedik Sdmuelre, Bél Mátyásra, Kis Járwsra, kerának egyik legműveltebb emberére és az általa felfedezett Berzsenyi Dánielre, akik mind-rnind nemzetünk legkiválóbbjai közé tartoztak.
Petrőczy Kata Seidánia az első számottevő magyar költőnő, kinek méltó követője volt Dukai Takách Judit. Bajza József jelentős irodalomszervezö és kritikusi munkája is említést érdemel.
Az 1848-49-es szabadságharcban is büszkén emlegetjük az evangélikus Petőfit, Kassuthot, a "nemzet papját" Székács Józsefet. Györi Vilmos műfordítöi tevékenysége nemcsak
egyházi jellegű volt. Többek között ő fordította magyarra Cervantes Don Quijote-ját,
Méltatlanul feledkeztünk el a magyar filozófia kiemelkedő alakjáról Böhm Károlyí'61 és
nem emlegetjük az újra "felfedezett" Hamvas Béla evangélikusságát sem. Pedig büszkék lehetnénk rájuk! Reményik Sándorról szinte minden evangélikus tudja, hogy hittestvérünk
volt, de kevesebben tudják, hogy pl. Karinthy Frigyes is evangélikus volt. Es sorolhatnánk
tovább az újabb kor jelentős íröit, művészeit, tudósait. A maiak közül Weöres Sándor munkája kiemelkedik. Nem hagyhatjuk említés nélkül a mai magyar evangélikusságnak egyházunkkal szoros kapcsolatban levő művészét, zeneszerzőjét Szokolay Sándort.
Ezt az áttekintést mégcsak vázlatnak sem nevezhetjük, nagyon sok nevet sorolhatnánk
még. Inkább csak ízelítő, hogy mit is jelentett és jelent az evangélikusság a magyar kultúrának. Mert akik igazán elkötelezettek voltak Jézus ügye mellett, azok megalkuvás nélkül szentelték életüket népünk javára.
Nagy László

A magyar evangélikusság
történetéből
Történelmi tényezők öröksége, hogy hazánk evangélikussága századokon keresztül nemzetközi jellegű volt: jobbára három nemzetiségból tevődött össze. A Kárpár-medencében
végzett utolsó népszámlálás adatai szerint 191O-ben egymillió háromszáznegyvenezer evangélikus közül egyszáztizennyolcezer, azaz 31 % volt a magyar.
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Az apáink nemzedékében még csaknem másfélmilliós hazai lutheranizmus
számára a többi felekezet veszteségéhez képest is a legnagyobb csapást jelentette a trianoni békediktátum.
Vegyük szemügyre a mai határainkon belül élő - ma már döntő többségű - magyar anyanyelvü evangélikus lakosság történelmi múlt jának néhány jellegzetes vonását.
A legnagyobb tömb a dunántúli, azon belül is a kemenesaljai magyarság. Az ellenreformáció ugyan már a XVII. század elejétől újabb meg újabb hullámokban
intézte támadásait hol a patrönusok megnyerésével, hol fegyveres erőszakkal - mégis rendkívül erős bástyáknak bizonyultak Kemenesalja, Rábaköz, Répceoidét: és Tóköz ősi gyülekezetei. Nem sokkal a
csaknem végzetes Gyászévtized előtt, 1661-ből ránk maradt a kiváló Musay Gergely dunántúli püspök Nemeskéren kelt összeírása: ez nem kevesebb, mint 222 dunántúli anyagyülekezetet sorol fel!
Mi volt a titka annak, hogy a templomaikat
utóbb kapával-kaszával is megvédeni kész magyar őseink oly buzgón ragaszkodtak az Ágostai Hitvalláshoz? Hármas gyökerű ennek az indítéka: reformdtoraink maguetése; a magyar pietisták műkiidése és iskoláink kulturális öröksége.
Mai nemzedékünknek
mindhárom tényezőre újra és fokozottan fel kell figyelnie, ha jövőjét
felelősséggel akarja építeni.
Először Nádasdy Tamás sárvári udvara lett otthona az ágostai hitvallású prédikátorok,
tanítók, írók és nyomdászok hitet és műveltséget egyszerre szorgalmazó törekvéseinek.
Déoai
Mátyás, "a magyar Luther" itt fogalmazza ábécés könyvét, Syioester János itt jelenteti meg
nyelvtanát, majd a magyar nyelvü Újtestamentumot.
Ez a vár adott otthont nagy költőnknek, Tinódi Lantos Sebestyénnek is, aki sok bolyongás után ide tért vissza örökre megpihenni. A nádor fiát, Nádasdy Ferenc "fekete béget" pedig a bátor és tudós Magyari István prédikátor kísérte el törökverő hadjárataira ...
Azt sem szabad az utókornak elfelednie, hogy Pápa és környékének magyar evangélikussága mennyit köszönhet ottani jeltelen sírokban nyugvó két reformátorának,
Sztárai Mihálynak és Huszár Gálnak.
Az első reformátori nemzedék magvetése igazán majd csak később, a XVIII. század elején
szökkent szárba. A prédikátorok
a sok megpróbáltatás,
olykor véres üldözések közepette
bátor helytállásra biztatták
a gyülekezeteket:
az különösen
az artikuláris korszakban,
1681-1781 közötti időszakban lett nyilvánvaló. Csak tisztelettel gondolhatunk
névtelen falusi őseinkre, akik Vadosfa és Nemeskér, Nemescsó és Nemesdömölk
népes filiáiban vasárnaponként messze utakra keltek, hogy élhessenek az Igével és a szentségekkel.
Győr és környékének magyar pietista prédikátorai
azonban többet is tettek annál, hogy felekezeti
öntudatot öntsenek a lelkekbe: ők Krisztus követésére, átadott keresztyén életre akarták serkenteni a rájuk bízott nyájat.
Gazdag irodalmi tevékenység, építő könyvek kézbeadása volt ennek a törekvésnek a jellemzöie. Hadd emeljünk ki néhány példát. Torkos András győri rektor és lelkész imakönyvet, kátét és Újszövetséget Irt. Bárány György sárszentlőrinci
szervező főesperes gyermekpedagógiai munkát, áhitatoskönyvet,
magyarázatos szentírást, kátét és hitvallást publikált.
Vásonyi
Mártonnal és Sartorius Szabó János tudós társaival kézbe adja "Az igaz keresztyénségről"
szölö vaskos kötetet, a lutheri kegyességnek bűnbánatra és új életre serkentő neves termékét.
Rajtuk kívül Aáchs Mihály Fábri Gergely és sokan mások segítették hozzá a szorongatott dunántúli magyar evangélikusságot
ahhoz, hogy kitartsanak hitükben, amíg fel nem virrad a
tolerancia.
Afelvilágosodásnak is sokat köszönhettek őseink. Kis János későbbi püspök Soproni Magyar Társasága nem kisebb egyéniségekre volt döntő hatással, mint Berzsenyi Dánielre, DöbrenteiGáborra vagy Balassa Jánosra. Az evangélikus iskolák széles kulturális kisugárzására
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kell gondolnunk, ha Sárszentlőrinc, Bonyhád, Kővágóőrs, Köszeg és Sopron múlt jának lapjait forgatjuk.
A magyarság, a nemzeti tudat erősítése a reformkortál kezdve azután Pesten, a Pest-környéki
nemesség soraiban vagy a híres miskolci algimnázium bátor magyar diákjai között egyaránt
kimutatható igény volt. A Bach-korszak diktatúráját és germanizáló törekvéseit hitükért és
magyarságukért egyszerre küzdö őseink helytállása minden erővel igyekezett meggátolni. Tanuljunk példájukból!
Fabiny Tibor

A NEMZETISÉGEK
EGYHÁZUNKBAN
Anémet evangélikusság a múltban
és ma Tolna-Baranyában
AXVIII. század első negyedétől kezdődően meghatározó jellegű volt az egyházmegyére az
itt lete1epült német gyülekezetek sora. Főként Tolnában, majd később Baranyában is,
szinteegy tömbben éltek egymás mellett ezek a gyülekezetek. Nagy többségük Hessenből
települt be, és így magukkal hozták az ottani kegyességi típust, amely mindvégig érezhetővolt, sőt ma is érezhető bennük. Tudni kell, hogy Hessenben egymás mellett, sőt keveredveéltek a lutheránusok és a reformátusok. Ott sohasem volt olyan éles a különbség a
két egyház közt, mint nálunk. Itt is csak azokban a falukban különültek el egymástól,
ahol már volt magyar református gyülekezet. Egyébként általában, mivel a lutheránusok
voltaktöbbségben, evangélikus gyülekezetekké szerveződtek, de ezek mindig bizonyos fokig
kriptokálvinistabeállítottságúak voltak. Ma is azok ott, ahol magyar eredetű evangélikusok
nincseneka gyülekezetekben. Külsőségeikben, istentiszteleti rendjükben nagyon puritánok
voltak,de templomaik, hasonlóan a hesseni templomokhoz, igen díszesek. Jellemezte ezt
a népet a nagyon nagy templom és egyházszeretet. Minden, ami az egyházzal kapcsolatos
volt,nagyon nagy megbecsülésnek örvendett, így a lelkészi szolgálat is. Az istentiszteleti
nyelvanémet volt. Kezdetben a Marburgi Énekeskönyvet használták, később kiadtak egy
Tolna-Baranya-Somogyi, nagyon racionalista énekeskönyvet, vannak gyülekezetek amelyekmég ma is ezt használják. Ennek első kiadására 1806-ban kerüÍt sor. 1910-ben kiadtákaz úgynevezett új énekeskönyvet, ez lényegesen jobb, pietista beállítottságú. Nem
tudták minden gyülekezetben bevezetni, mert nagyon ragaszkodtak a régihez. A gyülekezetekrejellemző volt, hogy nagyon szerettek énekelni, és nagyon sokat énekeltek is.
Természetes,hogy a lelkészek teológiai és kegyességi irányzata nagyon rányomta a gyülekezetekrea bélyegét.
Anémet gyülekezetek népessége hozzávetőlegesen 30-35 ezer fő volt. Általában úgy ezerlelkesgyülekezetek voltak, virágzó egyházi élettel. A második világháború azonban nagyon
nagytragédiát jelentett számukra. Történelmi nyomorúságok szinte tönkretették őket. A fiatalférfiak nagy része háborúba kényszerült, akik visszatértek, azokat a lányokkal és asszonyokkalelhurcolták kényszermunkára, nagyon sokan ott pusztultak. Az itthon maradtak
nagyrészét kitelepítették, áttelepítették. Szinte senki sem maradt meg a saját otthonában.
Családokszakadtak szét, szóródtak szét a szélrózsa minden irányába. Kimondhatatlan nyomorúságotjelentettek a háborút követő évek, amikor a kollektív felelősség alapján mindnyájanháborús bűnösök voltunk. Ennek fájdalmas velejárója volt, hogy az anyanyelvet sem Iehetett gyakorolni. Papok bátorságán múlott, hogy merték-e németül énekeltetni a gyülekezeteket,mertek-e németül vigasztalni és bátorítani. Eltelt csaknem húsz év úgy, hogy né33

metet a híveink legfeljebb a templomokban hallottak. Ma a nemzetiségi kul túrák újraélesztése terén ez óriási problémákat jelent.
A fent említett létszámból ma jó, ha ötezerre tehető a német evangélikusok száma. Ezek
is maradék gyülekezetekben élnek, nagyon sok faluban a száz alatti létszámban. Társgyülekezetekként élünk, egy-egy lelkészi körhöz, mint például az enyémhez is, 5-6 egykori anya-
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gyülekezet
tartozik. Nagyon nehéz a megszokott nagy keretekben ilyen kicsiny létszámokkal
élni.Megvannaka régi szép templomok, állnak az öreg parókiák, gaz és dudva eszi a temetöinket, mert nem győzik a régi sírokat rendben tartani.
Persze,azért örömeink is vannak. Igyekszünk minden erővel megtartani gyülekezeteinket.
Ragaszkodnakis mindenhez, ami az ősöktől ránk maradt. Folynak a szolgálatok rendszeresenmindenütt. Hangzik az ige és zeng az ének és száll az imádság a haza nyelvén is és az
anyanyelven
is. Hisszük, hogy még nemzedékeken áto
Lackner Aladár

Anémet evangélikusság
a múltban és ma
Pusztavámon
Ott,ahola Vértes-hegység megcsendesedve a síkságba fut, s nem is oly távolból a Bakony
küldihűvös szelét, fekszik Pusztavám. Két város, Oroszlány és Mór fogja közre. Leszámítva
a nyugatihatárvidék német nyelvü gyülekezeteit, Észak-Dunántúl egyetlen német nyelvű
evangélikusgyülekezete van itt.
Sűrű erdőségvolt e terület, amikor l715-ben az első néhány telepes megvetette itt a lábát,
s földbevájt kunyhókat, "putrikat" készített magának, hogy aztán küzdelmes munkával
megkezdjeaz új falu, egyben új gyülekezet alapjainak lerakását is. Az első telepeseket
újabbakkövették, Sopron-, Moson megyéből, a mai Burgenland területéről, de közvetlenül
Würtlembergbőlis jöttek. Jöttek magyarok is pl. Szákról, SzendrőI. Akik jöttek, mind evangélikusokvoltak.
Másfélévtized múlva már állnak az első házak, amelyek felváltják a putrikat. Templomuk
azonbancsak 1785-ben lesz. De előbb már két templom építésében vesznek részt. A móri
katolikusiskolaés templom építésében és egy évtized múlva a bokodi evangélikus temploméban.Az elsőben nem jószántukból. A vidék új ura, báró Luzsinszky és a móri kapucinus
szerzetesek
kényszerítik erre. Az utóbbiban, a bokodiban már evangéliumra szomias szívük
indíttatására.1785. április 13-án végre letehetik saját templomuk alapkövét, amelyben még
ugyanannakaz esztendőnek október 9. napján, felzenghet az ének és az imádság a templom
felszentelése
alkalmából. A templom, az ige utáni vágy mindent legyőzött. II. József császár
Türelmirendelete kimondta, hogy ahol száz evangélikus család van, ott építhetnek templomot.Pusztavámon híja volt a száznak, de nem volt híja a hitnek és reménységnek. A két
gondnoknekiindult, hogy gyalog megj árva a császári városig, Bécsig az utat, engedélyt szerezzena templomépítéshez. Mily nagy volt az öröm, amikor Paul Krebs és Lorenz Zechmeisterahosszúútról visszérve hozzák a kiállított császári engedélyt, lehet temploma a gyülekezetnek.S nem egészen fél év alatt áll a templom. Németül, szlovákul és magyarul hangzott
akkoraz ige. S aztán az első világháborúig nagyobb részt csak németül énekelnek, imádkoznak,németül hangzik az igehirdetés. A gyermekek az iskolában németül tanulnak mindent.
A férfiakjószerivela katonaságnál tanulják meg a magyar nyelvet, vagy akik más falukba jár-
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A 200 éves pusztavámi

templom

tak cselédnek, aratni, tudtak magyarul. A lányok közül is azok tanultak meg magyarul, akik
városokba mentek cselédnek, megélhetésüket biztosítani.
A templomban és otthon is a gyülekezet saját német nyelvű énekeskönyvét használta, amelyet egykori lelkésze, Payr Sándor, későbbi teológiai professzor válogatott. Ez az énekeskönyv imádságos részt is tartalmaz, otthoni elcsendesedésre. Sok áldással használják ma is,
közel száz éve, otthon és a templomban.

36

A két világháború között az istentiszteletek
nyelve még mindig a német. Havonta csak egyszervolt magyar istentisztelet. De az iskolában már több mindent magyarul tanulnak a gyerekek. Ahittan, konfirmáció, írás-olvasás továbbra is német nyelven folyik. Ma is különös
áhítattal mondja az idősebb nemzedék a Hitvallást, a Miatyánkot,
ha németül mondhatja.
Talánanémet nyelvü istentiszteletek,
a saját német énekeskönyv is hozzájárult ahhoz, hogy
teljesmagyar környezetben, ~zigetként őrizték meg a német nyelvet.
A második világháború utáni időszak gyökeres változást hozott a gyülekezet, a falu életében. Kitelepítés, kivándorlás miatt felére csökkent az előzőleg már ezernél jóval több lelket
számlálógyülekezet. Tilos volt utcán, iskolában németül beszélni. Bizonyára ennek is tudható be, gyakran előfordul, hogy az idős ember németül szól, a gyereke, unokája magyarul
válaszol. Csak a hetvenes évektől kezdve tanulnak a gyerekek újra németet az iskolában.
Azótaújra éledt a nemzetiségi énekkar és tánckar is. Régi dalaikat, táncaikat elevenítik fel.
Nagy sikerrel szerepelnek az országon belül, de az országhatáron
túl is. Elsősorban a volt
pusztavámiakkal, akiknek jelentős része egy városban él Németországban,
Geretsriedben,
nagyoneleven a kapcsolat. Együtt örültünk templomunk kétszáz éves évfordulóján itthoniak
és kintiek, és adtunk hálát Istennek megtartó irgalmáért, s hangzott az ének, az igehirdetés
magyarul és németül.
Ma a gyülekezeti életben fordult a kocka. Míg régen havonta egyszer volt magyar nyeívű
istentisztelet, ma épp fordítva, havonta egyszer van német nyelvü istentisztelet.
Ilyenkor
öreg, agyonolvasott és imádkozott énekeskönyvünkből
zeng az ének - bár vannak, akik a
gótbetűs énekeskönyvet már nem tudják olvasni, a beszédet még értik. Sok szép szokás még
él a régi hagyományokból.
Az idősebbek különösképpen
is megtartják.
Falunk alatt folyik az úgynevezett Márkus hegyi bányának a szénkitermelése.
Évek óta építési korlátozás, illetve tilalom van a faluban. A fiatalok közül éppen ezért már sokan nem
Pusztavámon építenek maguknak házat. A kis "sziget"
kirajzik, szóródik.
Több mint két évszázadig szigetként őrizték nyelvüket, hitüket, szokásaikat, a pusztavámiak. Sok nehézséggel küzdve vetették meg itt lábukat, gyökeresedtek meg itt, teremtettek otthont, építettek templomot,
iskolát. Az az Istenbe vetett hit, szorgalom és akarat,
amelya semmiből mindezt létrehozta, tudja megtartani ezt a szigetet, hogyha mozog is lábunk alatt a talaj, szét ne szóródjunk.
Puskás János

A szlovák evangélikusság
és kegyesség - múlt és jelen
Békésben
A közel 150 évig tartó török megszállás következtében elpusztultak a középkorban virágzó
alföldifalvak, városok. Az elnéptelenedett,
elvadult vidék a török Magyarországról
való kiüzéseután a Harruckern család tulajdona lett. Az ú] földesúr első dolga az volt, hogy telepeseket hívott hatalmas birtokára. A nagyobb vallás- és jobbágyszabadság
ígéretében bízva
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Ma is rendszeresen tartanak Mezőberényben szlovák nyelvű istentiszteleteket
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szlovákajkú evangélikusok jöttek a Felvidékről Békés megyébe a XVIII. század elején. Több
rajbanérkeztek. Előbb Békéscsabára, utóbb Szarvasra, Mezőberénybe és Tótkomlósra. Magukkalhozták Bibliájukat és szeretett énekeskönyvüket a Tranosciust. E két könyv alakította, formálta kegyességüket, ünnepi és hétköznapi életüket, őrizte nyelvüket.
A telepesekszorgalmas munkájukkal újból termővé tették a földet. Házakat, templomokat,iskolákatépítettek. A bőséges gyermekáldás következtében virágzó gyülekezetek, városokszülettek a Körösök vidékén. A legnagyobb Békéscsaba. Nem sokkal kisebb Szarvas.
Mindkétgyülekezetből népes csoportok rajzottak ki a környékre. Így keletkezett az idők folyamána medgyesegyházi, az ambrózfalvai, a gerendási, a kondorosi, a csabacsűdi gyülekezet. Békéscsabáról,Szarvasról és Mezőberényből a XVIII. század közepén népes csapat indultSzabolcsmegyébe. Ők alapították meg a máshonnan érkezettekkel együtt a nyíregyházi
gyülekezetet.
A Békésmegyébe települt szlovákok nagyon szerették egyházukat, gyülekezeteiket. Tiszteletreméltó áldozattal építették, szépítették ternplornaikat, közöttük a barokk stílusban
épültszarvasi,tótkomlósi, mezöberényi templomokat és a történelmi Magyarország legnagyobbevangélikus templomát, a klasszicista stílusú békéscsabai Nagy templomot.
Sokatáldoztak iskolákra. Nemcsak alsófokú, hanem középfokú tanintézeteket, gimnáziumokat,tanítóképzöt létesítettek. Tessedik Sámuel lelkész Szarvason alapította meg az ország
elsőmezőgazdaságiszakiskoláját.
Az alföldi szlovákok hitéletét, kegyességét döntő módon meghatározta szeretett énekeskönyvük,a Tranoscius, amely biblikus és hitvallásos énekeinek rendkívüli gazdagságával
naponkéntierőforrásnak bizonyult. Mind a mai napig ezt az énekeskönyvet használják. Szívesenénekelnek belőle otthon is. Kedves, szép szokásuk, hogy az istentiszteletek előtt egyegyjóénekes vezetésével énekelnek. A szlovák nyelvű liturgiában a lelkész mindent énekel,
méga lekciókat is. Az ősi liturgikus dallamok mélyen megragadják az ember szívét.
A második világháború jelentős változást hozott a Békés megyei szlovák evangélikusság
életében.Sok ezer ember a megtévesztő propaganda hatására elhagyta szülöföldjét, s áttelepült Csehszlovákiába. Nagyobb részük azonban hű maradt a szülöföldhöz, a hazához. A
társadalmi-gazdaságiátalakulás éveiben sokan elköltöztek az ország iparilag fejlettebb tájaira, városaiba. Így megfogyatkozott a gyülekezetek lélekszáma.
Ezzelegyidejűlegtöbb gyülekezetben fokozatosancsökkent azoknak a híveknek a száma, akik
igényeltéka szlovák nyelvű istentiszteletek tartását, s inkább a magyar nyelvű istentiszteleteket
látogatták.Így történt, hogy egyes gyülekezetekben (Szarvas, Kondoros, Csabacsűd) megszüntekaszlováknyelvű istentiszteletek, noha az ottani lelkészek készek voltak szlovákul is szolgálni,
derésztvevőkhiányában nem lehetett megtartani a szlovák nyelvű istentiszteleteket. Békéscsabán, Tótkomlóson, Mezóberényben a magyar nyelvű istentiszteletek mellett azonban ma is
rendszeresentartanak szlovák nyelvű istentiszteleteket. Nemcsak vasárnaponként és ünnepenként,hanem minden hétköznap reggel is. Amegye székhelyén, Békéscsabán, immár 270 éve
megszakításnélkül minden napon hangzik az ige és az ének szlovákul is.
A szlovákeredetű evangélikusság teljesen szabadon, kedve szerint használhatja anyanyelvét. Így dicsérheti Istent, olvashatja a Szentírást, hallhatja az igét.
Egyházunk vezetősége a múltban törekedett arra, és ma is szorgalmazza, hogy a jövőben
islegyenekolyan lelkészek, akik a hazánkban élő nemzetiségek nyelvén is végzik szolgálatukat az ezt igénylő gyülekezetekben.
Táborszky László
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A szlovák evangélikusság
és kegyessége - múlt és jelen
Nógrádban
A töröktő!" sokat szenvedett nógrádi magyar települések népe megfogyatkozott,
a maradék
is elmenekült a Felvidékre. A török kiüzése után, a XVII. század végén megkezdődött
a beés újratelepítés időszaka Árvából, Zólyomból, Hontból, Sziléziából stb. A betelepültek között a parasztság lutheránus volt és igen gyorsan keveredett a magyar lakossággal vallása és
nyelve előnyére, de mind a mai napig megtalálhatók a magyar nevek is a nemzetiségi falvakban. (Szabó, Kiss; Juhász stb.) Így a sz~vák jegyek ötvözödtek, mégpedig olyan szerenesés
arányban,
hogy az ellenreformáció
megpróbáltatásait
60-70
éven keresztül - elvett
templom, elűzött lelkész és tanító nélkül - a Türelmi Rendeletig (1781) el tudták viselni,
sőt azóta is evangélikus identitásuk, tradícióik megéléséből, átörökítéséből származó "gyötrődéseket"
kiállták. Sokat, sőt mindent jelentett számukra a pásztor nélküli időkben Tranovszky által kiadott (1636) ún, Tranoseius énekeskönyv. (A Zpevnik kevésbé terjedt el.)
A szűk keretek miatt a sok eseményböl csak egy példát. Ősagárdon 1718-178S-ig pásztor nélkül maradt a nyáj. Templomukat lerombolták és új római katolikus templomot kezden építterni
a váci püspökség. Amit nappal építettek, azt éjjel az evangélikus falu lebontotta. A falu pajtájában
tartják istentiszteleteiket és a Türelmi Rendelet adta lehetőség szerint 14(!) hónap alan felépítik
templomukat. A rnúlt egy morzsája. És a jelen? 4OO(!)lelkes gyülekezet fejenként tízezreket áldozva új parókiát és gyülekezeti termet épít, holott helyben lelkésze nincs. (Felsőpetény)
A szlovák kegyesség mibenléte a vallásos tradíciók istentiszteleti gyakorlatában,
a családi
eseményekben
és különféle szokásokban mérhető le.

Szlovák népvise1etbe
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öltözött

asszonyok

egy csoportja.

(Archív fotó)

1. ISTENTISZTELETI

ALKALMAK

Eredetileg énekes szlovák liturgia Tranoseius (Zpevnik) énekekkel. A lelkész a XlX. sz.
közepéig fehér kámzsát viselt. Manapság szlovák istentiszteletet
a nagy ünnepek másnapján,
esetleg havonta egy alkalommal tartanak. A templomban
a nemeknek
és korosztályoknak
meghatározott helyük van. Régen a lányok kor szerinti sorokban állták végig a szertartást
népviseletben. A kivetkőzést követően ez a hagyomány megszűnt. Az asszonyok ma is jelentős számban népviseletben járnak templomba és viséletükről "vissza tükröződnek " az egyházi esztendő liturgikus színei. Több helyen a kettős ünnepek első napján feketébe öltöztek.
Az úrvacsorához a nagy ünnepeken járulnak sokan. Az úrvacsoravételt megelőző napszakban
sokan böjtölnek. A délutáni istentiszteletek
régen katekizációs alkalmak voltak, melyen a fiataloknak kellett számot adni felkészültségükről.
Ezek az alkalmak manapság is tanítói jellegűek. Szép kegyességi szokás - ahol még van -, hogya Miatyánk alatt szól a harang. A betegség miatt részt venni nem tudó testvérek bekapcsolódhatnak
az imádkozásba.

II. CSALÁDI

ESEMÉNYEK

Keresztelés - Évszázadokon keresztül bábaasszony tartja a kicsit keresztvíz alá. Az egyházkelés szertartásán ad hálát az édesanya a gyermekért és felépüléséért.
Ez a szertartás régen
hetekkel a keresztelés után történt, mert a magas csecsemőhalandóság
miatt iparkodtak a pár
napos csecsemőt megkeresztelni.
Konfirmáció - A gyülekezet és a család egyik legnagyobb ünnepe. A gyerekek bocsánatkéréssel járulnak szüleik elé mind a mai napig, és a rokonságot is meghívják - helyenként az emlékező konfirmandusokkal
(10, 20, 50, 60) együtt a konfirrnációi alkalmakra. Több helyen a gyerekek választják megáldásuk
alkalmával felolvasott igét. Az általuk rendezett
délutáni műsoros szeretetvendégségen
emlékeznek a korábban konfirmáltak.
Eskeus - Kezdetben a házassági hirdetésre jelentkezett fiatalokkal együtt imádkozott a lelkész Isten áldásáért. A háromszori hirdetés ma már nem általános. A menyasszony aszszonyavatáson vett részt, eredetileg az esküvő másnapján a keresztanya és a bába jelenlétében. A lelkész a menyasszonyt konfirmációi igéjével áldotta meg. Napjainkban
az asszonyavatás- ahol még van - beolvadt az esketési szertartásba. A násznagyok (tanúk) keresztszüleik a fiataloknak és fontos szerepet töltenek be a házasságkötéskor.
Az ő feladatuk a menyasszony kikérése és búcsúztatása,
a menyasszony befogadásának kérése a fiú családjába stb.
ősi rigmusok formájában. Ezek a megható szokások napjainkig élnek.
Temetés - A csendítés milyensége utal a megboldogult nemére, korára, olykor egyházi
tisztségére is. Korábban lelkészt, tanítót stb. a templomban,
a gyülekezeti tagot háznál ravatalozták fel. A virrasztási idő - ahol még van - imádsággal és énekléssel telik. A legutóbbi
idökig a szertartás után a gyászolók templomi szertartáson vettek részt.

Ill.

SZOKÁSOK

Koledálás (összegyűjtés) - január 6-án a lelkész, tanító, kántor, gyerekek stb. kíséretében
köszönti a családokat az újév kezdetén házról-házra járva. Ez a szokás kihalt.
Balázsolás (február 3.) alkalmával a gyerekek a tudást hangsúlyozó verseket, mondókákat
szavaltak. Megajándékozták
őket.
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Szép szokás - elvétve még - a fiatalok toronybeli éneke szenteste és óév éjjelén.
A szlovák kegyesség szerves részei voltak a családi áhítatok, az ünnepnap délutáni énekek,
betegség esetén a családi úrvacsorák ...
Sok szokás él még a nógrádi szlovák kegyességben, de sok le is értékelödött vagy új tartalommal telítödött.
Kalácska

42

Béla

Kerületi Ifjúsági
Csendes napok
Kiskőrös
Kelenfóld
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ÉVFORDULÓK
Tíz éve alakult meg a Diakonia
szerkesztöbizottsága
A jövöegyháztörténészei talán a nyolcvanas évek végi egyházi változások, a megújulás első,
óvatosmegnyilvánulását, fuvallatát is fogják látni az 1989-ben jubiláló Diakoniában,
ahogy
a címlap hirdeti az Evangélikus Szemlében, a Magyarországi Evangélikus Egyház időszaki
folyóiratában.
Kétségtelen, 1979-ben egy több szempontból
veszedelmesen
egyszínű egyházi életbe,
anélkül, hogy akár akkori, akár későbbi jelentöségét túlértékelnénk,
csaknem a meglepetés
erejéveltört be a Diakonia. Miben állt újszerűsége? Valójában évszázados nemes hagyományok üiraélesztésében. Az evangélikusság,
lelkészek és nemlelkészek,
mindig jelentős, olykor meghatározó szerepet játszottak az irodalmi, a kulturális,
a tudományos életben. Az
evangélikus értelmiség nemcsak az egyházon belül közvetített értékeket - ez sem kevés -,
hanem hitbeli meggyözödésével szoros egységben szolgálta a közéletet, a haza fejlödését, a
társadalmi haladást. Az egyházi élet beszűkülése,
egyfajta defenzív magatartás kialakulása
- amivelnem foglalkozunk, abból nem lehet gond - elhalványította ezt az egyház, az egész
közegszellemi színvonala, igényessége szempontjaból
meghatározó jelentöségű hagyományt.
A világi tájékoztatás hetvenes évekbeli javulása, más történelmi egyházak színvonalas kiadványainak megjelenése, feltehetőleg a nemzetközi kapcsolatok révén érkező információk
isolyankihívást jelentettek, amelyekre egyházunk többek között a Diakonia megindításával
válaszolt.
A szerkesztóbizottságban a püspökök, teológiai professzorok, vezetö lelkészek mellett helyetkaptak a kulturális-tudományos
életben elismert evangélikus értelmiségiek.
De kezdettóifogvaa szerkesztöbizottsági
tagok mellett, mint cikkírók, lektorok és természetesen,
mint
olvasóka világiak jelentös tábora támogatta a folyóiratot.
T1Zév- 1979-1989 - húsz kiadványa már mérlegkészítésre
is alkalmat ad. A mindmáig
hatógond, a ritka, évenként kétszeri megjelenés ellenére a lap betöltötte hivatását, megoldva
a csaknem lehetetlent. Minden kötet önálló értéket képvisel, ugyanakkor megfigyelhető egy
határozott szerkesztési koncepció, amelynek köszönhetöen
kirajzolódott
a Diakonia sajátos
arcéle.Bizonyára a lelkészek is örömmel fogadták a kortárs teológia kimagasló személyiségeit
a folyóiratban, a nemlelkészek számára pedig olykor revelációt jelentett a találkozás.
Hézagpótló szerepet játszott a folyóirat egyházunk történelmi-kulturális
örökségének, hagyományainak ápolásában. Itt említhető, de az egész lapra igaz, hogy határozott evangélikus
iIányultságát mesterien ötvözte egyfelől az ökumenikus,
másfelöl a nemzeti szemlélettel,
gondolkodásmóddal, ily módon egyetemessé téve az üzenetet. Ebben is fel kell ismerni a tudatosszerkesztöi elemet, amely a legnevesebb szerzökkel is részletekbe menöen közölte igényeit,többek között, hogy ne köbe vésettek, hanem mának szólóak legyenek még a megem-
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lékezések is. Így sikerült az első években is, amikor talán óvatosságból, még a kívánatosnál
nagyobb helyet kapott a múlt, nemcsak magas színvonalú, hanem korszerű köteteket kiadni.
Az elmúlt években tovább javult az időszerű kérdésekkel,
többek között társadalmitudományos problémákkal
foglalkozó írások aránya a Diakoniában.
A folyóiratnak fontos
funkciója ez. A tájékoztatás mellett fórumot nyujtani arra, hogy egy-egy terület időszerű
gondjairól evangélikus, keresztyén elemzés, állásfoglalás napvilágot lásson.
Számos cikk további jogos igényeket is kielégített. Problémafelvetése,
a kifejtés és a véleményalkotás alkalmas volt arra, hogy a gyülekezetben
megbeszéljék,
megvitassák.
Több
gyülekezetben, ifjúsági és más bibliaórákon szokássá vált, hogya Diakoniaról beszámolnak,
cikkeivel rendszeresen foglalkoznak.
Az első számtól kezdve igen népszerű a Kulturális Figyelő. Ennek visszhangja is meghaladja egyházunk kereteit. A hazai kritika is jegyzi a rovatot, rangot jelent helyet kapni a témák között, a Kulturális Figyelo is magas szinten ötvözi a sajátosan evangélikus és a korszeru, igényes kritika szempontjait.
Sokan működtek közre már eddig is tíz év alatt abban, hogya Diakonia maradandó értéket
hozzon létre. Ahogy talán korai még a téma választás statisztikus elemzése, vonatkozik ez a
rangosszerzőgárdára is. Egy név azonban, az eddigiekből következően is, nem maradhat említés nélkül. Tíz év húsz kötetét Veöreös Imre szerkesztette. Megbízása nagyszerű választás
volt. Egyházunk nagy műveltségű, széles látókörű, a sajtó, a lapszerkesztés világában is teljesen otthon levő, az újra való fogékonyságát és hallatlan jóízlését egyaránt megőrzö lelkésze,
ma még eléggé fel nem becsülhető, kitűnő munkát végzett. Köszönet érte. És reménység,
hogya következő évtizedben is folytathassa éppenséggel nem könnyű tevékenységét.
Végül tiszteletadás és személyes emlékezés. Tisztelet a lap alapító főszerkesztőjének,
KáJdy
Zoltánnak és emlékezés a Diakonia szerkesztóbizottságának
első üléseire. Ezeken az üléseken,
azelözöszám értékelésében, a következő tervezésében formálódott a lap profilja és csiszolódtunk
magunk is, többen immár deres fejjel, az időnként felizzó viták alkotó légkörében. Ha bevezetőben a reform fuvaJJatára utaltam a Diakonia megindulására emlékezve, hadd erősítsem ezt meg
azzal,tanúim a jelenlévők, a szerkesztóbizottsági vitákban olykor megkezdődött egyházi vezetés,
lelkészekés világiak között az a dialógus, aminek hosszú ideig annyira hiányát éreztük, és amely
ma, egyházban és társadalomban egyaránt visszafordíthatatlan
realitás.
Frenkl Róbert

Szenci Molnár Albert
Halálának 350. évfordulóján
Vándor volt ízig-vérig. Mintha egész életén át hajtotta, űzte volna valami, soha nem nyugodott. Apja, a szenci molnár saját mesterségének
folytatóját akarta látni benne. Naplójában
olvassuk azonban, hogy egy félelmes éjszakán, amikor az egész háznép kimenekült a házból,
öt édesanyja vitte karján, sakkor ő egy "a végénél horgas" üstökös csillagot látott. Talán ez
a látomás űzte, talán ezt az üstököst követte egy életen áto Ady szavával: "nagy sorsra vágyik"
- de nagy sorsot kapott is.
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Élete leírhatatlan. Tizenhat éves korában már szinte a fél Magyarországot bejárta, "inasko
dott" a már nagyon idős Károlyi Gáspár mellett, diákoskodott
Debrecenben,
majd neveli
Kassán. De többre vágyik, nagy útra indul, és ettől szint élete végéig meg nem áll. Az els.
nagy úton a "forrásokig"
akar eljutni, tehát már megragadta az evangélium. Wittenberg
Drezda, Heidelberg, Strassburg - ezek az állomások, s ez utóbbi helyen már elnyeri a tudo
mányos baccalaereusi címet. De megy megint tovább, "bújdosik"
- ahog írja Svájcba, majr
Olaszországba. Genfben találkozik az akkor 78 éves zsoltárfordítóval és teológussal, Beze-vel
Ez a találkozás életre szölö hatású volt. De újra útnak indul, bejárja Németországot,
megfor
dul Prágában, haza-hazatér, majd újra indul. Végüli624-ben
Bethlen Gábor hívja haza, é:
már itthon marad Kassán, majd Kolozsvárott.
1639-ben, 65 éves korában fejezte be nyugta
lan életét, bement a nagy nyugalomba.
Ez a nyugtalan élet nagyon gyümölcsöző volt. Rengeteg írása, könyve ennek bizonysága
Munkásságának
talán három főiránya, csoportja volt.
Nyelvművelő volt a javából. Németországban
találkozott az akkor éledező nyelv műveli
mozgalommal.
Nagy hatással volt rá, de fájt neki, hogy a magyar nyelv elmaradt, kialakulatlan. Életének első könyvei szótárak és nyelvtanok többféle változatban és kiadásban.
Korá.
nak legjelentősebb nyelvápolója, alakítója volt, magyar irodalomtörténetünk
a nagyok, elsők
között tartja számon.
Zsoltárfordítása az elóbbi gyökérből és a Bibliával való találkozásból fakadt. "Bémutatom azén
és dédikálom ... az Dávid Zsoltárit, melyeket nagy munkával magyar nyelvre fordítottam" írja a bevezetóben. Naplójában ezt olvassuk: (1606) "Március 9 ... A Zsoltárok könyvét elkezdtem a francia dallamokhoz igazítani. Május 24. Végeztem a 100. zsoltárral éis megpihentem.
Szeprember 1. Elkezdtem fordítani a 101. zsoltárt. Szeptember 23. Befejeztem az egész zsoltároskönyvet, hála legyen érte az élő Istennek. " Következö évben, 1607-ben sikerül a kiadása, így
jelent meg a "PsalteriUlT! Ungaricum"
Igaza van annak, aki Magyarország Történetében ezt
írja róla: "Nagyszerű verselése és a tartalom mély átélése tette, hogy zsoltárai a református ma·
gyar népnek évszázadokra valósággal lelki önkifejezéseivé váltak, s legnagyobb költőink újra
meg újra merítettek belőlük képeket, stílust, hangulatot." Szenci Molnár Albert ezzel a művével
lett ismert és elismert tudós, éis ezzel szolgált igazán hazai egyházának is.
Hitvédő munkának nevezhetnénk
élete utolsó szakaszát. Pázmány Péter "Kalauz"
címü
könyvére szeretett volna méltó választ adni. Látta, hogy meg kell tennie, de azt is látta, hog)
nincs, aki ezt igazán meg tudja tenni. Újabb útja ehhez volt erő- és anyaggyüjtés. Tudta, teo
lógiára teológiával, igehirdetésre igehirdetéssel kell válaszolnia. Ezért fordította le Scultetus
prédikációit,
Kálvin, Bullinger és mások imádságait. Ezért ültette át magyarra Kálvin Institutióját: "Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás" címmel 1624-ben.
És ekkor talán új szakasz kezdődött életében. A hitigazságoknál
több a hit élménye - ismerte fel. A " Kegyesség gyakorlása" című angol könyvet kezdte magyarra fordítani. Amiko:
azonban rnegtudta, hogy Medgyesi pál már javában ezt teszi, szerényen elküldte neki kézira.
tát, ezzel átadva neki a stafétabotot is.
Mi hajtotta Szenci Molnár Albertet egy életen át? Tudásszomj, ismeretgyűités,
népénel
szolgálni akarása? Igaz. De bizonyára igaz az is, ha azt mondjuk, hogy az a Krisztus hordoz·
ta, akit megismert és aki megragadta őt is. így szolgált egyszerre egyházának és hazájána]
hitével és tudásával. S valahol itt rejlik életének tanulsága is halálának 350. évfordulóján: ;
krisztushit és a tudásszomj nem ellenkezik egymással, sőt a kettő együtt és egyszerre tehe'
minket, mai keresztyén nemzedéket is hasznossá minden vonatkozásban.
Kéveházi
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Lászk

"Erdélyevangélistája' ,
440 éve halt meg Honterus János
A wittenbergi
reformáció
kimagasló
képviselője
volt Erdélyben
Honterus
János
(1498-1549) annak ellenére, hogy Wittenbergben
sohasem járt. Alapműveltségét
Brassóban, szülővárosában szerezte. Tizenhét évesen a bécsi egyetemre iratkozott be, majd ismereteit tovább gazdagítandó,
a rnagisteri fokozat elnyerése után még Krakkóban
is tanult.
IS33-ben Baselben járt. Humanista tudósnak indult, akit a tudományok
legkülönbözőbb
ága foglalkoztatott, de a szászok reformátora lett Erdélyben, akiből mint világítótoronyból
áradt szét az ismeret és a hit fénye az egész országra. Könyveit, kiadványait Európa-szerte
ismerték és becsülték.
IS39-ben nyomdát állított a műveltség szolgálatába, s már ebben az esztendőben
II kiadványróltudunk. Hatalmas teljesítmény volt ez a maga idejében! Hallatlan szorgalom, tenniakarás és tudatos szolgálat, elképzelés állt mögötte.
Bölcs mondások gyűjteményeivel,
meg latin nyelvtannal kezdte a sort, mert jó pedagógusként fel akarta készíteni a további nernzedékeket.
Monogramja:
1 H C (Johannes Honterus
Coronensis) ott található szinte minden művén, Brassó vagy Magyarország címerévei díszített munkáján. Azután logikai és retorikai tankönyvet nyomtatott, sajogismeret
tisztázására
szemelvényeket a római magánjogból. A nyelvtudás fontossága miatt még görög nyelvtant is
adott ki ebben az esztendőben.
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Nemcsak tanított, hanem hirdette az evangéliumot is. Brassói háza udvarán - majd később a templomban - vasárnaponként
prédikációkat
tartott az összesereglett gyülekezetnek. Szívügye mégis az iskola maradt: magasabbrendű
képzést akart nyujtani. Ezért szorgalmazta a teológia meJJett az irodalmi és természettudományos
ismeretszerzést.
Segítséget
nyújtott ezekhez is könyveivel. Így pl. 1541-ben verses földrajzi tankönyvet adott ki. A külföldön már prózában többször megjelent anyagot hexameterekbe szedte és még bővítette is.
Ebben csillagászati
ismereteket,
Európa-Ázsia
és Afrika földrajzának
leírását adta.
Könnyebb emlékelés végett az Újszövetség könyveinek tartalmát is rövid versekbe foglalta.
Sólyom Jenő megáJJapította, hogy forrása a Xv. században élt bencés Petrus Rosenbeimtöl
való, de az ajánlóvers Honterus
saját munkája: latin disztichonokba
összesűrített
gondolatok.
A kegyes olvasóhoz
Bárki vagy, ámde ha Krisztust fontolod egyre szívedben,
Olvasod igéjét, édes ígéreteit,
S járni kívánsz itt az Atya adta parancsolatokban:
Hidd el, az Úr képe fölragyog még teneked!
Csak mindjárt Krisztust tűzd célul elődbe, a Mestert,
Hű tanulásodban:
életed célja csak Ö!
Majd pedig add hozzá buzgóságodhoz
e verset,
Érdemes arra nagyon. Rajta, sietve tanuld!
Mert e tömény kivonattal a teljes szentiratok közt,
Meglásd, jól igazodsz s drága gyümölcse leszen.
(Scholz László fordítása)
Brassó lelkészeként Honterus aztán nagy gondot fordított az egyházszervezet
megújítasara. 1543-ban egyházi rendtartást készített, s ennek hatására más egyházak is csatlakoztak a
reformációhoz.
Egyházrendjét
1547-ben német és latin nyelven is közrebocsátotta:
"Reformatio ecclesiarum Saxoniarum in Transsylvania"
címmel. Brassó város vezető tisztségviselői
hivatalba

lépéskor

hosszú időn át esküt tettek erre. A lelkészek

részére Agendát

készített,

majd kinyomtatta Luther Kis- és Nagykátéját a családok részére. ErdélyröllS42-ben készí·
\.t\.\. \tt~t~'4.~t\\)~tí.'\'4.\t~t\~i) tt~1.\t\\h~\It\

y"~1.t\n\.\)1.\Y".u\mY,,1:\1.m.\)~n\\í.\'d
"Qeo.\9, év·

tizedeken át curó\la eg'ji.k legkeresettebb
tanköwjve lett. Luther \)<\3. szeptemoer l-ién in
levelében értékelte nagyra Ronterus 1ánost és reformátori, tudósi tevéken'jségét.lsten
iránti
hálával emlékezünk halála évfordulóján az erdélyi szászok reformátorára.
akinek példája lDl
is int az egyház tanítói szolgálatának komolyan vételére és az egyházi rendtartás jó kialakJ.
tására.
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Bencze

Michelangelo Buonarotti
425 éve halt meg
1546 - Németország. Koporsót visznek Eislebenből
Winenbergbe.
Ahol a szekér áthalad, a falvak, városok népe némán vagy zokogva áll a gyászmenet útja mellett, legalább
egypillantással búcsúzva utolsó földi útján a keresztyén hit és egyházunk reformátorától,
Luther MártontóI.
18 évvel később - ltália; 1564 tavasza. Futótűzként terjed a szóbeszéd Rómában, futár
viszia hírt Firenzébe: a csodált rnüvészóriás, a művészet "reformátora",
Michelangelo Buonarotti nem alkot többé. A csodálatos szobrokat formáló véső, a lenyűgöző falfestményeket
varázsolóecset, az érzés- és gondolatgazdag
verseket író toll végérvényesen kiesett kezéből.
A firenzei San Pietro Maggiore templomban és a templom előtt gyülekezik a város aprajanagyjaművészekkel az élen, hogy búcsúzzon a reneszánsz kor óriás-mesterétől,
sokak szerint
az egyetemes művészet legnagyobb egyéniségétől.
AXV-XVI. század fordulóján, a történelmi újkor hajnalán vagyunk, mely egy letűnt idő,
a középkor árnyékait, és az újkor élesen felvillanó fényeit hordozza. Az árnyak a történelmitársadalmi viszonyokban élnek. Felkelések, és véres megtorlások sora söpör végig Európán.
Eretnekeknek mondottak és nyomort nem bíró nincstelenek alatt gyulladnak ki máglyák ezrei, mint amilyen volt hazánkban ez időben Dózsa György, s az ő "népe", parasztjai. A török,
azönkény, az inkvizíció pusztít testet-lelket gyötrően. Ám mégis "ez volt a legnagyobb haladóirányú fordulat, amelyet az emberiség ez idáig átélt: e kornak óriásokra volt szüksége, és
megis szülte ezeket az óriásokat"
- írja e korszakról Engels. A humanizmus,
reneszánsz,

Michelangelo Mózes szobra
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reformáció és ellenreformáció szellemtörténeti irányzata és mozgalma él és hat párhuzamosan, "kortársként" ekkor Erazmus, Luther, Kálvin, Leonardo és a 425 éve elhunyt Michel·
angelo lenyűgözö, üstökösként ragyogó életművévei.
Michelangelo dicsőséggel és feszültségekkel. fényekkel és árnyékokkal telített, regényes
élete 1475. március ő-án indult Caprese-ben. Művészi tanulmányait korán, 13 évesen kezdte
Firenzében. Itt nagy hatással volt rá Medici herceg udvara, melynek kertjében lévő szebrászműhelyben dolgozott Bertoldo di Giovani mcster mellett. Első műveit is itt alkotta. 1494·ben
elhagyta Firenzét és Velencébe, majd Bolognába ment. Ez idő tájt kezdett verseket is írni.
1495 végén újra Firenzébe találjuk, majd Rómába utazott. Művészete formálódásában az antik művészettel történő közvetlen találkozás jelent itt jelentős élményt a számára, melyet teljesen egyéni stílussá érlelt tehetsége. 1501·től újra Firenzében dolgozott. Itt alkotta egyik
legnépszerűbb szobrát, az érett reneszánsz hősi eszményképét megtestesítö "Dávid'tot. II.
Gyula pápa megbízásából 1505·től Rómában annak síremlékéhez faragott szobrokat, mely
munkát megszakítva megbízást kapott a Sixtusi kápolna freskódíszítésének elkészítésére.
1511·ben fejezte be e feladatot, s újra a síremlék faragását folytatta. Ekkor készült másik legközismertebb szobra, a "Mózes". 1535-től Ill. Pál pápa a Sixtusi kápolna díszítésének kiegészítésével, a híres "Végítélet" freskójának alkotásával bízta meg. ~ Michelangelót életének
utolsó évtizedeiben építészeti, városépítési és szobrászati problémák foglalkoztatták. A pápa
kinevezte a Szent Péter bazilika föépítészévé. Annak átépítése, kupolájának terve tőle származik, mint ahogy keze munkáját, tehetsége nagyságát csodálhatjuk Röma több terének kialakításában is. E grandiózus alkotások mellett sok kész, és félbemaradt szobor, rajztanulmány, vázlat, több kötetnyi vers maradt fáradhatatlanul dolgozó, alkotó élete után 1564.
február IS-án bekövetkezett halálakor, melyeket féltett kincsekként őriznek ma a világ különböző múzeurnaiban.
Michelangelo mondotta:
"Művész nem gondolhat ki oly nagyot, hogy
Egy márvány tömb ne rejtse már magába"

E szállóigévé lett szó a teljesség, a tökéletesség, a "Mindenek Mindenekben" teremtő Istenének mély tiszteletét, s a művész alázatát is hordozza, tudva, hogy amit az emberi elme,
kéz és tehetség kibont a földi valóság elemeiböl, azt Istenünk már a kezdetektől belé rejtette.
"Árnyékba ültetett embernek" mondta magát, ki így vall: "Az segit élni, ami mást megölne; parázzsal és lánggal táplálkozom.' A sötétségben, árnyékban fénylőként élte meg dolgos,
küzdelmes életét, melynek mély, tragikus érzéseit és gondolatait faragta köbe, festette falra,
szólaltatta meg verseiben érzékeny lelkén megszürve, "Az ember ne nevessen. ha a világ zokog" - mondotta és élte. Műveiben sehol nem találkozunk harsány vidámsággal, felületes.
séggel, csak az emberi lélek rezdüléseihez méltó, lenyűgöző mívességgel. Kerának életérzése,
ernberi-művészi hitvallása így öltött testet, mint ahogy "Az é] " cí~ű versében is megfogalmazza:
égve gyógyulni, már halödva, vénen
"Magam előzve mennék
hogy még az élet apadtan is éljen.
nagy tervekkel előre,
Magas hegyekben, szirti meredélyen
az elfogyó időbe
rejtve őrzött egy roppánt szikla mélye;
vetve reményemet. Ó balga eszme!
[övötlenül, jeleniét
de lehull tam, s szándékom ellenére
itt sínylődöm most e keres törmelékben."
vesztegeti csupán a szívem egyre;
s egy szép arcból szeretne
ifj. Foltin Brúnó
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Káldy Zoltán
7O éve született
Ebben az esztendőben lenne 70 éves dr. Káldy Zoltán püspök, de már 2 éve a Farkasréti
temetőbennyugszik. Élete útját felidézni, szolgálatát végiggondolni bíztatást jelent azoknak,
akikveleszolgáltak, akiknek püspökük volt, de azoknak is, akik fiatalságuk miatt nem lehettekmég mögötte egyházunk útján.
1919.március 29-én született az iharosberényi parókián. Édesapja korai halála után özvegy
édesanyjáranehezedett a két Káldy-fiú taníttatásának gondja, terhe. Sopronban diákoskodott. Kitünő tanulója volt az evangélikus gimnáziumnak, majd ígéretes hallgatója lett azEvangélikusHittudományi Karnak, ahol lelkészi diplomát szerzett. 1941-ben szentelte lelkésszéD. Kapi Béla püspök.
Segédlelkésziszolgálatát a pécsi gyülekezetben kezdte, ahol 1945-1958 között gyülekezeti
lelkészvolt. 1954-ben lett a Tolna-Baranyai Egyházmegye esperese. Sokrétű gyülekezeti
munkájátjelezte az, hogy egyszerre volt lelkésze a városi evangélikusoknak, a bányatelepi bányászoknakés a nagy kiterjedésű szórványterületen szétszórtan élő hittestvéreknek.
1958őszén a Déli Egyházkerület püspökévé választották. Nehéz történelmi, politikai és
egyházpolitikaihelyzetben került Vető Lajos püspök mellé egyházunk élére. Székfoglaló beszédeemlékezetes maradt. Az ott elhangzotttézisek sora megalapozója és inspirálöia lett a diakóniai teológia kimunkálásának. Arról tett ugyanis tanúságot Káldy
püspök,hogy a Jézus Krisztusban való hiteéséleteszámára egyháza, népe és az emberiségszolgálata elválaszthatatlan.
I%O-bankötött házasságot Esze Magdolnával.Gyermekük nem volt. De valahányszora gyülekezetlátogatás alkalmával gyermek köszöntötte a püspököt, úgy ölelte
magához,mint a saját gyermekét, unokáját.
Életénekutolsó másfél éve súlyos betegséggelküzdve telt el. Egy fáradhatatlan
emberszámára kettős teher volt ez: betegség és tehetetlenség. 1987. május l7-én
haltmeg.
Sokoldalúember volt. Műveltségét Sopronbólhozta. Az ősi evangélikus iskolavárosnaka tudományok iránt nyitottá tévő
levegőjejellemezte érdeklődését minden
iránt. Tette kiváló társalgóvá úgy, hogy
egyszerretudott hatni és adni a püspökét
mélyentisztelő falusi embernek és a mondatok mögé tekintgetö, gyakran kételkedő"kiművelt" fejeknek is. Kevés sza-
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badidejében
pihentetőül
a mai magyar irodalmat olvasta nagy figyelemmel
és belső kritikával.
Sokrétű munkájában a családi háttér jelentette az erősítést. A gyermeki hálás szeretet példáját
láthanuk abban, ahogyan édesanyjával törődött annak haláláig. Püspökként kísérte idős édesanyját
a bevásárló úton áruházról áruházra. Öccse hirtelen halálát nagy megrendüléssel hordozta. Feleségén keresztül pedig nagy tisztelettel beszélt a feleségekröl és azok áldozatos szolgálatáról.
Szolgálatában elsősorban igehirdetőnek
tudta magát. Így szolgált az evangélizáció idején
sok gyülekezet épülésére, majd püspökként a Deák téri templomban,
a rádióban és gyülekezetlátogatáskor sok-sok templomban.
Bibliaismerete és a mindennapi
valóságlátása mellett
a Jézusban való személyes hite tette vonzóvá, figyelmet lekötövé és emlékezetessé a prédikációit. Egy-egy vidéki látogatáskor a szomszédos gyülekezetek
tagjai összesereglettek,
hogy
hasznos tájékozödást
kapjanak egyházunk útjáról.
Az egyházi sajtóban megjelent írásai is igehirdetések voltak. Így írt az Evangélikus Élet·
ben, a Lelkipásztorban
és a Diakoniában.
Tanulmánykötete
(A diakónia útján) és igehirdetés-gyűjteménye
(Hanem, hogy Ő szolgáljon) Isten megbocsátó szeretetéröl és a keresztyén
szeretet legszélesebb horizontú szolgálatáról tanúskodik - személyes vallomásként.
Szolgálatával összeforrt magyar népünk és az emberiség nagy családjában vállalt és végzett
munkája. Több társadalmi szervezet (HNF, OBT, Magyarok Világszövetsége) mellett tagja volt
a Béke Világtanácsnak is. Számos kitüntetés fejezi ki népünkért végzett munkájának az értékét.
Az egyházak közötti kapcsolat építésében is aktív szerepet vállalt. Alapítótagja volt a Prágai Keresztyén Békekonferenciának.
Részt vett az EVT munkájában.
A legjelentősebb azonban az a szolgálat, amit az Evangélikus Világszövetségben
végzett. 1984-ben lett a budapesti
nagygyűlésen az LVSZ elnöke.
Püspöki szolgálata csaknem 3 évtizedének nagy értéke az, hogya diakóniai teológia szellemében járó, gondolkodó, élő egy házzá lehetett evangélikus egyházunk.
Ennek volt része a
gyülekezetek lelki és anyagi megerősödése. De az a sok úi parókia is, sőt az ennél is több megúiult templom tanúja a megújult hitnek. Az állammal kialakított, kimunkált rendezett kapcsolattal ezek együtt jelzik, hogy az új magyar társadalomban
helye van az egyháznak.
Teológiai és egyházvezetői szolgálatait 3 teológiai kar tiszteletbeli doktorátussal
értékelte
(Pozsonyban, Debrecenben
és Kolozsvárott). Egyházunk népe pedig azzal a tisztelgő emlékezéssel azok között áll, akiknek jézusi módon szolgált Káldy Zoltán püspök (Mk 10,
44-45).
Detre János

Renner János emlékezete
100 éve született
Az evangélikus nevelés, oktatás és tudomány kiemelkedő alakjáról kell megemlékeznünk
1989: jÚnius 3-án. Száz éve született Sopronban az evangélikus egyház hű fia, a magyar társadalom nemzetközileg is elismert tudósa és a Fasori Gimnázium kiváló tanára, majd igazgatója: Renner János.
Emberi magatartását a családi hagyományok mellett Sopron város sajátos légköre és ezen
belül az Evangélikus Líceum emberformáló
hagyományai alakították. Nemcsak kiváló tanárok keze alatt nőtt fel, de iskola társai is a magyar szellemi elit utánpótlását
jelentették.

S6

Érettségi után a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem
Bölcsészeti Karára iratkozott
be és itt szerzett 1912-ben matematika-természettan
tanári oklevelet. Abban az időben a
tanárképzés és a tudósképzés nem volt szétválasztva,
így az út minden irányba nyitva állt
előtte. A diák kiválóságára és tudományos felkészültségére
professzorai hamar felfigyeltek,
mert már 1911 óta Eötvös Loránd segítője és munkatársa lett: az egyetem Fizikai Intézetében
intenzív munkát végzett mind a laboratóriumban,
mind a terepen, ahol geofizikai méréseket
végzett az Eötvös-ingával.
Tanári tevékenysége Eötvös Loránd halála után bontakozott ki. Már az 1919120. tanévben
helyettes tanár lett a Budapesti Evangélikus Főgirnnáziumban,
a Fasorban és rövidesen megválasztották a nyugalomba vonult Ráth Arnold tanszékére rendes tanárnak. Ebben a korszakban azonban tudományos hírneve minduntalan
elvonta a kutatások terére, mert a Pénzügyminisztérium felkérésére
1922 és 24 között a londoni D'Arcy-féle
Hungarian
Oil
Syndicate megbízásából olaj kutatással foglalkozott Elő-India Khaipur nevű tartományában.
1924-25-ben pedig az ugyancsak londoni Burmah Oil Co. foglalkoztatta,
így másodízben
volt Indiában és ezúttal Bramaputra vidékén kutatott. 1927 nyarán az iskolai szünet idején
Franciaországban, Limagne vidékén dolgozott az Eötvös- ingával.
Ezek a kutatások is gazdagították tanári egyéniséget és munkamódszerét, hiszen a tudományos
munka mindig termékenyítően hat a tanári tevékenységre. Hallatlan precizitással készült fel óráira mind matematikából, mind fizikából. Az óra minden mozzanatát előre végiggondolta, minden feladatot és példát kiszámított és leirt. A diákok által jól ismert pepita füzeteiben rögzítve
voltminden lépés. Az időt kihasználta; az óra pont csöngetéskor kezdődött, de ugyanakkor be
is fejeződött, nem engedte, hogy "értékes másodpercek"
elvesszenek. Szigorúan számon kérte
az anyagot és arra törekedett - teljes sikerrel - hogy minden tanulót eljuttasson a világos és
pontosismerethez, így tanítványai olyan biztos alaphoz jutottak, ami egész életükre meghatározó
len. Külön kell beszélni fizika óráiról, amelyeknél a gondosan előkészített kísérletek tömege volt
a bázis, amelyekre az elméleti következtetések épültek. Csak jóval késöbb jöttek rá a tanírványok,hogy milyen hálásak lehetnek azért, hogy rászoktak a dolgok valóságos megismerésére és
a pontos és tartalmas fogalornalkotásra.
A fizikai gyakorlatok minden mozzanatát végiggondolta, megtervezte (tankönyvben is közreadta módszerét!) és következetesen végigvezette. A tanulók először megkapták a pontosan
körülírt, egyértelmű kísérleti feladatokat.
Ezeket elvégezték, a mérési eredményeket
lejegyezték, majd tanári vezetéssei értékelték és levonták a tanulságokat. Így két év alatt a természet legkülönbözőbb jelenségeit ismerték meg közvetlen empírikus úton.
Nemcsak a keze alá került tanulókat tanította, hanem a fizika tankönyvek korszerűsítésével
azegészországban nagy hatást ért el, emellett az egyetemen a jövő tanárait a tanítás módszertanára oktatta, így tapasztalatait
közkinccsé tette.
Zárkózott természet volt, de áthatotta a szeretet. Ez nem érzelmes szavakban nyilvánult
meg, hanem apró mozzanatokban,
finom, kedves mosolyokban,
olyan gesztusokban,
amit
a diák talán csak később értett meg, de annál mélyebb nyomot hagyott.
Már 1935-től vállalta az igazgatóhelyettességet, majd 10 tv múlva őt választotta a tantestület igazgatóvá.Nem volt főnök, hanem munkatárs, aki segített, előrelátott, aggodalomrnal mérlegelte a
jövőt,és szolgálta a nagy ügyet: a tanári karnak, ennek a nagy családnak az eredményes munkáját.
In már mindenki közvetlenül érezhette azt a szeretetet, ami egész lényét meghatározta.
Közben a tudományok műveléséről sem mondott le. A 30-as években a súlyos és tehetetlenségitömeg arányossága foglalkoztatta és 1934-ben Eötvös Loránd méréseinek pontosságát
egynagyságrenddel fokozta. 1947 -ben a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet vezetője lett, sőt, amikor mint gimnáziumi igazgató nyugalomba ment, akkor az intézet igazga-
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tója lett. Az ország gravitációs alaphálózati feltérképezése az ő kezdeményezésével készült
és vizsgálatokat végzett a függővonal-elhajlások terén (1960). Fáradhatatlannak látszott. IdőI
korában azért tanult meg oroszul, hogy a szakirodalmat ezen a területen is közvetlenül tanuf
mányozhassa. Az ELTE gravitáció tanszékén is dolgozott és a gravitációs állandó új meghatá
rozásán munkálkodott.
Az állandó intenzív munkában megrokkant teste 1976. január 30-án mondta fel a szolgála]
tot, és lelke az ő élő hite szerint megtért az Úrhoz.
A magyar társadalom is mé1tányolta érdemeit, mert Kossuth-díjjal tűntették ki, majd
1960-ban megkapta a hozzá legméltóbb elismerést: az Eötvös-emlékérmet. Mi utódok tartozunk életmüve részletes feldolgozásával.
Gyapay Gáboi

Rázga Pál
A szabadságharc vértanúja
140 éve hunyt el

Száznegyven éve, 1849. június 18-án végezte életét a maga által cipelt bitófán. Halalménetét megfestette egy kortársa: hajnal szürkületében fehér ruhás katonák között vonul a kezén
és lábán megláncolt Luther-kabátos lelkész a vesztőhely felé, mögötte felesége és öt gyermeke. A megrendítő kép mellett sokak emlékezete őrzi azt az imádságot, melyet az utolsó reggeli úrvacsoravételkor mondott el: "Uram, ha lehetséges, vedd el tőlem a szenvedés poharát,
de ne az én, hanem a Te akaratod teljesedjék. Itt állok Elötted, Mindenható, a hajnalpír fényében ésvégigtekintek az életemen. Elfog a bánat, de a lelkem nyugodt ... Megáldok mindent, amit szemeimmel magam körül látok. Áldom Pozsony lakóit. Áldom ártatlan szegény
gyermekeimet. Áldom kedves feleségemet. Áldom a császárt, és áldom azokat is, akik engem
elítéltek. Áldom drága hazámat és kívánorn, hogy nemsokára szabad és boldog legyen."
Ezúttal két kérdésre keressük a választ: ki volt Rázga Pál? És: miért lett vértanú?
Egyszerü szlovák család sarjaként a Pozsony megyei Bazinban született 1798. december
10-én. Iskoláit helyben, majd Pozsonyban végezte. Szegénygyermek lévén, nem volt elég pénze
a legfelső iskolák végzésére, ezért 1820-tól Plankenburgban tanítói állást vállalt. Egy évvel késöbb az éppen megnyílt bécsi protestáns teológiára iratkozott be, majd itteni tanulmányait elvégezvén 1823-ban lelkésszé avatták. Első papi szolgálati helye a karinthiai Trebesing gyülekezete
volt, ahol 1823-tól 1835-ig működött. Ezután következett Modor (1835-1839), ahol özvegyek
és árvák gyámolitására otthont hozott létre, majd Prága (1839-1846) gyülekezete, ahol iskolát
és paplakot épített, végül 1846-tólPozsony, ahol aztán a rohanó események magukkal sodorták:
1848őszén az általa szervezett szabadcsapattal csatlakozott a honvédsereghez, amikor pedig Bécs
előterében vereséget szenvedtek és Pest felé húzódtak vissza, ő nem menekült a többiekkel, hanem otthon maradva vállalta sorsát. Féléves börtönben lét után végezték ki a gyáva győztesek,
hiába könyörgött érte felesége és gyülekezete.
Róla szóló megemlékezések általában hösiességét, bátorságát és lángoló hazaszeretetét rnél-
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tatjík. Biztosan így igaz! Mégis, valamit hozzá kell tennünk mindehhez: azt a motiváló tényezöt,amely minden nemes tettet áthatott, s melyet egyszerű és közérthető szóval kötelességteljesítésneknevezünk. Az első felelős magyar kormány elnöke, vagy Buda város parancsnoka
ugyanúgy a helyén maradt és várta be a fejleményeket,
mint a pozsonyiak egyik papja!
Ugyanúgyvallotta, hogy csak kötelességet teljesített, az emberi tisztesség és erkölcs egyetlen
kiszabott útját járta be, amikor a szabadságküzdelmek
mellé állott. Elromlott helyzetben,
mesterségesen felszított indulatok rombolásával szembeszállni emberség dolga is, az Isten
feléforduló hit következményeinek
engedelmes vállalása is és állampolgári kötelesség is. Egészenbizonyos, hogy Rázga pál nem volt lázadó, nem volt forradalmár, - evangélikus lelkész
voltés maradt negyedszázados szolgálata egész idejében, akár szószéken állott, akár börtönben ült. Lehet, hóhérainak otromba gúnyolódásaként
kellene számon tartanunk azt, hogy
Luther-kabátban - szolgálati köntösben - akasztották fel. Mégis, inkább azt hiszem, a festménynem túloz és nem torzít, hanem helyes jelképet állít elénk: a következményekre
nem
tekintő kötelességteljesítés egy nemes példáját.
Rázgapál lelkész valóban az életével pecsételte meg azt, amit igaznak tartott és másoknak egyházunkvezető férfiaival együtt - hirdetett: "Kötelességünk
elseje hálát adni az Istennek és
azoknak,akiknek részük volt az ország új rendjében. Kötelességünk másodika minden polgári
osztálynak,minden vaIIásbeli felekezemek, minden nemzetségnek a haza szent oltára előtt örök
frigyre való testvéri kézfogása. Kötelességünk harmadika a dicsően kivívottaknak szilárdabb
~kereztetése, mert nem múlékony hiú ábrándért, hanem az emberiség legszentebb jogáért
küzdöttünk.,a béke és rend fenntartásáért, mert rend nélkül nincs szabadság."
Akinemcsak szeretteit, drága hazáját, hanem ellenségeit és hóhérait is tudta áldani, az bizonyoslehetett afelől, hogy ország, nemzet nagy perében nem a vesztes oldalán hozza meg
életáldozatát.
id. Magassy

Sándor

A fehér civilizáció válsága
75 éve tört ki az első világháború
Aszarajevói pisztolylövés nyomán 1914-ben Európa közepén kitört háború nem egyszerűenegyaz államok közti fegyveres összetűzések, erővel megoldani próbált konfliktusok közül.
Az1914nyarán kezdődő háború más, mint bármelyik, amelyet Európában a volt Római Birodalomromjain kialakult államiság megszilárdulása
óta, ezer év alatt vívtak. Az első világháborúval új korszak kezdődött, s ez a korszak máig nem fejeződött be.
Történelemból úgy tanultuk, hogy az első világháború kitörése szükségszerű volt, hiszen
Europakésőbb gyarmatosító és lassabban iparosodó hatalmai megerősödve a világ újrafelosztásátés benne a helyüket követelték. Csakhogy akkor - néhány jobban informált államfőt
éstábornokot leszámítva - senki sem számított háborúra. A századfordulóra
Európát az emberiség addig elképzelhetetlen
mértékü fejlödésébe vetett hit ragadta magával. Nemcsak a
tudomány és a technika látványos eredményei alapozták meg ezt az optimizmust,
hanem a
szellemiés emberi értékek világméretű kibontakozását
és kiteljesedését is várták. Nem olyan
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régen elevenítették fel az antik olimpiai játékokat, és vele a reményt, hogy egyszer minden,
népek közti összeütközés kibékíthető lesz majd nemes-barátságos vetélkedés formájában, a
sportpálya zöld gyepén. Az egyházak számára a századforduló előtti és utáni néhány évtized
a szociális kérdések felvetésének, a világmisszió és az ökumené távlatai ízleIgetésének ideje
volt. Jézus neve alatt menetelve humanizálni az egész világot - ki és mi állhat ellen ennyi
jószándékú akaratnak?
A jószándék kevés volt: a menetelés végül más zászlók alatt valósult meg, s a lépteket nem
virágzás, hanem romlás követte. A hadviselés nem maradt a csatamezőn összeütköző hivatásos
katonák ügye, hanem az általános mozgósítással, eddig ismeretlen fegyverek (repülőgépek, páncélosok) bevetésévela polgári lakosságot is elérte és tizedelte a pusztulás. Ez a háború közvetve
vagy közvetlenül mindenkit megérintett. A nemrég még a határtalan fejlődés hitében ringatózó
Európa nem tudott feloldódni az önpusztítás sokkjából. Gyors és meggondolatlan területrendezésseI, határok önkényes, a pillanatnyi érdek által diktált kijelöléséveIigyekeztek Európa labilis
közepén egyensúlyi állapotot létrehozni - csak üi feszültségeket teremtettek. "Új ordas eszmék" kínálták magukat megoldásul, forradalmak és diktatúrák ígének tanós gyógyulást, barna
inges és vörös zászlós megváltók vették kézbe az események irányítását. Mindenki a békéröl beszélt, s közben készült az ú] háború - huszonöt évvel a szarajevói pisztolylövés után kitört a
még pusztítóbb második világháború is. 1945 óta a világ vezető hatalmainak, Európának és
Észak-Amerikának a területén béke van - de csak azért, rnert időközben megtanulták háborús
feszültségeiket területükön kívúlre szorítva levezetni. A Közép-Amerikától Távol-Keletig rendszeresen jelentkező válságok többnyire nem helyi eredetüek, hanem a világ rendjét diktáló fehér
civilizáció félrekezelt betegségének tünetei, következményei.
Visszatekintve a 75 évre, amely az ember lehetőségeibe vetett korlátlan hittel kezdődött és
közben a legsötétebb emberi szándékok megvalósulásának is helyet adott, azoknak kell igazat adnunk, akik a válság okát nem a felszínen, társadalrni-gazdasági-politikai berendezkedésben, hanem magában az emberben keresik, s nem érik be kevesebbel, mint a kizökkentkifordult ember helyreállításával, kezdve önmagukon. Ők lehetnek a válságból való gyógyulás letéteményesei.
Csepregi András

Bauhofer György
125 éve halt meg a budavári
gyülekezet első lelkésze
Naponta sétálok Budán a Gesztenyés kertben, Hatalmas lombú fák árnyékolják kellemessé
az utat. Némelyiket fiatalítani kell. Kivénhedtek. Egyik oldalt a Kongresszusi Palota, mögötte a Novotel szálló. Másik oldalon a MüM változatos épületsora zárja a teret. Kutyák futkároznak a szépen gondozott pázsiton, s oldalt a játszótéren gyerekek hancúroznak. Fiatal
mamák, ősz nagymamák tolják gyermekkocsiban jövő reménységüket. Amott a Csörsz utca
végén kőfalak takarják a darabka régi zsidó temető ódon köveit, szinte már távol a Gesztenyés
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kerttől.Itt csak egy szépen bekerített obeliszk hirdeti a 48-as hősök emlékét. Ezt is esztendökkelkésőbb állították. Csupán ennyi jelzi, hogy itt, ameddig a szem ellát, valamikor temetövolt. Még az én diákkoromban is. Ez volt a krisztinavárosi temető, amit később Nérnetvölgyiúti temetőnek neveztek.
Szenta föld, amelyen járok. Nekem különösen szent. 125 évvel ezelőtt ide temették BauhoferGyörgyöt is, a budavári gyülekezet első lelkészét, legnevesebb papját, Mária Dorottya
nádornékedvelt udvari igehirdetőjét,
egyháztörténetünk
művelőjét és egyben nagy alakját.
Amikora temetőt megszüntették,
Bauhofer hamvait felvitték Farkasrétre. Ma is ott nyugszik
csiszolatlanterméskő alatt, lábánál barokk mécsestartó áll.
Csendessétáimon róla vallatom a földet, ahol egykor nyugodott. Életében sok küzdelmet
látottez a Budavárán hetedik elődöm.
MáriaDorottya volt apatrónusa.
Ő hozta Budára az egykor Sornorján megismert lánglelkű
ébresztöigehirdetőt. Mária Dorottya a würtenbergi ébredés gyermeke volt s Deák téren úgy
találta,hogy "a pesti papok igehirdetéséből
hiányzik az az erő, amely szíveket változtatna".
Ezérthozta Budára Bauhofer Györgyöt, az akkor 38 éves fiatal lelkészt. (Szül, Sopronban
1806·ban.Teológiai tanulmányait szülővárosában és Bécsben végezte. Mindjárt pályája kezdeténSomorjára került. I 844-ben hozta fel a nádorné Budára. Itt halt meg húszévi lelkészkedésután 1864. július 14-én.) A budai, akkor túlnyomórészt német anyanyelvű evangélikusok
alignéhány tucatnyi templomjáró kis gyülekezete buzgó, de egyben gondosan számoló nép
volt,s amikor meghallották,
kit szemelt ki papjuknak a nádorné, húzódozni kezdtek. Bauhofervézna, beteges alkatú ember volt, s ráadásul nyo1cgyermekes családapa. Féltek, hogyha meghalna, mit csinálnak a népes családdal. A nádorné nagyvonalúbb
volt, így végül is
örömmelfogadták Bauhofert, aki húsz éven át volt megbecsült
és igen szeretett papjuk.
Agyülekezetébe elmerült ember bő irodalmi terméssel ajándékozta meg egyházát és népét.
Húsz különbözö műve jelent meg budai működése alatt jobbára német nyelven, de néhány
magyarulis. Többnyire egyháztörténeti,
igehirdetői és egyházszervezeti
munkák. Korának
legátfogóbbmagyar egyháztörténeti
munkáját ő írta meg. Megjelent németül is, angolul is,
csaképpen magyarul mindmáig nem.
Budai megindulásakor
"Matrikulát"
fektetett fel, anyakönyv is volt, de gyülekezettörténetis. Személyes bejegyzésként ideérkezésének
körülményeit,
majd egyévi műkődéséneklelkészi jelentését is ide jegyezte be. Néhány mondatos utalással a budai reformációról
is megemlékezik.
Azérkezését megelőző évtizedek hitbéli állapotát úgy jellemzi, hogya vegyesházasságokban közömbösülök "félreértésbe
hajló dolgokat szent szokássá változtattak",
s így "félrevezeterteknek voltak tekinthetők".
A vasárnapi istentiszteleteket
Lang Deák téri lelkész helyett Taubner tanár látta el, s ez sem a híveknek, sem a nádornénak
nem volt elegendő.
1844.szeptember 7-én határozta el a budai egyháztanács Bauhofer meghívását. Erről a nádornéigen meleghangú levélben értesítette őt, s szeptember l2-én át is vette hivatalát. Azonnallátogatást tett a nádornál is, aki igen szívélyesen fogadta s a templomépítés
terveiről beszélgetett vele. Az éppen befejeződött pozsonyi diétáról is beszélgettek.
József nádor igen
reményteljesen szólt arról, hogy "a szeretet és harmónia nyerni fog az országban".
Családjával csak október 14-én, esős őszi napon érkeztek meg Pozsony felől hajóval. Október 20-án iktatta be Székács József. Jelen voltak még Kollár János, Schneider Károly lelkészekés Borbély F. esperes Bonyhádról. Bauhofer I Kor 2, 1-5.-ről prédikált a három lakószobát zsúfolásig megtöltött hívek előtt.
Egy év múlva, 1845. december 9-én már számot adott munkásságáról.
Az adatai magukbansokatmondók. 402 hívét ismerte név szerint, de 700 volt a gyülekezet lélekszáma. Iskolai
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növendékeinek száma 13-róI37-re nőtt. 13 ifjút konfirmált, 28-at keresztelt, 32 párt esk
és 49 hívét temette el. Az óbudai fíliát már külön gondozta, ahol az istentiszeleteket a rt
mátus templomban tartották. Budavárán németül folyt a szolgálat, de minden hónapban
magyar istentiszeletet is tartottak.
Kitűnő egyházszervező volt. Keze alatt élt a gyülekezet.
Igehirdetései szívre hatottak. Művei között egyformán találunk igehirdetéseket, tal
mányt "Az összpontosító föelvröl a prot. egyházkormányzatban", és "Felhívást a meg I
tért emberekhez". Ő szerkesztette az első magyarországi német nyelvü protestáns folyóin
"Der Evangelische Christ" CÍmen.
Lángoló magyar volt. Ezt mutatja egy 1848-ban mondott prédikációja is. Ugyanakkor
sőbb a pátens mellett szólt és írt. Szemben Székáccsal, aki a pátens ellen harcolt. Mégis él
a testvériséget. A döntő, végső lökést a budavári evangélikus templom építéséhez (Dísz
ren) Székács adta meg. Ez mutatja, hogy mindkét ember nagyobb volt, mint a kora.
Hogyan csináltad, messzi előd? - faggatom a földet a Gesztenyés kertben.
A gyökerek messzire nyúlnak. Arndt János: Igaz keresztyénség címü könyve volt az, 2
hitre indította a fiatal Mária Dorottyát, aki közvetve eljuttatta Somorjára Bauhofernek is
hatás hasonló volt. De a szálak nem csak Arndt könyvéhez, de sokkal inkább Mária I
rottyához vezettek, akinek a hitben termékeny munkájához Bauhofer kétségtelenül hozzá
rult. Átvette ökumenikus lelkületét is, s a skót missziótói a zsidó misszióig, árvaház alap!
sától a gyermekmunka megszervezéséig, karitatív segítő szeretetig oly széles terület
lehetett a nádorné munkatársa, tanácsadója éstervei megvalósítöia. De mindenek felett a b
dai gyülekezet hűséges építője, aki nem azt nézte elsősorban, hogy mi a gyümölcse a munl
jának, hanem azt, hogy mi bizatott rá. Tudta, hogy "más a vető és más az arató." Sorrem
tehát ez volt: tégy hittel, higgy tettel, - amint a legrégebbi magyar esperesség pecsétfelin
is hirdeti. A hitnek és a tetteknek ez a dialektikusnak látszó egysége komoly vezérfonalké
húzódik végig magyar egyházunk tanításán. Ahogyan később mi is mondtuk: hitből, til
cselekedetből.
A nádorné árnyékában működött később is, hiszen alig három esztendeig müködhett
együtt. Mária Dorottyát 1847-ben Bécsbe száműzték, majd 1855-ben meghalt, s az árny
emlékké tompult. Serkentöie, segítője, védelme volt, - de a tettek, a termés Bauhofer hat
mas egyéniségére utalnak. Ikercsillaga volt Székácsnak is a magyar egyháztörténet ben. AJ,
szerényen, akár hivalkodva, akár csendben, akár kürtszóval azok munkája válik történeh
értékűvé, akiknek élete eredményeiben mérhető, A többi csak füst, mítosz. Bauhofer Györ
szolgálata egy gyülekezet életében gyümölcsözik, s írásaiban mérhető, ahol elvész az emb
s kimagaslik a mü, a tett.
Családja szerte ágazott. Utódai sorában ott látjuk vejét, Czékus Istvánt, s dédunokáját, 1
róczy Zoltánt. És hol vannak lelki gyermekei és utódai?!
Erről beszél, vall és vallat a budai Gesztenyés kertben a föld, amely porait már nem rej
de emléke itt leng, s kérdezhető, vallatható a mában is. Mert csak azokra érdemes emlékezi
akiket meg lehet kérdezni a ma felől is.
Koren E[
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Dózsa György
Parasztfelkelés 475 éve
Mintha egyenesen a magyar legendavilágbóllépett
volna elő a XVI. század parasztháborújának vezére, Dózsa György, oly keveset tudunk róla. Öt évszázadon keresztül mégis megremegtek a kastélyok ablakai s a felső tízezer szíve, ha nevét kiejtették. Alig akad nemzeti történelmünkben név, amely annyi metamorfózison
ment keresztül,
mint ennek a nándorfehérvári lovaskapitánynak
a neve, akinek Jókai szerint egyenesen Bakócz Tamás nyomta kezébe, a X. Leó pápa által megáldott, vörös kereszttel kihímzett fehér lobogót. Volt ő urak
ellen lázadó, bosszú tóI lihegő, kegyetlen parasztvezér, nevezték parasztkirálynak,
parasztfejedelemnek, a féktelenség megtestesítöjének
és "büdös parasztnak",
amint azt állítólag mellébe sütötték. Ám valahányszor a társadalmi igazságtalanság tudata a nemzet lelkiismeretébe
nyilallott, a Dózsa-név tüzes, öldöklő pallossá vált, mint az apokalipszisben.
Írók, költők,
politikusok, képzőmüvészek vízióiban újraszületett és tüzes trónjáról proklamálta a nép szabadságát. A reformkorban
Eötvös, Jókai, Petőfi példálóztak vele, 7-8 évtizeddel később
Adyegyenesen, ,unokájának"
vallotta magát, s napjainkban
Szervátiusz Jenő a nemzetiségi
elnyomást fejezte ki markáns Dözsa-szobrával.
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A románok esküsznek rá, hogy vérükből való, mi dálnoki székelynek tartjuk. Mindenesetre volt idő, amikor szívesen lemondtunk
volna róla.
Tündöklése rövid, bukása tragikus volt. Csupán két hónapra tehető "hadjárata",
melyet
a középkori kereszteshadjáratok
utolsó megmozdulásának
szánták, - így lett Dózsa az első
kuruc, keresztes - de a török ellenes hadjárat az első pillanattól kezdve a társadalmi igazságszolgáltatás eszközévé vált. A keresztes lobogók alá gyűlt szökött parasztok, marhahajcsárok,
szolganépség éhes és rongyos hada előbb maga körül akart rendet teremteni és csak azután
rávetni magát a félelmetes ellenségre, a törökre.
A véletlen hozta, hogy Dózsára esett a hadak vezetése, nem akadt főúr, aki vállalta volna.
Sőt Baköcz elhibázott tervét, a keresztes hadjáratot, csírájában próbálták elfojtani. Az a nézet
alakult ki, ha nem adnak enni a pórnépnek, hazaódalog. A parasztok azonban másként gondolkodtak, sa raktárházak, csűrök az éhes had martalékává váltak. A hadat feloszlató rendelkezések, s az urak gyenge kísérletei az ellenállásra olajjá váltak a tűzön, a vérszemet kapott paraszthad rávetette magát a kastélyokra, palotákra, kúriákra, s aztán égő kastélyok jelezték a had
útját Heves felé, majd végig az Alföldön, Világos, Arad, Solymos, Lippa és Temesvár irányába.
Volt valami hasonlóság a cseh huszita mozgalom és Dózsa forradalma között. Amott Giskra, a rettenthetetlen
vezér leekéztette meg a cseh nemességet, a pápás egyházat, itt Dózsa
gyűjtötte maga köré az elégedetlen papokat, mint Lőrincet, a ceglédi plébánost, Pogány Benedeket, Barnabást és másokat. A két erőteljesen népi jellegű mozgalom nem nélkülözhette
a vallásos színezetet sem. Csáki Miklós csanádi püspökre egyenesen Lőrinc pap, a "nagybotú" gyújtotta rá a palotát.
Ama nevezetes "ceglédi kiáltvány" félelmetesen úi hang volt a Duna-medencében.
Az úri
rend eltörlése, a vagyon közössé tétele, kizárólag két rend, a paraszt és polgári elismerése,
az egyházi hierarchia megszüntetése
egyfelől a korabeli társadalom elviselhetetlen
feszültsége feletti ítéletről, másfelől valami igazságosabb, emberibb életforma utáni vágyról szól.
Korunk történészei felvetik a kérdést, a gyér ismeretek alapján lehetett-e valamilyen katonai
koncepciöia Dózsának? Egyedül Temesvár ostroma enged arra következtetni, hogy igen. Dózsa
ugyanis haddal rendelkezett, de várral, védhető várossal nem. Temesvárt viszont, amelyet alkalmasnak ítélt erre a célra, erős ágyútűzzei védte Báthori István. És ekkor egy fantasztikus stratégiai manővert dolgozott ki. A Temes és Béga folyók vizével akarta kiöntetni a védőket. A rnunkához szokott parasztok építették, emelték a töltéseket, gátakat mindaddig,
míg Erdélyből
Zápolya meg nem jelent, s rövid, elkeseredett csata után szétverte Dózsa seregét.
Győztek az urak. Negyven alvezérét fogták el vele együtt élve. S innen a legismertebb a parasztkirály sorsa. Negyven emberét két héten keresztül éheztették, harminc közülük éhen halt.
Az életben maradottak, amikor előhozták őket, látták vezérüket megtüzesített vasszéken ülni,
fején izzó vaskorona, testét forró zsírral öntögették, tüzes fogókkal csipkedték. A kiéhezettekre
ráparancsoltak, hogy egyenek húsából. Hárman inkább karóba húzanák magukat, a többi fogaival marcangoita vezérét. Dózsa még élt és megszólalt: "úgy látom, nem harcosokat, hanem kutyákat neveltem".
Zápolya ekkor 22 éves volt, az úri bosszú 70 ezer paraszt áldozatát követelte, \1térbőczi fogalmazta már a 14. artikulust a parasztok örök röghöz kötöttségéről, s a perpetua rusticitasról,
Ulászló király keserves panaszlevelet juttatott X. Leó pápához az ország közállapotáról és kérte:
"ne mulassza el Szentséged, hogy nekem és birodalrnamnak mentül elébb pénzbeli segítséget
rendeljen és küldjön ... " s egy évtized múlva Mohács véglegesen pontot tett a Dózsa-ügyre.
Írtak pedig akkor 1514. július 20-at.
Rédey Pál
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Petőfi Sándor
Elhunyt 1849-ben
Régi latin közmondás szerint a halottakról vagy jót - mondjunk, vagy semmit ne rnondjunk róluk. Ezt a régi kegyeletes szabályt Petőfire - halálának 140-ik évfordulóján én úgy
fordítanám le: Petőfi Sándorról vagy újat mondjunk, vagy semmit se. Mert talán jobb hallgatni róla, mint agyonemlegetni közhelyekkel, s így megunttá tenni az emlékér. Petőfi élete,
költészete, emberi és hazafiúi mivolta kiaknázott bánya már a mi korunkban. Ami arany és
kavicsvolt abban a bányában, azt mind megkeresték és kiszedték az előttünk járók. Nekünk
már nem jutott semmi a keresők munkájából és a megtalálás öröméből. Miránk csak a mások
fáradtságának gyümölcse maradt!
Petőfi az a költőnk, akit nem lehet eltemetni. Petőfinek nincs jellel ékesített sírja. Amilyen
hirtelen, titokzatosan és váratlanul jött e világra 1822. december 31-én éjfélkor, amikor a kiskörösi evangélikus templom hatalmas ércharangja búcsút kengatott az elmúlt esztendőnek,
s egyben köszöntötte az ígéretes új esztendőt, ugyanolyan váratlanul és titokzatosan tűnt el
a szabadságharcban, a fehér hegyi csatában 1849. július 31-én. A kiskörősi nád fedeles Petőfiház bölcsője szimbólum, mert abból az élet útja nem a temető felé vezet, Pető fit halotti gyászmenet sohasem kísért az elmúlásba, költőnket senki sem látta halottnak, senki nem állt sírja
mellett, ugyanis Petőfinek nem volt temetése ... öt nem lehet eltemetni.
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Nagy költőnk neve elválaszthatatlanul forrott össze a magyar szabadság ügyével. Petőfit istenes verseiből vallásos embernek ismerjük. Szerb Antal e két tényt így kapcsolja össze irodalomtörténetében:
"Azt az áhítatot, rajongást, önfeláldozasi vágyat, amit a hívő Isten lábához helyez, Petőfi
a szabadságnak szentelte!"
Amint a hívő lélek mindent vallásán keresztül él meg és vallásának értékrendszeréhez mér,
hasonlóképpen Petőfi is a világot a szabadság jegyében éli áto Az a tájék szép, amely a szabadságra emlékeztet (Az alfóld), az az irodalmi alkotás iö, amely a szabadság ihletését érezteti,
az a tett jó, amely a szabadság felé vezet. Amikor l849-ben a magyar nemzet a puszta létéért
és szabadságáért harcolt sokakkal együtt, abban a harcban benne látta a világszabadságért
folyó harcot is. A hazai tennivalókat a nagy világcélok részeiként fogta fel. Így mondta ezt:
"Meghalni az emberiség javáért, mily boldog, milyen szép halál."
Legmegdöbbentőbb saját sorsának prófétai előrelátása. A világirodalomban sincs példa
arra, hogy egy huszonhárom éves fiatalember Isten felé - költői módon! - elmondott imádságában kérje elkövetkezendő halálának formáját, félelmetes részleteit. Valóban döbbenetes
ennek az imádságos kérésnek a meghallgatása, valamint megvalósulása. Egy gondolat bánt
engemet ... ágyban párnák közt halni meg ... Ne ily halált adj Istenem ... holttestemen fújó
paripák száguldjanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engem összetiporva. - E csodálatos versről még annyit kell tudnunk, hogy amikor 1849. július 30-án Varga Zsigmondéknál
szállt meg Petőfi Sándor Székelykeresztúron, másnap reggel a házigazda ifjú leánya - Rózsi
- arra kérte a költöt, hogy mondjon el egy versét búcsúzásként. Petőfi ezt a versét mondta
el és indult innen tovább Fehéregyháza felé Kurz Antal szekerén, hogy kívánsága beteljesedjék szóról-szöra.
Petőfi evangélikus volt, de nemcsak a "matrikula" bejegyzése szerint, hanem a szülői neveltetés alapján. Költészete érthetetlen marad annak, aki nem ismeri a Károli Biblia történeteit és képeit, a magyar valóság stilisztikai forrását. Mindezektől átitatottan írja Tábori levelében, melyet a vízaknai csatából küldött: "Megyünk bérci folyamok gyanánt, mint hajdan
a Bethlenek, Rákócziak, Thökölyek, s hullámainkon visszük a szabadság bárkáját". Protestáns fejedelmeinkkel a vallásszabadság hőseit idézi, mint örökhagyókat.
Költőnk katonakönyvébe annak idején feljebbvalói beirták ezt a mondatot: "Hűséggel és
becsülettel szolgált!" Ezt a hűséget és becsületességet várja népünk a mai evangélikusoktói
is, akiknek csodálatos, gyönyörű hajtása Petőfi Sándor.
Ponicsán Imre

Majd' egy évezred
40 éves az Alkotmány
Hazánk első királyunk, István óta jogálIam. Az, mert az ő intézkedései, az Ő törvényei
megadták, kijelölték azokat a jogi kereteket, amelyek között népünk élete az adott kornak
megfelelően rendeződött és virágzóan folytatódhatott.
István törvényei mai szemmel nézve, de abban is, ahogyan az akkor szerveződő egyház ér-
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dekeitszolgálták, nagyon szigorúak, ugyanakkor az akkori európai viszonyokat tekintve, nagyonemberségesek. Államalapító királyunk biztosítani tudta törvényei megtartását, és ezért
azországok között, a jogbiztonság terén a legelső helyre kerültünk. Ezzel magyarázható az,
hogyez a fiatal állam vonzotta a "bevándorlókat " - vallásra, nemzetiségre, foglalkozásra
valótekintet nélkül. S ez volt, és maradt mindmáig a mi hazánk egyik legvonzóbb sajátossága.
Első királyunk államalapító művét László és Kálmán folytatta - mindkettő méltósága és
hatalmatudatában. Az ő törvényeik tovább erősítették országunk rendjét, egységét és nemzetközimércével is mérhető korszerűségét.
A korszerűség jegyeit viseli magán a II. Endre által kiadott Aranybulla (1222) is, amelyre a késői utódok sokszor, sokféleképpen, de népünk érdekeit tekintve nílgyon korszerűtlenülhivatkoztak - a maguk meghaladott és haladás ellenes "jogait" biztosítván. (Csak rnintegyemlékeztetőül: Angliában 1215-ben lett az ugyanilyen indíttatású Magna Charta alaptörvénnyé, amely ennek az országnak olyan jogi lehetőségeket biztosított, amelyek végül is
világbirodalommá tették. Nálunk fordítva történt: az egyházi, a nemesi, a polgári jogok biztosításanem járt együtt az európai színvonalú társadalmi haladással.)
Ami ezután az államjogunk terűletén bekövetkezett, az ismét csak hű tükre hazánk történetének. A gyönge keru uralkodók alatti jogbizonytalanságot időnként felváltotta a központilagbiztosított rend, és ennek a sokszor nagyon bizonytalan folyamatnak a legvégén ott ragyog
az "igazságos" Mátyás neve. Valóban fénylik és ragyog, mert az Ő törvényei megvalósították
azt az elvet, amelyet újabbkori kifejezéssel egyenlő közteherviselésnek nevezünk.
Aző halálával nemcsak az "igazság lett oda", hanem semmivé lett országunk jogrendjének
korszerűsége is, éspedig olyan mértékben, hogy ennek hátrányos hatásait még a mi időnkben
is észrevesszük: a Dózsa-féle parasztfelkelést a rövidlátó vezetők úgy torolták meg, hogy népünk nagyobb része - a jobbágyság - több mint négy évszázadra elvesztette szabadságát.
S hiábavaló volt a három részre szakadt ország jobbik felének az a küzdelme, amely egyszerre harcolt a magyar nép önállóságaért és a protestánsok vallásszabadságáért. Hiábavaló
volt, mert a főleg protestánsok által kivívott szabadságjogoknak hol a Habsburgok, hol meg
az egyre korszerűtlenebb nemesi országgyűlés állott útjában, hogy országunk felzárkózhassék az európai, sőt a világunkbeli nemzetekhez.
"Előttünk egy nemzetnek sorsa áll", írja sorrendiségben másodikként Vörösmarty, és
"Vigyázószemetek Párizsra vessétek!", figyelmeztet Batsányi, s e két, egész népünkaggodalommal és bizakodóan tekintő kijelentés mögött annak a kívánsága áll, amit már más nemzetek alapvető jogként harcoltak ki maguknak. (Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat - 1776;
a francia forradalom deklarációja - 1789; és Alkotmánya - 1793.)
A jogtudomány ezeket a dokumentumokat az emberi jogok alapiratának tekinti, amelyeket a második világháború után több, nemzetközi egyezmény erősített meg és bővített ki, de
mi magyarok csak beteljesítetlen kívánságként tartjuk őket számon - egészen 1949-ig. Annak, mert hasztalan volt az 1848-49-es, és az 1918-19-es forradalmak törekvése, népünk
nem foglaIhatta el helyét a "jognak asztalánál": kisemmizett maradt ésezerszeresen vesztes.
Ebből a kisemmizett voltából emelte ki végleg országunk népét az az 1949. augusztus
18-ánelfogadott Alkotmány, amely politikailag ugyan nagyon kritikus helyzetben született
meg, de amely jogérvényesen kimondotta: "A Magyar Népköztársaságban minden hatalom
a dolgozó népé .. ." Ami pedig népben és hitben elődeink harcát illeti, ez a küzdelem is lezárult (48. §. 2.). "A polgárok bármilyen megkülönböztetését nemek, felekezetek vagy nemzetiségek szerint a törvény szigorúan bünteti." (53. §. 1-2.) "A Magyar Népköztársaság biztosítja a polgárok lelkiismereti szabadságát es a vallás szabad gyakorlásának jogát. - A
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lelkiismereti szabadság biztosítása érdekében a Magyar Népköztársaság
az egyházat különválasztja az államtól."
Az államalapításunk
Óta eltelt majd' egy évezred után így lett újból korszerű alaptörvényünk. Olyan alaptörvény, amelyet az Országgyűlés 1972-ben - éppen az állampolgári jogok dolgában - tovább korszerűsített,
és amelynek továbbfejlesztése éppen napjaink feladata. Feladata úgy, hogy biztosított jogainkat ne csak hangoztassuk,
hanem a magunk és egész
népünk javára felelősen gyakoroljuk.
Vámos József

Bethlen Gábor diplomatája
400 éve született Thurzó Imre
A népszerű fejedelem, Bethlen Gábor célja az volt, hogy Erdélyt és a Habsburg-országrészt
egységes, független magyar állammá alakítsa; hazánk függetlenségéért,
és az egyre nagyobb
méreteket öltött protestáns-zaklatások
miatt fogott fegyvert.
1619-ben seregével kijött Erdélyböl, és támadásba lendült. A jobbágyfalvak lakói, és a városok polgárai örömmel,
bizakodással
fogadták.
A kassai országgyűlésen
HabsburgMagyarország is fejedelmévé választotta, majd - további sikerei nyomán - Pozsonyban,
Forgách Zsigmond nádor a várral együtt a koronát is átadta neki. Az országgyűlés kimondta
a két protestáns egyház és a katolikus egyház egyenjogúságát;
a fötemplomot pedig minden
nagyobb városban a többségi egyháznak ítélte oda. Ezt a szándékot azonban a gyakorlatban
már alig lehetett megvalósítani.
Az 1620 nyarán megtartott besztercebányai
országgyűlés
Bethlent királlyá kiáltotta ki, de megelégedett a fejedelmi és kormányzói címmel. A fehérhegyi vereség hatására Bethlen kénytelen volt keresni a megegyezést a Habsburgokkal
: 1622.
január 6-án a II. Ferdinánddal
kötött, nikolsburgi béke csak a bécsi békét, az 1608. évi törvényt, és az 1618. évi királyi hitlevelet erősítette meg újra, viszont biztosította a vallásszabadságot. Erdély 7 vármegyéveI gyarapodott,
Ferdinánd 50 000 frt fizetésére kötelezte ma,
gát, Sziléziában pedig birtokokat engedett át Bethlennek.
A nikolsburgi békekötést megelőző, feszült helyzetben végzett jelentős szolgálatokat Thurzó Imre, Bethlen diplomatája.
ö

Thurzó Imre - Thurzó György nádor fia - 1589-ben (valószinűleg Biccsén, szeptember
II-én) született. Otthon körültekintö,
gondos nevelésben részesült, és már fiatalon megláthatta a hazai egyházi, társadalmi és politikai élet mélyebb összefüggéseit.
1615. július 27-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be, amely magas színvonalával és hagyományaival messziről vonzotta a tanulni vágyó fiatalokat. Magatartásával
és képességeivel
magára vonta tanárai figyelmét, kiérdemelte társai bizalmát, és az 1615/16-os tanév első félévében az egyetem rektorává választották.
Hazatérve, 1617-ben Árvavármegye
föispánia lett; egyértelműen Bethlen mellé állt, és
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nagyrésze volt Bethlen királlyá választásában. Ugyancsak 1620-ban Bethlen egyik követe
voltPrágában, a cseh rendeknél. Ennek a küldetésnek az volt a célja, hogy szorosabbra füzze
Bethlenés a cseh rendek kapcsolatait, a Habsburg-ellenes szövetségben.
Éleslátásával, jó diplomáciai érzékével, képzettségével hasznos munkatársa volt a fejedelemnek.
Résztvett a nikolsburgi békekötést megelőző, előkészítő tárgyalásokon, de még a tárgyalásokidején, 1621-ben meghalt (valószínű leg Nikolsburgban, október 19-én). Árva várában
remettékel.
Irodalmimunkásságát nyomtatásban megjelent két beszéde, két gyászbeszéde és egy imádsággyűjternényejelzi.

A korabeli eseményeknek jórészt a csatazaj adta a "zenei aláfestést ", a csendet pedig ha volt - diplomáciai tárgyalások "nehezítették".
Egykorabeli ifjú portréjának néhány vonása villant fel előttünk, aki szűkre szabott életébenhatározottan felismerte azt, hogy "hol volt a helye"; ott, ahol csatazajban, diplomáciai
tárgyalásokonis a nemzet, az ország békéjét, jövendöjét, fejlődését, hitsorsosainak pedig a
szabadvallásgyakorlatot munkálták.
Ha néhány évrizedet is meghatározott célkitűzés vezet, értékes tartalom tölt meg, akkor
megélöjének, egykori hordozójának munkássága áttöri az évszázadokat - értékes, és időt
állóaz, mint Thurzó Imréé!
Barcza Béla

Podmaniczky Pál
40 éve hunyt el
Ami belőle eltemethető, az negyven éve ott porlad soproni temetőnkben. Ami nem temethető el, arra hálás szeretettel emlékeznek a ma már idősebb lelkészek, egykori hallgatói,
akik 1928 és 1949 között ültek katedrája előtt. Már emlékezni is rá - örömöt jelent, mert
Istennek áldott ajándéka volt szerettei, családja, tanítványai és egyházunk számára. Egyszerű megjelenésére, kissé félszeg mozgására, szemüvege mögött szelídséget és gyermeki bizalmat tükröző kék szemére, - okos, megfontolt beszédére a reá gondolók ma is valami különös, szent derűvel emlékeznek.
Régi, felvidéki család sarja, "báró" volt. De a rangból ésa családi vagyonból neki semmi,
vagycsak teher jutott. A család anyagi helyzete egyre romlott. Óbudán született 1885. október 16-án. Kétéves, amikor meghalt édesapja. Utóbb anyagi gondok miatt tanulmányait sem
tudta folytatni. Az ifjú azonban hallatlan szorgalommal mindent elolvasott, lázasan tanult,
sőt már írása, szinte gyermekkorában nyomtatásban is megjelent. A teológiát a pozsonyi
Akadémián és a rostocki egyetemen végezte el. Életút jának további állomásai: Modorban segédlelkész, 1910-ben a pozsonyi Teológiai Akadémia magántanára, 1911-től pedig a Pozsony-
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megyei Felsőszeliben gyülekezeti lelkész 1917-ig. Isten különös áldása volt számára ez a magyar paraszt-gyülekezet, - a gyülekezetnek pedig Podmaniczky Pál. Szolgálata nyomán lelki
ébredés támadt! Itt tanulta meg, hogy minden teológiai munka a gyülekezetért van. Ebben
az időben került mély kapcsolatba a magyarországi ébredéssei és szíve utolsó dobbanásáig
ennek meggyőződéses, hű munkása lett. 1917-ben az eperjesi teológiai Akadémiára hívták.
A cseh megszállás után Budapesten a Bethánia-egyesület lelkésze, és így egyre jobban az ökumenikus gondolat elkötelezett je lett. Finnországi útja során megismeri az északi evangéliumi
kegyesség arcát, más útjain pedig az európai keresztyénség sokszínű gazdagságával ismerkedett. 1926-ban Debrecenben teológiai doktorátust szerzett, 1928-tól pedig a soproni Evangélikus Hittudományi Karon nyilvános tanár 1949. október 3-án bekövetkezett haláláig.
Rendkívül széles látókörü, 18 nyelvet ismero professzor. Vallástörténetet, vallasbölcseletet, filozöfiatörténetet, keresztyén neveléstudományt, missziótörténetet és ezekkel összefüggő tárgyakat tanított. Reá emlékezve elővettem előadásainak sokszorosított és gyorsírással készített jegyzeteit. Egyik évben egy filozófiai bevezetéssel foglalkoztunk. "A gondolkodók
éles logikával keresték, kutatták az igazságot, - nekünk megadatott, hogy ismerjük Jézust,
akiben a bölcsesség és minden ismeret kincse van elrejtve." (Kol 2, 3). Minden tantárgyán
átsüt Jézus ismeretének és szeretetének a fénye s melege. Szívéhez legközelebb mégis a
missziótudomány állt. Soproni templomunkban egyszer az áhítatos csendben hangjában is
mély együttérzéssel kezdte igehirdetését: "Kagawa megvakult!" És a nagy japán krisztuskövetőről beszélt. Misszió volt egész professzori munkája is - bizonyságtétel Isten szeretetének csendes, alázatos hivatásáról, - az evangélium szóval, tettel, élettel való hirdetéséről.
Különösen melegen az életrajzok olvasását ajánlotta hallgatóinak!
Hatalmas teológiai, tudományos munkássága mellett az egyházi szépirodalom áldott, avatott művelője volt. Reményekkel, történelmi elbeszélésekkel, fordításokkal gazdagította egyházunk irodalmát. Több száz írás került ki tolla alól. Kéziratban van még Filemon szolgájáról, Onesimosról írt regénye, amelyet Sajtóosztályunk Megszabadított élet címen 1988-ban
adott ki. Szépírói munkássága szinte evangélizáció szépirodalmi formában. Az írást szöszéknek tekintette, ahol betűkön át juthat el Isten üzenete az emberekhez. Sok-sok énekfordítása
közül kettő jelenlegi énekeskönyvünkben is megtalálható. A 385. "Szelíd szemed Úr
[ésus ... " és az 525. énekünk: "Uram, ó add, ha vándorutam ... " Jézus tiszta és mély ismerete tette olyan nagyon gazdaggá életét és nevelő-tanári munkáját. Hatalmas tudásával azon
fáradozott, hogy jól képzett lelkészek induljanak "küldetésbe", - hitével, élete példájával
pedig elszakíthatatlanul Jézushoz vonzotta hallgatóit.
'Soproni házára a régi aszódi családi kastélyon is megtalálható feliratot készíttette:
"Ez csak földi szállásunk, örök haza odafönn vár!"
Most, amikor reá emlékezem, egyik kedves szavajárása csendül föl szívemben, - amint
fölemeli jobbkezét és a Jézus Krisztusban megjelent szeretetről mondja:" ... napról-napra,
óráról-órára ... "
Drága jó "Podi bácsit" ott tudjuk; ahol már Jézus arca a nap és ahol már nem járnak az
órák!
Sümeghy József
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Tízéves a levelező teológiai képzés
Tíz évnem nagy idő. Mégis mennyi minden történhet ezalatt! Ezt tapasztaltam ismét, amikor átnézrem azokat a félretett újságcikkeket, amelyek az egyházunkban folyó levelező teológiaiképzésről adtak menet közben hírt. Örülök, hogy van történelme ennek a fiatal képzési
ágnak és én is részese lehettem ennek.
Az igény már korábban megfogalmazódott, a lehetőség tíz éve adódott, hogy beinduljon ez
a képzés. Szükséges, hogy egyházunkban minél többen legyenek teológiailag műveltebbek, a
Bibliaismeretében járatosabbak. A hároméves levelezőképzés gyülekezeti tagoknak ad lehetőségeta teológiaitanulmányokra. Jelentkeztek is szép számmal: idősek és fiatalok, nők és férfiak,
fizikaiés szellemi dolgozók, papnék és presbiterek, szülők és lányok, fiak. A végzertek közül
szintemindenki végez gyülekezeti munkát - magasabb szinten, mint azelőtt. Hiszen a tanfolyamrévén kitágult a résztvevők látóköre, bövült tudásanyaguk. Sokaknál tapasztalható volt lelki, hitbeli mélyülés is, továbbá új lelki testvérekre találás Krisztus követésében. A gazdagodás
lehetőségéthordozza ez a tanfolyam.
Dr. Muntag Andor teológiai professzor - a levelező tanfolyamok hűséges ügyvivője megadta az eddigi statisztikát. Eszerint az első tanfolyamon (1979-82.) 57 fő indult, ebből
5 fő időközben átlépett a nappali (ötéves) képzésre és lelkész lett. Végzett 38 fő. A második
csoport (1983-86.) 39 fővel kezdett és a sikeres záróvizsgát igazoló oklevelet 26-an kapták
meg. A harmadik tanfolyami csoportnál (1986-89.) a kezdőlétszám 45 volt, ebből ketten
átmentek a nappali képzésreés remélhetőleg 36-an célba fognak érni.
A rideg számok mögött sok lüktetés, fáradság és öröm húzódik. A teológiai professzorok
többletmunkája mindenkit hálával tölt el. Ugyancsak köszönet illeti a Teológus Otthon alkalmazottait is. Sok hétvégét (szombat-vasárnap) töltöttek az Akadémián, hogy eredményesen
folyjon a képzés. És a levelező hallgatók? Család és kenyérszerző munka mellett vállalták a
tanulást, mint harmadik műszakot. Ezt nem lehet kedvtelésnek nevezni. Nem is meglepő,
hogy a három tanfolyam együttes kezdőlétszámának 24%-a menet közben kimaradt.
Mint minden újnál, úgy ennél a tanfolyami képzésnél is megvoltak a kezdeti nehézségek.
Azelső tanfolyami csoportnál szerzett tapasztalatok azután hozzásegítettek az oktatás célszerű belső arányainak és tartalmi mélységének megtalálásához.
Akik végeztek, gyülekezeti munkatársi minöségben szolgálhatnak a gyülekezetekben vagy
egyházunk intézményeiben. A szolgálati lehetőségek bőségesek. Nagyon változatos a kép, ha
számba vesszük, ki mit végez. Mindez nagyban függ az egyes gyülekezet lehetőségétől, illetve szükségétől. Mivel közismerten lelkészhiány van, sok esetben lelkészhelyettesítő szolgálatot végeznek. Nem egy gyülekezet megértően fogadja ezt a megoldást is.
Továbblépést fog jelenteni, ha majd ebben a képzési ágban is lehetőség nyílik - közvetlen
továbbtanulással - a lelkkészi képesítés megszerzésére.
A levelezőúton folyó tanulás és az azt követő szolgálat igazi értelmét az adja, ha nem a munkatárs van a középpontban, hanem Jézus Krisztus, ha nem pótmegoldásokat kínál embertársainak, hanem Jézushoz vezeti őket. Ez persze minden szolgálóra érvényes! Erre a szolgálati
kötöttségre juttasson el Urunk minden szolgálót az egyházunkban.
Bizonyáramég nagyobb volna örömünk, ha idén már a 20. vagy 25. évfordulóról gondolkodhatnánk. Reméljük, hogy megérhetjük ezeket is, és az eddig végzettekkel együtt sok új "levelező" testvérünk fog örömmel emlékezni a tanfolyami évekre, miközben követi az Úr Krisztust
a különféle szolgálatokban egész életében is.
Göllner Pál

Tízéves
az Evangélikus Országos Múzeum
Budapest belvárosában,
annak is a szívében, a Deák téren tíz évvel ezelőtt nyitotta meg
kapuját hazai evangélikus gyűjteményügyünk
harmadik, legifjabb ágazata, a múzeum. Szervezésének kezdete azonban régebbre nyúlik vissza. Egyházunk elnökségének,
Mihályfi Ernőnek és Káldy Zoltánnak a javaslatára az Országos Presbitérium
1972 decemberében
hozott
olyan egyhangú határozatot, hogy a magyar evangélikusság 450 éves jubileuma alkalmából
1973. január l-jével szervezze meg egyházunk az Evangélikus Országos Múzeumot. Vezetésére az egyháztörténeti
tanszék tanáraként
én kaptam megbízást.
Csaknem hét évbe telt, amíg a semmiből - vagy legalábbis a szétszórt, rendszerezetIen
és dokumentálatlan
műtárgy-anyagból
összeálit a kép, a víziö: be kell mutatnunk
a bel- és
külföld érdeklődő nagyközönségének,
milyen művészet- és művelödéstörténeti
értéket hagytak ránk evangélikus őseink a Karpat-medencében,
Javaslatomat, hogy múzeumunk
helye az egyházi tulajdont képező, de bérleti helyiségekkel telezsúfolt parókia Deák téri földszint je legyen, mind az elnökség, mind az állami szervek által elfogadásra talált. 1978 elején 135 m2 terűletet sikerűlt az addigi bérlöktöl felszabadítani - volt közte Kézműipari Vállalat, virágüzlet és Munkásőrség ruharaktára - és így
sor kerülhetett a belső tervezésre. Ennek lelke a nem sokkal utóbb elhunyt Havassy Pál építészmérnök,
a Műemléki Felűgyelőség igazgatója volt, aki a kivitelezés ellenörével, Gryllus
Vilmos építészünkkel
együtt nagyszerű munkát végzett.
Eközben néhány teológiai hallgatónk ugyancsak lelkes közreműködésével
az Országos
Egyház által rendelkezésünkre
bocsátott kisbusszal bejártam az országot, s az addigra elkészített kataszterem alapján 26 dunántúli gyülekezetből mintegy 100 műtárgyat magunk hoztunk fel a fővárosba, a többit pedig lelkészeink vagy gyűjteményi előadóink juttattak el hozzánk. Így kerűlt sor 1979-ben 65 gyülekezet 150 műtárgyának
begyűjtésére.
Ezek között
legtöbb (60) volt az ötvöstárgy, az ón (20), a festmény (l5), a textília és a szobor (6-6), de
kerárniák, fa- és üvegtárgyak mellett országos könyvtárunk
és levéltárunk sok értékei is kiemelkedő helyet kaptak benne. Komoly segítséget jelentett a Központi Múzeumi Igazgatóság,
a Művelődési Minisztérium
és az Iparművészeti
Múzeum vezető munkatársainak
szakszerű
és odaadó segítsége is.
Ilyen előzmények után kerűlt sor tíz évvel ezelőtt, 1979. július 27 -én múzeumunk
ünnepélyes megnyitására. Idézzük fel az emlékezetes, szép nyári nap ernlékét: Káldy Zoltán püspök
magas szárnyalású ünnepi beszéddel, több neves művész - Weöres Sándor, Bitskey Tibor,
Berczelly István, Fasang Zoltán, Mossóczy Miklós - és a Lutheránia kórus közreműködésével számos ökumenikus vendég, magas egyházi és világi reprezentáció
és sok gyülekezeti tag
jelenlétében nyitottuk meg a múzeumot. Az első állandó kiállítás ekkor került bemutatásra:
Evangélikusság
a magyar kultúrában.
Kezdeményezésünkre
sokan felfigyeltek. Széles körű volt a sajtóvisszhang,
foglalkozott
múzeumunkkal
a rádió és a televízió is.
Az állandó kiállítás katalógusát rövidesen megjelentettük
előbb magyar, majd német, angol és finn nyelven is. Időszaki kiállításokkal pedig az elmúlt tíz év alatt évente legalább egyszer, olykor kétszer is jelentkeztünk.
Így került sor az Ágostai Hitvallás 450. évfordulójáról
való megemlékezésre,
a liturgikus művészet keresztséggel és úrvacsorával kapcsolatos elemeinek a bemutatására,
Reissmann Károly Miksa emlékkiállítására,
énekeink történetének,
a
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Türelmi Rendelet hatásának, Bornemisza Péter működésének, Sztehlo Gábor gyermekmentö tevékenységének, Kalchbrenner tudós mikológus munkásságának, az eperjesi vértanúk emlékének, Kapi Béla püspökségének, vagy legutóbb a Pesti Egyház kétszázéves történetének a bemutatására.
Miközben többek: a szlovák egyházközség, a finn egyház, Tichy Kálmán festöművész özvegye,Székács József püspök dédunokája (Györy Sarolta) és Schranz János volt pesti lelkész
utódaipénzadományokkal is segítségünkre siettek, igyekeztünk a kétirányú tevékenység komolyanvételére. Az egyik az volt, hogyalátogatóknak magas szinten, több nyelven kalauzoló
munkatársak révén tudjunk megbízható tájékoztatást adni ésmaradandó élményt is szerezni.
Ebben a munkában korábban Komjáthy Lajos, Danhauser László ésNyirő József nyugalmazott lelkészek vettek részt nagy hűséggel megbetegedésükig, s többen közülük nyolcvan,
vagyhetven év fölött is - Garam Zoltánra és dr. Pusztay Lászlóra gondolok - fiatalos lendülettel, nagy felkészültséggel és megragadó szívélyességgellátják el tárlatvezetö munkájukat.
A másik feladat, amelyet szívesen teljesítettünk e tíz év folyamán: más, világi intézmények
rendelkezésére álltunk kölcsönzéseinkkel. Külföldre három ízben: Felsőlövöre (Oberschützen, Ausztria) a Türelmi Rendelet, Nürnbergbe és Kelet-Berlinbe a Luther-jubileum során,
a Budapest Történeti Múzeumnak három ízben, a siófoki Vízügyi Múzeumnak Bél Mátyás
hagyatékából kölcsönöztünk. Két ízben is állíthattunk ki a kőszegi Jurisich Múzeumban, a
Luther-évben pedig a Szépművészeti Múzeum márvány termében rendezhettünk nagy sikerű kiállítást, amelyet két hónap alatt SO000 látogató tekintett meg. Ezeken kívül bemutatohelyi engedélyt kaptunk a nemeskéri és a soproni gyűjteményünk állandó kiállítására is.
Tíz év alatt a Deák téri múzeumunknak 100000 látogatója volt. Sem számban, sem pénzben nem lehet azonban lemérni annak a jelentöségét, hogy mind gyülekezeteink népe, mind
egyházi és világi személyek Írországtói Újzélandig és Kínától Dél-Amerikáig megismerkedhettek a Kárpár-medence evangélikusságának múltjával és jelenéveI.
Fabiny Tibor
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"ÉLETEM IDEJE
KEZEDBEN VAN"
Megemlékezés halottainkról
HEGEDŰS LAJOS (1909-1985) Besztercebányán született, a lelkészi szolgálatban 54
esztendőt töltött. Kiemelkedő helyei voltak Vecsés és Csanádapáca. Ez utóbbi helyhez 25
esztendő fáradságos munkája kötötte, 2 éven át nyugdíjasként is gondozta ezt a kis szórványgyülekezetet. Egész életében békés szívvel tűrte a megpróbáltatásokat, melyekkel hitét próbálta az Úro
'IOMCSÁNYI LÁSZLÓ (1902-1987). Szolgálata két gyülekezethez kapcsolta. 1924ben történt avatása után hét évig volt Kelenföldön segédlelkész, majd 1931-51 közt Kispesten vallástanár. Az államosítások következtében nyugállományba került, másodlelkészként
tevékenykedett, buzgón látogatva egykori tanítványait és a családokat. 25 évi özvegység után
hunyt el.
SCHREINER VILMOS (1931-1987) Szépen indult, de sajnálatos módon kettétört életpálya. Budapest-Kőbánya, Rákospalota, Óbuda, Budafok, Budavár segédlelkészi helyei. A
Teológus Otthonban nevelő, Pestuihelyen 5 évig helyettesít, aztán beiktatjak. Zuglót és
Pestújhelyet együtt is gondozza, míg betegsége el nem hatalrnasodik rajta. Tehetségét irodalmi téren is kamatoztatta. Önmagával meghasonulva, lelki válsága sodorta a halálba.
JESZENSZKY TmOR (1919-1987) A csömöri parókiáról indult. Szlovák nemzetiségű
gyülekezetben nevelkedett, s nyelvtudását 14 évi ambrózfalvai szolgálata alatt hasznosította
különösképpen. Ezt megelőzően aszódi és budavári segédlelkész, majd békéscsabai hitoktató
volt. Leghosszabb szolgálati helye Kiskunhalas. Itt 23 évet töltött, - haláláig. Imaterem és
lelkészlakás saját épületben való létesítése az ő nevéhez fűződik. Nagy családot nevelt fel.
Isten hét gyermekkel ajándékozta meg házaséletében. Csendes, halkszavú igehirdető, fáradhatatlan lelkigondozó, különösen is a város kórházának betegei között. Ökumenikus lélek.
[ö barát. Vasárnaponként hét szószéken kell megállnia, hogy egy hónapon belül minden
szórványban szolgáljon. Ravatala mellett református, katolikus és baptista lelkészek is ott álltak. Megrázó élményem, hogy hozzá készülve már csak elárvult gyülekezete tagjaival találkozhattam istentiszteleten, szeretteivel pedig a sírja mellett állhattam meg.
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BLATNICZKY JENŐ (1909-1987) Zólyomban, ároni családban született, szülei azonban már a kétéves gyermekkel Cinkotára költöztek. Felavatása után csereösztöndíjasként az
EgyesültÁllamokban egészítette ki tanulmányait. Mint segédlelkész a Deák téri gyülekezetben és édesapja mellett szolgál, sőt át is veszi a stafétabotot, hogy aztán 42 éven át ő vigye
továbba pásztorkodást, melyet az igen küzdelmes években is hűséggel végez. A háború okozta sérülésekből renováltatja műemlék-templomát, a gyülekezeti házat, a parókiát. Tanügyi
esperesként, számvevőszéki elnökként a rá igen jellemző precizítással tevékenykedik. Szolgálatának kedves területe a kistarcsai Özvegy Papnék Otthona. Feleségével 51 esztendőt tölthetett együtt boldog családi életben. Három gyermeket nevelhettek. Közülük az idősebb fiú
viszitovább a lelkészi szolgálatot. Így nem szakad meg a több mint 100 éves ároni család lelkészimunkája. Isten váratlanul hívta haza a teljes életbe. A szeretett templomához oly közel
levőcinkota-ilonatelepi temetőben családja, lelkésztársai, valamint a helyi és a környező gyülekezetek nagy részvéte mellett sok énekessel és áldó imádsággal helyezték portestét földi
nyugvóhelyére.
BOROS KÁROLY (1916-1987) Rákosiigeten született. Teológiai tanulmányait Sopronban végezve Káldy Zoltánnal és másokkal együtt ő is részt vett a teológus ifjúság fasizmus
elleni megmozdulásaiban. Vácott, Aszódon, Szentesen és a Kőbányai gyülekezetben segédlelkész. Katonalelkészi szolgálatból hazatérve Csepelen és Nagyszénáson neveli a gyermekeket. Ez utóbbi helyen és Salgótarjánban átmeneti ideig, majd 21 éven át a Zuglói gyülekezetben hirdeti Isten igéjét. Zuglóban az ő nevéhez fűződik a Teológiai Akadémia építkezésével
kapcsolatos gyülekezeti feladatok ellátása és a templomépítés befejezése is. Akadémiánk tanáraival és hallgatóival testvéri kapcsolatot tartott fenn. 1980-ban ment nyugdíjba. Az élet és
a halál Ura hosszú és súlyos betegség után csendben hívta haza.
DR. INOTAY LEHEL (1927-1987) Világi munkakörében közgazdász. Halála előtt alig
3 évvel ölthette magára a Luther-kabátot, de Urának elhívott papjaként szolgált kora ifjúságától kezdve. Sokoldalú, sokféle érdeklödésü és kitűnően képzett szakember. A BudapestFasori gyülekezetnek közel 30 évig presbitere! jegyzője, másodfelügyelője. Igen hűséges és
segítőkész jóbarát. A Lutheránus Világgyülés előkészítésében is jelentős munkát végez. Belső emberét leghívebben tükrözi az az imádság, melyet felavatása végén mondott: "Hálát
adok neked Istenem, hogy akaratodat és ígéreteidet nem az én gondolataim, hanem bölcs tetszésed szerint hajtod végre. Amikor már kevés van hátra a napból, akkor is szolgálatba állítasz még. Köszönöm, amit adtál, köszönöm, amit elvettél, köszönörn, amit meghagytál, köszönőm, amit még ezután adsz." Gyógyíthatatlan betegségében példát mutatva készült a
nagy útra, Megváltója elé, a többre bizattatásra.
KLENNER GYULA (1915-1987) A Tolna-megyei Bátaapátiban, lelkészcsaládban született. A bonyhádi gimnáziumban és a soproni Hittudományi Karon tanult. Szolgálatát Varsádon kezdte, akkor még fogyatékos németséggel, de hűséges pásztori szívvel. 1940-ben Alsónánán fiatalos lelkülettel, kiváló szervezőként pezsgő gyülekezeti életet teremt, de a
háború utáni kitelepítés következtében már csak a "szent maradékot" gondozhatja. Családot nem alapít. Külső körülmények miatt, de megélhetésének biztosítására is bővül szolgálati köre. 1972-ben Majos lesz a gyülekezet súlypontja. Nagy területen szinte fáradhatatlanul
munkálkodik, mert mindig jól osztja be idejét. 1985-ben formailag nyugdíjba vonult, Bonyhádra költözött, de tovább is szolgált. Gyógyíthatatlan betegsége késztette arra, hogy teljesen
a hazaköltözésre készüljön. Több mint 50 év megíratlan - több ízben bölcs humorral fűsze-
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rezett - egyháztörténete szállt sírba vele. Vidám, másokat mindig derítő jókedvét egykori
évfolyamtársai, lelkészbarátai és hívei úgy emlegetik, hogy nehéz élethelyzetekben is derűsen tekintenek arra, aki azt mondotta, hogy "elég minden napnak a maga baja."
RUTTKAY ELEMÉR (1915-1987) Cegléden kezdte szolgálatát, Budapesten pedig egyike volt az utolsó fővárosi hitokatóknak. 1955 óta másodlelkész a Budahegyvidéki gyülekezetben. 1981-től volt nyugállományban. Határozott, szerény, fegyelmezett, rendszerető jellemét a hit gyermeki bizalma és a szeretet melege hatja áto Lelki nagy megrázkódtatását, első
feleségének utcai baleset következtében történt halálát erős hittel viselte, s amikor újra házasodott, családi életét akkor is lelki egybekapcsolódás mutatta. Halála előtt négy hónappal
még szolgál, sokat próbált szíve azonban egy éjszaka váratlanul utolsót dobbant.
BENKŐ BÉLA (1928-1987) Várpalotán született, a bonyhádi gimnáziumban végezte a
középiskolát, s az ősi Tatay család papi unokájaként választotta a lelkészi hivatást. A kissomIyói gyülekezet segédlelkészét a nádasdi Vasi misszió ellátása· arra kötelezi, hogy hatalmas
szórvány területen kerékpárral, motorral, esőben és fagyban is gyakran úton legyen. A visszahívó szeretetnek enged, amikor a kápláni évei alatt megszeretett lelkészt Kissomlyón választják meg. Itt parókusként IS évet tölt. Itt is hűségesen gondozva a fíliákat és a messze kiterjedő szórványokat. Egy cikluson át az egyház megye esperese. Haladó gondolkodású ember,
tiszta, világos közegyházi kitekintéssel. Családi körülményei arra késztetik, hogy 1981-ben
fogadja el a csillaghegyi gyülekezet meghívását a megüresedett lelkészi állásra. Utolsó állomáshelyéhez hét esztendő hűséges fáradozása kötötte. Sajnos, az egyébként erösszervezetét
korán felőrölte a hirtelen rátört betegségek egész sora. Az 1987. esztendő múlásával tőle is
el kellett búcsúzniuk mindazoknak, akik között átmenve hirdette Isten országának eljövetelét.
SOKORAY MIKLÓS (1902-1988) Celldömölkön született. Felserdülve az élet szolgálatára készült, az orvostanhallgatóból azonban teológus lett. Győrött, Pakson, Celldömölkön
segédlelkész. "Élete virágában hitoktatóként dolgozott." A hitoktatói státus megszűnése
után gyülekezeti lelkészi szolgálatot végzett Szombathelyen. Ehhez hűséges kórházi beteglátogatás és a hívek gondos nyilvántartása is csatlakozott. Isten kegyelméből még avatásának
60. esztendejét is megélhette. Hitének nagy próbatételeit megállva családjának zsoltárhitvallásaival kísérték síri nyugvóhelyére: "A te kegyelmed jobb az életnél."
SIKTER LÁSZLÓ (1913-1988) Életútja egyszerű családból, Rákospalotáról indult.
Halálában is oda érkezett vissza, azokhoz akik előre mentek vagy rokoni szívvel gyászolják.
Csepelen, Budafokon, Hegyeshalmon és Gyuron szolgált. Nyugdíjas éveit Agárdon és Gárdonyban töltve, igére szomjazó lélekkel hallgatja az istentiszteleteket, olykor kisegítést is végez. Sok öröme, de sok vívódása is volt. Szívesen írogatott egyházi lapjainkba, különösen
az egykori kecskeméti szórványújságba, az Üzenetbe. Lelki feloldódást mindig az úrvacsorai
közösség adott neki, s így mindazoknak, akik szerették és fájlalták elmúlását, a gyász fájdalmában vígasztalást jelentett Jézus szava: "Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az
Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog általam."
TELEKI BÉLA (1921-1987) Kezdő szolgálati évei után a Lutheránus Világszövetség
megbízásából Salzburgban végzett külszolgálatot. 1958-ban egy burgenlandi kis magyar falucska, Őrsziget hívja meg papjának, s odaadóan vezeti, gondozza, egybetartja a magyar ki-
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sebbséget. Jól fejlesztett német nyelvtudását az oberschützeni állami gimnázium hitoktatójaként is híven kamatoztatja. Teológiai Akadérniánk doktora lett. Hosszú betegság mindjobban nehezítette szolgálata ellátásában. Koporsójánál D. Gyenge Imre volt ref. szuperintendens - aki igaz barátként sokat helyettesítette - magyarul, dr. Reingrabner ev.
szuperintendens pedig németül hirdette a feltámadás vígasztaló igéit. Felesége és orvosfia
gyászában őszinte szívvel osztoznak és hálával emlékeznek vissza hazánkban is volt hívei és
iöbarátai.
RÉDEI KÁROLY (1905-1988) A Békés megyei Pusztaföldváron született, Nagykárolyban szentelték lelkésszé. Szolgálatának első időszaka is részint Erdélyhez köti. Ócsán, ebben
a nagy kiterjedésű szórványban hosszú évekig vonattal gondozza vagy kerékpárral közelíti
meg híveit. Családja áldozatos szeretetétől körülvéve, hosszan tartó betegség után hunyt el.
Fiatal szolgatársa így jellemzi: "A testi nyomorúság közepette is a békességet sugározta."
Csendes szerénysége a lelkészi élet szép példája marad.
LESKÓ BÉLA (1922-1988) Első és egyetlen hazai szolgálati helye az ősi cinkotai gyülekezet volt. 1946-ban a svédországi Lund egyetemén kapott ösztöndíjas helyet, s itt pár évvel
később licenciátusi és doktori fokozatot ért el. Az LVSZ Argentínába küldi szolgálatba.
Előbb a Buenos-Airesi kis magyar gyülekezet lelkésze, majd spanyol nyelvü teológiai akadémiát szervez az egész kontinens érdekében történő lelkészképzés érdekében. Ennek a rektora
1971-ig. Különbözö beosztásban mindig arra törekedett, hogy segítse hazánk helyzetének
megértését és az ellentétek elsimítását. Svédországban temették el. Melegszívü barát a kecskeméti templomkertből magával vitt földet szórt a sírjára, hogy messze távolban pihenő porteste az édes haza porával keveredjék.

Elhunyt lelkészeink életidejét éppúgy, mint szolgálati idejét is az élet éshalál szabados Ura mérte
ki. Ö iuli meg, ki hogyan sdfdrhodou, mit végzett és mit mulasztott. Amikor rájuk emlékezünk, azt
kérjük: legyen kegyelmes ítilő Bírájuk, s bár váltja a munkásokat, de a nyomukba lépő szolgálatra
elhívottakkal folytassa országának terjesztését, gyülekezeteink előmenetelére, kiváltképpen pedig
nagy nevének dicsőségére.
Pásztor Pál
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KRÓNIKA
1987. július - 1988. június

1987
NÉMET EGYHÁZI
NAPOK
A 22. Német Egyházi Napokat Frankfurtban (NSZK) rendezték meg. Az ünnepségen a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsát 13 fős delegáció képviselte.
Egyházunk részéről dr. Görög Tibor ökumenikus főtitkár, dr. Selmeczi János, a Teológus Otthon igazgatója, valamint Sárkányné Horváth Erzsébet miskolci, Ittzés
János kőszegi és Káposzta Lajos soltvadkerti lelkészek vettek részt a delegációban.

ÉLŐ HÍD A HATÁROK
FÖLOrT
Ebben az évben rendezték meg kilencedik alkalommal a Nemeskéri Napokat.
Ebből az alkalomból különösen is sokan
látogattak el a gazdag múltú Nemeskérre. Az ünnepségen részt vett dr. Nagy
Gyula püspök-elnök, Bárány Gyula és Fehér Károly esperesek, a dunántúli evangélikus gyülekezetek számtalan érdeklődő
tagja, valamint dr. Gustav Reingraber
gráci szuperintendens több osztrák lelkész társaságában és a burgenlandi gyülekezetek több autóbusszal érkezett képviselői.
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PAAVALI FINN
ORTODOX ÉRSEK
NYUGALOMBA
VONULT
A Finn Ortodox Egyház érseke 27 évi érseki szolgálata után megromlott egészségi
állapota miatt nyugalomba vonult. A Finn
Ortodox Egyháznak 58 000 tagja van.

KIÁLLÍTÁS
ÉS MŰSOROS EST
A Fasori Öregdiákok Baráti Köre a VII.
kerületi Hazafias Népfront Bizottságának
keretében a Metró Klubban a fasori gimnázium történetéről kiállítást rendezett. A
gimnázium épületében pedig műsoros
délutánon szolgáltak a fasori öregdiákok.

NEGYVENÉVES
JUBILEUM
Az 1947-ben alakult Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bizottsága július
4-én és 5-én megalakulásásnak színhelyén, a svédországi Lundban tartotta jubileumi ünnepségét. Az ünnepségen egyhá-

Az ünnepi istentisztelet szolgálattevöinek bevonulása Lundban
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zunkat dr. Nagy Gyula püspök-elnök
képviselte. Meghívott vendégként dr. Káldy
Zoltánné, a Világszövetség elhunyt elnökének özvegye is jelen volt.

ÚJ
EVANGÉLIKUS
ÉRSEK

DIAKÓNIAI
TANULMÁNYÚT

Az Észt Evangélikus Egyház Kuno Pajula
lelkészt, a tali inni János-templom
parókusát választotta meg az elhunyt Edgar Hark
halálával megüresedett
érseki tisztségbe.
Az új érsek hatvanhárom
éves és huszonhét éve szolgál a tallinni janos-remplombar •.

A Würtenbergi
Evangélikus Egyház diakóniai szervezete meghívására Csizmazia
Sándor, a Budai Szeretetotthonok
igazgatója július 5. és 24. között meglátogatta az
NSZK-beli
egyház
diakóniai
intézményeit.

ÚJ VEZETŐ PÜSPÖK
AMERIKÁBAN
Az Amerikai Egyesült Államokban
az év
tavaszán három, eddig különálló egyház
szerveződött egy testté. Az új egyház vezető püspökévé Herbert W. Chilstrom minnesotai püspököt választotta meg. Az új
egyháznak öt és fél millió tagja, 65 egyházkerülete, II ezer gyülekezete és 16600 lelkésze van.

ÁLLAMTITKÁRI
LÁTOGATÁS
Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke munkatársainak
kíséretében
látogatást
tett
egyházunk
püspök-elnökénél,
dr. Nagy Gyulánál. A
személyes megbeszélést
követően az államtitkár
és munkatársai
találkoztak
az
egyházi munkaágak vezetőivel. Az eleven
megbeszélésen
mindkét részről hangsúIyozták, hogy az állam és az egyház közötti
kimunkált,
eddigi jó viszonyt nem csak
meg kell őrizni, hanem erősíteni és fejleszteni is kell.
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Kuno Pajula

BARTHA PÜSPÖK
HETVENÖT
ÉVES
Dr. Bartha Tibor ny. református püspök
hetvenötödik
születésnapja
alkalmából
egyházunk
elnöksége levélben fejezte ki

jókívánságaita hazai ökumenikus rnozgalombanhosszú időn át áldásosan szolgáló
püspöknek.

mon egyházunk, illetve az Ökumenikus Tanács képviseletében Brebovszkyné Pintér
Márta mucsfa-mekényesi lelkész vett részt.

RENDHAGYÓ
ÉRETTSÉGI
TALÁLKOZÓ

Dr. Bartha Tibor

A KÖVETKEZÖ
LVSZ NAGYGYŰLÉS
SZÍNHELYE
A Lutheránus VilágszövetségVégrehajtó Bizottságaúgy döntött, hogy az 1990-re tervezettnagygyülésta BraziliaiEvangélikus Egyház meghívására Curitiba városában (Brazília)rendezik meg. Curitiba a dél-braziliai
paraná állam székhelye. Lakosainak száma
1,3millió. Az. evangélikusok száma 12 ezer,
akiket 5 gyülekezetben 8 lelkész gondoz. A
nagygyülésta tervek szerint az itteni katelikus egyetem épületében rendezik meg.

A békéscsabai egykori "Ág. H. Ev. Rudolf Reálgimnázium" 1937-ben végzett
tanulói július első vasárnapán tartották SO
éves érettségi találkozójukat a jogutód Rózsa Ferenc Gimnáziumban. Ez a találkozó
több szempontból is rendhagyó volt. A
még élő tanárok és osztálytársak képeiből
tablót készítettek. A találkozóra a később
érettségizetteket is meghívták és elkészítették az "Érettségi találkozók albumát ""
amely valamennyi ezutáni találkozó képeinek összegyűjtésére szolgál.

PÜSPÖK-ELNÖKÜNK
ÚJ TISZTSÉGE
Dr. Nagy Gyula püspök-elnököt választották be a Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bizottságába a dr. Káldy Zoltán halálával megüresedett helyre.

BmLIAI SZEMINÁRIUM
A Bibliatársulatok Világszövetségénekeurópai irodája július IS-29. között Prágában
és Brnoban nemzetközi ifjúsági szemináriumot rendezett a Szentírás használatának és
értelmezésének mai kérdéseiről. Az. alkal-

Dr. Nagy Gyula
81

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG
ÚJELNÖKE
A Lutheránus Világszövetség Voborgban
(Dánia) megtartott végrehajtó bizottsági
ülése az LVSZ új elnökévé D. dr. johannes
Hanselmann müncheni püspököt választotta meg. Megválasztása után az új elnök
kijelentette, hogy a Világszövetség munkájának folyamatosságát kell biztosítani és
a megalapításától eltelt 40 év tapasztalatait
kell hasznosítani.

Tuula Pohjalainen

pasztalatom volt, hogyegyházatok olyan,
mint egy nagy család, ahol bár feszültségek adódnak, de ugyanakkor jól ismerik
és szeretik egymást."

KERESZTYÉN-ZSIDÓ
PÁRBESZÉD
A Keresztyének és Zsidók Nemzetközi
Tanácsa július 12. és 17. között tartotta
ezévi ülését Fribourgban (Svájc). Az alkalmon egyházunk, illetve az Ökumenikus
Tanács képviseletében Szebik Imre budai
esperes, püspökhelyettes vett részt.

D. dr. Johannes

Hanselmann

MINT EGY NAGY
CSALÁD
Tuula Pohjalainen finn lelkésznő az elmúlt
tanévet Teológiai Akadémiánkon töltötte.
Eluzatása előtt tapasztalatairól interjút
adott az Evangélikus Életnek, amelyben
többek között ezt mondta: "Fontos ta-
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LVSZ-DELEGÁCIÓ
A SZOVJETUNIÓBAN
A Lutheránus Világszövetség küldöttsége:
Gunnar S~sen főtitkár, Paavo Kortekangas
tamperei püspök (Finnország) és Harald
Kalnins rigai szuperintendens, a szovjet
közép-ázsiainémet nyelvű gyülekezetek gondozója július 1-7. közön látogatást ten a kazahsztáni német nyelvű evangélikus gyülekezetben. S.n
főtitkár örömmel számolt be
a küldöttség látogatásáról. Elsösorban azt
hangsúlyozta, hogy a német származású

Teológiai hallgatók 1987

szovjet állampolgároknak és a német kultúrának kellő megbecsülést biztosítanak.
Az állam képviselőivel való megbeszéléseken szö volt a gyülekezeteknek régi kívánságárói, hogy önálló egyházat szervezhessenek.

TIZENNÉGY
ÚJ ELSŐÉVES
A Teológiai Akadémia felvételi bizottsága 10 férfit és 4- nőt, összesen 14 hallgatót vett fel az 1987/88. tanév első évfoIyamára.

NŐKÉSBÉKE
Ez volt a témája az Európai Ökumenikus
Ifjúsági Tanács női munkacsoportja által
rendezett szemináriumnak, amelyet július
31. és augusztus 7. között tartottak Upp-

salában (Svédország). Az alkalmon a munkacsoport tagjaként részt vett Brebovszkyné Pintér Márta mucsfa-mekényesi lelkész.

VILÁG EVANGELIZÁCIÓS
KONGRESSZUS
A Lausanne-i Evangelizációs Bizottság rendezésében az év nyarán volt a Világevangelizáció Nemzetközi Kongresszusa Singapurban, melyen kereken 4000 résztvevő jelent
meg. A megbeszélések témája "Krisztus az
Úr, a világ reménysége" volt.

HIROSIMAI IMANAP
Az Egyházközi Békebizottság felhívására
a protestáns gyülekezetek augusztus 8-ról
9-re virradó éjjel ebben az évben is országszerte megtartották a hirosimai imanapot.
Budapesten a fasori evangélikus templom-
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Hirosimai ima nap a Felszabadulás téren
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ban gyülekeztek össze a protestáns hívek,
hogy a békéért és az emberiség jövőjéért
imádkozzanak.

NYELVI TÁBOR
A TEOLÓGIAI
AKADÉMIÁN
A Teológiai Akadémia ebben az évben is
megrendezte az immár hagyományos nyelvi táborát augusztus utolsó és szeptember
első hetében. Az első héten újszövetségi
görög, a második héten pedig héber nyelvi
intenzív tanulás folyt három fokon, az
evangélikus,
a szabadegyházi
teológiai
hallgatók és lelkészek részvételével.

KITÜNTETÉS
A Népköztársaság
Elnöki Tanácsa Balikó
Zoltán pécsi lelkészt az állam és az egyház
iö viszonyának, a békének és a nemzeti
egységnek a szolgálatában végzett több évtizedes munkájáért
70. születésnapja
alkalmából a Munka Érdemrend ezüst fokozatával tüntette ki.

BIBLIA LEPORELLÓN
A Nérner
Szövetségi
Köztársaságban,
Ausztriában
és Svájcban leporellón terjesztik a Biblia legfontosabb részleteit, mivel Nyugat-Európában
is egyre kevesebben ismerik a Szentírást. Stuttgartban
60
ezer példányban
a Hegyi beszéd, a Miatyánk és a Tízparancsolat
szövegét adták
ki.

ANYANYELVÉRT
ÉS KULTÚRÁÉRT
Alig lehetett volna méltóbb helyet találni
az Anyanyelvi
Konferencia
Védnöksége
soron következő ülésének, mint éppen Sárospatakon. A város olyan atmoszférát sugároz, amely a magyar kultúra, az irodalom, az anyanyelv szeretetével van átitatva.
Az augusztus
10-12.
között megrendezett tanácskozás nak a város és a Tiszántúli
Református
Egyházkerület
Sárospataki
Tudományos Gyűjteménye volt a vendéglátója. A megbeszélések
hangsúlyozták,
hogy függetlenül a világnézeti és felekezeti
hovatartozástóI a magyar nyelv és kultúra
ápolásáért mindent meg kell tenni.

AZ ÉBREDÉS
AJÁNDÉKA

Balikó Zoltán

1987 nyarán a gyenesi országos ifjúsági
konferenciákon
82 gyülekezetből
310 fiatal vett részt. A konferenciák
fö témája
énekeskönyvünk
egyik imádsága
volt:
"Uram, ébreszd egyházadat, és kezdd rajtam!" Az öt konferencia 35 napján 20 föelőadás, 60 igehirdetés, 20 förumbeszélgetés hangzott el és 31 előadó (lelkész és más
pályán dolgozó) szolgált. Szabó Lajos lelkész, a konferenciák
egyik szervezője így
fejezte be a konferenciákról
szóló beszá-
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molóját: "Ne szűnjünk meg könyörögni
és mindent megtenni azért, hogy az ébredés ajándékát minél több fiatal, minél tartósabban kapja meg és éljen belőle."

gyar állam ésaz evangélikus egyház közötti jó viszony munkálása terén szerzett érdemei elismeréséül 60. születésnapja alkalmából a Munka Érdemrend ezüst
fokozatával tüntette ki.

MÉLTÓ SÁGTELjE S
LEGYEN!
Az Evangélikus Élet riportot készített Tillai Ernő Ybl-díjas építésszel, Teológiai
Akadémiánk új épületének tervezőjével.
Az épület tervezésének célkitűzéseiről a
tervező többek között ezt mondta a riportban: "Alkalmazkodó tendenciával készítettem ezt a tervet, hogy ne legyen kiemelkedő, ne legyen tolakodó, ugyanakkor
szerény méltóságteljesség legyen benne."

Táborszky

László

ÚjSZÖVETSÉGI
KUTATÓK
KONFERENCIÁJA
Az Újszövetség kutatóinak kétévenként
sorra kerülő konferenciáját augusztus
21-25. között rendezték meg Göttingengen (NSZK). Az alkalmon egyházunk részéről dr. Cserháti Sándor, Teológiai Akadémiánk dékánja, az újszövetségi tanszék
professzora vett részt.
Tillai Ernő

ERLANGENI
NYELVTANFOLYAM

KITÜNTETÉS
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Táborszky László kelet-békési esperest a ma-
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Az NSZK-beli Luther Márton Szövetség
augusztus 23-tói szeptember 17-ig ismét
nyelvtanfolyamot rendezett, amelyen egy-

házunk részéről 7 lelkésznő, illetve egyházi alkalmazott vett részt.

AMERIKAI
TANULMÁNYÚT
Kovácsné Tóth Márta vönöcki segédlelkész, a Lutheránus Világszövetség ösztöndíjával az Egyesült Államok-beli St. Pauli
evangélikus teológiai szemináriumban
folytatott tanulmányokat az 1987/88.
tanévben.

ELKEZDŐDÖTT
AZ ÉPÍTKEZÉS
Szeptember folyamán elkezdődött a Teológiai Akadémia új épületének az építése.
Egyházunknak erről a jelentős esemenyéről az Evangélikus Élet képes riport ban
számolt be.

EGYHÁZI VEZETŐK
TÁJÉKOZTATÁSA
Békési László pénzügyminiszter-helyettes
szepternber 14-én az Állami Egyházügyi
Hivatalban tájékoztatta a magyarországi
egyházak és felekezetek vezetőit az általános forgalmi adó és a személyi jövedelemadó bevezetésére vonatkozó javaslatokról,
és válaszolt a résztvevők kérdéseire.

PÜSPÖK.ELNÖKÜNK
AZ ORSZÁGGYÜLÉS
TAGJA
Az Országgyűlés - a kormányprogram és
az új adótörvény elfogadása után - az országos listán dr. Káldy Zoltán püspök-

elnök halálával megüresedett képviselői
helyre dr. Nagy Gyula püspök-elnököt választotta meg.

GYÜLEKEZET.
KÖZPONTÚ OKTATÁS
Bár még nem fejeződött be teljesen a fóti
Kántorképzö Intézet épületének felújítása, mégis megtartották a nyári kántorképző konferenciákat. A két háromhetes konferencia záró alkalmán liturgikus istentiszteletet mutattak be a résztvevők, ameIyen a lelkészek és a kántorképzösök váltakozva énekelték a liturgiát. Ezzel is hangsúlyt kapott az a célkitűzés, hogy a
kántor képző tanfolyamokon az oktatás
gyülekezet-központú
legyen.

EGYHÁZZENÉSZEK
KONFERENCIÁJA
A közép-európai
egyházzenészek ezevi
konferenciáját szeptember 27-28. között
tartották az ausztriai Felsőlövőn (Oberschützen). Egyházunk képviseletében
Trajtler Gábor zenei igazgató, Gáncs Aladár budapest -fasori lelkész, orgonista és
Laborczi Erzsébet a soproni gyülekezet
kántora vett részt a konferencián.

SZERVEZETI
ÁTALAKÍTÁS
A Lutheránus Világszövetség Végrehajtó
Bizottsága foglalkozott a világszervezet
szervezeti átalakításának problémájával. A
szervezeti átalakításra vonatkozó javaslat
elkészítésére bizottságot küldött ki,
amelynek elnöke James Crarnley északamerikai püspök. A javaslatot az 1988. évi
addiszabebai (Etiópia) végrehajtó-bizottsági ülésre kell elkészíteni.
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A Ráday Kollégium díszterme

FELAVATTÁK
A FELÚJÍlUfT RÁDAY
KOLLÉGIUMOf
Szeptember 27. és 29. között nagyszabású
ünnepségsorozat keretében felavatták a felújított Ráday Kollégiumot. Az ünnepségeken a hálaadó istentisztelet mellett tiszteletbeli doktorrá avatások és tudományos
konferencia adott méltó keretet a felújított
református kollégium felavatásának.

TANÉVNYITÓ
A TEOLÓGIÁN
Szeptember l l-én tartotta Teológiai Akadérniánk tanévnyitó ünnepélyét. Dr. Nagy
Gyula püspök-elnök igehirdetésben szólt a
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gyülekezethez. Dr. Cserháti Sándor dékán székfoglaló beszéde után 14 új elsőéves hallgatót és két külfóldi ösztöndíjas hallgatót - egy finn és egy NDKbeli testvérünket - vett fel a hallgatók
sorába.

SZOROSABB
KAPCSOLATOK
A KELET-EURÓPAI

EGYHÁZA KKAL
Dr. Johannes Hanselmann müncheni
evangélikus püspök, az LVSZ új elnöke
arról nyilatkozott, hogy szorosabbra szeretné fűzni a Világszövetség és egyháza
kapcsolatát a kelet-európai szocialista országokban élő egyházakkal. Ebben az évben lengyelországi látogatást tervez, a kö-

vetkező évben pedig a Csehszlovákiában
és Romániában élő evangélikusokat szeretné felkeresni.

EURÓPAI
TEOLÓGUSOK
KONGRESSZUSA
A VI. Európai Teológiai Kongresszust
szepternber 21-25. között tartották meg
Bécsben. A kongresszuson egyházunkat
Teológiai Akadémiánk négy professzora:
dr. Cserháti Sándor, dr. Muntag Andor,
dr. Nagy István és dr. Prőhle Károly képviselte.

or ESPERES

NÓGRÁDBAN
A nógrádi egyházmegye gyülekezetei
Kalácska Béla balassagyarmati lelkészt
választották esperessé, az eddigi egyházmegyei felügyelőt, Urbán Józsefet
pedig megerősítették tisztségében. Az
egyházmegye közgyűlése, dr. Nagy Gyula
püspök szolgálatával, szeptember 20-án
iktatta be hivatalába Kalácska Béla esperest, Urbán Józsefet pedig megerősítette egyházmegyei felügyelői tisztségében.

GUSTAV ADOLF
ÜNNEPSÉG
AUSZTRIÁBAN
Az ausztriai Gustav Adolf Egyesület
szeptember 25-28.
között ünnepelte
fennállásának 125. évfordulóját Bécsújhelyen (Wienerneustadt). Egyházunk képviseletében dr. Karner Ágoston országos főtitkár, a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat
vezetője vett részt.

DR. NAGY GYULA
PÜSPÖK-ELNÖK
KÖSZÖNTÉSE
Az Országos Egyház Elnöksége, a Déli
Egyházkerület és a közvetlen munkatársak nevében szeptember 22-én Sólyom
Károly püspökhelyettes köszöntötte dr.
Nagy Gyula püspök-elnököt 5 éves püspöki szolgálati jubileuma, az Országgyűlés
tagjává való megválasztása és születésnapja
alkalmából.

Kalácska Béla

TANÉVKEZDŐ
CSENDESNAPOK
Teológiai hallgatóink két és fél napos elcsendesedéssel kezdték meg az új tanévet.
Az idén is Gyenesdiás volt a csendesnapok
színhelye. A csendesnapokon az evangelizációs igehirdetéseket Ittzés János kőszegi
lelkész tartotta, a megbeszéléseket és a
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bibliaköröket a Teológiai Akadémia tanárai vezették.

A BIZALOMÉPÍTÉS
MINDNYÁJUNK
FELADATA
Az Országos Béketanács szeptember
18-19-én tartotta ülését Debrecenben.
Az egyházak és vallásfelekezetek békeszolgálatával külön szekció foglalkozott,
amely a Református Kollégiumban ülésezett. Az ülésen az egyházi és a világi résztvevők azt hangsúlyozták, hogy a bizalomépítés mindnyájunk közös feladata, mivel
népünk és az emberiség égető kérdéseiben
akaratunk azonos: a fegyverkezés megszüntetése és az ökumenikus szellem erősítése.

A BERLINI
KONFERENCIA
KITÜNTETÉSE
Szeptember 15-én az ENSZ kitüntetésben
részesítette a Berlini Konferenciát, az
európai katolikusok békekonferenciáját,
A kitüntetést a bécsi ENSZ-sz~kházban
Javier Peres de Quellar, az ENSZ főtitkára
adta át Hubertus Guske főtitkárnak és Bíró Imre kanonoknak.

ORSZÁGOS ESPERESI
ÉRTEKEZLET
Szeptember 23-án egyházunk 16 esperese
egyházunk yezetőségével értekezletet tartott, amelyen megtárgyalták egyházunk
jelen helyzetét és az új munkaévben egy

Esperesek egymás között
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házunk előtt álló feladatokat. Elsőrenden
a gyülekezeti hitoktatás és egyházunk sajtómunkájának kérdése, valamint az új
adórendelettel kapcsolatos anyagi problémák megbeszélése szerepelt az értekezlet
napirendjén.

cr SZÉKHÁZ
Az NDK-beli Bibliatársulat - más egyházi intézményekkel együtt - új székházba
költözött Berlinben. Az új székház felavatási ünnepsége - amelyet nemzetközi bibliatanácsi találkozóval kötöttek egybe szeptember 17-l8-án volt. Az ünnepségen jelen volt Ulrich Fick, a Bibliatársulatok Szövetségének főtitkára. Magyar részröl Tarr Kálmán református lelkész, a
Magyar Bibliatanács titkára vett részt az
ünnepségen.

KERÜLETI IFJÚSÁGI
CSENDESNAPOK
Október 3-án Kiskőrösön a Déli Egyházkerület, október lO-én pedig Kelenföldön
az Északi Egyházkerület ifjúsága részére
rendeztek csendesnapot. A két csendesnap főtémája közös volt: Hűséggel - hitben, egyházban, hivatásban. Mindkét
csendesnapon igen sok fiatal vett részt
mélyült hitében.

es

TEOLÓGIAI
KONFERENCIÁK
Október 12-15. között volt Gyenesdiáson
az első teológiai konferencia, amelynek fö
témája: Mai teológiánk és szolgálatunk volt. Ezt a konferenciát a terv szerint további konferenciák követik, hogy egyházunk valamennyi lelkésze részt vehessen a

teológiai továbbképzésnek ebben a formájában.

LELKI SEGÉLY
SZOLGÁLAT
Egyházunk Lelki Segély Szolgálata az alkoholizmus rabságából ésa lelki megkötözöttségekböl szabadulni vágyók segítségére október l2-től l6-ig a tápiószelei
evangélikus parókia épületében csendesnapokat tartott. A csendesnapon az előző
csendesnapokhoz hasonlóan többen vettek részt és iö segítséget kaptak az alkoholizmus rabságából való szabadulásra.

Új ELNÖKSÉG

A DÉLI
EGYHÁZKERÜLETBEN
A Déli Evangélikus Egyházkerület gyülekezetei csaknem teljes egyhangúsággal dr.
Harmati Béla lelkészt választották meg az
egyházkerület püspökévé. Az egyházkerület felügyelőiéve pedig szintén ilyen arányban dr. FrenkI RObert egyetemi tanárt választották. Az új elnökség ünnepélyes
beiktatása október 24-én volt a Budapest
Deák téri templomban. A felemelő ünnepségen nemcsak gyülekezeteink és a hazai
egyházak képviselői vettek részt, hanem a
külföldi egyházak és egyházi világszervezetek képviselői is ott voltak, hogy áldást kívánjanak az új elnökség szolgálatára.

ÜLÉSEZETT AZ LVSZ
MAGYAR NEMZETI
BIZOI'TSÁGA
Október 8-án ülést tartott dr. Nagy Gyula
püspök-elnök és dr. Fekete Zoltán orszá-
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gos felügyelő elnökletével az LVSZ Magyar Nemzeti Bizottsága. Az ülésen megvitatták az LVSZ 1990-re tervezett nagygyűléséveI kapcsolatos feladatokat és
javaslatokat dolgoztak ki anagygyűlésre
ajánlott fötérnára és altémákra,

BEFEJEZÉS ELŐTT
A MOSZKVAI
DANYILOV KOLOSTOR
FELÚJÍTÁSA
Befejezésükhöz közelednek a restaurációs
munkák abban a régi moszkvai kolostorban, amelyet Danyil fejedelem alapított
1282-ben. 1983-ban az Orosz Ortodox
Egyház kérésére a szovjet kormány ezt a
történelmi építészeti komplexumot a
moszkvai patriarchátusnak adta át, hogy
ott hozzák létre az egyház adminisztrációs
és vallási központját. A harrnincas évek
közepe óta az épületben árva gyermekek
otthona volt.

VENDÉGEK
WÜRTENBERGBŐL
A Würtenbergi Evangélikus Egyház
(NSZK) vezetői: Hans von Keler püspök,
akit felesége is elkísért, valamint Walter
Arnold egyházfőtanácsos október 2-6.
között meglátogatrák egyházunkat. Meglátogatták a rajkai, a budavári és a fasori
gyülekezetet, megtekintették a Budai Szeretetotthonokat és meglátogatták a Teológiai Akadémiát. A küldöttséget fogadta
Bai László, az Állami Egyházügyi Hivatal
főosztályvezetője.

A Budai Szeretetotthonban

ÖKUMENIKUS
REFORMÁCIÓI
ÜNNEPÉLY
A hagyományos reformaciói emlékünnepélyt október 31-én a Szilágyi Dezső téri re-
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formátus templomban tartották meg a reformáció egyházai. Az igehirdetést Gáál Botond debreceni református professzor, az
ünnepi előadást pedig Tóth-Szöllős Mihály
evangélikus esperes tartotta. Énekszámokkal a Ráday Kollégiurn énekkara és a Baptista Egyház központi énekkara szolgált.

"LÁBAM ELŐTT
MÉCSES A TE IGÉD ... "
Az Evangélikus Élet képes riport ban számol be a Déli Egyházkerület új elnökségének, dr. Harmati Béla püspöknek és dr.
FrenkI Róbert egyházkerületi felügyelőnek
beiktatásáról. A jelenlévők névsora mellett
közlidr. Nagy Gyula püspök-elnök beiktató
igehirdetését, az új püspök és egyházkerületi felügyelő székfoglaló beszédét, valamint
dr. Nagy Gyula püspök-elnök, dr. [ohannes
Hanselmann püspök, az LVSZ elnöke,
Miklós Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal
elnöke, Kovách Attila református püspök,
és dr. Szirmai Tibor Deák téri felügyelő üdvözlőbeszédét. Dr. Harmati Béla székfoglaló beszédét erre az igére építette fel: "Lábarn előtt mécses a te igéd, és ösvényemnek
világossága." (Zsolt 119, 105)

SZÁZÉVES
A TANZÁNIAI
EVANGÉLIKUS
EGYHÁZ
A
Tanzániai
Evangélikus
Egyház
1987-ben ünnepli fennállásának százéves
évfordulóját. 1887-ben tartotta Dar esSalaamban az első istentiszteletet Johann
Jakob Greiner német misszionárius. Ebből az alkalomból ünnepséget rendeztek,
amelyen részt vett Ali Hassan Mwinyi tanzániai elnök és Gunnar Stálsett, a Lutheránus Világszövetség főtitkára.

NEGYVENÉVES
AZ NDK EGYHÁZI
SAJTÓ SZOLGÁLATA
Az NDK evangélikus egyházainak hírszolgálata (Evangelischer Nachrichtendienst) 1947-ben jelent meg először. A sajtószolgálat heti 12-16 oldalon tudósít az
NDK egyházainak életéről, és a külföldi
egyházi eseményekről. Kiadója az Evangélikus Kiadó (Evangelischer Verlagsanstalt), amely az ősszel új székházba, a berlini Bonhoeffer-házba költözött.

MIKLÓS IMRE
NEW YORKBAN
A Lelkiismeret Felhívása elnevezésű ismert
közéleti és különböző egyházi személyiségekből álló alapítvány meghívására Miklós
Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke
az Egyesült Államokban tartózkodott. New
Yorkban sajtókonferenciát tartott, amelyen
ismertette a magyar állam és az egyházak viszonyát. Hangsúlyozta, hogy a magyarországi egyházak részt vállalnak a társadalom
életében. Szólt a magyar és az amerikai egyházak közötti kapcsolatokról is.

BÉKE
ÉS IGAZSÁGOSSÁG
Ezen a címen rendez 1989-ben közös
egyházi gyűlést az Európai Egyházak
Konferenciája és az Európai Katolikus
Püspöki Konferenciák Tanácsa. Ezt a
gyűlést az EEK elmúlt esztendei nagygyűlése javasolta. Augusztus végén a Katolikus Püspöki Konferenciák Tanácsa is
csatlakozott a javaslathoz. Az előkészületek megtételére közös bizottságot hoztak
létre.
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BIBLIÁK
A SZOVJETUNIÓBA
A Finn Evangélikus
Egyház 70 Bibliát,
120 énekeskönyvet és 50 Kis Kátét küldött
a petrozavorszki
700 tagú fmn nyelvű
evangélikus gyülekezetnek.
A gyülekezet
szervezetileg az Észt Evangélikus Egyházhoz tartozik. A finn egyház már korábban
is küldött bibliákat az itteni és a leningrádi
finn nyelvű evangélikus gyülekezetnek.

A FINN ORTODOX
EGYHÁZ Új ÉRSEKE
A Finn Ortodox Egyház közgyűlése Johannes helsinki metropolitát választotta meg az
egyház érsekévé. Az új érsek 60 éves. Turkuban született és az ottani evangélikus teológiai fakultáson tett lelkészi vizsgát, majd
evangélikus lelkésszé való szentelése után
1966- ig szolgált evangélikus lelkészként.
Ekkor tért át az ortodox egyházba.

ZSINATI ÜLÉS
A Németországi Egyesült Evangélikus Egyház (VELKD) évi zsinatát október 18-21.
között tartották Stadthagenben
(NSZK).
Az alkalmon meghívott előadóként részt
vett dr. Fabiny Tibor teológiai tanár.

DIAKÓNIAl
KONFERENCIA
Az NSZK-beli protestáns egyházak diakóniai szervezete október 18-22. között tartotta konferenciáját
Leichlingenben.
Az
alkalmon egyházunk képviseletében
részt
vett Csizmazia Sándor, a Budai Szeretetotthonok igazgatója.
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IFJÚSÁGI TANÁCS
Az Európai Ökumenikus
Ifjúsági Tanács
idei nagygyűlését október 14-21. között
tartotta Benburbben
(Észak-Írország).
Az
alkalmon részt vett Szentpétery Péter, egyházunk külügyi titkára.

FINN
DIÁKKONFERENCIA
A Finn Evangélikus Egyháznak ifjúsági és
diákmunkával
foglalkozó
konferenciája
október 23-25.
között volt jyvaskylaben. Az alkalom részt vett Farkas Etelka
és Detre János teológiai hallgatók.

GUSTAV ADOLF
ÜNNEPSÉGEK
A Kurhessen-Waldecki
Egyház (NSZK)
Gustav Adolf Egyesülete és a Luther Márton Szövetség szervezete október 7-13.
között ünnepséget tartott Ziegenhainban.
Az alkalmon részt vett dr. Karner Ágoston
országos
főtitkár,
egyházunk
Gusztáv
Adolf Segélyszolgálatának
vezetője.
A
Szász Evangélikus Egyház (NDK) Gustav
Adolf Egyesülete október l7-1S-án
tartotta ünnepségét
Riesaban. Az alkalmon
részt vett Sárkány Tibor miskolci esperes
és felesége, Sárkányné Horváth Erzsébet
miskolci lelkész.

MICHALKO PÜSPÖK
HETVENÖT ÉVES
Dr. Jan Michalko, a Szlovákiai Evangélikus Egyház egyetemes püspöke hetvenöt
éves. A vezető püspök születésnapja alkalmából a szlovákiai testvéregyház október

Jan Michalko
16-18. között ünnepséget rendezett,
amelyen több nemzetközi vendég, többek
között dr. Gunnar Stálsett, az LVSZ főtitkára is részt vett. Egyházunkat dr. Nagy
Gyula püspök-elnök és dr. Cserháti Sándor
dékán képviselte az ünnepségeken.

EGYHÁZI ISKOLÁK
A SZOVJETUNIÓBAN
A Szovjetunióban 19 felső- és középfokú
egyházi tanintézet működik, amelyekben a
különböző egyházakhoz tartozó mintegy háromezer fiatal készülhet a lelkészi és egyéb
egyházi szolgálatra. Ez év szeptemberében a
hetednapos ádventista egyház is megnyitotta levelezőiskoláját egy kis faluban (Zaokszkij). Az utóbbi időben minden egyházban
növekedik a lelkészi szolgálatra jelentkező
fiatalok száma.

NYUGAT-NÉMET
VENDÉGEK
LÁWGATÁSA
A Német Egyesült Evangélikus Egyház
(VELKD) - amelyhez öt tartományi egy-

ház és több, mint 10 millió hívő tartozik küldöttsége október 23-28. között meglátogatta egyházunkat. A küldöttség tagjai: dr.
Karlheinz Stoll püspök-elnök és felesége,valamint dr. Karlheinz Schmale egyházfőtanácsos voltak. A küldöttség részt vett a Déli
Egyházkerület új elnökségének beiktatásán,
a püspök-elnök igét hirdetett a Budapest
Deák téri templomban, október 25-én pedig
részt vettek a TeológiaiAkadémia üi épületének alapkőletételiünnepségén, találkoztak az
egyházi munkaágak vezetőivel. Stoll püspök
előadást tartott négy egyházmegye rnintegy
60 lelkészének a nyugat-német egyházi helyzettől, találkoztak a TeológiaiAkadémia professzoraivalés Stoll püspök előadást tartott a
hallgatóknak. Megtekintették a Budai Szeretetotthonokat és részt vettek az Állami Egyházügyi Hivatal fogadásán.

HETVENÖT ÉVES
KÁNWRAINK ATYJA
Október 4-én töltötte be 75. életévét Kiss
János, a fóti Kántorképző Intézet nyugdíjas
vezetője. Mivel teológusainkat még ma is
tanítja harmóniumjátékra, a Teológiai Akadémia tanárai és hallgatói bensőséges ünnepély keretében köszöntötték Kiss Jánost.

MEGALAKULT
AZ ÉSZAK-AMERIKAI
KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA
Október 25-én, az Egyesült Államok és Kanada egyházainak számos képviselője találkozott az ENSZ egyházi központjában és
megalakította az Észak-Amerikai Keresztyén Békekonferenciát. A szervezet elnöke
Christoph Schmauch lelkész, titkára pedig
dr. Philip Oke lett. A szervezet irodájának a
KBK ENSZ képviselete adott otthont.
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A Teológiai Akadémia új épületének

ALAPKŐLETÉTEL
TeológiaiAkadémiánk új épületének ünnepélyes alapkőletétele október 2s-én volt. Az
ünnepélyen sok evangélikus testvérünk vett
részt az ország különböző gyülekezeteiből és
sok külföldi vendéget is köszönthettünk,
akik a Déli Egyházkerület új elnökségének
beikatására jöttek Magyarországra.

alapkőletétele

BASELI
TANULMÁNYÚT
Böröcz Enikő kisbaboti lelkész október
16-tól 1988. január közepéig a baseli
(Svájc) St. Chrischona Missziói Bibliaiskolában folytatott tanulmányokat.

EGYHÁZI FÓRUMOK
VESZTFÁLIAI
TANULMÁNYÚT
Ifj. Hafenscher Károly csengődi lelkész az
1987/88-as tanév első félévében október
9-től a VesztfáliaiEgyház (NSZK) ösztöndíjáva!az egyház herfordi egyházzenei akadémiáján folytatott tanulmányokat.
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Gyülekezeti tisztségviselők, presbiterek és
érdeklődő gyülekezeti tagok részére egyházi fórumokat rendezett egyházunk vezetősége az ország különböző gyülekezeti
központjaiban. Október 17-én Balassagyarmaton, november 14-én Orosházán és
november 21-én Budapesten volt ilyen förum. Mindegyik fórumra számosan gyüle-

Budapesti fórum 1987. december 21.

keztek össze és nagy érdeklődéssei táro
gyalták meg egyházunk megoldandó
problémáit. A gyülekezeti hitoktatás, az
ifjúsági munka, a Fasori gimnázium ügye
szerepelt elsősorban a fórumok megbeszélésein.

sületben tartott előadást Dévai Bíró Mátyás és Michael Agricola wittenbergi tartózkodásáról. A teológiai hallgatók az ottani teológusok több rendezményén is részt
vettek.

AGRICOLA
SZEMINÁRIUM

EGYHÁZKERÜLETI
PRESBITERI
ÜLÉSEK

A helsinki egyetem teológiai kara november 1-8. között tudományos ülésszakot
rendezett, amelyre meghívta Teológiai
Akadémiánk egész tanári karát és 9 hallgatóját. A professzorok a teológiai fakultáson
vendégelőadásokat tartottak, dr. Fabiny
Tibor professzor pedig az Agricola Egye-

November 5-én délelőtt a Déli Egyházkerület, délután pedig az Északi Egyházkerület tartotta meg évi presbiteri
ülését. A presbitériumok rrieghallgatták
a püspöki jelentéseket, valamint a különböző mur.kaágak vezetőinek jelentéseit.
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or EGYHÁZI ELNÖK,
Az Elszász- Lotharingiai Evangélikus Egyház (Franciaország) az 52 éves Michel
Hoeffelt választotta meg az egyház új elnökévé, Beiktatása október 25-én volt Strassbourgban.

ÜLÉSEZETT
AZ ORSZÁGOS
PRESBITÉRIUM
November l I-én ülésezett az Országos
Presbitérium. A püspök-elnöki jelentés és
a munkaágakról szóló jelentések meghallgatása után a presbitérium határozatban
hívta fel a gyülekezeteket a gyülekezeti
hitoktatási alkalmak ió kihasználására, valamint a Fasori Gimnázium visszaállitásahoz szükséges költségekre való adakozásra.

MISSZIÓ
ÉS SZEKULARIZÁCIÓ
Ez volt a témája annak a tanácskozásnak.
amelyet az Európai Egyházak Konferenciája rendezett november 16-20. között
Genevey sur-Coffrance-ban (Svájc). Az alkalmon egyházunkat Töth-Szöllös Mihály
kecskeméti esperes képviselte.

BÉKERENDEZVÉNY
AZ NDK-BAN
Az NDK-beli egyházak évenként 10 napos rendezvénysorozatát a béke kérdéséről november 9-18. között tartották.
Egyházunk képviseletében Káposzta Lajos soltvadkerti lelkész vett részt a rendezvényen.
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IFJÚSÁGI
KONFERENCIA
Az Európai Ökumenikus Ifjúsági Tanács
kelet-európai regionális konferenciáját november 9-14. között tartották Meissenben (ND K). Az alkalmon egyházunk képviseletében ifj. Cserháti Sándor teológiai
hallgató vett részt.

NYUGAT-NÉMET
ÁLLAMTITKÁR
NAGY PÜSPÖKNÉL
Anton Pfeiffer, a Német Szövetségi Köztársaság család- és egészségügyi minisztériumának parlamenti államtitkára kíséretével együtt november 20-án hivatalos
látogatása során felkereste dr. Nagy Gyula
püspök-elnököt hivatalában. A nyugatnémet vendégek tájékoztatást adtak országuk család- és ifjúságvédelmi munkájáról,
a püspök-elnök pedig beszámolt egyházunk társadalmi diakóniai szolgálatáról.

HARMATI PÜSPÖK
BÉKÉS MEGYÉBEN
Dr. Harmati Béla, a Déli Egyházkerület
püspöke november 16-án bemutatkozó látogatáson járt Békéscsabán a Békés Megyei Tanács elnökénél. November 15-én
pedig igehirdetéssel szolgált a békéscsabai
gyülekezetben és résztvett a gyülekezeti
ház új szárnyának alapkőletételi ünnepségén.

ÉRSEKIKTATÁS
Kuno Pajula lelkészt, az Észt Evangélikus
Egyház megválasztott érsekét november

IS-én iktatták be hivatalába Tallinnban. Az
ünnepségen egyházunkat dr. Nagy Gyula
püspök-elnök képviselte.

CSÖKKENŐ
TAGLÉTSZÁM
-NÖVEKVŐ
AKTIVITÁS
Az NSZK-beli protestáns tartományi egyházakban folytatódik az 1970 óta tartó létszámcsökkenés. 1985-ben az NSZK lakosságának 44,4 százaléka volt protestáns,
míg 1970-ben ez aszázalék 48,9 százalék
volt. Ennek ellenére a gyülekezeti csoportok, bibliakörök és kórusok száma növekedett ebben az időszakban és egyre nagyobb az érdeklődés a két évenként rendezett egyházi napok iránt.

INTERJÚ AZ LVSZ
ELNÖKÉVEL

AZ LVSZ
KÜLDÖTTSÉGE
NEMMEHET
DÉL-AFRIKÁBA
A dél-afrikai hatóságok megtagadták a
beutazási engedély kiadását két LVSZ delegációtól Namíbiába, illetve Dél-Afrikába.

DR. GÖRÖG TffiOR
Új MEGBÍZATÁSA
A Lutheránus Világszövetség dr. Görög
Tibor evangélikus lelkészt a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának
főtitkárát december 4-én egyhangúlag
választotta meg az LVSZ új európatitkárának. Dr. Görög Tibor 1988 márciusában vette át hivatalát a genfi központban.

Az Evangélikus Élet részletes interjút készített dr. Johannes Hanselmann müncheni
püspökkel, az LVSZ elnökével. Az interjúban a kisebbségi egyházakról és a mi egyházunk helyzetével kapcsolatban többek között ezt mondta: "Úgy látom, hogy a
kisebbségi sors jobban ösztönöz a cselekvésre, nemcsak a fennmaradásért, hanem a hitnek a bizonyságtételben és a szolgálatban
való megéléséért is."

Új PÜSPÖK
WÜRTENBERGBEN
A Würtenbergi Evangélikus Egyház Zsinata november 25-én Theo Sorg stuttgarti
prelátust választotta püspökéve, a nyugalomba vonult Hans von Keler eddigi püspök helyére.

Dr. Görög Tibor
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Nemzetközi békeszeminárium a Ráday Kollégiumban.
Előadást tart dr. Tóth Károly református püspök

NEMZETKÖZI
BÉKESZEMINÁRIUM
December 14-18. között több keresztyén
egyház és békeszervezet támoga tásával a
Ráday Kollégiumban nemzetközi békeszemináriumot rendeztek. A szeminárium
fö témája: "A béke teológiája felé". A szemináriumon egyházi és világi küldöttek
vettek részt Kelet- és Nyugat-Európából,
a Szovjetunióból, az USA-ból és LatinAmerikából.

DR. FARKAS MÁRIA
KÖSZÖNTÉSE
Az Evangélikus Élet megemlékező cikkben
köszöntötte a 90 éves dr. Farkas Máriát, az
egykori Fébé-diakonisszák nesztorát.
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EVANGÉLIKUS
REFORMÁTUS
DIALÓGUS
A Lutheránus Világszövetségés a Református Világszövetség közös bizottsága három
év óta foglalkozik a reformáció két testvéregyháza közötti kapcsolatok ügyével. A 15
tagú bizottság tagjai mind az öt kontinenst
képviselik. Dr. Nagy Gyula püspök, aki a
bizottság evangélikus elnöke, november 28.
és december 3. között részt vett a 4. ülésszak tanácskozásain Driebergenben.

ELŐADÁS
A LELKÉSZKÉPZÉSRŐL
A bécsi evangélikus szuperintendencia meghívást küldött dr. Selmeczi Jánosnak, a Teo-

lógus Otthon igazgatójának, tartson előadást arról, hogyan folyik egyházunkban a
lelkészek képzése. Az előadás ra november
30-án került sor Bécsben a szuperintendencia lelkész-konferenciáján. Az
előadás az Osztrák Evangélikus Egyház
hivatalos lapjának, az ·"funt und Gemeinde" 1988 februári számában számában is
megjelent.

KOMMUNIKÁCIÓS
ÜLÉS
Az Európai Kisebbségi Evangélikus Egyházak Kommunikációs Bizottsága november
30. és december 4. között ülést tartott Bécsben. Az alkalmon a bizottság tagjaként részt
vett dr. Nagy István teológiai tanár, a Lelkipásztor szerkesztöje és a kisebbségi egyházak életét bemutató filmsorozatot készítő
munkacsoport tagjaként pedig Győry János
Sámuel ősagárdi lelkész.

A NYUGAT-NÉMET
NAGYKÖVET
LÁWGATÁSA
Hans Alfred Steger, a Nérnet Szövetségi
Köztársaságúj magyarországinagykövetedecember 22-én látogatást tett dr. Nagy Gyula
püspök-elnöknél, aki az Országos Egyházi
Központban fogadta a vezető diplomatát.

ÖfMILLIÓ EMBERT
FENYEGET
AZ ÉHÍNSÉG
A jövő évben több mint ötmillió embert fenyeget az éhínség Etiópiában - mondotta
Francis Stephanos, a 600 ezer tagú Etióp
Evangélikus Egyház elnöke. Az etiópiai
egyházi vezető, aki tagja a Lutheránus Világszövetség Egyházi Együttműködési Bizottságának, sürgős támogatásra szólította
fel az egyházi segélyszervezeteket.

5 millió embert fenyeget az éhség
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A MAGYAR
PARLAMENT

AZ
EGYHÁZPOLITIKÁRÓL
Az Országgyűlés téli időszakának második napján, december 17-én Miklós Imre
államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal
elnöke beszámolt államunk három évtizedének egyházpolitikájáról, az egyház és az
állam viszonyának jelenlegi helyzetéről és
a megoldandó felada.i.król. A beszámolóhoz a képviselők közül (lelkészek és világiak) kilencen szóltak hozzá. Felszólalt dr.
Nagy Gyula, egyházunk püspök-elnöke
is, aki többek között azt hangsúlyozta,
hogy a hívő emberek hitükből fakadóan a
teljes emberért végzik szolgálatukat az
ember testi-szellemi-erkölcsi javáért egymástól elválaszthatatlanul.

BÁTORÍTÁS
ÉS
TOVÁBBI
REMÉNYSÉG
FORRÁSA
A magyarországi történelmi protestáns,
ortodox és szabadegyházak, unitáriusok és
izraeliták képviseletét magába foglaló
Egyházközi Békebizottság és a Katolikus
Békebizottság nyilatkozatában őszinte
örömmel és megelégedéssel üdvözölte azt
a történelmi jelentőségű eseményt, hogy
az Egyesült Államok elnöke és a Szovjetunió Kommunista Párt jának főtitkára december 8-án aláírta a szovjet-amerikai
szerződést a közepes és rövidebb hatótávolságú rakéták felszámolásáról, a nukleáris korszak első leszerelési egyezményét,
ami az első valóságos lépés a már meglévő
nukleáris fegyverek megsemmisítése út-
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jáno A nyilatkozat így fejeződik be: "A hivő emberek a jövőben is szent kötelességüknek tartják a hüséges és odaadó könyörgést és fáradhatatlan munkálkodást a
béke megvalósításáért, nem feledve az isteni ígéretet: a jövendő a béke emberéé."
(Zsolt 37, 37)

TÓTH PÜSPÖK
AZ ÖKUMENIKUS

TANÁCS ELNÖKE
December 8-án, a Ráday Kollégiumban
tartotta közgyűlését a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. A közgyűlés
a folyó ügyek mellett személyi kérdésekben is döntött. Dr. Tóth Károly református püspököt, az Ökumenikus Tanács elnökévé, dr. Harmati Béla evangélikus
püspököt az Ökumenikus Tanács alelnökévé, Szemerei Zoltán pénzügyi osztályvezetőt pedig az Ökumenikus Tanács ellenörévé választotta.

A KIBONTAKOZÁS
IDÖSZERŰ KÉRDÉSEI
A MUOSZ Egyházi és Felekezeti Lapok
Szakosztálya az egyházi lapok újságírói részére konzultációt tartott. A konzultáción
Boros Sándor, az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezető-helyettese a fenti címen tartott előadást. Előadásában elsősorban a társadalmi kobontakozás
emberi kérdéseit állította a középpontba.

NÖK ORDINÁLÁSA
A FINN EGYHÁZBAN
A finn püspökök novemberi konferenciájukon arról határoztak.,hogy az első női lelké-

szeketminden egyházkerületben 1988. március 6-án fogják felavatni. A nÓKlelkésszé
avatása már januártól lehetséges, de időt
akarnak adni a gyülekezeteknek, hogy a női
lektori (gyülekezeti munkatársi) állások helyett női lelkészi állásokat szervezzenek,

MEGNYÍLT
AZ ESZTERGOMI
FÖSZÉKESEGYHÁZI
KINCSTÁR
December 4-én az Esztergomi Bazilikában megnyitották az átrendezett és kibővített főszékesegyházi kincstárt, hazánk
egyik legértékesebb gyüjteményét. A nagy
érdeklődéssel kísért megnyitón több száz
főnyi közönség körében ott voltak Komárom megye és Esztergom város egyházi, állami és társadalmi képviselői.

AFRIKA-VASÁRNAPI
ADOMÁNYOK
Az Ökumenikus Tanács tájékoztatása szerint az 1987. évi Afrika-vasárnapi gyülekezeti adományok végeredménye a következő volt: Református Egyház 526 090 Ft,
Lepra Misszió (Református) 167000 Ft,
Evangélikus Egyház 139 608 Ft, Magyar
Ortodox Egyház 10 845 Ft, Metodista
Egyház 66 000 Ft, Baptista Egyház 92 830
Ft, Szabadegyházak Tanácsa többi tagegy- .
házai 6000 Ft, össesen l 008 375 Ft.

EMLÉKEZÉS
BAJCSy-ZSILINSZKY
ENDRERE
December 23-án a Budapest Deák téri
templomban ünnepi megemlékezés volt

Bajcsy-Zsilinszky Endréről. A megemlékezést Fitos Vilmos, a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság elnökségének tagja, valamint Novák Károly
presbiter, Bajcsy-Zsilinszky Endre egykori börtön társa tartotta. Oltári szolgálatot végzett dr. Harmati Béla püspök.
A megemlékezesen jelen volt egyházunk
elnöksége is.

EGYHÁZI
ÚJSÁGÍRÓK
MOSZKVÁBAN
A béke úi nyelve a teológiában és a publicisztikában címmel az Orosz Ortodox
Egyház kiadóhivatala a moszkvai patriarchátus rendezésében háromnapos tanácskozást tartottak Moszkvában. A tanácskozáson magyar részről dr. Aranyos
Zoltán, református zsinati főtanácsos,
az Európai Ökumenikus Információs
Munkaközösség elnöke vett részt a konzultáción,

BÉKESSÉG
ÉS
JÓAKARAT
A Veszprém megyei Napló munkatársa részletes interjút készített Szakál Árpád kemeneshőgyészi lelkésszel a lap
karácsonyi számában. Szakál Árpád közéleti tevékenységéért megkapta a Veszprém megyéért kitüntetö jelvény aranyfokozatát és az Egyházközi Békebizottságnak is tagja. Az interjút Szakál Árpád az angyalok karácsonyi énekével fejezi be: Dicsőség a magasságban Istennek,
a földön békesség és az emberekhez jóakarat!
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GREINER NYUGALMAZOTT
PÁRIZSI PÜSPÖK LÁTOGATÁSA
December végén D. Albert Greiner nyugalmazott püspök, a párizsi evangélikus egyházkerulet tiszteletbeli elnöke és felesége volt egyházunk vendége. Mint Teológiai Akadémiánk tiszteletbeli doktora előadásokat tartott a teológusok nak és vetítettképes előadásban számolt be
a zuglói gyülekezetben kínai útjáról. Látogatást tett egyházunk püspökeinél és interjút készitett dr. Frenkl Róbert professzorral, egyházkerületi felügyelővel és Szokolay Sándor zeneszerzővel.

1988
ÖKUMENIKUS
IMAHÉT

SZERETETÜNK PRÓBÁJA

Az ökumenikus imahetet, amelyen nem
csak a protestáns egyházak, hanem igen
sok helyen a római katolikus egyházak is
részt vettek, ez év januárjában is megtartották országszerte. Az imahetet megnyitó
ökumenikus istentisztelet a budapesti ortodox templomban volt. Igét hirdetett
dr. Tóth Károly református püspök, és dr.
Paskai László esztergomi érsek-prímás.
Szolgálatot végeztek még az Ökumenikus
Tanács tagegyházainak képviselői. Záróimádságot mondott Szebik Imre evangélikus esperes, püspökhelyettes.

Január 4-én az Országos Egyház Üllői úti
székházában az Országos Elnökség, az egyházkerületi elnökségek, a munkaágak vezetői, és a budapesti lelkészek részvételévelaz
esztendő első munkanapján megtörtént az
immár hagyományos újévi fogadás. A fogadáson dr. Harmati Béla az elmúlt év eredményeire tekinen vissza, dr. Nagy Gyula
püspök-elnök pedig az előttünk álló feladatokat vázolta. A püspök-elnök többek között
azt mondta, hogy az új esztendő próbája lesz
annak, hogyan tudjuk megőrizni az egységet
az eltérő véleményekellenére, de próbája lesz
annak is, hogyan tudjuk egymást szeretni.

Ökumenikus imahét megnyitója, január 17.

lOS

PRarESTÁNS

TANÁRI KAROK TALÁLKOZÓJA

Közel ötévi tervezés után január 22-én huszonhat résztvevövei került sor az Evangélikus
Teológiai Akadémián a protestáns teológiai tanárok találkozójára. A megbeszélés témája a tapasztalatcsere, a színvonalas lelkészképzés és a tudományos utóképzés problémáinak és terveinek a megbeszélése volt. A tervek szerint az ilyen találkozóra rendszeresen sor kerül.

Protestáns

tanári karok találkozója

NŐK
KONFERENCIÁJA
Az Európai Keresztyén Nők Ökumenikus
Fóruma január 18-21. között a Berlin
mellettí Hirschluchban tartotta harmadik
regionálís konferenciáját. A megbeszélések
témája: A béke, az igazságosság, a teremtett
világ védelme a Boldogmondások fényében
volt. Hazánk négytagú delegációjának
evangélikus tagja Keveháziné Czégényi
Klára pilisi lelkész volt.
106

95. ÉLETÉVÉBE
LÉPETI
KARI KÁROLY
FELÜGYELŐ
Kedves színfoltja volt a budapesti lelkészek
újévi fogadásának, hogy dr. Harmati Béla
köszöntötte Kari Károlyt, a budai egyházmegye és a kelenföldi gyülekezet felügyelöiét, aki a napokban töltötte be 94. életévét.
Ebből az alkalomból az Evangélikus Élet
riportot készített Kari Károllyal.

ELHUNYT
SZAKÁCS JÓZSEF
Január 24-én váratlanul elhunyt Szakács
József, a Szabadegyházak Tanácsának elnöke. Temetése nagy részvét mellett február
5-én volt az óbudai temetőben,

MEGÁLLAPODÁS
A GYÜLEKEZETI
HITOKTATÁSRÓL
A Magyarországi
Evangélikus
Egyház
Elnöksége és az Állami Egyházügyi Hivatal között folytatott tárgyalások
alapján megállapodás jött létre a gyülekezeti hitoktatás bevezetéséről. Az iskolai hitoktatás
mellett a gyülekezetekben heti két alkalommal a templomban,
vagy a gyülekezeti teremben külön hitoktatás is tartható, amelyen a gyermekek
önkéntesen
vesznek
részt. Az Országos Egyházi Elnökség ezzel
kapcsolatban felhívást intézett a gyülekezetekhez, hogy mindent kövessenek el ennek
az újabb alkalomnak
az áldásos bevezetéséért.

A DÉLI
EGYHÁZKERÜLET
VEZETÖINEK
ESKÜTÉTELE
Január 28-án Németh Károly, az Elnöki
Tanács elnöke előtt az Országház Nándorfehérvár termében
tett esküt az Alkotmányra dr. Harmati Béla, a Déli Egyházkerület püspöke és dr. Frenkl Róbert a Déli
Egyházkerület felügyelője. Az eskütételnél
jelen volt Miklós Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke és dr. Nagy Gyula,
egyházunk püspök-elnöke.

A VILÁG
EVANGÉLIKUSAINAK
SZÁMA 1987-BEN
A Lutheránus Világszövetség 1988 januárjában kiadott statisztikája szerint a világszövetséghez tartozó egyházak taglétszáma
az 1986. évi 58,6 millióról 59,8 millióra
emelkedett.
Csökkent
az evangélikusok
száma Romániába, a Szovjetunióban és az
NSZK-ban.
Növekedett
az evangélikus
egyházak taglétszáma
Afrikában,
LatinAmerikában és Ázsiában.

ARGENTÍNAI
MAGYAR LELKÉSZ
HAZÁNKBAN
Hefty László, a buenos-airesi magyar gyülekezet 1elkésze, az Argentinai Evangélikus
Egyház esperese családjával együtt Budapestre érkezett az év elején. Június közepéig
tartózkodott Magyarországon. Látogatásának
célja a doktori fokozat megszerzése az Evangélikus Teológiai Akadémián,
valamint a
Magyarországi Evangélikus Egyház közelebbi megismerése.

ÖKUMENIKUS
TELEVÍZIÓ-HÁLÓZAT
AZ USA-BAN
1988. június l-jétöl naponta 24 órán át sugároz műsorokat a tervek szerint az új ökumenikus televízió-hálózat az Egyesült Államokban, amelyet a katolikus, az ortodox és
a protestáns egyházak hoztak létre. Az új
televízió-hálózat
jelentősége
abban van,
hogy eddig csak fundamentalista
prédikátorok sugároztak televíziós prédikációkat a
különböző televízióállomások
műsoraiban.
Most a hivatalos egyházak vették kezükbe a
televíziós munkát.
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BEMUTATKOZÓ
LÁTOGATÁS
A lelkészi munkaközösségi ülést követően
február 10-én Kecskeméten ·bemutatkozó
látogatáson fogadta dr. Harmati Béla
püspököt dr. Gajdócsy Isrván, a BácsKiskun Megyei Tanács elnöke.

KONFERENCIA
AZ ÚRVACSORÁRÓL
A Leuenbergi Konkordia délkelet-európai
munkacsoport jának ülése február 4-7. között volt Gallneukirchenben (Ausztria),
amelyen az evangélikus és a református
teológusok az úrvacsorával kapcsolatos
problémákat beszélték meg. A konferencián egyházunkat dr. Selmeczi János, a
Teológus Otthon igazgatója képviselte.

SZOBROK
EVANGÉLIKUS
TEMPLOMON
A reformáció kiemelkedő személyiségének,
Luther Mártonnak és Martinas MaZvidas
evangélikus lelkésznek, az első litván nyelvü könyv szerzöiének a szobrai díszítik az
evangélikus templom homlokzatát a
nyugat-litvániai Tauragé városban. A két
méter magas szobrokat egy helyi szobrász
bronzból és rézből öntötte ki.

tanácskozott egyházunk Katechetikai Bizottsága. A bizottság meghívott szakelőadókat és lelkészeket hallgatott meg a témáról és dr. Harmati Béla püspök vezetésével
előkészítette a Gyenesdiáson tartandó katechetikai konferenciát.

NEMZETKÖZI
LÁTOGATÁS
Norman A. Hjelm lelkész, a Lutheránus
Világszövetség Kommunikációs Osztályának igazgatója (Genf) és Paul Weiland lelkész, az LVSZ Kisebbségi Egyházai Sajtobizottságának elnöke (Bécs)" hivatalos
látogatást tett egyházunkban és február
IO-én tárgyalást folytatott dr. Nagy Gyula
püspök-elnökkel, az lDL (az európai kisebbségi egyházak Budapesten megjelenő
német nyelvü saitószolgálata) jövőjéről.

A BIBLIATÁRSULATOK
NAGYGYŰLÉSE
A Bibliatársulatok Világszövetsége elfogadva a Magyar Bibliatanács meghívását, úgy
határozott, hogy a következő, negyedik
nagygyülését Budapesten, a Ráday Kollégiumban rendezi meg 1988. szeptember
14-21. között. E nemzetközi rendezvényre
közel 300 személyt várnak 105 különböző
országból.

ÜLÉSEZETT
A KATECHETIKAI
BIZ<JfTSÁG

EGYHÁZlÉS
ÁLLAMI-TÁRSADALMI
VEZETŐK
TANÁCSKOZÁSA

Február 3-án egyházunk Üllői úti székházában a nevelés, a vallástanítás és a gyülekezeti hitoktatás kérdéseiről és módszereiről

Mint minden esztendő elején, február 3-án,
az idén is évelejifogadás keretében találkoztak egymással Győr-Sopron megye állami
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és társadalmi képviselői az egyházak vezetőivel. Szabó Mihály, a megyei tanács elnöke köszöntöiében hangsúlyozta, hogy álJamunk elért eredményeiben
nagy része van
az egyházaknak és a híveknek is. Az eleven
és hasznos beszélgetésen egyházunk részéről Bárány Gyula györi esperes és Sümeghy
József vadosfai lelkész vett részt.

ZIMBABWÉBEN
TÖRTÉNT
Az Evangélikus Élet közölte Bálintné Kis
Beáta zimbabwei
beszámolóját.
A Bálint házaspár családostul
a Lutheránus
Világszövetség megbízásából
a Zimbabwei Evangélikus
Egyházban
végez szolgálatot.

PÜSPÖKEINK
AZ ESZTERGOMI
PRÍMÁS-ÉRSEKNÉL
Február l6-án dr. Nagy Gyula püspökelnök és dr. Harmati Béla püspök látogatást
tettek dr. Paskai László prímás-érseknél
a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökénél az esztergomi prímási palotában.
A testvéri hangulatú alkalmon a két egyház
kapcsolatait beszélték meg.

EGYHÁZMEGYEI
PRESBITERI
CSENDESNAP
A fejér-komáromi egyházmegye gyülekezeteinek mintegy 100 presbitere gyült össze a
suri templomban, hogy csendesnap keretében őszinte légkörben beszéljék meg az
egyházmegye gyülekezeteinek helyzetét. A
csendes napot Labossa Lajos esperes és Far-

kasházi Ferenc egyházmegyei felügyelő vezették. A megbeszélésen részt vett és előadással szolgált dr. Frenkl Röbert, a Déli
Egyházkerület
felügyelője is.

INTERJÚ
AZ OROSZ
ORTODOX
EGYHÁZRÓL
Az APN hírügynökség interjut közölt Metodij voronyezsi és lipecki érsekkel az Orosz
Ortodox Egyház ünnepi előkészületeiról.
Az interjúban
az érsek beszámolt arról,
hogy milyen szorgosan készülnek az ezeréves évforduló megünneplésére.
Szólt arról
is, hogy a peresztrojka és a glasznoszty nélkül erről a szorgos előkészületról még csak
nem is álmodhatott volna az Orosz Ortodox
Egyház.

MEGNYÍLHAT
A FASORI
EVANGÉLIKUS
GIMNÁZIUM
Rendkivüli jelentőségű tanácskozásra
került sor a volt Fasori Evangélikus Gimnázium újraindítása ügyében február 19-én a
Művelődésügyi
Minisztérium
épületében.
Dr. Köpeczi Béla művelődésügyi miniszter
egyházunk
vezetősége előtt kijelentette,
hogy az 1948-as egyezménynek megfelelően nincs akadálya az evangélikus egyházi
gimnázium újraszervezésének
és fokozatos
kiépítésének. Mivel a fasori egyházi épületek gimnáziumi
részét az egyház még
1953-ban szerzödésileg átadta az Országos
Pedagógiai Intézetnek - s azóta is annak a
használatában
van - megállapodás
született a volt gimnáziumi épület visszaadásáról.
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Fasori Gimnázium
11r

épülete

Koren Emil és felesége átveszi az érmet Raj Tamás rabbitól

KORENEMIL
JERUZSÁLEMI
KITÜNTETÉSE
Bensőségesünneplésre került sor február végén a budavári gyülekezet kápolnájában,
ahol Raj 'Iamás rabbi átadta Koren Emil
nyugalmazott esperesnek és feleségéneka jeruzsálemi Iad Vasem Intézet kitüntetését és a
velejáró díszoklevelet,amely feljogosítja a kitüntetettet, hogy ernlékfát ültessen az Igazak
Ligetében. A Jad Vasem-i vezető köszönetet
mondott a Koren házaspárnak áldozatos
munkájáért, amellyel 1944-45 telén Sztehlo
Gábor gyermekmentö akcióját segítették.

SZEMÉLYI
MEGBÍZÁSOK
Az Országos Egyházi Elnökség február 23-i
ülésén dr. Harmati Béla püspököt, dr.

FrenkI Róbert egyházmegyei felügyelőt
és mint szakértő tagokat, dr. Gyapay Gábor gimnáziumi tanárt, dr. Kotsis Iván
építészmémököt, dr. Luthár Jenő országos egyházi jogtanácsost és Szemerei Zoltán pénzügyi osztályvezetőt bízta meg azzal, hogy az újraszervezendő Fasori Gimnázium elhelyezésekérdésével foglalkozóközös
állami és egyházi bizottságban egyházunkat
képviseljék.

EGYHÁZIVEZEroK
A MINISZTERTANÁCS
ELNÖKÉNÉL
Március 14-én Grósz Károly, a Minisztertanács elnöke a Parlamentben találkozott a magyarországi egyházak vezetőivel. A miniszterelnök beszédében megköszönte azt a támogatást, amelyet az egyházak a társadalmi és gazdasági problémák megoldásában nyújtották államunk, 11

nak és részletesen ismertette államunk gazdasági és társadalmi helyzetét. Kérte a további támogatást különösen az emberiség
egyik legnagyobb problémájának megoldásához, a környezet fokozott védelméhez.
Egyházunkat a találkozón dr. Nagy Gyula
püspök-elnök és dr. Harmati Béla püspök
képviselte.

A DIAKÓNIAI
OSZTÁLY
ÚJ VEZETŐJE
Az Országos Egyházi Elnökség február 29-i
ülésén március l-jétöl
Csizmazia Sándor lelkészt, a Budai Szeretetotthonok
Központjának igazgatóját bizta meg eddigi munkaköre megtartásával - a Diakóniai Osztály ügyvivő lelkészi feladatainak az ellátásával. Blázy Lajos Budapestújpesti lelkésznek pedig köszönetet mondott sok évi hüséges ügyvivő lelkészi szolgálatáért.

PÜSPÖKEINK
LÁTOGATÁSA
Dr. Nagy Gyula püspök-elnök és dr. Harmati Béla püspök február 19-én felkeresték
a Magyarországi Izraeliták Országos Központját. A püspököket dr. Losonczi András elnök és Schöner Alfréd főrabbi fogadták közvetlen munkatársaik körében. A
látogatáson beszélgetést folytattak az eddigi
hagyományos iö kapcsolatok folytatásáról
és elmélyítéséről.

EMLÉKMŰ.
FELÁLLÍTÁSI

TERV

Társadalmi védnökség alakult az 184849-es forradalom és szabadságharc magyarországi emlékművének felállítására. Az
emlékmű felállítását Budapesten tervezik.
A védnökség felhívással fordult a társadalomhoz, hogy adományaikkal segítsenek az
állampolgárok az emlékmű mielőbbi felállításában.

PÜSPÖKI
PÁSZTORLEVÉL

Csizmazia
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Sándor

Püspökeink húsvéti pásztorlevelet bocsátottak ki a gyülekezetekhez és a lelkészekhez. A pásztorlevél gyülekezeteink figyelmét a feltámadt élő Jézus Krisztusra és
egyházunk jövőjévei kapcsolatos feladatokra irányította. A pásztorlevélben többek között ezt olvashattuk: Egyházunk nagy öröme, hogy ifjúságunk nevelése, egyházunk
jövőjének megalapozása szempontjából
olyan fontos két intézményünk, mint a Teológiai Akadémia és a Fasori Gimnázium
szolgálatára lehetőségünk van. Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni Teológiai Akadémiánkon és a gimnáziumunkban, akik hűségesen evangélikus történelmi hagyo-

mányainkhoz istenfélelemben és hazaszeretetben élnek és dolgoznak majd egyházunk és népünk javára.

PÜSPÖKEINK
A PAKSI
ATOMERŐMŰBEN
Dr. Nagy Gyula püspök-elnök és dr. HarmaSólyom Károly püspökhelyettes kíséretében március 8-án Pónya Zoltán
vezérigazgatómeghívására meglátogatrák a
paksi atomerőművet. A vendégeket Járfás
Géza főmérnök tájékoztatta hazánk legnagyobb ipari beruházásának mwtkájáról.

mából dr. Ottlyk Ernő nyugalmazott
püspök tollából megemlékezés jelent meg
az Evangélikus Életben. A cikk értékeli a
Keresztyén Békekonferencia munkáját, s
benne egyházunknak a béke megőrzéséért
folytatott szolgálatát.

Úl ÖKU~ENIKUS
FOTITKAR

Ú Bélapüspök

TANÁCSKOZÁS
EGYHÁZUNK
SZERVEZETI
KÉRDÉSEIRŐL

Március 29-én tartotta közgyülését a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. A közgyűlés megemlékezett a Keresztyén Békekonferencia harmincéves szolgálatáról, és a dr. Görög Tibor genfi szolgálata miatt megüresedett főtitkári helyre Lehel Lászlö evangélikus lelkészt, az Evangélikus Élet volt felelős szerkesztöiét
választotta meg.

Az országos Egyházi elnökség meghívására
március l8-án országos jellegű tanácskozás
volt egyházunk legfontosabb mai szervezeti
kérdéseiról. Gyülekezeti lelkészek, lelkésznÓK,esperesek, professzorok és egyházunk
püspökei vitatták meg azt a sokszor felvetett
kérdést, hogy az 1966-05egyházi törvények
megalkotásaóta történt-e sok olyan lényeges
változás,amely szükségesséteszi egyházi törvénykönyvünk felülvizsgálatát,kiegészítését,
illetve új egyházi törvények megalkotását is.

HARMINCÉVES
A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA
Harminc évvel ezelőtt, 1958-ban hívták
össze Prágába a keresztyének békevilággyűlését és ekkor alakult meg a Keresztyén Békekonferencia. Az évforduló alkal-

Lehel László

MUNKABIZOTTSÁGI
ÜLÉS
Budapesten, a Ráday Kollégiumban tartotta ülését a Keresztyén Békekonferencia
vezető testülete, a munkabizottság már113

eius 21. és 25. között. A munkabizottság a
szervezet soron következö feladatainak
megtárgyalása mellett levelet írt Mihail
Gorbacsovnak és Ronaid Reagannek. Gratuláltak a nemzetközi leszerelési egyezmények megkötéséhez és reményüket fejezték ki, hogy a világ vezető politikusai
tovább folytatják tevékenységüket az enyhülés felé vezető úton.

MUNKÁLKODÁS
AZ EGYSÉGÉRT
Március 28-án a Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémia látta vendégül a Miatyánk és az Apostoli Hitvallás
közös magyar ökumenikus szövegét előkészítő bizottságot. A közös bizottság kialakított egy a hagyományokhoz közel álló
szöveget, amelyet megküldött minden
egyháznak azzal a kéréssel, hogy az egyházak tegyék meg észrevételeiket a javasolt
szöveggel kapcsolatban.

AZÚJ
BmLIAFORDÍTÁS
REVÍZIÓ JA
A Magyar Bibliatanácsnak az új bibliafordítás javított kiadásán dolgozó ó- és újszövetségi revíziós bizottsága március 16-án tartotta
ülését. A bizottságok tagjai a biblíaolvasók
csaknem 1300 észrevételének figyelembevételével készítik az új alapszöveget.

ciójalátogatásttett a Vatikánban. A delegáció
megbeszéléseket folytatott Johannes Willebrands bíborossal és az Egységtitkárság más
vezetőivel, valamint Joseph Ratzinger bíborossal, a Hittani Kongregáció vezetőjével.A
delegáciöt fogadta II. János pál pápa is.

BEMUTATKOZÓ
LÁlOGATÁSOK
Dr. Harmati Béla, a Déli Egyházkerület
püspöke bemutatkozó látogatáson járt február 19-én Szekszárdon, a Tolna Megyei
Tanács elnökénél, február 22-én Kaposvárott, a Somogy Megyei Tanács elnökénél,
március 23-án Szegeden, a Csongrád Megyei Tanács elnökénél és március 24-én
Budapesten a Pest Megyei Tanács elnökenél. E látogatások alkalmával felkereste a
Hazafias Népfront megyeí vezetőit is.

A TÉLI
KÁNlORTANFOLYAM
VIZSGÁlA
A téli kántortanfolyam záróvizsgája mindig március utolsó szornbatján van. Ebben
az évben március 26-án dr. Harmati Béla
püspök elnökletével tartották meg ezt az
alkalmat. A vizsga eredményeképpen hárman kántori oklevelet, hárman kántori bizonyítványt, hárman pedig segédkántori
bizonyítványt szereztek.

LVSZ VEZETŐI
A VATIKÁNBAN

NYÍLT NAPOK
A TEOLÓGIAI
AKADÉMIÁN

Dr. Johannes Hanselmann és dr. Gunnar
srlilsettfőtitkár vezetésévelmárcius 3-5. között a Lutheránus Világszövetségdelelegá-

Április 6-án és 7-én ebben az évben is
megtartotta Teológiai Akadémiánk az úgynevezett nyílt napokat, amikor közel 150
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érdeklődő középiskolás fiatal jött el, hogy
betekintsen egyházunk lelkészképzésének
mühelyébe.

EGYHÁZUNK
SEGÍTSÉGNYújTÁSA
AZ
ÁTTELEPÜLTEKNEK
Egyházunk is bekapcsolódott a Romániából hazánkba áttelepülők megsegítésébe,
munkaalkalmak szerzésével, ideiglenes elhelyezésükkel és más módon való segítségnyújtással. A közvetlen segítségnyújtást,
illetve a többi gyülekezet segítségének továbbítását a Budapest-kelenföldi gyülekezet vállalta. A segítőmunka koordinálásával Csizmazia Sándor diakóniai ügyvivő
lelkészt bízta meg egyházunk vezetősége.

A FINN-MAGYAR
BIZOTTSÁG
TANÁCSKOZÁSA
Egyházunk Külügyi Bizottságnak külön
finn-magyar
koordinációs albizottsága
van a két testvéregyház sokoldalú kapcsolatainak elmélyítésére. A bizottság ülést
tartott és meghallgatta Baranyai Tamás lelkész, ügyvivő-titkár beszámolóját az 1987.
évről és megvitatta az 1988. esztendőben
előttünk álló feladatokat.

A TEOLÓGUSOK
PASSIÓ-SZOLGÁLATA
Ebben az esztendőben a nagyhét folyamán
teológusaink a Pesti egyházmegye északi
gyülekezeteiben jártak és 19 gyülekezetben szolgáltak a János evangéliuma alapján készült új passiójátékukkal. A gyü-

lekezetek szeretettel fogadták szolgálatukat és összesen 150 ezer forint adománnyal
támogatták ebből az alkalomból lelkészképzésünket.

A NŐK
VILÁGIMANAPjÁRÓL
Az Evangélikus Életben színes beszámoló
jelent meg a nők világimanapjáröl. A riportban arról olvashatunk, hogyan kapcsolódtak be gyülekezeteink asszonyai ebbe a világméretű mozgalomba Budapesten, Miskolcon és Pápán.

EZERÉVES
AZ OROSZ
KERESZTYÉNSÉG
Dr. Selmeczi János tollából hét tagból álló
cikksorozat jelent meg az Evangélikus
Életben az ezeréves orosz keresztyénségröl, A cikksorozatban arról olvashatunk,
hogyan végezte szolgálatát a történelem folyamán, hogyan él ma és hogyan készül a
jubileum megünneplésére az orosz keresztyénség.

EL KELL JUTNUNK
A LEGKISEBB
GYÜLEKEZETEKIG
Az Evangélikus Élet húsvéti száma interiút közöl dr. Frenkl Róbert egyházkerületi
felügyelővel. Az interjúban a felügyelő arról vall, hogyan látja egyházunk mai helyzetét és a most kibontakozó egyházi megújulást. Minderről többek között azt
mondja, hogy ennek a megújulásnak el
kell jutnia a legkisebb gyülekezetekig is
mert ettől egyház az egyház.
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ÚJRA MEGJELENT
"AZ ORSZAG TITKA"
Az Európa Könyvkiadó második kiadásban is megjelentette
Mika Valtari híres
Krisztus-történetét,
"Az ország titká'<t,
Szász Levente kiváló fordításában. Az első
kiadás 1984-ben egy hónap alatt elfogyott,
s míg kapható volt, az első tíz legkeresettebb könyv közé tartozott.

PÜSPÖK-ELNÖKÜNK
FINNORSZÁGBAN
Dr. John Vikström finn érsek, az elmúlt évi
magyarországi
látogatása
után
viszontlátogatásra hívta meg dr. Nagy Gyulát, egyházunk püspök-elnökét. A püspök-elnök és
felesége április 7. és 14. között felkereste'Helsinkit, Turkut, Oulut és Mikkelit. Thlálkozott a finn evangélikus egyház vezetőivel. Látogatást
tett a finn
egyház
külügyi
hivatalában és a helsinki reológiai fakultáson
is. A püspök-elnök az oului dómban vasárnapi istentiszteleti szolgálatot végzett.

ELHUNYT

TIMKÓ IMRE
Dr. Timkó Imre, hajdúdorogi görög katolikus megyés püspök, a Hazafias Népfront
Országos Tanácsa és az Országos Békebizottság tagja, a Magyar ENSZ-társaság
alelnöke súlyos betegség következtében elhunyt március 30-án. Temetése április
8-án volt Máriapócson.

ÜNNEPI NYILATKOZAT
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Thnácsának közgyűlése I. István király halálának 950. évfordulója alkalmából ünnepi
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nyilatkozatot adott ki, amelyben felhívta a
tagegyházakat, hogy vegyenek részt államalapítónk halálának 950. évfordulója alkalmából
tervezett állami és egyházi ünnepségeken,

NŐK ÖKUMENIKUS
ÉVTIZEDE
Az Egyházak Világtanácsa kezdeményezésére
az 1988 húsvétjától 1998 húsvétjáig terjedő
évtized a nők évtizede lesz. Ebben az időszakban még erőteljesebben fordítanak az
egyházak figyelmet a nőknek a társadalomban, az egyházban és a gyűlekezetben betöltött szerepére, jobban figyelnek arra, hogyan
valósul meg a férftak és a nők közötti egyenlőség és hogyan végezhetik szolgálatukat a
nők az egyházban.

SEGÍTSÉG
A $ZOVjETUNlÓBELI
NEMET
GYÜLEKEZETEKNEK
A Lutheránus Világszövetség engedélyt kapott Bibliák és más könyvek szállítására a
Szovjet- Közép-Ázsiában élő német gyülekezetek számára. A küldemény tartalma ötezer
német, háromezer orosz Biblia, háromezer
német énekeskönyv és ezer istentiszteleti
rend volt. A küldemény a Bibliatársulatok
Világszövetségének, az NDK egyházainak,
valamint a Norvég Bibliatársulatnak
az
ajándéka.

SZERKESZTÖVÁLlOZÁS
AZ EVANGÉLIKUS
ÉLETNÉL
EgyhiÍzunk Sajtótanácsa április 15-i ülésén
Tóth-Szöllős Mihály kecskeméti esperest

EGYHÁZTÖRTÉNETI
MŰHELYVILÁGI
TUDÓSOKKAL
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsésztudományi Karán április 30-án a
katolikus, ortodox és protestáns egyházak
meghívott történészei és az izraelita vallásfelekezetek képviselői, valamint egyetemi
tanárok, docensek és adjunktusok gyülekeztek össze, hogy megbeszéljék az Egyháztörténeti
Mühely megalapításának
módját, amely közös kutató munkával és
publikációkkal fogja feldolgozni Magyarország és a magyarországi egyházak történetének kapcsolatait.

Tóth-Szöllősi Mihály
választotta
meg az Evangélikus Élet felelős
szerkesztőjévéés újjáalakította a lap szerkesztőimunkabizottságát is.

AMERIKAIEGYHÁZI
KÜLDÖTTSÉG
ASZOVJETUNIÓBAN
HerbertChilstrom, az Amerikai Evangélikus Egyház vezető püspöke, valamint
WilliamRuch, az ökumenikus kapcsolatokirodájának vezetője európai körút ja sorána Szovjetunióba is ellátogatott. A küldöttséglátogatást tett az Orosz Ortodox
EgyháználMoszkvában és Zágorszkban,
aholFilaret metropolitával, az Orosz OrtodoxEgyház külügyi hivatalának vezetőjéveltalálkozott. A találkozás alkalmával a
metropolitahangsúlyozta, hogy az Orosz
OrtodoxEgyház nagyra értékeli az AmerikaiEvangélikus Egyház ökumenikus fáradozásait.

AZ LVSZ FŐTITKÁRA
BUDAPEST~N
Dr. Gunnar StÍlsett, az LVSZ főtitkára április 24-25-én rövid látogatást tett Budapesten. Találkozott dr. Nagy Gyula
püspök-elnökkel és megbeszélést folytatott a Lutheránus Világszövetség és a Magyarországi Evangélikus Egyház együttmüködéséről. A főtitkár látogatást tett az
Állami Egyházügyi Hivatalban is, ahol
Miklós Imre államtitkár és munkatársai
fogadták Őt.

FRENKL RÓBERT
AUSZTRIÁBAN
Dr. Frenkl Róbert, a Déli Egyházkerület
felügyelője résztvett és előadássaJ szolgált a
KMÉM jubileumi kongresszusán. A kongresszus összefoglaló témája: "Az ifjúság jövője - a jövő ifjúsága" volt. Az egyházkerületi felügyelőt fogadta D. Dieter KnaJI, az
Ausztriai Evangélikus Egyház püspöke.
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VENDÉGPROFESSZORI
SZOLGÁLAT
Dr. Cserháti Sándor dékán, a Szlovákiai Evangélikus Egyház meghívására
április 12-13-án előadásokat tartott a
pozsonyi (bratislavai) Teológiai Fakultáson pál apostol teológiájáról. A dékánt fogadta dr. Jan Michalko egyetemes
püspök.

.EMLÉKEZÉS
BERZSENYI DÁNIELRE
Április 24-én a Nyugat-Clevelandi Magyar
Evangélikus Egyház ünnepi megemléke-

MAGYAR-OSZTRÁKSZLOVÉN
LELKÉSZKONFERENCM
Új típusú - három szomszédos dunavölgyi ország evangélikus egyházait képviselö
- teológiai lelkészkonferencia tanácskozott első alkalommal április 26-28. között
Bécsben. A találkozó célja ez volt: egymás
jobb megismerése, a három testvéregyház
és a három nép közötti iö kapcsolat ápolása, teológiai kérdéseink megvitatása. A
konferencián egyházunk részéről dr. Nagy
Gyula püspök elnök, dr. Cserháti Sándor
dékán, Szentpéteri Péter külügyi titkár,
dr. Reuss András angyalföldi és Madocsai
Miklós budavári lelkész tartott előadást,
illetve igehirdetést.

OSZTRÁK
SZUPERINTENDENS
SOPRONBAN
Amikor a Burgenlandi Tartományi Egyház értesült a soproni templom életveszélyes állapotáról, Gustav Reingrabner szuperintendens vezetésével szinte minden
gyülekezet megmozdult. Rendezvények,
gyülekezeti gyűjtések, istentiszteleti offertóriumok fémjelezték ezt az aktivitást,
amelynek végeredménye 287 ezer Schilling lett. Ennek az örvendetes adománynak a bejelentésére jött Sopronba Gustav
Reingrabner
szuperintendens
április
17-én, amikor igehirdetéssel is szolgált a
soproni gyülekezetnek.
zést tartott abból az alkalomból, hogy
a "magyar Horatius", Berzsenyi Dániel versei 175 évvel ezelőtt jelentek meg
először nyomtatásban. A műsor keretében dr. Fáy István (Wellend, Ontario)
iro dalomtörténész-esztéta tartott előadást.
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ELHUNYT
LAUHA PÜSPÖK
Május 3-án, 81 éves korában elhunyt Aarre
Lauha, Helsinki nyugalmazott püspöke.

Magyarországi
evangélikus egyházunknak
őszinte,melegszívű barátját veszítettük el
benne.

KERESZTYÉN
-MARXISTA
PÁRBESZÉD
Igazságés igazságosság - volt a főtémája
aszocialistaországok protestáns rendszeresteológiai professzorainak és marxista
filozófusainak konferenciáján, amelyet
április5-8. között Debrecenben tartottak. Egyházunkat a konferencián dr.
Prőhle Károly professzor képviselte és
"Azigazságosságkeresztyén szociáletikai
aspektusai"címen tartott előadást.

IMÁDSÁG
NAMÍBIÁÉRT
AzEgyházak Világtanácsa május 4-ét a
Namíbiáértvaló imádság napjává nyilvánította.A világszervezet felhívta a tagegyházakat,imádkozzanak azért, hogy Namíbiaa Dél-Afrikai Unió megszállása alól
minélelőbb felszabaduljon.

FOLYTA'IÓDfAK
AZEGYHÁZI
FÓRUMOK
Azőszi balassagyarmati és orosházi förum után 1988-ban tovább folytatódtak
a fórumok. 1988 tavaszán Győrött és
Pécsettgyülekeztek össze a környék gyülekezeteinek vezetői, presbiterei és érdeklődő hívei, hogy meghallgassák egyházunk vezetőségének beszámolóját és
megvitassákaz egyházunk előtt álló feladatokat.

A MISSZIÓ BmLIAI
ASPEKTUSAI
Az Európai Egyházak konferenciája május
2-6. között a svédországi Sigtunában
konzultációt tartott "A misszió bibliai aspektusai" címmel. A konzultáción egyházunkat Töth-Szöllös Mihály kecskeméti
esperes képviselte.

DIAKÓNIAl
KÖZGYÜLÉS
A Nemzetközi Diakóniai és BelrnisszióiSzö. vetség május 1-7. között tartotta közgyűlését Konolfingenben (Svájc). Az alkalmon
egyházunk képviseletében részt vett Csizmazia Sándor, a Diakóniai Osztály jelenlegi és
Blázy Lajos a korábbi ügyvivő lelkésze.

EGYHÁZÉS
A ZSIDÓSÁG
Az Egyházak Világtanácsa és a Lutheránus Világszövetség Egyház és a Zsidóság
Bizottsága május 1-7. között tartotta évi
ülését Bécsben. Egyházunk képviseletében Szebik Imre budai esperes, püspökhelyettes vett részt az alkalmon.

TANULMÁNYI
KIRÁNDULÁS
A Teológiai Akadémia tanárai és hallgatói
tanulmányi kirándulásukat május 6-8.
között rendezték meg Észak-Magyarország kies tájain. Tokajhegyalja, Zemplén,
Abaúj és Borsod vidékének történelmi és
egyháztörténeti emlékeit keresték fel és
közben gyönyörködtek a vidék gyönyörű
panorámájában.

119

TEOLÓGIAI
FORDÍTÓI
SZEMINÁRIUM

MAGYARÁZATOS
BIBLIA

A Lutheránus VIlágszövetségés a Keresztyén Kommunikációs Világszövetség május 6-14. között szemináriumot rendezett
a teológiai szakfordítás kérdéseiről Zürichben. Az alkalmon egyházunk képviseletében dr. Muntag Andor teológiai tanár vett
részt.

A Finn Bibliatársulat a skandináv testvérszervezetekkel együtt minden eddiginél
nagyobb mennyiségben szállít Bibliát, ilIetve keresztyén irodalmat a szovjetunióbeli keresztyéneknek. 150 ezer példányban nyomtatták ki az Orosz Ortodox Egyház három kötetes bibliai kommentárját,
amelyből a protestáns egyházaknak is juttat. Mindez az illetékes szovjet hatóságok
hozzájárulásával történt.

DIAKÓNIAI
VEZETŐ
LÁTOGATÁSA

HÚSVÉTI
FESZTIVÁL

Május 7-13. között látogatást tett egyházunkban Helmut Esser evangélikus
lelkész, a Lippe-Detmoldi Tartományi
Egyház (NSZK) diakóniai vezetője feleségével együtt. Részt vettek a nógrádi gyülekezet templomszentelési hálaadó
ünnepén, meglátogatták a Budai Szeretetintézmények központját és a Teológiai
Akadémiát.

A St. Albans-i egyházkerület ifjúsági csoportja (Anglia) ebben az évben is megrendezte a húsvéti körmenet után egyhetes ifjúsági fesztiválját. Az összejövetel célja
eredetileg az anglikán-katolikus párbeszéd elmélyítése volt. De ma már ökumenikussá terebélyesedett ki. Az idei fesztivál fö témája "Íme, újjá lett minden" volt. Egyházunk részéről Vető István segédlelkész és Szabó Magda teológiai hallgató vett részt az alkalmon.

EMLÉKEZÉS
KÁLDY PÜSPÖKRE
A Magyarországi Evangélikus Egyház
kegyelettel emlékezett meg dr. Káldy Zoltán püspökről, halálának egyéves évfordulóján május 17-én a Farkasréti temetőben. A megemlékezésen gyülekezeteink
és lelkészeink közül számosan vettek részt.
Az egy éve elhunyt egyházi vezető sírjánállerótta kegyeletét a hazai ökumené elnöksége, az Állami Egyházügyi Hivatal, a
Hazafias Népfront és az Országos Béketanács is.
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NORVÉG
DELEGÁCIÓ
HAZÁNKBAN
A norvég kulturális és tudományos minisztérium delegációja Tove Veierod államtitkár asszony vezetésével május 12én hivatalos látogatást tett dr. Harmati
Béla püspöknél. A szívélyes baráti hangú találkozón a két országnak és egyházunknak a norvég egyházzal való szorosabb kapcsolatának kérdéseit beszélték
meg.

Ökumenikus megemlékezés

ÖKUMENIKUS
MEGEMLÉKEZÉS
A magyarországi egyházak és felekezetek
közösen rendezett ünnepség keretében
emlékeztek meg az orosz keresztyénség
ezerévesútjáról és küldték el áldáskívánásukat az orosz keresztyéneknek. A május
l7-én, a Ráday Kollégiumban rendezett
ünnepségen az ünnepi megemlékezést dr.
Berki Feriz ortodox esperes-adminisztrátortartotta. Az ünnepségen részt vett Borisz 1. Stukalin, Szovjetunió budapesti
nagykövete, Pimen patriarcha személyes
képviselője, Varlaam volhini és roveni érsek,valamint Miklós Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke és Bai László főosztályvezető.

ÜNNEPI KIADVÁNY
Az orosz keresztyénség jubileumára jelent
meg a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának megbízásából a Reformáms Zsinati Iroda Sajtóosztályának kiadásában "Az 1000 éves orosz keresztyénség"
című reprezentatív kiadvány. A kiadványban egyházunk részéről dr. Selmeczi János,
a Teológus Otthon igazgatója és dr. Foltin
Brúnö péteri lelkész írt tanulmányt.

VARLAAM ORTODOX
ÉRSEK LÁTOGATÁSA
A magyar egyházaknak az orosz keresz-

tyénség jubileumi megemlékezésévei kap-
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csolatban hazánkba látogatott Varlaam
volhini és rovnói érsek dr. Berki Feriz ortodox esperes-adminisztrátor és Lehel
László ökumenikus főtitkár kiséretében
május IS-án meglátogatta dr. Nagy Gyula
püspök-elnököt és átadta az Orosz Ortodox Egyház üdvözletét.

EGYHÁZUNK
VENDÉGE
AZ NSZK-BÓL

ÖKUMENIKUS
TALÁLKOZÓ
AMERIKÁBAN
A különböző amerikai egyházak vezetői és
a szocialista országokban élő egyházak vezetői május 20-23. között Chicagóban találkoztak. 1962 óta ez volt a kezdet városáról, Karlovy Varyról elnevezett hetedik
ilyen konferencia. A konferencián 52
résztvevő beszélte meg a Kelet és a Nyugat
egyházainak és államainak kapcsolatairól
szóló problémákat. Egyházunkat dr. Harmati Béla püspök képviselte a konferencián.

ÚJELNÖKA
SZABADEGYHÁZAKNÁL
A Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa május 19-én választotta meg új elnökét, Viczián Jánosnak, a Magyarországi
Baptista Egyház elnökének személyében.

GYERMEKMUNKÁSOK
TALÁLKOZÓJA
Nagytarcsa és Tápiószele után Acsán találkoztak a Pest megvei egyházmegye gyülekezeteiben szolgáló, vagy szolgálatba lépésre
készülő gyermekmunkások. A találkozó
tagjai részt vettek egy hittanórai bemutatón,
majd a hitoktatást és a gyermekmunka gyakorlati kérdéseit beszélték meg.
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ELHUNYT
LESKÓBÉLA
66 éves korában elhunyt dr.
kész, aki 1946-ban kiillOldi
ment Svédországba, majd a
magyarok között szolgált.
jelentősebb szakaszaaz volt,
tínában megszervezte a
evangélikus lelkészképzést.

PÓSFAYGYÖRGY
LÁTOGATÁSA
Májuselsőheteiben hosszabb látogatást tett
hazánkbanPösfay György lelkész, aki sok
éveslatin-amerikaimagyar lelkészi szolgálatautáncsaknem két évtizeden át a LutheránusV!lágszövetségEgyházi EgyüttműködésiOsztályán teljesített szolgálatot. Hazánkbantöbb gyülekezetben tett látogatást,
végzettigehirdetést és előadást tattott a
Teológiai
Akadémia hallgatóinak.

la püspök, dr. Andorka Rudolf szociológus,
Csizmazia Sándor, Bozorády Zoltán, Széll
Bulcsu, Tekus Andrásné lelkészek és Bálint
Éva gyógypedagógus tartották.

FÖSZEMINÁRIUMOK
A TEOLÓGIAI
AKADÉMIÁN

NEVELÉSRÖL

Egyházunk lelkészei önkéntes jelentkezés
alapján részt vesznek egy-egy teológiai szak
főszemináriumi munkájában, amelyet az illető szak professzora vezet. Eddig az újszövetségi, az egyháztörténeti és a gyakorlati
teológiai szakon alakultak meg a főszemináriumok. Mind a három szakon két alkalommal tartottak ülést a második félévben.

A Keresztyén Felnőttoktatás Európai Bizottságamájus 26-29. között tartotta ezévikonferenciáját Marseille-ben. Az alkalmon egyházunkat Szabó Lajos zuglói
lelkészképviselte.

EGYETEMI-FŐISKOLAI
LELKÉSZKONFERENCIA

KONFERENCIA
A KERESZTYÉN

EGYHÁZMEGYEI
CSENDESNAP
A Fejér- Komárom egyházmegye gyülekezeteimájus 8-án csendesnapot tartottak
Oroszlányban. A szolgálatokat Labossa
Lajosesperes, Zászkaliczky Péter lelkész
és GyapayGábor, a Fasori Gimnázium volt
tanáratartotta.

EVANGELIZÁCIÓ
GYENESDIÁSON
A diakóniai munka iránt érdeklődők és az
ebben a munkában állók számára június
20-23. között evangelizációs konferencia
voltGyenesdiáson. Az evangelizációsigehirdetéseket és előadásokat dr. Harmati Bé-

Az európai egyetemi-főiskolai lelkészek
május 29. június 3. között tartották konferenciájukat Göhrde-ben (NSZK). Az alkalmon egyházunk képviseletében Szirmai Zoltán pesti esperes vett részt.

NAGYSZABÁSÚ
EGYHÁZI ÜNNEPSÉG
A SZOVJETUNIÓBAN
Az orosz keresztyénség ezeréves jubileumának megemlékezésére az Orosz Ortodox Egyház június 6-15. között nagyszabású
ünnepségeket
rendezett.
Az
ünnepségek keretében Moszkvában ünnepi megemlékezést, Zagorszkban zsinati
ülést tartottak. Kijevben és Leningrádban
is voltak ünnepségek, amelyeken a világnak szinte valamennyi egyháza képvisel-
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tette magát. Magyarországról népes ökumenikus delegáció vett részt az ünnepségeken, amelynek egyházunk részéről tagja volt dr. Nagy Gyula püspökelnök.

ELÖADÁSOK
A DIAKÓNIAl
TEOLÓGIÁRÓL
A Bétheli Teológiai Főiskola (NSZK)
meghívására dr. Fabiny Tibor teológiai
tanár június 10-13. között előadásokat
tartott egyházunk diakóniai teológiájaról.

ÖKUMENIKUS
TANULMÁNYI HÉT
A Bajorországi Evangélikus Egyház
(NSZK) ökumenikus tanulmányi hetét
ebben az évben június 6-15. között tartotta Josephstal-Schliersee-ben. Az alkalmon egyházunk képviseletében Szabó Lajos zuglói lelkész vett részt.

zunk képviseletében részt vett Csizmazia
Sándor, a Diakóniai Osztály ügyvivő
lelkésze.

ANGLIAI
TANULMÁNYÚT
Szebik Imre budai esperes, püspökhelyettes június 4. és július 1. között nyelvtanulás céljából Londonban tartózkodott.

BÍBOROSI KINEVEZÉS
Dr. Paskai László esztergomi érsekprímást, a Magyar Katolikus Püspöki Kar
elnökét II. János pál pápa bíborossá nevezte ki. 18nemzet 25 főpapja részesült bíborosi kinevezésben. Dr. Paskai László főpapi szolgálatának méltó elismerése a
bíborosi kinevezés.

KONFERENCIA A NÖK
VILÁGIMANAPJÁRÓL
A Keresztyén Nők Világimanapjának idei
konferenciáját június 1-8. között Potsdamban (ND K) tartották. A konferencián
egyházunkat Keveháziné Czégényi Klára
pilisi lelkész képviselte.

DIAKÓNIAl
KÖZGYŰLÉS
Az NDK-beli egyházak Diakóniai Szervezetének közgyűlését június 7-9. között
tartották Berlinben. A közgyűlésen egyhá124

Dr. Paskai László

IFJÚSÁGIVEZETÖK
KONFERENCIÁJA

PASKAI BÍBOROS
LÁTOGATÁSA

Az Európai Ökumenikus Ifjúsági Tanács
rendezésébenjúniua 9-15. között tartotrákaz ifjúsági vezetők konferenciáját Hierschluchban (NDK). A konferencián
egyházunkatBakay Péter békéscsabai segédlelkészképviselte.

Dr. Paskai Lászlö bíboros, esztergomi
érsek-prímás június 3-án hivatalos látogatást tett egyházunk elnökségénél Budapesten. Dr. Nagy Gyula püspök-elnök és
dr. Harmati Béla püspök megbeszélést
folytatott a vendéggel a magyarországi
ökumenikus helyzetről, valamint egyházainknak társadalmunkban vállalt feladatairól.

KITÜNTETÉS
A MagyarNépköztársaság Elnöki Tanácsa
Sólyom Károly paksi lelkésznek, a
Tolna-Baranyai egyházmegye esperesének,a Déli Egyházkerület püspökhelyetteséneknyugalomba vonulása alkalmából
egyházimunkássága, az egyház és az állam
közöttiiö kapcsolatok építése elismeréseképpenaz Április 4. érdemrendet adományozta.

TUDOMÁNYOS
ÜLÉSSZAK
A Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Intézete, a Magyar Történelmi
Társulat és a Katolikus Püspöki Kar június 21-22-én kétnapos konferenciát rendezett Szent Istvánról és koráról. A konferencián egyházunkat dr. Fabiny Tibor
teológiai tanár és Keveházi László esperes
képviselte.

TIZEDIK
ÉVFOLYAMÁBA
LÉPETT A DIAKÓNIA
Pünkösd ünnepére jelent meg a Diakónia
ezévi első száma. Ezzel egyházunknak e
nívós kiadványa a tizedik évfolyamába
lépett.

HARMATI PÜSPÖK
BERLINBEN

Sólyom Károly

Június 20-23. között az NDK fővárosában, Berlinben konferenciát rendeztek az
atomfegyver-mentes övezetekről. A magyar küldöttséget Szűrös Mátyás, az
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MSZMP Központi Bizottságnak titkára,
az Országgyűlés Külügyi Bizottságának
elnöke vezette. A küldöttségnek tagja volt
dr. Harmati Béla püspök, az Országos Béketanács tagja.

SZUPPLIKÁCIÓKTEOLÓGUSNAPOK
Dr. Selmeczi Jánosnak, a Teológus Otthon igazgatójának jelentése szerint a Teológiai Akadémia hallgatói az 1987/88. tanévben 188 gyűlekezetben szupplikációs,
45 gyülekezetben pedig teológusnapi szolgálatot végeztek. Az adományok összege
1,7 milliö forint volt, 100 ezer forinttal
több, mint az előző tanévben.

FELVÉTELI VIZSGA
A TeológiaiAkadémia felvételibizottsága június 27-én és 28-án tartotta a felvételivizsgát,
amelynek eredményeképpen a 23 jelentkező
közül 15 férfit és 5 nőt, összesen 20 hallgatör
vett fel az 1988/89-es tanév első évfolyamára.

TANÉVZÁRÓ
A TEOLÓGIÁN
A reológiai Akadémia június 24-én tartotta
tanévzáró ünnepélyét. Az igehirdetést dr.
Harmati Béla püspök tartotta. A tanév munkájáról dr. Cserháti Sándor dékán terjesztett
elő jelentést. A tanévzáróünnepély keretében
az ötven évvel ezelőtt végzett lelkészeknek
aranydiplomát osztottak ki.

1lmévzáró a teológián
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ÚJ TEOLÓGIAI
DOKTORUNK
Teológiai Akadémiánk a tanévzáró ünnepély keretében avatta summa cum laude
minősítéssel a teológia doktorává Hefty

Lászlö argentínai esperest, a Buenos Airesi magyar gyülekezet lelkészét, miután
doktori szigorlatát megállotta és "Az
Evangélikus Világszövetség latin-amerikai
munkája"
című doktori értekezését
megvédte.

Hefty László

Összeállította: Selmeczi János

Gyülekezeteink élete

Évtizedekre terjedően kapom a megbízást naptárunk szerkesztőitől a szép és nehéz feladatra, próbálj am meg gyülekezeteink egy évi életét tükröztetni. Szép és kedves feladat, mert
amíg az összeállítást készíthetem, láthatatlan vendége vagyok néhány percre sok kedves gyülekezetünknek. Emlékeket is idéz bennem olyan eseményekről, amikor lelkészként, egyházi
újságíróként, szerkesztőként valóban vendége, vagy éppen szolgálattevője lehettem ezeknek
a gyülekezeteknek. Nagy családunk sok tagjának kedves arcát is magam előtt látom újra.
Nehéz feladat is összefoglalót írni gyülekezeteink életéről. Hiszen ennek az életnek nagy
része a hétköznapokban folyik és a megszokott istentiszteleti rendben. És méginkább azokon
a helyeken, a családban, munkahelyen, társadalmunk közegében, ahol az igével megtöltekezett hittestvéreink életének java elpereg. A gyülekezetben is annyi minden történik, amit
sem lelkészi jelentések, sem az évenként összeállított statisztikák nem tudnak elmondani. Ki
tudja összeszámlálni az asszonyi kezeket, amelyek rendbe teszik, virággal díszítik az Úr házát
alkalomról alkalomra, a férfiak kezét, akik maltert kevernek, cserepet hordanak, kalapácsot
forgatnak sok száz lelki otthonunk rendben tartásán, felújításakor. Csak kevés nevet ismerünk azok sorából, akik összeterelik és Krisztus nevének vallására tanítják gyermekeink, ifjaink sokaságát. És mennyi felkészülés van amögött, hogy istentiszteleteinken megszólal a
harmónium, felzúg az orgona, szent harmóniában csendül a karének. Hány templomunk
hányszor ad helyet evangelizációknak, csendesnapoknak, konferenciáknak, találkozóknak,
fórumoknak.
Elsősorban arra vagyok utalva, hogy újra átforgatom országos hetila punk egy év alatt megjelent számait és felidézem néhány gyülekezet egy-egy ünnepi eseményét. Talán mint a gyémánt, amely sűrítve hordja magában az anyagot, ez az összefoglalás is visszatükrözi sugaraiban azt az Istentől kapott, Krisztus által megváltott és a Lélek által megújított életet, amely
oly sokszínűen, gazdagon és sok áldást hordozva folyik magyarországi evangélikus gyülekezeteinkben és hittestvéreink életében.
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1987 július -

1988 június

SIÓFOK

Józsa Márton nyugalmazott lelkész és dr. Kamer Ágoston országos főtitkár
Nemcsak a "magyar tenger" partján élő kis lélekszámú gyülekezet életében jelentett kiemelkedően nagy jelentőségű eseményt a Makovecz Imre tervezte modern templom alapkőletétele, hanem Országos Egyházunk életében is. Olyan lelki állomás épül itt sokak segítségével,
akik közül kiemelkedik a finnországi Oulu evangélikussága, amely hivatva van a Balaton
mellett üdülö hazai és külföldi hittestvéreink lelki gondozását is ellátni. A tervek megvalósulását példamutatóan segítik a város vezetöi is.
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GYŐRÚJBARÁT
200 évvel ezelőtt, a Türelmi rendeletet követőleg épült meg a gyülekezet temploma. A iubileumra, amelynek ünnepi szolgálatát dr. Nagy Gyula püspök végezte, kívülröl-belülröl felújították a templomot. Az ünnepi közgyűlésen a kerület püspöke arról is megemlékezett,
hogy a szolgálatokban részt vett Bárány Gyula esperes 10 éve áll a Györ-Soproni Egyházmegye élén. Gazdagította az együttlétet a kiskőrösi gyülekezet énekkarának szolgálata.

DEÁK TÉR
200 éve annak, hogy Pest városában szervezett keretek között megkezdte életét a Pesti Evangélikus Egyház, amely mint jó kotlós, nagy területről gyűjtötte össze akkor élt testvéreinket,
hogy aztán később a főváros fejlődésével egy ütemben sorra bocsássa szárnyaira "leányait",
az önállósult pesti és környéki gyülekezeteket. Bizonyos mértékig mindig megmaradt "anyának". Temploma ma is kiemelkedő közegyházi alkalmak befogadója, gyülekezete szíves vendéglátója a hazánk fővárosába látogató hazai és külföldi hittestvéreinknek. Nagynevű énekkara, a Lutheránia sokakat gazdagít az ének és zene prédikációjával. Országos Múzeumunk
is itt kapott helyet. Egyhetes sorozattal jubiláltak, amelynek záróalkalma egyúttal a Déli
Egyházkerület új püspökének, dr. Harmati Bélának és új felügyelőjének, dr. Frenkl Róbertnek a beiktatásával kapcsolódott egybe. Mindkettőjük korábbi szolgálata is beépült a gyülekezet életébe.

OROSZLÁNY
A Dunántúl eme térségében 25 éve jeles szelgálatot végző énekkar egyházzenei hangversenyévei kezdődött az a kétnapos ünnep, amelyen a gyülekezet megemlékezett temploma felszentelésének 200. évfordulójáról. Az Evangélikus Élet ez alkalomból interjút közölt Nagy
DánielIel, az énekkar megszervezöiével és karmesteréveI. A megújított templomban dr.
Nagy Gyula püspök hirdetett igét. A plochingeni (NSZK) gyülekezet lelkésze, Helmuth
Bach és felügyelője, Reinhold Fried is részt vett az ünnepségen, s a hazánkban már jólismert
fúvószenekaruk együtt szolgált a jubiláló énekkarral.

BEZI - ENESE
A környékbeli evangélikus gyülekezetek testvéri közösségében ünnepelte a gyülekezet temploma fennállásának 200. évfordulóját Szebik Imre püspök-helyettes szolgálatával.

SOLTVADKERT
A templom I SO éves jubileumi ünnepségén először szolgált vidéken dr. Harmati Béla, a Déli
Egyházkerület nemrég beiktatott új püspöke. Az eredetileg német és szlovák telepesekből
alakult gyülekezet az idők folyamán elmagyarosodott, s már csak a szorgos szőllősgazdák
nevei emlékeztetnek a würtenbergi, Zólyom és Liptö megyei eredetre. Az ünneplő gyüleke130

Soltvadkert
zet hálával köszöntötte ez alkalommal Szakács Lászlót is, aki 50 éve szolgál a gyülekezet kántoraként, miközben tanárként évtizedeken át tanította a felnövekvő nemzedéket Isten csodás
világának szeretetére.

BARLAHIDA
52évvel a templom kapuinak megnyitása után a felújított templomban tartott hálaadó ünnepet a gyülekezet dr. Harmati Béla püspök szolgálatával, akit most első alkalommal kísért el
vidéki útra a nemrég tisztségébe iktatott dr. Frenkl Róbert egyházkerületi
felügyelő és aki
maga vállalkozott arra, hogy az ország evangélikusságának
hetilapunk hasábjain beszámoljonaz ünnepségről. Az egyházunk határain kívülről ideáramló szeretet nyilvánult meg a zalaegerszegi ökumenikus énekkar és egy hazánkban járó finn énekkar meglepetésszerű
szolgálatában.

FELSÖPETÉNY

ÖSAGÁRD

Újjáépített gyülekezeti házat szentelt fel Felsőpetényen dr. Nagy Gyula püspök,
szolgálatot végzett Kalácska Béla esperessel a 200 éves ősagárdi temlomszentelési
is.

majd ünnepi
jubileumon
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Vanyolai templom
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VANYOLA
350éves küzdelmes múlt jára tekintett vissza a Pápa közeli kis gyülekezet. A megtartó Isten
irántihálájukat templomuk szépítésévei, új szószék- és oltárterítő készítésével fejezték ki. A
hálaadóistentisztelet szolgálatát Szebik Imre püspökhelyettes végezte. Szebik Imréné szólóénekkel kedveskedett az ünneplő gyülekezetnek.

IVÁNDÁRDA

MOHÁCS

Az elsőnek gyülekezete maroknyi része annak a nagy szórványnak, amelynek most Mohács
a központja. A közelmúlt történelmi vihara innen is sokakat sodort más országokba és ismét
sokakatmás országból erre a vidékre. Az emlékezés alkalmait, az ivándárdai templom felújí-

Mohács

tásánakünnepét és a mohácsi gyülekezet SO éves fennállásának jubileumát mégis átjárhatta
azöröm és az összetartozás élménye. Mert nemcsak adományaikat küldték el az egykor innen
kitelepítettek, hanem sokan el is jöttek közülük az ünnepre, és velük ünnepeltek az AlsóésFelsőszeliből itt új otthonra lelt hittestvérek is. Ivándárdán németül is hangzott az ige Ormos Elek ny. lelkész szolgálatával. Mohácson Sólyom Károly püspökhelyettes hirdette az
igét. Itt Túrmezei Erzsébet is szolgált előadással, verssei, igével.
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KISAPOSTAG
Az egyre több gondot jelentő öreg parókia helyett egy arra alkalmas épület megvásárlásával
ú] lelkészlakást és gyülekezeti termet alakított ki a gyülekezet. A testvérgyülekezetek anyagi
segítségéhez a székesfehérvári gyülekezet fiataljai fizikai erejüket ajánlották fel. Az új lelkészlakást és gyülekezeti otthont Tóth-Szöllős Mihályesperes adta át rendeltetésének.

BÉKÉSCSABA
A tradíció és az újatakarás lelkisége ötvöződik hazánk legnagyobb evangélikus gyülekezetében. A tranosciusi kegyesség és a szlovák kulturális örökség megőrzése országos példává lett
hazánk hagyománytisztelő és átörökítő gyakorlatában. De a gyülekezet nemcsak megtartani
akar, hanem új vállalkozásokkal továbblépni is a jövő felé. Ennek jeleként hívták meg a gyülekezeti ház új épülete alapkövének letételére dr. Harmati Béla püspököt 1987 novemberében.

RÁKOSPALOTA
Új harang került a kistemplom tornyába sokak adománya és kétkezi munkája eredményeképpen, amelyet dr. Harmati Béla szentelt fel. Ezen a napon új presbiterekkel is gyarapodott
a gyülekezet tanácsa. Az ünnepre régi szokás szerint palotai népviseletbe öltöztek a fiatalok,
így köszöntve a szolgálatra érkező püspö köt és feleségét.
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BÉCSIKAPU TÉR
Szokatlan istentisztelet helye volt 1987 novemberében a budai várpalota restauráIt kriptája. Itt
van elhelyezve férje, József nádor sírja mellett Mária Dorottya, a budai evangélikus gyülekezet
szervezöiének és alapítójának szarkofágja. Születése 190. évfordulóján itt tartott istentiszteletet
a mai vári gyülekezet Szebik Imre esperes szolgálatával. Az istentisztelethez kapcsolódóan dr.
Fabiny Tibor teológiai tanár tartott előadást e bátor és áldozatos hitű asszony életéről.

Mária Dorottya

arcképe
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BUDAHEGYVIDÉK
Jubileumi zenés áhítaton emlékeztek meg a Budahegyvidéki Énekkar megalakulásának 50.
évfordulójáról 1987 novemberében. Az ünnepi szolgálatba bekapesolódtak a budavári
Schütz kórus tagjai is. A kórusműveket a jubiláló énekkar karnagya, Rezessy László és Csorba István vezényelték. Szólót énekelt Komjáti Ilona és Liedemann Ákos. Az ünnepi igehirdető a gyülekezet egykori lekésze, Danhauser László volt.

NAGYTARCSA
Az "ötödik evangélistára" gondoltam, amikor elolvastam az Evangélikus Életben Trajtler
Gábor rövid beszámolóját arról az ádventi zenés áhítatról, amelyen egy gyülekezetnek négy
énakkara szolgált. Bachtói Bálintig, a cikkírótól az orgonálo lelkész édesapjáig, Schütztől
Lisznyayig és Péceltől Csepel ig hányan vigasztalódtunk, újjongtunk és reménykedtünk évszázadokon át ősi Te Deum-ok felhangzásakor, Kodály-feldolgozások hallatán, amikor az
ének és zene hangjain Ő érkezett hozzánk, a "Tündöklő hajnali csillag".

BÉCSIKAPU

TÉR

A hangjegyek lépcsőin át érkezett el az éneklő reformátor városába a budavári gyülekezet
Csorba István vezette Schütz kórusa is. Ének magyarul és ének németül H. Müksch vezényletével a történelmi nevezetességű Stadtkircheben. Magyar lelkész, Szebik Imre magyarázza
gyülekezete tagjainak a Schlosskirche kapujára bronzba öntött 95 tétel igazságát. Testvéri
vendégszeretet a családi otthonban és gyülekezeti teremben. - Részletek egy élménybeszámoló szeretetvendégség naplójaból 1987. november 15-én - a viszontlátás reményében
1988-ban. - A hangjegyek lépcsőin érkezett el 1541-ben a reformátor vigasztaló és bátorító
evangéliumhirdetése is Buda várába. (255. énekünk.)

SZEGED
Az esemény színhelye nem a Dóm tér volt, ahol annyi kitűnő produkció tanúj a lehetett a hazai és külföldi közönség, hanem a szegedi evangélikusok kis temploma. Itt hangzott fel 1988.
január ll-i istentisztelet keretében Bach 40., Karácsonyi Kantátája a Salieri Kamarazenekar
és a Canticum Kórus előadásában Pál Tamás Liszt-díjas karmester és Gyüdy Sándor vezényletével, jeles szólisták közreműködésével, akik közül az előadás hitelességét jelezve elég talán
Fülöp Attila nevét említenünk.

SIKÁTOR
1661-ben már anyagyülekezet. Próbák tüze utáll1787-ben újjászerveződik. 13 lelkész szolgálatán át 200 éve folyamatosan szól a megtartó és megújító evangélium. Varga Györgyesperes
szolgálatával adott hálát ezért a Veszprém megyei gyülekezet, miközben a jövőben bízva úi
tisztségviselőket hívott el szolgálatra.
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GECSE
A veszprémi Biró Márton püspök abban a hitben tett pontot jelentése végére az ellenreformáció bajnokaként az 1750. évben, hogy itt is sikerült felszámolnia a lutheri eretnekséget. De
kétszáz évvel ezelőtt, a közbeeső időben pajtákban istentiszteletre gyülekező evangélikusok
felépítették templomukat. Az "Erős Vár" Istenben vetett hit máig is megtartó erőnek bizonyult. Ezért a megtartásért adott hálát a gyülekezet dr. Karner Ágoston országos főtitkár
szolgálatával.

Gecse
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CSEPEL

Csepel

Isten 50 éven át tapasztalt hűségéért, segítő és megújítö szeretetéért adott hálát a gyülekezet
Szebik Imre püspökhelyettes és a budavári Schütz kórus szolgálatával megemlékezve önállósodásának félévszázados évfordulójáról.

BALASSAGYARMAT
Csak kiragadott példaként említem, hogy Paloeföld "fővárosában" együtt voltak az imahéten 1988-ban a római katolikusok, ortodoxok, baptisták, reformátusok és evangélikusok. Ebben az esztendőben országszerte igen
megnőtt az együttimádkozök tábora. Ez arra
is utal, hogy hazánkban jelentősen megerősödött az ökumenikus összetartozás és felelősség
gondolata.

KELENFÖLD
Másfél évtizedes munka és takarékosság gyümölcseként elkészült a gyülekezet felújított
orgonája Sulyok Imre és Trajtler Gábor tervei
és útmutatása alapján, a Fővárosi Kézműves

Balassagyarmat
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Vállalat "Aquincum" orgonaüzeme kivitelezésével. Az orgona jelenleg Budapest második
legnagyobb evangélikus orgonája. Az avató ünnepségen Trajtler Gábor lelkész, országos zenei igazgató szólaltatta meg a megújult hangszert.

CSÖMÖR
Elkészült a 117 éves templom tornyának teljes
felújítása. A hálaadó istentisztelet szolgálatát
dr. Harmati Béla püspök végezte Kevehazi
László esperessel.

KŐBÁNYA

Csömör

Kinczler Irén lelkésszé avatasat Kőbányán
azért emelem ki az év folyamán történt lelkészavatások és iktatások sorából, mert jelzi,
hogy egyházunk következetesen végrehajtja
azt a döntését, hogy megszünteti a férfi és női
lelkészek közötti különbségtétel régi, indokolhatatlan hagyományát. Hiszen női lelkészeink
zöme, sokan közülük papnék is, hűségesen
vállalták és végezték ugyanazokat a szolgálatokat, melyeket férfi lelkészeink is végeznek a
gyülekezetekben, vagy más szolgálati munkaterületen.

CSEPEL
Istentiszteleten szolgált, a buenos-airesi evangélikus gyülekezetről tartott előadást, szeretetvendégségen és ökumenikus lelkészülésen számolt be a Dél-Amerikában élő magyarság életéről és a köztük folyó egyházi szolgálatról Hefty László esperes, buenos-airesi lelkész, akit
a Teológiai Akadémia 1988. évi tanévzáró istentiszteletén doktorává avatott.

NÓGRÁD
Népviseletbe öltözött leányok fogadták a templom 75 éves jubileumi ünnepére érkező dr.
Nagy Gyula püspököt, a hazai és külföldi vendégeket 1988. május 8-án e kis faluban, amely
egy megyénknek adott nevet és hősi múltat idéznek az egykori vára romjai.
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SOPRON
Országos üggyé lett soproni templomunk
felújítása. A tetőszerkezet rejtett háborús sérülése az összeomlás veszélyével fenyegetett. Egyházunk elnöksége országos gyűjtést hirdetett
a templom megmentésére.
A segélykérő kiáltás áthallatszott határainkon is. Az osztrák evangélikus egyház példamutatóan
szintén országos gyűjtést indított, de felsorakoztak anémet
és finn testvérek is. A gondot magukra vették hazai intézményeink
is. Így Györ-Sopron megye Tanácsa és az Országos Műemlék Felügyelőség is nagy összeggel és szakmai segítséggel
vesznek részt a mentés szolgálatában. - A közös összefogás reménységgel tölti el a gyülekezetet és mindazokat idehaza és külföldön, akik szeretettel gondolnak e neves és értékes ternplomunkra.

A soproni templomtető újrafedése
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KAjÁRPÉC
Temploma építésének 200. évfordulóját ünnepelte a Sokoró aljai gyülekezet. A 80-as évek
a folyamatos építő munka jegyében teltek el. Templomrenoválás, parókiaépítés, az orgona
felújítása. Dr. Nagy Gyula püspök okkal szólíthatta ünnepi igehirdetésében hálaadásra a
gyülekezetet.

Kajárpéc,

a fejújított orgona

NAGYSZÉNÁS
A templom néhány évvel ezelőtti külső felújítása után sor kerülhetett a belső felújításra is.
Az évszázadunk első nyarán felszentelt templomban a megújulás ünnepén dr. Harmati Béla
püspök hirdette Isten igéjét.

RÁKOSKERESZTÚR
A gyülekezet újonnan épült gyülekezeti házát 1988. június 26-án ünnepi istentisztelet keretében adta át rendeltetésének dr. Harmati Béla püspök.
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Rákoskeresztúr

összeállította :
Mezősi György
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VERSEK, ELBESZÉLÉSEK
Bozóky Éva:

Ancilla verba Domini
Gyalog Zsuzsannát - így tartották a népek - az Isten is papnak teremtette. Mégpedig jókedvében. Mert ahol feltűnik az a melegtekintetű, mindenkire érdeklődéssei rácsodálkozó, barna szeme,
meg a mosolygós pirosalma képe, ou az emberekben bennreked a csúnya beszéd, az asszonyokban
a pletyka, a komor arcúak meg felderülnek. Azelőu úgy vélték errefelé, hogy a lelkésznek bölcs, tekintélyes, javakorabeli férfiúnak kell lennie, aztán most mégis úgy tisztelik ezt a kis félénk, sete-sura
lányt, mintha angyal szállt volna Babilonra. Mondják, vasárnaponként az ateisták is eljárnak a
templomba, merthogy úgy szól a gyülekezethez, mint hogyha egyenként beszélne mindenkihez. Mintha egyes-egyedül csak Nagy Jánosnak vagy Kis Piroskának toudbbitand az Úr űzenetét. Hallatszik is az ámen után sűrü torokreszelés, szipogás, orrfúuds. Az meg valóságos csoda, ahogy ez a
csitri fblmegy a szószékre. Mintha arkangyalok vinnék, királyi díszben. Valósággal megnő, megvilágosui, akárha reflektor gyulna ki benne. Akkor ő már nem Gyalog Zsuzska, hanem az Úr igéjének
szolgálója. Ancilla verba Domini. Alázatos ésfennséges egyszerre. Égő csipkebokor, ésföldre borulo
pásztor.
Így beszélnek róla, dehát való igaz: nincs egy szabad perce. Várják a gyerekek, az öt filiaban
van uin összesen húsz, a fél életét a volán mögöll tölti muutuh, de megéri, mert amir tőle tanulnak,
nem felejtik el soha. Tanítójuk, barátjuk, Pártfogójuk, pajtásuk ő azoknak, nem is hiányoznak az
órájáról még lázasan sem. Várják a betegek is, az elhagyottak, a szomorúak - jobban lesznek, ha
betér hozzájuk, napfényt éreznek, ha ólmos eső hull is.
Zsuzska tehát hajnalban kel, rója az orszdgutakat, tanít, temet, prédikál, látogat, és amikor este
hazatér, csak azért nem zuhan étlen-szemjan az ágyba, mert a gyülekezet anyaszívű asszonyai közölt
mindig akad, aki meleg étellel, fűlÖu szobával várja.
Így persze nem olyan nyomasztó a magány. De azért Zsuzsika szívét időnként megdermeszti a
félelem, hogy az idő fut, és őneki csak nem akad társa, Isten kegyelméből való hires ura; és nem
kapaszkodnak a szoknyájába lelkéből lelkedseu kedves magzatai.
Furcsa egy ország is ez a Magyarország. Faluirói nézvést úgy tűnik; nem is lakják mások, csak
asszonyszemélyek. Hová lettek a férfiak? Zsuzsika falujában csak 14 évesnél fiatalabb, meg hatvannál öregebb akad. Ö meg nem mehet el vőlegényt keresni, ismerkedni, nincs lelke otthagyni a
híveir, még ha adódnék is helyettes. Nem volt szabadságon már harmadik éve, mióta iu van. Istent
nem napi nyolc órában szolgálja az ember!
Persze, aki elmulasztja az időt! - mondhatnd valaki, de csak olyan, aki nem ismeri Zsuzsikat
régrőlfogva. Bizony nem mulasztotta ő el a párválasztásra való esztendőket, jól tudta a Prédikátor
könyvéből, hogy mindenneh , ideje van" az életben: volt is jegyese, elgyürüzott mátkája, hanem az
elhagyta, no nem őt, őt virte volna magával, de a hazát. Hogy nem ment vele, hát búcsút veu tőle is.
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Hogyan is mehetett volna Zsuzsika? Amikor az ige szolgdlatdra hívta őt el az ÚrI Hivatása van,
s nem mindegy, hol tölti be. A gályarabok sem mentek el, pedig megválthatták volna halálos sorsukat, ha aláírják a távozásra késztető kötelezvényt! Meg aztán - de az amolyan második ok volt
csak -, hogy lépjen ő szószékre olyan nyelv birtokában, amit törve beszél? Igaz, tökéletesedik az
idő mentében, de csak megmarad az a jó alfoldi kiejtése, s ha még csak az lenne, de a szószéken
kezdjen el gondolkodni, hogy adott esetben kötőmódot vagy kijelentőt kell-e használnia?!
Isten igéjét csak tiszta szép, hibátlan nyelven szabad hirdetnie, bármelyik nép nyelve legyen is,
érvényes rá Reményik Sándor - költőkhöz intézett - szava: "Nem illik daróc főpapi talárhoz,
s királyi nyelvhez koldus dadogás ... "
Sűrü könnyhullatás közepett, de iuhon. maradt. Egy ideig sajgott a seb, egy ideig lekötötték a vizsgák, aztán jó ideig a hivatás újdonsága, a gyakorlatlanságból eredő buktatók, a templomrenoválásbólfakató ügyintézés (amihez aztán semmi érzéke sem volt!), és végül a saját elméleti érdeklődése,
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a toronyszerűen növekvő olvasnivaló, amivel csak úgy tudott valamennyire lépést tartani, hogy sosem engedte lemenni a napot olvasás nélkül. Múlt az idő. És jött az ijedelem.
Végtére hosszas tűnődés után elszánt lépésre határozta el magát. Nagy körültekintéssel, - meg
ne tudja senki! - barátnői közvetítéssel, hirdetést tett közzé egy nagy példányszámú lapban.
"Falun szolgálatot teljesítő, fiatal, protestáns lelkésznő mélyen hívő, érző és gondolkodó házastársat keres. "Nagy családot szeretnék" jeligére."
Nehezen vetette papírra a pár sort. Benne legyen minden. Benne is volt. Hogy Isten útját vele
egyúti járó társat keres. Nem diplomást, hanem gondolkodót. Aki gondolkodik, az művelődik is,
akármi a foglalkozása. Nem gazdagot, hanem lelki értékekre törekvőt, mélyen érzőt. És persze
olyat, aki nem fél az élettől, hanem bölcsőkkel épít fedezéket népének a történelem vad szelei ellen.
Aztán várt, türelemmel. "Fiat voluntas tua!" Fohászkodott olykor, s minthogy már diákkorában
igencsak kedvelte a latin nyelvet, magában úgy mondta az Úr imáját.
Két hét sem telt bele, és pontosan 45 levél érkezett. Zsuzsika hosszú éjszakákon át ült az íróasztala
mellett, az allalampa fénykörében, belemerülve a sorokban tükröződő sorsokba. Kozben el is felejtette, hogy mi célból szabadította magára a levél-áradatot, csak átélve mindazt, amit olvasott, és Zakariás profécuijdi forgatta a fejében, mely szennt: "Azokban a napokban a mindenféle népek közül
tízen is megragadtak egy judait a ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondták: hadd tartsunk veled,
hiszen hallottuk, hogy veled az Isten!"
Igen, az ismeretlenség homályából negyvenöt ember nyújtja a kezét, mintegy fuldokolva, a lelkésznő felé, mert vele az Isten. Várják, hogy kihúzza őket a reménytelenség sötétjéböl, a lelki elhagyatottságból, a körülmények szorításából, mert vele az Isten.
Zsuzsika elsőbben is szociogrdfidt készít. Szortíroz a társadalomtudomány szempontjai szerint,
mert kíváncsi, mert a népe folé hajló értelmiségi erősebb benne, mint a magánember. Elmosolyodik:
még mindig milyen erős a félelem! Az immár oktalan óvatoskodás! Hiába, a félsz megrögzött görcseit
nehéz oldani. Humán értelmiségi alig jelentkezik (hátráltatná tán karrierjét a papnö-feleség!) Egy
jogász, egy Bécsben élő könyvtáros, hajdani teológus - ez az összes. Lelkész egy sincs, bizonyára
eleven a hirdetéstől való óckodás, meg aztán ő, ha elkerül a távoli falura, minden ujjára száz leányt
kap, hiszen lány van elég, csak fiú nincs. Pontosabban: egy lelkész mégis akad, de csak a nénikéje.
Bűbájos öreg hölgy lehet a levele alapján, megírja, hogy három évszázadra visszamenőleg minden
felmenője lelkész volt, most is az minden oldalági rokona Erdélyben. Legkedvesebb unokaöccsét szeretné kihozni házasság révén, de lehet, hogy igazán összeillők lesznek, mert a fiú mélyen érző, hívő
és gondolkodó ...
Zsuzsika felsóhajt, kár, hogy nem a nénikéhez kellene férjheemenni. De sajnos, az unokaöccs,
odaát Szatmárban, nem is tud a levélről!
A többiek mérnökök, technikusok, szakmunkások, agronómusok, akad egy orvos is. Életkor
30-40 között, kivételképpen előfordul egy-két idősebb. Legtöbben vidéki városokban laknak, néhányan nagyközségben. A stílus többnyire iskolázott, a helyesírás úgyszólván hibátlan, a hangvétel
bizalmat sugárzó, őszinte, tiszta. Csupa kedves, szeretetreméltá fiú. A sorsuk: csupa csalódás, csupa
gyötrelem, csupa teher.
Zsuzsika sírva fakad, amikor a megiieuegyidt családapák leveleinél tart. Milyen vágyakozva hívják, hogy nyújtják feléje kezüket az árvák: jönne közéjük anyukának!
Heves bűntudat gyötri. Igen, ide kellene mennie, leülni ezekhez az asztalokhoz, kimerni ezekbe
a tányérokba a levest. Ez lenne az igazi diakónia. Dehát hogyan, miként, mikor látná el a saját
munkáját, hiszen most sincs egy szabad perce sem? Igaz, nagy családot szereme. de más az, amikor
apránként nő bele az ember lánya a feladatokba. és más, ha egyenest a sűrűjébe pottyan. Meg aztán ... Hát, igen, a sorrend! Először kell a szetelemnek jönnie, aztán, ahogy mélyül az összetartozás, az összehangolt munka, jöhetnek a gyerekek is. A szekeret is csak akkor tanácsos megrakni, ami146

korakét ló máregyfelé húz. Hogy is nézne ki, ha éppen Ő, a lelkésznőszökne meg az erejét meghaladó feladatok elől?
Félretolja az özvegyek leveleit. Hasonlóképpen az elváltakét is. Utóbbiak is diakóniai feladatot
jelentenének, de ő most nem lehet önfeláldozó, neki most egész lényéhez, lelki-szellemi világához,
hivatásához illő társat kell keresnie, ha lehet.
Hiába. Az elváltak nem is beszélnek lelkiekről, csupán anyagi dolgok miatt jajonganak. "Tudja
ön - írja egyikük -, hogy a kétgyermekes elvált apát már senki sem veszi emberszámba? A lakás
az asszonyé, a fizetésnek majdnem fele szintén, se pénz, se posztó, hogy is lehetne új életet kezdeni?!
Segítsen kérem ... "
Zsuzsika jószívű, de azt a jó szívét nem alamizsnaképpen kívánja odaadni. És a legények? A
függetlenek, a szabadok? Írt olyan is, jó pár. Csak éppen mély érzésekről, és mély gondolatokról
esikkevés szó. "Barna vagyok, magas (vagy alacsony és szőke); szeretem a sportot (vagy a zenét);
hobbim a horgdszat (vagy a síelés) - hát már senki meg nem menti Zsuzsika illúzióit? Senki sincs
ebbena korosztályban, aki idézne egy Arany János-sort; aki életről, halálról, szerelemről forgatna
egygondolatot? Ehelyett csak arról folyik a fecsegés, hogy autó, meg ház, meg fizetés, meg mit lehetneösszehozni együtt.
- Csak kuporgass magadnak! - sziszegi Zsuzsika dühösen, aztán hirtelen tiszta szívből hahoráznikezd. Egy kertészmérnök kéri gyermeteg őszinteséggel:
"Kedves lelkésznő, maga éppen. nekem való feleség lenne, hiszen bizonyára csak vasárnap dolgozik, egész héten ráér fóliázni, vagyont kereshetnénk ketten ... "
Zsuzsika nevet, nevet, míg ki nem csordul a könnye. A keserü könny. Fáj ez a tudatlanság a munkáját illetően, és fáj, hogy haszonállatnak nézik. Ö társat keres, nem rabszolgatartot.
Ve senki sincs, aki ne a maga számára várná a segítséget, aki neki akarna támaszt jelenteni. Hívő
voltátugyan mind hangsúlyozza, de olyan ködbe vesző, bizonytalan módon, azt sem tudni, láttak-e
máregyáltalán Bibliát. Kivétel persze akad, a bécsi könyvtáros hosszú ógörög szöveggel igazolja
exteolágusvoltát, dehát Zsuzsika nem megy külfoldre. Elmélyült lelki életről, határozott ésjól körvonalazott hitről is ír egy-két idősebb jelentkező, dehát Zsuzsika még nincs 30 éves, férjet keres, nem
apát.
Olyan azonban egyetlenegy sincs, aki melléje lépne, hogy egy igába fogva húzzák a szekeret. Istenszekerét, a család szekerét, együtt. Nem, mindenki belé kapaszkodna, hogy lehúzza őt a maga
életemagasságába, aszerint, hogy kinél, hol a mennyezet. Még jó, ha árvákról, dpoldsrál, gondoskodásrólesik szó, és nem vagyonszerzésről, tollasodásról.
Talán... lehetséges, hogy még ezek a tollasodók is vágynak a magasságba, azért írtak éppen. neki.
De ö nem ezekért küldetett a világba. Ha felemelni nem tudja őket, azok rántják le őt.
Egyetlen levélre válaszol pár sorban: a szatmári szolgatárs nénikéjével közli, hogy szívesen hozzásegítikollégáját a kivándorláshoz. Csak ennyit, emberi kötelességből. Ha aztán véletlenül ... Ki
tudja?Szabad-e remélni?
Nem mer remélni. Itt a világ végén? Majd csak megfogadja városi barátnője tanácsát, ésutánajár,hogy értelmiségi klubot hozzanak össze a megyeszékhelyen. Esetleg a könyvtárban. Hiszen a
pedagógusokis itt hervadnak el, Pártában a leggyőnyörübbek is. Nincs uirsasélet, nincs ismerkedés .•
Hiába ott a Trabant, nincs hová menni rajta. Most lehetséges már a közösségteremtés, most kell
összehoznivalamilyen csoportot.
És ha azt is hiába? Hunyorgó szemmel néz a pirkadó égboltra. "A római egyházban Gergely pdpavezette be a cölibátust. Miránk a körülmények kényszerítik. De én mindenképpen megmaradok
szolgálatodban Uram! Ecce ancilla verba Domini! Az Úr igéjének szolgálóleánya a nagy magyar
ugaron,a provinciába zárva, mindvégig hűségesen".
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Gyarmathy Irén

Az örömről
_

Mindig mosolyognod kellene, az áll jól neked! -

így mondta édesanyám, amikor savanyú ar-

cot vágtam.
_ Azt szeretem benned, hogy olyan vidáman tudsz énekelni! - mondta egyik barátom.
_ Jó neked, hogy a bajok között sem veszted el hitedet! - rrwndta egyik munkatársam.
_ Uram, adj nekem olyan sziuet, amely mindig mindenkinek örülni tud! - kérem Istenemtől.
Nem. dicsekvésből írom e sorokat. Az egész csak olyan próbálkozás, mim amikor a zenekar hangol.
lu is, ou is felhangzik egy akkord, egy futam rezegteti meg a húrokat, egy trombítaszá hív, a másik
válaszol, az oboa is megszólal, dobpergés, a cselló fájdalmas, mély hangja, minden csak próbálkozás,
a nehéz részek ismételgetése, de mindegyik hangban benlU! van, benne vibrál már az alapmotipum.
Az az elsö négy mondat a mosolyról, a dalról, a vidámságról és az imádságról, magában hordja
már a mondanivalót. De mindegyik magában nem elég, csak együtt, egymásba fonódva, harmóniába szedve mondhatjdk el a lényeget: örömmel élni!
Az örömről nyújtok dt néhány sort. Ajándék lenne mindazoknak, akik szomorú szívvel járnak,
akik mindenben csak a rosszat, a kétségbeejtőt látják, akik azt hiszik, bele kell kövesülni a fájdalomba, el kell bujdosniok az emberek elől, akik gyanakvással nézik a másikat és nem igyekeznek
benne meglátni a jót, akik elrohannak az élet mellett és nem látják, hogy a sziklán tenyérnyi földbe
[dcska kapaszkodik, hogy a cserépházba kényszerített növény hogyan hozza évről-évre az új levelet,
az új virágot, hogy mennyi a kisgyermek, a jövő magyarjai, hogy a tegnap még felelőtlennek hiu
[iatal lednyok hogyan válnak gyermekükért aggódó édesanyákká, hogy a vasárnapi erdőben mennyi
kiránduló családdal találkozhatunk, apa, anya közrefogva kicsinyét ott sétál az erdöben, boldogan
nézve a gyermek felett egymásra.
Mennyi öröm! És iu van az évről-évre ránk szakadó csoda: a természet örők megújulása. Eltakarodott a hó, a tavaszi szél végigszántott erdőn-mezőn, hegyi utakon, megénntue a száraz lombok
tetejét ésmáris kibújt a sok kicsi zöld fejecske, melenget a nap, életre csalogatja a fehér, lila, sárga
virágokat. Azt hittük, hogy mindent elsepert az őszi búcsú, hogy minden élet kifagyott a holtnak
ható faágakból, s rrwst megszámlálhatatlan rügy dagad ifjú és vén ágakon.
Jönnek a madarak. Ki korábban, ki későbben. Benépesülnek a fészkek. Mennyi hang, mennyi
próbálkozás, milyen csodálatos trillák, sztakkátók, búgás és csicsergés, csipogás és pittyogás, serény

hopogtauis!
Évről-évre nem tudok betelni ezzel az örök megújulással. Ezzel a halottnak vélt, élővé ébredt világgal! Milyen beszédes bizonyíték a kételkedők felé! Milyen öröm!
Már reggel kezdődik. A sötétségből kilép a világosság. Kinyitod a szemed és elfogadod a rád virradt napot. Uram, felébredtem, élek, új napra virradtam! Tedd össze a kezed, örülj az új napnak,
adj hálát, hogy Isten szeretete megújul a földön minden reggel. "Kora reggel pedig, még szürkületkor
felkelvén, kiméne és elméne egy puszta helyre és ott imádkozék." "És kora reggel hozzá méne vala
az egész nép, hogy őt hallgassa a templomban." "És kora reggel a hétnek első napján a sírbolthoz
mentek napfölkeltekor." Az asszonyok már akkor is korán keltek, reggel siettek a sírhoz, de Jézus
már várt rájuk, mert Ő már szürkületkor "felkelt': Mária ment elsőnek, ő találkozott vele először.
Korán reggel Őt keresni: öröm, amely velünk marad egész napunk folyamán.
Munkába indulsz. Őrülsz, hogy van állásod, kenyered, egészséged. Mész a rohanó emberek között és nézed, hol lehet segítened. Valakit felemelsz, egy terhet átveszel, egy fejet megsimogatsz, vala-
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kit elkaphatse a veszély elől, másohat magad elé engedsz. Mennyi lehetőség! És milyen öröm, hogy még
te adhatsz, erős vagy, van felesleged, van lelki tartalékod is, jut belőle másnak is. Mész az utcán s érzed, itt a tavasz, benne van a virágok illatában,
színében, a patak csobogásában, amint a mohos
sziklákra loccsan, a lombok között mókus, huncut
feje hol itt, holott bukkan ki.
És a sok fehér gomba, hogy megbújik a fák védelmében, fehér sapkáját fejére húzva! Hogy is hívják?
És mdns iskolás éveid sokastiga fog körül, amikor
minden növény latin nevét is tudni illett.
Emlékektől vidám szívvel rovod az utat, a tavalyi
nyár emlékei visszajárnak. Csendes falusi esték, béka
kuruttyol, szerelmes Iwkukk hívogat. És eszedbe jut,
hogy megijesztett az éjszaka madara, amikor kézilámpásoddal arcába uildgitotuil.
Mennyi fény a fűben: a jános bogárkák apró mécsesei, szétszórva az út mellett és felettük az ég lámpásai, a csillagok, amelyeket valaha őseink is úgy
néztek, mint most mi, de álmukban sem jutott eszükbe, hogy oda ember is eljusson.
És ha halomban áll asztaledon a munsa, ha egész
éjjel ülsz a géP mellett, ha a trahtor megállás nélkül jár,
ha pluszmunkát végzel, tedd örümmel és nem lesz már
nehéz. Ha gondolataidat nem a féltékerrység, irigység,
harag kiiti le, tisztábban látod magad kiirül a vildgot.
Észre sem veszed, és már ill az este. Hazaindulsz.
Megtetted a hátelességedet. Vidám vagy, nem nyom
semmi. Éhes vagy. Fogyaszd el vidáman azt, amit
asztalodra tesznek. Örvendeztesd meg te is a tieidet.
Egy szál virággal, egy kedves szóval, közös olvasással, együtt játszással. Próbálj újra gyermekké válni.
Lépj túl a sértéseken, ne válaszolj te is ingerléhenyen, ha idegesen szólnak hozzád, ne vidd otthonodba az utca hangját, örülj szobádnak. Nézz ki
ablakodon, lásd meg, mennyi fény ragyog feléd a
környező házakból. Nem vagy egyedül, ott is emberek laknak, olyanok, mint Te. Tanítsd meg őket is
örülni, mutasd meg nekik a Te életedet, mondd el
hogyan jutotuil lépésről-lépésre ehhez az erőhöz, a
szívbéli tisztaságból szűleteu élelÖrömhöz.
Lényegre mutato, örömteli élet, maradj velünk, teljesedjél ki bennünk, ölelj mindenkit karjaidba, maradj velünk, amíg az éjszalw dlormnldgdt járjuk és
engedd, hogy a sötétségből az új nap felé már szürkületben induljunk el, hogy elsőként találkozhassunk
~le, és egész életünket ennek a pillanatnak a csodája
ragyogja be olyan harmóniában, amelyet szauahhal
kifejezni nem lehet, csak érezni örök örömben.
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Gyarmathy Irén

versei

Boldogok
Boldogok, akik olvasnak,
akiknek a betű érték,
kiket az élet tanított
arra, mi a helyes mérték.
Mert jön idő - nem utazhatsz,
vége ifjú rohanásnak
s nem marad csak mit gyűjtőttél
szellemiben ifjú mának.
Megpihenni könyvedhez térsz,
vágyad nem visz új kalandra,
ha baj ér már nem számíthatsz
csak igaz, iö barátodra.
Régi barát, drága könyvek,
milyen iö, hogy veled vannak,
s ti is csendes, békés esték boldogok, akik olvasnak.
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Magány
A tóra őszi ködök szállnak,
már elhervadtak mind a rózsák.
Habok felett hűs szellők járnak
üres házakban kongó órák.
Arany és rozsda mind az erdő,
megüli szíved sötét titok,
ezüst barkajan a hold feljő.
Bezárod ajtód. Már nem nyitod,
ha halk léptekkel valaki jő.
Napod fogy mint gyertyád lángja,
magányod szürkébe öltözik,
mit mulasztotuil élted bánja
s az ősz veled összeköltözik.
Indulsz a kéklő messzeségbe
ahol a szíved végre nyugtot lel,
örök békéd fényes egébe
készülj, az óra oly közel.

ISI

Csillaggyújtás
Este, csillaggyújtáskor az égen,
szürkén lebeg az alkonya légen.
Ablaknál állok, hull a hópehely,
kezemben csenddel megtöltött kehely.
Iszom belőle és lelkem egén
mint égen csillag kigyúl a remény.
Hallgatom, távol egy csillag dalol
Isten békéjét érzem valahol
mélyen a szívemben. Régmúlt évek
tavaszai most hozzám beszélnek,
nyári csillagképek, őszi álmok
s mit értük fizetünk: téli vámok,
tévutak ködben, mélybezuhanás
s új célok felé örök utazás ...
Emlékre emlék. Csordul a kehely,
ottkünn csak hull, hull a hópehely,
csillaggyújtás van éppen odafönt
s szívemre lágyan ráborul a csönd.

lS2

Hanvay Lászlóné
versei

"Aki titeket hallgat, engem hallgat"
Lukács 10, 16

Ó micsoda nagy felelősség
Isten szájaként szólani!
Nem többet, és nem kevesebbet,
Mit ránk bízott, azt mondani.
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Szentlélekért könyörgök
- Ha meg kellene is Véled halnom,
akkor sem tagadlak meg Téged! S a kísértések között mégis
hátat forditou Mesterének!
Pünkösd előtt ilyen volt Péter.
De megjelent Pünkösd csodája,
s kit a Lélek újjá teremtett,
az nem inog meg, már nem gyáva!
Kétezer éve történt mindez,
de Péterek még ma is élnek:
ha nehéz útra téved lábuk
mind hátat fordít Mesterének!
Szentlélekért könyörgök Hozzád!
Te küldj újra pünkösdi lángot,
hogy felrázza és újjá szülje
ezt az ingadozó viiiigot!
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Te adj békességet!
Ragyog a hold, pihen a város.
Látszólag így is van talán,
de ki a szíveket vizsgálod,
Uram, Te tudod igazán,
hány embert roskaszt élet terhe,
s az álom sem hoz enyhülést,
vagy testi-lelki szenvedéstől
már le sem hunyja a szemét.
És mennyi, mennyi átmulatja
könnyelmüen az éjszakát,
felelőtlen mámorba fojtva
sok célt-tévesztett nappalát.
S ki az, kit ha kerül az álom,
Terád vár akkor csendesen,
s örömben, bajban, fájdalomban
Benned bízva békén pihen.
Uram, Te Aki mindezt látod,
Te adj békességet nekünk,
Te töltsd be minden nappalunkat,
s szenteld meg minden éjjelünk!
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Hulló levelek
Rőtszínű, fáradt őszi levelek
az út porában, s a fejem felett.
A fákról most mindegyre hullnak,
s a lábam előtt összesimulnak.
Fent egyek voltak, s lent egyek újra.
Nyárban és őszben eggyé simulva
egy fent a céljuk és egy idelenn,
az életet szolgálják szüntelen.
Hogy prédikáltok hulló levelek!
Mi ezer célért élő emberek
mikor leszünk hát egyek végre már?!
Hogy ne válasszon el minket határ,
sem cél, sem nyelv, és bőrünk színe sem!
Mind összefogva, célunk egy legyen:
Egymást szeretve, csak egymásért élni!
Így lehet ősszel szebb tavaszt remélni!
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Hiába?
Havas világ, fehér világ
oly jó csendben figyelni rád.
Eltünt a sár, fakuli levél,
és most minden fehér, fehér!
Az ősz bűne feledve mind,
lehet reménykednünk megint!
Hisz a mélyben a ho alatt
titkon már új élet fakad.
Új tavasz, nyár ígérete:
lesz mindnyájunknak kenyere!
Csak mi állunk gyümölcstelen,
hiába hull ránk szúntelen
a kegyelem fehér hava?
Mi nem mozdulunk meg soha?
Pedig a világ várva vár
az Isten fiaira már!
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El kell mondanom!
Zsoltár 139, 15-16. 121,3. 128, 1-4.

Sokan kérdezték már éntőlem:
kisebb család mért nem elég!?
A gyermeket fel kell nevelni!
A sok gyerek könnyelműség!
S ha kérdeztek, hányszor hallgattam!
Mit is mondhatnék én nekik?
Bizonyságtételem szavát is
elnémitották érveik.
De érzem, bűn a hallgatásom.
El kell mondanom, mit hiszek:
Nem mitőlünk függ, Isten adja
mindig, mindegyik gyermeket!
Hiszen tervében régtől fogva
benne van minden kisgyerek.
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S az Ö tervét nekem áthúznom
büntetlenül sosem lehet!
De hogyha hittel elfogadjuk
és nem aggodalmaskodunk,
ami szükséges, mind megadja!
Megbánni sosem lesz okunld
Ö ad erőt és bölcsességet,
türelmet és szeretetet,
de testüukről is gondot visel,
s ad mindennapi kenyeret!
Bízzunk hát Benne hittel, bátran,
hiszen szerető jó Atyánk!
Ajándék Tőle minden gyermek,
s velük áldását adja ránk!

Álomszőttes
Az élet színes
álmok szöttese,
Álmokat szö a
gyermek kis keze,
s ha vége van az
egyik álmodásnak,
új szálat vet fel
egy szebb folytatásnak.

Átjárja mindet
a drága csoda:
egy kicsi gyermek
első mosolya.
S ketten szövik már,
aranyos a szála,
belekerül a
szülök minden álma.

Az első álmok
tarka-hímesek:
hogyha megnövök
vajon mi leszek?
Később a színek
rózsaszínné válnak,
átfestik titkon
majd az ifjú vágyak.

És ez az álom
most már végtelen,
végig kísér az
egész életen.
S habár közben a
gyermekek megnőnek,
a minták mégis
mindig színezödnek.

És hogyha talán
mindez teljesül,

És jöhet közbe
sok nehéz csapás,
a nagy szöttesben
sosincs változás.
Ez volt az álma
minden nemzedéknek,
s így szövik mindig,
míg emberek élnek.

Ó a szövöszék

ki mégsem ürül.
Jönnek új minták,
édes álmodások,
ámde ezek már
oly egészen mások.
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Keresztelő lelkészemnek
Szolt az ige, s a keresztségben
egy kis gyermek lett Jézusé.
Még nem sejtette, hogy mit kapott,
milyen nagy kincs lett az övé,
Csak hagyta, hogy megkereszteljék,
hogy Jézus karjára vegye,
megtorje rajta bún hatalmát
és tulajdonává tegye.
Azóta hosszú évek teltek,
s hogy most is ÖVé lehetek,
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És milyen öröm véle járni,
hadd mondjam el most Teneked!
És engedd azt meg is köszönnöm,
hogy Te, mint Isten követe
megkereszteltél, megdldotuil,
s lehetek az Ő gyermeke!
Légy azért Te is mindig áldott,
kísérjen itt lenn kegyelem:
hogy célhoz érve, fenn a mennyben
dicsérjük együtt szüntelen!

Mátis István
/

"En sem ítéllek meg téged!"
I.
Szűr János és felesége 1956 őszén indult el az országból a sok ezer emberrel együtt, akik
reménytelennek látták az akkori Magyarország helyzetét és saját jövőjüket. Kőművesmesterként dolgozott itthon, és azt gondolta, hazahat mindenütt építenek, sajó kőművest mindenütt megbecsülik. Nem tartozott azok közé, akikről a feleségük, ha nyáron kérdezték, mi az ura, azt válaszolta: kőműves a kedves; ha télen kérdezték, azt felelte: kőműves a nyüves. Abban az időben ugyanis
csak fagy tol fagyig dolgoztak a kőművesek, és egész télen a nyári keresetből kellett élniök. A ráérő
ember meg unaimában is inni kezd, mert a kocsmában nem lehet úgy beszélgetni, hogy valamit ne
igyék.
Az új hazában, Amerikában nagyon hamar boldogult Szűr János, a nyelvet is gyorsan megtanulta. Pár év múlva már a maga házában lakott, majd megszületett a gyermekük, Csaba. Attól kezdve
új célja és értelme lelt életüknek. Jobb és nagyobb kenyeret akart fia kezébe adni, ezért iskoláztatta,
és hogy a mesterségének folytatója legyen, épitészmérnöknek tanittatta.
Csaba gyakran hallotta, amint szülei nehéz sóhajok között emlegeti az Otthont, mert az új
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haza csak kenyérkereseti l~_hetőségvolt számukra. Kíváncsi leu a kis falura, ami egy dobásnyira
volt a megyeszékhelytől, olyan közel, hogy már össze is épült vele. Látni szerette volna a kis templomot is, amiről olyan nagy dhitaual beszéltek szülei. Amikor megszerezte a diplomat, elindult
Ouhonorszdgba, a rokonokhoz, hogy otthon töltse az egész nyarat. Szűr Jánosék meg titokban
abban reménykedtek, hogy Csaba otthon beleszeret egy magyar lányba, s elhozza Amerikába
feleségnek.
Zsombolyay Klára, a megyeszékhelyi gimnázium történelemtanárának egyetlen lánya, korán elvesztette édesanyját, akire mindig csak úgy emlékezett, mint ágyban fekvő betegre. A kis Klára nem
maradt anyai szeretet nélkül, mert Zsombolyay Akos magához hívta nevelőnek idősödő unokatesttérét, aki özvegy és gyermektelen volt. Szidi asszonynak is jót tell ezzel, mert nem maradt öregségére
egyedül. Az egész ház gondja rámaradt. s mert szerette Kldrdt, amit tudou, boldogan tette. Így nem
leu belőle sóhajtozó, panaszkodó öregasszony, hanem teplomba járó és a földi élet értelmére talált
ember.
Zsombolyay tanár úr pedagógusi hivatástudattal nevelte egyetlen lányát is, aki az egyetemre került, ahol néprajzet tanult. Amikor az idős tanár nyugdíjba ment, teljes erejét és idejét a kutatómunkájának szentelte. Lánya sokszor el-elnézte íróasztalánál ülő édesapját, és boldog volt, hogy a munka olyan fiatalos frissességben megőrzi alkotókészségét. Alig várta, hogy apja felemelje fejét, és
észrevegye őt, amint várja a beszélgetés pillanatait, melynek során szó esett nemcsak a történelem
csodáiról, de a mindennapi élet sok-sok kérdésérol. Azután következtek a fényes és vidám vasárnapok, amikor hármasban mentek templomba. Az istentiszteletek után Zsombolyay az evangélium
örömeiről beszélt, és mindig rámuta toll arra, hogy mikor és hogyan nyúlt bele Isten az emberiség történelmébe.
Egy júniusi vasárnap az istentisztelet után Csaba nagybátyja köszönt oda Zsombolyay tanár úrnak, és megkérdezte, hogy emlékszik-e még a sógorára, Szür Jánosra?
- Hát hogyne emlékeznék, hisz ő is dolgozott a házam építésén.
- No nézze, tanár úr, ill van a János sógorfia, aki mast jÖll haza Amerikából, hogy szülei szülőföldjét megismerje.
A bemutatkozás után egyűtt indultak hazafelé. Az öregek felemlegeuék, hogy milyen szorgalmas
és ügyes kőműves volt Ssür János. A két fiatalnak is hamarosan akadt közös témája, mert Csabát
nagyon érdekelte a népi építkezés, gyönyörködöll az igazi népi stílusban épült, régi házakon.
Mire a nyár elmúlt, és Szűr Csabának vissza kellett utaznia Amerikába, a két fiatal olyan jó
barátságba keueredeu, hogy Csaba megkérte a tanár úrtól lánya kezét. Azt tervezték, hogy szüleivel
egyiut karácsonyfa visszajön, és megtartják az esküvőt. Sok reménységgel búcsúztak egymástól, és
Csaba megígérte, hogy hazaérkezése után azonnal ír.

II.
Klára hiába várta vőlegénye levelét. Múlt az idő, de a levél nem érkezeu. Már közeledell a karácsony is, és még semmi hír. Hiába küldtek érdeklődő leveleket, nem érkezett válasz sem Klárának, se Csaba rokonainak. Egyik ádventi vasárnap, az istentisztelet után, Ssür János sógora kopogtatott be Zsombolyayékhoz. Nagy bocsánatkérések között mondotta el, hogy
mennyire szégyenli sógoráék viselkedését. Eddig rendszeresen érkeztek a levelek, ha nem is sűrün,
de írtak egymásnak, mert hiszen az ilyen embernek a keze nem könnyen igazodik az íráshoz, de nevezetes ünnepek uijan mindig kaptak tőlük levelet. Most meg még azt sem írták meg, hogy
hazaérkezett-e a fiuk. Nagy szégyen ez nekünk, mandta az öreg, hogy még a menyasszonyának sem
írt Csaba. Zsombolyay ezt válaszolta:
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- Nézze, Tar Péter uram, nekünk is nagy szégyen, hogy a lányom vőlegénye nem íro Csak azt
nem értem, hogy legalább a-szüleitől miért nem jön levél. Talán valami baj van náluk?
- Mi is arra gondoltunk, de hát akkor írhatnának legalább annyit egy kártyára, hogy bajban
vagyunk. Nagyon-nagyon röstellem magam a gyerek viselkedése miau.
- Nekem az a véleményem - válaszolta Zsombolyay -, hogy még mindig jobb, hogy az a fiú
így tett, mintha megkötötték volna a nemszeretem házasságot, és egymás nyakán csak nyűg lettek
volna holtukig. Maga ne röstellkedjen emiatt, nem maga csinálta. Egy messzire szakadt embernek
még a gondolkodása is más lehet, mint a miénk itthon.
Klára megcsűfolmak, elhagyottnak érezte magát, és szeretett volna mindent elfelejteni. Az volt
a szerencséje, hogy az utolsó félév vizsgáira kellett készülnie, így nem nagyon jutott ideje a búslakodásra.
Elmúlt egy esztendő. Zsombolyay tanár úr helyére a gimnáziumba fiatal tanár érkezett. Amint
elhelyezkedett, és megtudta, hogy elődje itt lakik a városban, azonnal felkeresté. Sokat hallott már
róla, és ismerte az írásait is. Az idős tanárban hamarosan barátra talált, s felfigyelt Klárára is. Így
hát gyakori vendég lett Zsombolyayéknál Szabó Elek tanár úro A gyakori ott-tartózkodást először
azzal indokolta, hogy a készülő doktori disszertációjához kap segítséget a tanár úrtól, és nagyszerű
könyvtárában sok olyan művet megtaldl, aminek nagy hasznát veszi. Klárának is tetszett a fiú, és
nagyon könnyen igent mondott neki, amikor az közölte vele kamoly szándékát. Klárának csak az
volt a kérése, hogy csendben tartsák meg az esküvőt.
Kldra a megye múzeumában kapott állást, és úgy érezték, hogy nagyon jó a házasságuk. Rövid esztendő után Szabó Elek megbetegedett. Az első napokban csak nagyon fáradtnak érezte magát, erös
lázai voltak, majd hasmenés gyötörte, hirtelen soványodni kezdett, száját, nyelőcsövét mintha tűz égette
volna, és száraz köhögés gyötörte. Testén kék csomók keletkeztek, e~másik
vérzett is. A körzeti orvos
azonnal kórházba utalta. Azt mondta, hogy ez a fiatalember betegségek halmazatát szedte össze. A
kórházban kiderítették, hogy korunk legveszedelmesebb járványos betegségét, az AIDS-et kapta meg.
Bár az orvosok látták, hogy nagyon szenved, mégis megkérdezték tőle, milyen szerelmi kalandjai voltak, kikkel volt viszonya? Mindenre tagadó választ adott. Lázár Tamást, a kórház egyik fuual oroosát, aki Szabó Eleknek jó barátja volt, a főorvos megkérte, hogy egy baráti látogatás alkalmával kérdezze meg Szabó Eleket, talán neki majd elárul valamit, sebből megtudhatjdk, hol szerezte a kórt.
A beteg a barátjá~k is azt udlaszolta, hogy nem volt neki ilyen viszonya. Erre a főorvos csak annyit
mondott, hogy szerelmi ügyekben a kisujját sem harapná meg senkién, de most mégis hinni akar Szabó
Eleknek. De akkor mi történhetett? Valami titok lappang a dolgok mögött. A betegség gyorsan kifejlődött, és olyan tünetek jelentkeztek, amelyek előtt tehetetlenek voltak az orvosok.
Klára próbálta hősiesen viselni a nagy megpróbáltatást. De amikor megtudta. hogy a férje menthetetlen, az idegösszeroppanás határára került. Egy napon Amerikából érkezett levele. Szerette volna tűzbe dobni, mert hiszen semmi köze sincs már Szűr Csabához. De mivel a boritéhen nem a volt
vőlegénye írását pillantotta meg, hanem egy nehéz kéz rótta fel a címet, kibontotta. A borítékból
pár soros levél és egy másik, lezárt boríték került elő. A levél így szólt:
"Kedves Kisasszony! Tudatjuk magával, Csaba fiunk, egyetlen reménységünk még abban az évben, amikor hazajött Magyarországról, megbetegedett és hamarosan meghalt. Szenvedései idejében
a maga nevét is sokat emlegette. Temetése után sokáig be sem léptünk a szobájába. Az asztalán,
ahol tanulni szokott, ezt a levelet találtuk. Nem bontottuk fel, hanem itt küldjük magának. Azóta
is nagyon imádkozunk megnyugvásáért, és sokat imádkozunk azért, hogy a kisasszony találja meg
a boldogságot másnál.
Magát is, meg az ott levő rokonságunkat tiszteljük, és mindenkinek jó egészséget kívánunk. Az
lsten áldja meg!
Szűr János és felesége"
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Csaba levelében ez volt:
"Klárika! Halálosan fáradt vagyok.Így szálltam le a gépről, amikor megérkeztem. Hamarosan
kórházba keridtem, mert az orvosok azt dllapitotuik meg, hogy megkaptam az AIDS betegséget.
Azt hiszem, nincs sok hátra az életemből. A rossz társaságomból hozzád akartam menekülni. Kínjaimat az is szaporítja, hogy hátha téged is megferuiztelekl Még bocsánatot sem merek kérni tőled.
Többet képtelen vagyok írni!
Csaba
U. i.: Vizsgáltasd meg magad!"
Amikor Klára elolvasta a levelet, egy pillanatig eszelős tekmtettel maga elé nézett, aztán kinyújtotta kezét, hogy valamiben megkapaszkodjéh, de mielőcc a fotel karját elérte volna, élettelenül zuhant a padlóra. Így talált rá Szidi, aki a látványtól rémülten sikoltozva rohant Zsombolyay szobája
felé. Szinte bezuhant az ajtón, sápadtan és reszketve mondogatta:
Meghalt, .. meghalc. ..
- Ki halt meg, beszélj!
- Klárika...
Klarika, . . a foldön ...
Zsombolyay rohant lánya szobdjdba, letérdelt a foldön fekvő Klariha mellé, s amikor megérezte,
hogy dobog a szíve, raripakodoti Szidire:
- Ne ordíts, te szerencsétlen, inkább hozz vizet!
Míg Szidi a vizért ment, Ő gyengéden ütögecni kezdte a lány arcát, és szolongaua:
- Klárikám, ébredj! Kislányom, ne hagyd el magad! Nézz rám!
A pohár vízből a markába ontátt keveset, és Klára arcába fröcskölte.
- Tegyük fol a heverőre!
A két öreg kínlódva emelte az elnehezült testet. Mikor kinyílt Klára szeme, tébolyult rémulettel
nézeu apja arcába. Könnyei megeredteh, és zokogva~ mondogatta:
- Gyilkos vagyok! Gyilkos vagyok! - és ismét ájulásba zuhant.
- Szidi, rohanj orvosért! Vagy megállj, majd én telefondlok!
Hamarosan megérkeztek a mentők. Addigra Zsombolyay felfedezte a levelet, és elolvasta. Sehogyan sem akarta megérteni, hogy Csaba halála miatt mién érzi magát Kldrika gyilkosnak.
Amikor Lázár doktor meghallotta, hogy Klárát idegösszeroppanással a mentők behozuik a kórházba, a két ouhon maradt öregre gondolt. Táskájába fecsekendőt és néhány ampulla ilyenkor szükséges gyógyszert dobou, és rohant hozzájuk. Zsombolyay lánya íroasztala mellett ült, és reszkető kezében tartotta a levelet. Szidi asszony úgy zokogou, hogy egyetlen szót sem tudott kimondani.
Mindkeccőnek nyugtató injekciót adou. Amint csillapodott Zsombolyay, és Lázár doktorban felismerte házuk gyakori uendégét, vője barátját, elhaló hangon mondta:
- Nem értem ezt a levelet. Kldrika miért érzi magát Csaba gyilkosának?
Lázár doktor a levél után nyúlt:
- Szabad elolvasni?
Amint a fiatal orvos végigolvasta a levelet, alig tudott uralkodni magán.
- Tanár úr, iu mdsrál van szó. Csaba AIDS-fertőzöu volt, és amikor érezte közeli halálát, arra
kérte Klárikát, hogy vizsgáltassa meg magát, mert egyűulécükkor megfertőződhetecc tőle, mármint
Csabától.
Hogyan? Azt mondja, hogy Klárikának viszonya volt Csabával?
- Igen, mint ahogy az most általános szokás, hogy már jegyesség előcc elkezdik a házaséletet!
- Az énjózan, okos kislányom így megfeledkesheteu magtirál? - Csalódás és csodálkozás egyiut
volt ebben a kérdésben.
A fiatalember lehajto ua a fejét, és nagyon halkan azt mondta:
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- Igen, mert a szerelmes nem gondolkodik és nem józan! Klárika így leli AIDS-fertőzöll uirusgazda, és nem lehet tudni, mikor fejlődik ki nála ez a betegség. Van olyan hipotézis, hogy egyikmásik szeroezetben nem is tud kifejlődni, és a lappangási idő lehet öt év is. Sajnos a fertőzöllek,
a vírnsgazdák tovább fertőznek.

Ill.
Amikor Gyore doktomé, Nelli a szobdba lépett, édesanyja az ablaknál állt.
- Készen vagyunk?
- Igen - válaszolta édesanyja. - De én nem megyek ma templomba!
- Miért, édesanyám? Mi bajod? - kérdezte Nelli meglepetten.
- Ahova ilyen személyek járnak - mutalOll ki az ablakon -, mint ez, oda én nem megyek.
- Nelli kinézeu az utcára. Az úttest másik oldalán Zsombolyay Klára ment fekete ruhaban. Görnyedten, fáradt léptekkel, mintha sok éuet öregedell volna. Vitte bánatát, szégyenét.
- Miért ne [érnénk meg Klárával egy templomban?
- No hallod!? Aki olyan betegséget terjeszt, mint ez, és még a férjét is megfertőzte! Szegény embert talán nem is a betegsége viue el, hanem a szégyene.
- De édesanyám! Ha így történt is, Klárának akkor is joga van templomba járni.
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Hát hova menjen a nyomornlt, talán a kocsmdba? Te azt mondod, hogy bünös ember ne menjen
templomba?
- De igen, csak nem egy ilyen!
_ Klára betegsége is többnyire olyan módon terjed, mint a nemi betegség, ami ualamikor; még
régen, diuatos betegség is volt. Legalábbis a te lánykerodban nem tartottak igazi férfinak azt, aki
az érettségiig legalább egy gonorhaeát össze nem szedett.
- Az a férfiak dolga! - vágta ki a mama zordonan.
_ Igen! - mondta Nelli botrdnkozá gúnnyal. - Nézd, édesanyám, te adtad a kezembe a Bibliáto Hálás is vagyok érte mindörökké. Csak azt nem értem, hogy te miért nem azt olvastad ki belöle,
amit én. Az evangélium szerint Jézus szóba állt a samáriai asszonnyal, akivel asszony társai nem
mentek egy idöben még a kútra sem. Ez ugyanaz a Jézus Krisztus, aki elé egy házasságtörésen tetten
ért asszonyt vittek, hogy ítélje el. A Megváltö csak annyit mondott: "Aki büntelen közületek, az
dobjon rá elöször követ." Amiker senki sem vetett rá még csak egy kavicsot sem, hanem mindenki
eloldalgott, az Üdvözítö azt mondta az asszonynak: " Hol vannak azok? Senki sem ítél el téged?"
... "Én sem ítéllek meg téged, menj, és többé ne 'oétkee»!"
Csend lett, és mindketten szánalommal nézték a templom felé igyekvö asszonyt. Györe dokwr a
szobába lépett, és megkérdezte:
Nellikém, készen vagytok?
Igen - válaszolta az asszony.
Mama kérem, mehetünk? Már a másodikat harangozzák.
Mehetünk, fiam! Igazad van, Nellikém!
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Sághy Jenő

Letelik az idő
Alkonyodott. A lenyugvó nap bücsúzuiban vöröses fényt hintett a temetőre: sírkövek re, örökzöldekre, kopjafákra és deresedő hajú férfiak álldogáló, laza csoportjára.
Valaki hátulról belekarolt.
- Érettségi óta nem láttuk egymást. Balikám.
Viczay Balázs félig megfordult.
- Te vagy az, Andris?
- Én. Nem haragszol ugye, ha diákneveden szólítalak?
- Már hogy haragudnék. Inkább jólesik. Ezen a néven ismert hajdan az egész gimnázium. Hetedikes koromban, tavaszi délután kvártélyomra hazatérve mosolyogva fogadott háziasszonyunk. Egy szecska járt itt. Igen tisztelettudóan Bali urat kereste a kis elsős, nagydiák lakótársának üzenetével. - Hej, azóta sok víz lefolyt a Tapoleán.
- Annyi, hogy el is apadt véglegesen. - Fejével frissen koszorúzott sírok felé intett. - Mint
tanáraink élete ...
A nap alábukott, kihunyt gyenge fénye. Az öregdiákok lassan megindultak a temető kijárata felé.
András szorosan Viczay oldalán.
- Tudod, Balázs, mostanában sokat gondolkodom ...
- Az nem baj. Ellenkezőleg. Létezésednek biztos jele. Megmondta Descartes: Cogito ergo sum.
- Élcelődsz. Nekem nagyon nyomasztó, sőt gyötrő gondolataim vannak - öregségről, betegségről, életről, halálról. Gyakran énekeltük diákkorunkban: Gaudeamus iguur iuúenes dum sumus. És
örültünk. Most eljött számomra ennek az örömnek a böjtje, - a diákdal folytatásának megfelelően.
Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habe bit humus. Tudom, ez a világ rendje,
de nem tudok belenyugodni. Nem egyszer gondolok arra: le kéne húznom a redőnyt ...
- Rosszul tennéd.
- Miért? Véget vetnék gyötrődéseimnek, egyúttal kicselezném azt a sok bajt, ami hátralévő éveimben még reám zúdul.
- És eltaszítanád magadtól mindazt a jót, ami még rád vár.
- Jó? Ugyan. Székely népdalt idézek. - Erdő nincsen zöld ág nélkül, az én szívem bánat nélkül. Bánat olyan, mint a jó szél, merre járok mind engem ér. - Így. vagyok én.
- Ne a rosszra koncentrálj, hanem a jóra.
- Azért beszélsz így, mert pap lettél. Az a hivatásod, hogy vigasztald az embereket, meggyőzd
őket ennek az értelmetlen életnek az értelméről.
- Pap lettem, András, mint te meg gépészmérnök. - Talán emlékezel rá, negyedikes korunkban,
hittanórán rendszeres bibliaolvasásra biztatott bennünket hitoktatónk. Öodst emeltünk. Szamos
tantárgyból kell készülnünk naponta, nincsen időnk bibliázni. Kinyittatta velünk Bibliánkat, mellényzsebéből előhúzta óráját. - Öt percet talán tudnátok áldozni Isten igéjére naponta. Próbáljátok
csak meg, mennyit tudtok figyelmesen elolvasni ennyi idő alatt. - Megpróbáltuk. Én azóta minden
nap olvasom a Bibliát. CSUPán azért említem ezt, hogy megindokoljam, nem mesterségbeli rutin
mondatja velem, amit mondok. Az igével és az igéből élő ember vagyok; lelkészi hivatásomtói foggetlenül is.
A Jókai utcába értek.
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- Töredékesen, nagy kihagyásokkal naplót vezetek évtizedek óta. Legutóbb - egyévi srűnetelés után elhatároztam folytatását, aminek címéüL [elirtam: Az utolsá évek vagy napok. Azzal a
szándékkal tettem, hogy napLómban ezentúl már csak lsten szabaditásairá! beszélek, hiszen életünk nem más, mint szabadnások sorozata. Más szoval=: a vaLamikori sLágerévelcsak a jóra
emlékezem. Néhány hónapja ennek, de mondhatom neked, András, kisérletem fényesen be vált.
Én, a szuletett pesszimista csak cimszavakban, tőmondatokban sem győzöm feljegyezni mindan
a jót, amit naponta Istentől kapok s ami okot ád az iránta való hálára.
Befordultak a kollégium kétemeletes, sárga épűleuömbjenek sarkán és a fobejárat eldtt megálltak. Viczay búcsúzott.
- Most haza kell mennem falumba, mert holnap délurán temetésem lesz. - Eloobi szavaimhoz
méX hozzájűzöm egy nálamnál botcsebb embernek (Oehler) a mondását.
- Ha minden nap csak pár percen át számba venné az ember, mit kapott, miert lehet hálás,
kevesebb lenne az örömtelen Lélek.
Másnap este vacsora végén zsibongó beszélgetés induira Griff száliá nagytermében. András körülhordona tekintetet a díszes csillárok fényében fürdő időmarta arcokon és ismerős iskolai karének töredékét idézte.
- Oszlik-bomlik kis seregűnk, szakadoz.
- Hja, ötven ev nagy idő. Ráadásul a mi koroszuilyunknál jócskán oesegitett az időnek a háboni is, eldzmenyivel, kovetkeemenvei vel egyűtt,
- Vegbement délután a temetés? Kit temettel?
- Korunkbeli, harvannyolc éves asszonyt. Hosszú, gyötrelmes rákbetegség után hunyt el, hitben. Isten nyugosnalja.
A lelkész elhallgatott. Kisvártatva csendes csobogással indult meg szavai patakja.
- Vadjúliusi kánikula ... A vivdk sírva eresztik a koporsát, utána vetve a karjukrot leszedeu
fekete szalagot, majd lapátot véve kezükbe, hantotáshoz fognak. Dübörög a koporsófedél és zeng
a temetési ének. Egy asszony a sírgödör partjára lép és beledobja kezében szorongatott viragesokrút. Példáját mind többen követik. Repülnek a kisebb-nagyobb csokrok. Egy szerény csokrocska
célt téveszt: nem a sírba, hanem egyik serényen lapátolo ember lába elé hull. Ismerem ajó negyvenes férfit. Abból a társadalmi retegbál való, ahol az élet nem móka s nem talány. Hasonló lehet
keménységre azokhoz a férfiakhoz, akik - ismét csak Juhász Gyula szavai szetiru - a bort megisszák, asszonyt megverik, és (joKént) izzadnak reggelről estelig.
- Figyelmen kívül hagyta vagy lábával késztette sírba az eléje pottyant virágot? Esetleg lapátjára emelve továbbitotta?
- Nem. Szakadó verítékbenfürödve,
munkája ritmusábál ki nem zökken ve, balkézre kapta lapátját, lehajolt, jobbjával felvette a porba esett virágot, mondhatni graciozus mozdulattal sírba
hullatta és tovább emelgene súlyos terhü szerszámát. - Ez a Látvány meggyőződéssé szilárditotta
régi velekedesemet: igazságtalan és alaptaLan a durva paraszt kifejezés ...
Valaki elkiáltotta magát.
- Fiúk! Nó-ta'
A kedv apályán, dagályán áradtak, hullámzanak a náták. Szomorúak és vígak. Leginkább katonadalok. Szemével barátja felé vágva Viczay is rákezdett egyre.
- Gyerünk pajtás abfürolni, fegyver lesz az első ...
Sír a bundás, hull a konnye, mint a záporeső.
Ne sírj bundás, ne sírj: letelik az idő.
Nékem is volt, de már Letelt a három esztendő.
Sodró viharként zúgott a dal mindnyájuk ajakán. Különösen, amikor megismételték - némi
változtatással-a versszak végét.
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- Ne sírj bundás, ne keseregj: letelik a katonaidő ...
Viczay megtaszította kissé barátja vállát.
- Ez a nóta megadja nekünk a feleletet, Andrásom. Tömören így: letelik az idő. Az az idő,
amely leszerelésűnkig, halálunkig még hátra van. Katonaidő ez még. Teológiai szaknyelven az
ecclesia militans ideje. Nem engedhetjük el magunkat, harcolnunk kell ...
- Nehéz kűzdelem - mormolta András eltűnődve.
- Nehéz, de vége lesz egyszer. Letelik a katona idő. S hogy könnyebben teljen, abban sokat
segít az ének. Emlékszel a cserkésznótára: Aki dalol, sose fárad el, aki felnéz, sose csügged el.
Éjfél közeledett. A teremben búcsúdal csapolt magasra.
- Ballag már a vén diák, tovább, tovább ...
A ruhatárban Viczay felöltötte fekete műbőr zubbonyát, fejébe húzta, becsatolta bukásisakját.
- Olyan vagy most, mint egy harcba indu ló katona.
- Az is vagyok. Öreg harcos. És ez a sisak az üdvösség sisakja. Szine a reménységé: zöld. Megölelte barátját.
- Kozeledik már a harc vége. Tarts ki, pajtás. Letelik az idő!
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Túrmezei Erzsébet
versel

Tér és idő felett!
Krisztusom mennyei fényben,
szeretlek mint Emberfiát,
de Úr vagy már időn és téren,
s énekem áldva imád.
Így vagy Te bárhol a Földön,
itt a magyar ugaron,
s ahol a nap lenyugszik, följön,
életadó hatalom!
Barna, sárga, fekete testvér
ahol közelségedre eszmél,
s imádattal elédborul,
boldogan áldja jelenléted,
éneke zengve dicsér téged ...
s én vele zengem - magyarul!
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Megtaláltuk!
A szarvasi templom

200 éves jubileumára

Madarak menekülnek zúgó vihar elől.
Hol a fészek?
Hajléktalanok keresik
az otthon édes melegét,
veszedelemben óvóhelyet a védtelen ...
S mi megtaláltuk
a fészket, otthont, menedéket
házadban, Istenünk, hol átölel
a békesség, a kegyelem.
Milyen jó itt elénekelni:
"Erős vár a mi Istenünk!"
Ha diadalmasan felzeng az ének,
mintha templomépítő,
hitvalló őseink velünk énekelnének!
Olyan jó itt terhet letenni,
szeretetre és szolgálatra
új eröt venni ...
elindulni a hős \kzér,
Krisztus nyomában,
vele járni, vele építeni,
küzdeni, győzni a mdban!
Halleluja! Urunk, dicsérünk téged.
Köszönjük házadat, igédet.
Templomépítő, áldott őseinkkel
ma is együtt énekelünk.
Házadban megtaláltuk
a fészket, otthont, menedéhet.
Erös várunk, maradj velünk!
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Te is övé vagy!
Ha Ninivéről azt mondja az Írás,
hogy "Isten nagy városa volt",
ahogy Övé minden falu, város,
te is övé vagy, Budapestünk!
Mienk vagy! Örülünk neked.
. Gyönyörködik benned minden távoli
vendég.
Megcsodálja hegyeid koszorüiat,
új és régi hidak ívét az ősi folyón,
romokból újraszépült arcodat,
fénytengeredet az éjszakában.
Mienk vagy! Drága feladat
építeni, ékesíteni téged,
vigyázni rád.
De Isten is azt mondja: Enyém vagy!
S számontart, mind kedves városát.
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Ismeri minden utcád és tered.
Oltalmaz és szeret.
Kezében vagyunk mindannyian,
mi benned élő emberek:
fiatalok és öregek,
dolgos felnőtt, gügyögő kisgyerek.
Hall minden nevetést, minden
sóhajt,
minden szenvedő jaját .
gépek, járművek zaját .
látja, ha könny pereg.
Áldó szerriét
nem veszi le rólunk soha.
Örködik feletted, felettünk!
Mert ahogy minden falu, város;
te is övé vagy, Budapestünk!

"

A magyararcú Adám
Végigálmodod sorra
a történelmi színeket,
jövőt, az űrrepülést, falansztert,
jégborította Földet ...
s kis magyar népünk történelme
sehol nem szövődik álmaidba ...
De arcod olyan ismerős nekem,
ahogy minden csalódás után
új célt találsz,
új reménységgel újra talpraállsz ...
hisz így állt talpra Mohi, Mohács után
eltiport nemzetem!
Magyararcú Ádám, köszöntelek!
Látlak, amikor térdre roskadsz,
megnyílik a mennybolt fejed felett,
s minden gyötrő kérdésre
megérkezik a felelet.
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A titokarcú ifjúság
(Meditációk

(Kepler és tanítványa)
Farkas András Tragédia-illusztrációjához)

1.

3.
Mester és tanitodny!

Vagy azért nem látni az arcát,

Hosszan nézem.

hogy lássunk benne mai arcokat,

Bár így állana mestere előtt

amint kérdőn mai Keplerek szemébe

minden tanítvány!

néznek?

Ilyen szavára szomjasan,

Hónuk alatt a tegnap tudománya.

tettre és indulásra készen!

És előttük?
Holnapjukban

talán

csak Madách eszkimó ja didereg!
Mit feleltek nekik,

2.

mit felelhettek,

mai Keplerek?!

S ez a tanítvány az ifjúság!
Előttünk

áll

izmosan, ruganyosan, tettrekészen,

4.

mint aki győzni indul s győzni fog.
De arcát nem látni ezen a képen ...

Titokarcú, ezerkérdésű,

mert ezer arca van,

orgonalelkű ifjúság!

s mindegyik ismeretlen.

Sorakoznak

Az ifjúság: titok!

Mesterkézre vár!

lelkében a sípok.

S ha mesterkézre talál, zengni fog!
Szeretetről, életről, békességről!
Végetér minden disszonancia,
ha új éneket játszik

rajta

érte átszegezett kezével
Isten Fia!
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Üzenet a gyermekeknek
Megvalljuk nektek,
jövőt jelentő gyermekek,
hogy megfertőztük ezt a Földet,
mire közénk érkeztetek.
Várnak rátok erdők, virágok,
búzakalászok és szőlőgerezdek,
hegyóriások, tengerek,
és vár a technika ezer csodája ...
új meg új fegyverek.
Megvalljuk nektek,
hogy föld, víz, levegő a mérget issza,
hogy itt semmi se tiszta,
minden szennyezett.
Ne keressetek tiszta levegőt,
tiszta földet, vizet, kezet!
Fertőzött Földre, atomkorba
érkeztetek, s hol várna reménység,
ha erre a Földre érettetek
Jézus Krisztus el nem jött volna,
feltámadottan, láthatatlanul
itt nem járna,
kicsinek, nagynak békességet,
szeretetet, életet nem kínálna!
Lehajtott fejjel
tőletek csak egyet kérhetünk:
bocsássatok meg Érette nekünk!
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Lapok hasábjain
gyakran találkoztunk vele:
"Ki tud róla?" Egy név következett,
és utolsó szolgálati helye
a drága elveszettnek,
akit kerestek ...
az érdeklődő neve, és a cím.
Íly szürke kérdés kicsiny betűin,
ki mondja meg,
hány könny remeg,
mennyi reménység szunnyad benne,
hogy hátha eredménye lenne,
és hátha, hátha
jelentkezik majd, aki élve látta!
Nagy vihar volt. Szülői szívről féltett
gyermeket, annyit elsodort, letépett!
Az imádság messzekísérte
havas télbe, ezer veszélybe.
Érkeztek várvavárt lapok ...
aztán nem írt ... aztán elhallgatott ...
s a kérdés átsír gyötrő éveken:
"Ki tud felőle? Hol a gyermekem?"
Milyen lázas, könnyes keresés ez!
Reménykedve vár, és remegve kérdez!
S alátekint reá kegyelmesen
Isten szeme, a szent atyai szem.
Nagy vihar volt. Örök szívéről féltett
gyermeket, annyit elsodort, letépett,
s kérdése átzeng ezeréveken:
"Ki tud felőle? Hol a gyermekem?"
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Hogy minden elveszettet megkeressen,
jött a Fiú, és meghalt a kereszten.
Vérrel irta meg, csak így volt elég,
az Atya tudakozó levelét.
S ott a kereszten betűzgethetem:
"Ki tud felöle? Hol a gyermekem?!"
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A Bibliából

VÍZSZINTES: 1. A függőleges 10. sz. bibliai idézet az apostoli levelekből. 8. Kétes! 9.
Vajon valóság? ll. Libát etet. 12.... Nagy Mária (színművész). 13. Táperő belül! 15. Egészbe. 17.... , ... , Tiszanána ... (népdal). 19. Bogáncsszerű, tüskés gyomnövény. 20. Más,
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Az énekeskönyvből

A Serkenj fel kegyes nép kezderű népdalra Túrmezei Erzsébet 1912-ben írt szöveget. Ennek első versszakából idézünk a rejtvényben.
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A Sajtóosztály ajánlata
Dr. Nagy Gyula: Az egyház kincse
(igehirdetések és teológiai tanulmányok)

250,-

Csepp a tengerben (evangélikus elbeszélők)

132,- Ft

Ft

Lehel Ferenc:
Válogatás Bonhoeffer legismertebb műveibői ...... 180,- Ft
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:..................................
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(címekkel, telefonszámokkal és az egész esztendő
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Ft

Scholz László: Jót várj! (verses kötet
az egyházi esztendő rendje szerint,
második kiadásban)
Bibliai jelzők egy színben és színesben

135,- Ft
6-12,~

Ft
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