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JANUAR
Újév - Kol 3, 17
1.
2.
3.
4.
5.

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

T)jév (Fruzsina)
Abel
Benjámin
Leona
Simon

Lk 4,16-21
2Móz 2,1-10
5Móz 33, 26-29
2Kor 6, 14-16
Zsid 13, 8-9b

Zsolt 8
1Móz 1,1-13
1Móz 1, 14-25
1Móz 1, 26-2, 4a
1Móz 2, 4b-17

Vízkereszt - l)n 2, 8
6. Vasárnap

7.
8.
9.
10.
ll.
12.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Vízkereszt (Boldizsár)
Attila
Szörény
Marcel
Ágota
Melánia
Veronika

Mt 2,1-12
1Thessz 5, 5-ll
2Kor 4,3-6
1Jn 2,7-11
4Móz 24, 15-19
Jn 1, 15-18
lJn 2, 12-17

Zsolt 72
1Móz 2, 18-25
1Móz 3,1-13
1Móz 3, 14-24
1Móz 4, 1-16
1Móz 4, 17-26
1Móz 6, 5-22

Vízkereszt utáni 1. vasárnap - Róm 8, 14
13. Vasárnap
14.
IS.
16.
17.
18.
19.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Ernő
János
Lóránt
Gusztáv
Antal
Piroska
Sára

Mt 3,13-17
Józs 3, 5-ll
Mk 1,1-8
Jn 3, 22-30
Kol 2, 3-10
1Kor 1, 25-31
Jn 5,19-24

Zsolt 71
1Móz 7, ll-24
IMóz 8, 1-12
1Móz 8, 13-22
1Móz 9,1-17
IMóz ll, 1-9
1Móz 12, 1-9

Vízkereszt utáni utolsó vasárnap - Ézs 60, 2
20.
21.
22.
23.
24.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

25. Péntek
26. Szombat

Fdbidn, Seb.

Agnes
Arrur
Zelma
Timár
pál
Vanda

Mt 17, 1-9
2Móz 34, 29-35
Jn 12,34-41
Jn 1,43-51
2Móz 24,
1-2.9-11.15-18
Jn 7, 25-30
Jel 1, 9-18

Zsolt 63
1Móz 12, 10-20
1Móz 13, 1-18
1Móz 14, 11-16
1Móz 14, 17-24
1Móz IS, 1-21
1Móz 16, 1-16

Hetvened vasárnap - Dán 9, 18
27.
28.
29.
30.
31.

Vas(jrnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Louir
Károly
Adél
Mártonka
Virgilia

Mt 20, 1-16a
Zsolt 62
1Sám IS, 35b-16, 13 1Móz 17, 1-14
Dán 9,.18.20-24
1Móz 18,1-5
,lMóz 18, 16-33
Jer 9,22-23
1Kor 3,5-10
1Móz 19, 12-29
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FEBRUAR
l. Péntek
2. Szombat

Ignác
Karolin

Mal 3, 13-20a
Lk 17, 7-10

lMóz 21, 1-21
lMóz 22, 1-19

Hatvanad vasárnap - Zsid 3, 15
3. Vasárnap

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Balázs
Ráchel
Ágota
Dorottya
Tódor
Aranka
Abigél

Lk 8, 4-8(9-15)
5Móz 32, 44-47
Mk 11,15-19
Mk 6,1-6
Mk 4,26-29
2Kor 12, 1-10
Zsid 6, 4-8

Zsolt 61
Róm 1,1-7
Róm 1, 8-15
Róm 1, 16-17
Róm 1,18-32
Róm 2,1-16
Róm 2,17-29

Ötvened vasárnap - Lk 18, 31
ID.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Elvira
Bertold
Lídia
Ella
Bálint
Áldáska
Julianna

Mk 8, 31-38
Lk 13, 31-33
Lk 10, 38-42
2Pt 1,2-11
2Móz 32, 1-6.15-20
2Kor 7, 8-Ba
Dán 5,1-30

Zsolt 60
Róm 3,1-8
Róm 3, 9-20
Róm 3, 21-26
Róm 3, 27-31
Róm 4,1-12
Róm 4,13-25

Böjt 1. vasárnapja - ljn 3, 8
17. Vasárnap
18. Hétfő
19. Kedd
20. Szerda

Donát
Konrád,
Bernadett
Zsuzsanna
Álmos

21. Csütörtök
22. Péntek
23. Szombat

Eleonóra
Gerzson
Alfréd

Mt 4,1-11

Zsolt 64

5Móz 8, 11-18a
Jób 1, 1-22
Mk 14,
17-26(27-31)
2Kor 6,1-10
Lk 22,31-34
Zsid 2, 10-18

Róm 5,1-5
Róm 5, 6-11
Róm 5,12-21
Róm 5,1-11
Róm 6,12-23
Róm 7,1-6

Böjt 2. vasárnapja - Róm 5, 8
24.

25.
26.
27.
28.
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Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Mátyás
Géza
Sándor
Ákos
Elemér

Mk 12,1-12
Zsid 11, 8-10
Jn 8, 21-30
Mk 14, 32-42
2Kor rs, 3-6

Zsolt 40
Róm 7,7-13
Róm 7,24-25
Róm 8,1-11
Róm 8,12-17
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MARCIUS
1. Péntek
2. Szombat

Gal 4, 12-20
Jn 8, 46-59

Albin
Lujza

Róm 8,18-25
Róm 8,26-30

Böit 3. vasárnapja - Lk 9, 62
3. Vasárnap

Kamélia

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kázmér
Adorján
Alpár
Tamás
Zoltán
Franciska, Fanni

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Lk 9,57-62
lPt 1, 13-21
Mk 9,38-41
Mk 14, 43-52
.jer 20, 7-13
Lk 12, 49-53
Mk 8,10-21

Zsolt 100
Róm 8, 31-39
Róm 9,1-5
Róm 9,6-13
Róm 9,14-24
Róm 9,25-29
Róm 9, 30-10,4

Böjt 4. vasámapja - Jn 12, 24
10. Vasárnap

Olimpia,

ll.
12.
13.
14.

Aladár
Gergely
Krisztián
Matild

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Ildikó

15. Péntek

Nemz. ünn. (Kristóf)

16. Szombat

Henrietta

Jn 12,20-26
Jn 6,23-29
Jn 6,55-65
Mk 14, 53-65
5Móz 8, 2-3
In 10, 17-25
Am 8,11-12

Zsolt 77
Róm 10, 5-13
Róm 10, 14-21
Róm 11, 1-10
Róm 11, 11-24
Róm 11, 25-32
Róm 11, 33-36

Böjt 5. vasárnapja - Mt 20,28
17. Vasárnap

Gertrúd

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

Sándor, Ede
József
Hubert
Benedek
Katalin
Brunó

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Sz~mbat

Mk 10, 35-45
Zsid 7, 24-27
-4Móz21, 4-9
Mk 14, 66-72
Zsid 9, 11-15
Jn 11,47-54
Zsid 10, 1-10

Zsolt 69, 2-22
Mt 26, 1-16
Mt 26,17-30
Mt 26,31-35
Mt 26,36-46
Mt 26, 47-56
Mt 26,57-68

Virágvasárnap - Jn 3, 14-15
24. Vasárnap

Gábor

25.
26.
27.
28:

Zsolt
Erika
Hajnalka
Gedeon

Hétfő
Kedd
Szerda
Nagycsütörtök

29. Nagypéntek

Jónás

30. Nagyszombat

Zalán

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

Húsvét - Jell,
31. Vasárnap

Húsvétvas.

Arpád

Zsolt 69, 30-37
Mt 26, 69-75
Mt 27, 1-14
Mt 27,15-30
Mt 27, 31-44
Mt 27,45-56
Mt 27,57-66

18

Mk 16,1-8

lKor 15, 1-11
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APRILIS
1. Húsvéthétfő
2. Kedd
3. Szerda
4. Csütörtök
5. Péntek
6. Szombat

lfugó
Aron
Keresztély, Buda, Richárd
Izidor
Vince
Cölesztin,
Vilmos

Lk 24,13-35
Lk 24,36-45

lKor 15, 12-20
Róm 12,1-2

Jn 20,1-10
Jn 20, ll-28
Jn 21,1-14

Róm 12, 3-8
Róm 12,9-16
Róm 12, 17-21

Lk 24,1-12

Róm 13,1-7

Húsvét utáni 1. vasárnap - 1 pt 1, 3
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
B.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Herman
Lídia
Erhardt
Zsolt
Leó
Gyula
Ida

Jn 20,19-29
1Pt 1, 22-25
2Tim 2,1-5
lJn 2, 12-17
Mk 16, 9-20
!el 7, 9-17
Ezs 25,8-9

Húsvét utáni 2. vasárnap 14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Tibor
Tass
Rudolf
Enikő
Ilma
Kocsárd
Tivadar

Jn

Zsolt 116
Róm 13, 8-14
Róm 14,1-12
Róm 14, 13-23
Róm 15, 1-6
Róm 15, 7-13
Róm 15, 14-21

10, 11.27-28

Jn 10, 11-16(27-30)
5Móz 18, 15-19
4Móz 17, 16-26
Jn 21,15-19
lPt 5,1-4
Zsid 13, 12-16
ApCsel 20; 17-38

Zsolt 23
Róm 15, 22-33
Róm 16,1-16
Róm 16, 17-24
Róm 16, 25-27
Iüd 1-16
Iüd 17-25

Húsvét utáni 3. vasárnap - 2Kor 5, 17
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Csilla
Anzelm
Béla
György
Márk
Ervin
Arisztid

Jn 15, 1-8
Ef 4, 17-24
Gal 4, 22-31
2Kor 4, 16-18
ApCsel 17, 22-34
Gal 6,14-18
Gal 5,1-6

Zsolt 103
Péld 1,1-7
Péld 1, 8-19
Péld 1, 20-33
Péld 2,1-15
Péld 2, 16-22
Péld 3,1-12

Húsvét utáni 4. vasárnap - Zsolt 98, 1
28. Vasárnap29. Hétfő
30. Kedd

6

Valéria
Albertina
Katalin

Mt l1',25-30
ApCsel 16, 23-34
Jn 6, 66-69

Zsolt 108
Péld 3, 13-26
Péld 3, 27-35

-

MAIUS
2. Csütörtök

A munka ünn.
Fülöp, Jakab
Zsigmond

3. Péntek'
4. Szombat

Irma
F1órián

1. Szerda

Lk 19, 37-40

Péld 4, 10-19

2M6z 14, 10-14. 19-20.24
-25.30-31;15,
1-3

1Kor 2,6-10
lSám 16, 14-23

Péld 4, 20-27
Fil 1, 1-11
Fil 1, 12-18a

Húsvét utáni 5. vasárnap - Zsolt 66, 20
5. Vasárnap

Gotthárd

Jn 16, 23b-28(29-32) 33

6. Hétfő
7. Kedd
8. Szerda

Frida
Napóleon
Gizella

9. Csütörtök

Mennybemenetel
(Gergely)

lKir 3,5-15
Kol 4, 1-6
Lk ll, 1-8(9-13)
Lk 24, (44-49)
50-53
Jel 1,4-8
Dán 7, (2-8)9-14

10. Péntek
ll. Szombat

Ármin
Ferenc

Húsvét utáni 6. vasárnap 12. Vasárnap

Pongrác

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Szervác
Bonifác
Zsófia
Mózes
Bánk
Erik

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Jn

Zsolt 107, 1-22
Fil 1, 18b-26
Fil 1,27-30
Fil 2, 1-4
Zsolt 110, 1-5.7
Fil 2, 5-ll
Fil 2, 12-18

12, 32

Jn 15, 26-16, 4
Jn 14, 15-19
Lk 12, 8-12
1Kor 2, 12-15
Jn 7, 37-39
Zsid ll, 32-40
5Móz 34,1-8

Zsolt 107, 23-43
Fil 2, 19-30
Fil 3, 1-11
Fil 3, 12-16
Fil 3, 17-21
Fil 4, 1-9
Fil 4, 10-23

Pünkösd - Zak 4, 6
19. Vasárnap
20. Hétfő

Pünkösd (Buda)
Pünkösdhétfő
(Bemát, Felicia)

21.
22.
23.
24.
25.

Konstantin
Jülia
Dezső
Eszter
Orbán

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Jn 14, 23-27

Zsolt 118, 1-14

Mt 16, 13-19

Zsolt 118, 15-29
1Móz24, 1-28
1Móz24, 29-49
lMóz 24, 50-67
1Móz 25, 19-34
lMóz 27, 1-29

ApCsel2,22-23.32-33.36-39
ApCsel 10, 34a.36-43

ApCsel 4, 8-21
Gal 3,1-5
ApCsel 8, 14-25

Szentháromság ünnepe - Ézs 6, 3
26. Vasárnap

Fülöp

27.
28.
29.
30.
31.

Helga
Emil
Keve
Janka
Angéla

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Jn 3, 1-8(9-15)
4Móz 6, 22-27
Zsid 2,1-4
Ef 4,1-6
1Kor 12,1-6
Ef 1,3-14

Zsolt III
1Móz 27,
1Móz 27,
1Móz 28,
lMóz 29,
1Móz 29,

30-40
41-28, 5
10-22
1-14a
14b-30
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JUNIUS
1. Szombat

Tünde

lTim 3, 16

lMóz 32, 1-22

Szentháromság ünnepe - Ézs 6, 3
2.
3.'
4.
5.
6.
7.
8.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Anna
Ildikó
Kadocsa
Fatime
Norbert
Róbert
Medárd

Lk 16,19-31
2Tim 3, 14-17
Jón 1, 1-10(11-16)
Jón 2,1-11
Jer 8,8-11
Jer 15, 10.15-21
Préd 12,1-8

Zsolt ros, 1-15
lMóz 32, 23-32
lMóz 33, 1-20
lMóz 37, 1-11
lMóz 37, 12-36
lMóz 39, 1-23
lMóz 40, 1-23

Szentháromság utáni 2. vasárnap - Mt 11, 28
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Félix
Margit
Barnabás
Virág
Tóbiás
Vazul
Jolán

Lk 14, (15)16-24
Préd 4, 17; 6, 1-6
Jn 4,4-14
lKor 14, 1-3.20-25
lKor 9, 16-23
Jón 3,1-10
Jer 3, 14-17

Zsolt 105, 16-45
lMóz 41, 1-36
lMóz 41, 37-57
lMóz 42, 1-28
lMóz 42, 29-38
lMóz 43, 1-14
lMóz 43, 15-34

Szentháromság utáni 3. vasárnap - Lk 19, 10
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Jusztin
Laura
Arnold
Gyárfás
Rafael
Alajos
Paulina

Lk 15, 1-7(8-10)
Mk 2,13-17
Bír 10, 6-16
Lk 15, ll-24
Lk 19,1-10
Jón 3, 10; 4, 1-11
Jn 6,37-40

Zsolt 112
lMóz 44, 1-34
lMóz 45, 1-24
lMóz 45, 25-46, 7
lMóz 46, 28-34
lMóz 47, 1-12
lMóz 47, 27-31

Szentháromság utáni 4. vasárnap - Gal 6, 2
23. Vasárnap
24. Hétfő

Zoltán
Iván

25.
26.
27.
28.
29.

Vilmos
János, Pál
László
Levente
Péter, Pál

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Lk 6,36-42
Lk 1, 57-67(68-75)
76-80
2Kor 2,5-11
1 pt 3,8-17
lKor 14, 26-33
~pCsel 7, 54-59
Ezs 30, 18-22

Zsolt 84
lMóz 48, 1~22
lMóz 49, 1-28
lMóz 49, 29-50, 14
lMóz 50, 15-26
Jak 1, 1-11
Jak 1, 12-18

Szentháromság utáni 5. vasárnap - Ef 2,8
30. Vasárnap
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Pál

Lk 5,1-11

Zsolt 101
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JULIUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Tibold
Ottokár
Kornél
Ulrik
Emese
Ézsaiás

Lk 14, 25-33
Lk 9,51-56
2Kor 8, 10-15
1Kir 19, 19-21
Lk 9,18-26
Mt 19,27-30

Jak 1,19-27
Jak 2, 1-13
Jak 2, 14-26
Jak 3, 1-12
Jak 3,13-18
Jak 4,1-12

Szentháromság utáni 6. vasárnap - Ézs 43, 1
Cirill
Teréz
Veronika

7. Vasárnap
8. Hétfő
9. Kedd
10.
ll.
12.
13.

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Amália
Lill
Izabella
Jenő

Mt 28,16-20
5Móz 7,6-12
2Móz 14,
8b-9.15-18.21-23.
26-29.31b
ApCsel 8, 26-39
1Pt 2, 2-10
Kol 2, 6-10.12-13
Jel 3, 1-6

Zsolt 82
Jak 4, 13-17
Jak 5, 1-6
Jak 5, 7-12
Jak 5,13-20
Mt 4,18-22
Mt 4,23-25

Szentháromság utáni 7. vasárnap - Ef 2, 19
14. Vasárnap
15. Hétfő
16. Kedd
17. Szerda
18.. Csütörtök

Eörs
Henrik
Zalán
Elek
Frigyes

19. Péntek
20. Szombat

Emília
Illés

Jn 6,1-15
2Móz 16, 32-35a
2Móz 19,3-8
Lk 14, 7-11
1Kor 10,
16-17(18-22)
Jn 6,47-51
2Kor 5,1-9

Zsolt 113,
Mt 5,1-12
Mt 5,13-16
Mt 5,17-20
Mt 5, 21-26
Mt 5, 27-32
Mt 5, 33-37

Szentháromság utáni 8. vasárnap - Ef 5, 8-9
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Dániel
Mária,Magdolna
Lenke
Krisztina
Jakab
Anna
Olga

Mt 5,13-16
Ézs 2,1-5
Gal 6, 7-10
Kol 1, 3-11
1Kor 12, 27~13,3
1Kor 6, 9-14.18-20
Jel 14, 14-20

Zsolt 119, 97-104
Mt 5, 38-42
Mt 5, 43-48
Mt 6,1-4
Mt 6,5-15
Mt 6,16-18
Mt 6,19-23

Szentháromság utáni 9. vasárnap - Lk 12, 48
28.
29.
30.
31.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda

Ince
Mána
Judit
Oszkár

Mt 25,14-30
1Kir 3, 16-28
Lk 16, 10-13
1Pt 4,7-11

Zsolt 119, 105-112
Mt 6,24-34
Mt 7,1-6
Mt 7,7-12
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SZEPTEMBER
Szentháromság utáni 14. vasárnap - Zsolt 103, 2
1. Vasárnap

Egyed

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

Rebeka
Hilda
Rozália
Viktor
Zakariás
Regina

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Lk 17,11-19
2Móz 18, 1-12
Gal 5, 16-23
1Thessz 1, 2-10
3Móz 9,22-10,5
Mk 1,40-45
2Thessz 2, 13-17

Zsolt 78, 32-55
Mt 13, 1-9.18-23
Mt 13, 10-17
Mt 13, 24-30.36-43
Mt 13, 31-35
. Mt 13,44-46
Mt 13,47-52

Szentháromság utáni 15. vasárnap - lPt 5, 7
Vasárnap

Mária

Hétfő
Kedd
Szerda

Ádám
Erik
Teodóra

12. Csütörtök
13. Péntek
14. Szombat

Szabolcs
Ludovika
Szerénke

8.
9.
10.
ll.

Mt 6, 25-34
1Thessz 2, 9-12
l Tim 6, 6-lIa
ApCsel 27, 21-26
33-37
Z'Thessz3, 6-13
1Kor 7, 20--24
Lk 6,20-26

Zsolt 78,56-72
Mt 13, 53-58
Mt 14, 1-12
Mt
Mt
Mt
Mt

14, 13-21
14,22-36
15, 1-20
15,21-28

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

Enikő

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Edit
Hajnalka
Titusz
Vilma
Csendike
Máté

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Jn ll, l/2/3.
17-27/41-45/
Mk 6,14-29
ApCsel 12, 1-11
Zsid 12, 4-ll
Lk 7,11-16
Zsid 10, 35-39
Jel 2, 8-ll

Zsolt 114
Mt 15,29-39
Mt 16,1-12
Mt 16,13-20
Mt 16,21-28
Mt 17, 1-13
Mt 17, 14-21

Szentháromság utáni 17. vasárnap - lJn 5, 4
22. Vasárnap

Móric

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Tekla
Gellért
Kleofás
Jusztina
Labore
Vencel

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Mt 15,21-28
Zsid 11,1-7
1Jn 4, 4-ll
Mk 9,17-27
Ef 4,1-6
Jn 9,35-41
Zsid ll, 23-31

Zsolt 119, 121-128
Mt 17, 22-27
.Mt 18,1-14
Mt 18, 15-20
Mt 18, 21-35
Mt 19, 1-12
Mt 19, 13-15

Szentháromság utáni 18. vasárnap - lJn 4, 21
29. Vasárnap
30. Hétfő

Mihály

Jeromos

Mk 12, 28-34
Ef 5,15-21

Zsolt 119, 129-136

II

-

OKTOBER
1.
2.
3.
4.
5.

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
.Aurél

lTim 1, 5-9a
Ef6,1-9
ApCsel 5, 1-11
lThessz 4,9-12
Mk 10, 17-27

Mt
Mt
Mt
Mt
Mt

20,
20,
20,
21,
21,

1-16
17-28
29-34
1-11
12-17

Szentháromság utáni 19. vasárnap - Zsolt 145, 15
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.

Vasárnap

Brunó

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Amália
Etelka
Dénes
Gedeon
Fenyőke
Miksa

Mk 2,1-12
Mk 1, 32-39
Jer 17, 12-17
Mik 7,18-20
4Móz 12, 1-15
2Móz 15, 22-27
Mk 2, 23-28

Zsolt 104
Mt 21,18-22
Mt 21, 23-27
Mt 21, 28-32
Mt 21,33-46
Mt 22,1-14
Mt 22, 15-22

Szentháromság utáni 20. vasárnap - Mik 6, 8
13. Vasárnap
14. Hétfő

Kálmán

15.
16.
17.
18.
19.

Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Luciusz

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Helén

Mk 10, 2-9(10-16)
5Móz 27, (11-13)
14-26
2Móz 18, 13-27
Mal, 2, 13-16
Filem 1-22
Ef 5,25-32
lKor 7, 29-31

Zsolt 83, 2-9.14-19
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt

22,23-33
22,34-40
22, 41-46
23,1-12
23,13-28
23, 29-39

Szentháromság utáni 21. vasárnap - Róm 12, 21
20. Vasárnap

Irén

21. Hétfő
22. Kedd

Orsolya
Előd

Mt 5, 38-48
lKor 9, 13-18
2Kor 10,1-6

Zsolt 74
Péld 5,1-23
Péld 6, 6-ll

23. Szerda

A Közt. kikiált.
ünnepe (Gyöngyi,)

Tit 2, 1-10

24. Csütörtök
25. Péntek
26. Szombat

Salamon
Blanka
Dömötör

Péld 6, 12-19
Péld 8, 1-11
Péld 8, 22-36
Péld 9,1-18

1Kor 12, 12-14.26-27

Lk 22,31-38
2Tim 4,5-8

Szentháromság utáni 22. vasárnap - Zsolt 130, 4
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Zsolt 16
Jób 1, 1-12
Jób 1, 13-22
Jób 2,1-10

27. Vasárnap

Szabina

28. Hétfő
29. Kedd
30. Szerda

Simon
Jenő
Farkas

Mt 18, 21-35
Mk n, 24-'-25
lKor 5, 9-13
l Sám 26,5-25

31. Csütörtök

Reformáció
ünnepe

Mt 5, 2-10 (11-12) Jób 2, 11-3,11

NOVEMBER
1. Péntek
2. Szombat

Marianna
Achilles

JSir 3, 37-44.55-57
l]n 2, (7-11)12-17

Jób 3, 20-26
Jób 4, 1-11

Szentháromság utáni 23. vasárnap - lTim 6,16
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Győző

Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Gottfried
Tivadar

Mt 22, IS-22
Jn 15,18-21
Zsid 3,1-6
lKor 3, 16-23
lSám 5, 1-5
Am 7,10-17
lPt 2, 11-17

Zsolt 22, 1-22
Jób 4,12-21
Jób 5, 17-27
Jób 6, 1-10.24-30
Jób 8,1-22
Jób 9, 1-3.21-35
Jób ll, 1-5.13-20

Szentháromság utáni 24. vasárnap - 2Kor 6, 2
10. Vasárnap

Rélw

ll.
12.
13.
14.
IS.
16.

Márton
Jónás
Szaniszló
Klementina
Lipót
Ottmár

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Lk 17, 20-24
(25-30)
Lk ll, 14-23
Lk 18,1-8
Zsid 13, 1-6
Zsid 13, 7-9a
Jer 18, 1-10
lThessz 2, 1-12

Zsolt 22, 23-3~
Jób 12, 1-3.13-25
Jób 14, 1-12
Jób 19, 21-29
Jób 31, 29-40
Jób 32,1-22
Jób 35,1-6

Szentháromság utáni 25. vasárnap - 2Kor 5,10
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Jenő
Odön
Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecilia
Kelemen

Mt 25,31-46
Lk 19, ll-28
Zsid 10, 26-31
Lk 13, (1-5) 6-9
Lk 21, 11-19
Jel 2, 8-ll
Jel 20, ll-IS

Zsolt 70
Jób 38, 1-21
Jób 40,1-14
Jób 42, 1-9
Jób 42, 10-17
Mt 24,1-14
Mt 24, IS-28

Egyházi év utolsó vasárnapja - Örökélet vasárnapja Lk 12, 35

\

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Vasárnap
Hétfő
!<edd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Emma
Katalin
Csongor
Tünde
Stefánia
Noé
András

Mt 25, 1-13
Lk 12, 42-48
Zsid 12, 12-17
Zsid 12, 22-29
Ez 43, 1-7a
lPt 4, 12-19
2Pt 3, 3-13

Zsolt us
Mt 24,29-31
Mt 24,32-44
Mt 24, 45-SI
Mt 25, 1-13
Mt 25,14-30
Mt 25,31-46
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DECEMBER
Advent 1. vasárnapja - Zak 9,9
1. Vasárnap

Elza

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

Aranka
Olívia
Borbála
Vilma
Miklós
Ambrus

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Mt 21,1-9
Lk 1,67-69
Mik 2, 1-5, 12-13
lel 22, 12-13.17.20-21

Zsid 10, 19-23
Jn 18,33-38
Jel 5, 1-14

Zsolt 117
$zs 40,1-11
Ezs 40, 27-31
Ezs 41,8-14
I;:zs42,1-9
Ezs 43,1-7
Ezs 43,8-13

Advent 2. vasárnapja - Lk 21, 28
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.

Vasárnap

Mária

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Emőke
Iudit
Arpád
Gabriella
Luca
Szilárdka

Lk 21,25-33
Zsid 6,9-12
Je12,1-7
Jel 3, 7-13
Mk 13, 5-13
Jel 3,14-22
Zsid 10, 32-39

Zsolt 80
$zs 43, 14-21
Ezs 43, 22-28
Ezs 44,1-8
Ezs 44, 21-28
Ezs 45,1-8
Ezs 45, 9-17

Advent 3. vasárnapja - Ézs 40,3-10
15. Vasárnap

Johanna

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Etel
Lázár
Estike
Viola
Csaba
Tamás

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Mt ll, 2-6 (7-10)
Lk 1, 5-25
Jel 3, 1-6
Lk 3,1-14
Hós 14,6-10
Mk 1,14-15
Lk 7,29-35

Zsolt 85
$zs 45, 18-25
Ezs 49,1-6
I;:zs49, 7-13
I;:zs49, 14-17
I;:zs49, 22-26
Ezs SO,4-ll

Advent 4. vasámapja - Fil 4, 4-5
Zénó

Lk 1, (39-45) 46-55 (56)

23. Hétfő
24. Kedd

Viktória
Ádám, Éva

25. Szerda
26. Csütörtök

Karácsony 1.
Karácsony 2.

27. Péntek
28. Szombat

János
Kamilla

2Kor 1,18-22
Lk 2,1-14
Lk 2, IS-20
Mt 10, 6-22
Ijn 1, 1-10
Jel 12, 1-6.13-17

22.

Vasárnap

Zsolt 106, 1-5
Ézs 51,1-8
Tit 2, 11-14
Tit 3, 4-7
~pCseI 6, 8-15, 7, 55-59

Ezs 52, 13-53, 6
Ezs 53, 7-12

Karácsony utáni vasárnap - Jn 1, 14
,
29.

Vasárnap

30. Hétfő
31. Kedd
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Dávid

Anikó
Szilveszter

Lk 2,22-40
lJn 3,1-6
Lk 12, 35-40

Zsolt 33
$zs 54,1-10
Ezs 55,1-5

Jövel Szentlélek Úristen
és újítsd meg népedet
Egyházaink és világunk, az egész Teremtettség megújítása jegyében, azért imádkozva és
a gyakorlati lépéseken tanácskozva kerül megrendezésre az Egyházak Világtanácsa Hetedik
Nagygyűlése az ausztráliai Canberrában. 1991. február 7-20 között kilencszázötven hivatalos képviselő és vendégek, összesen mintegy kétezren adnak számot a különböző földrészeken, más és más körülmények között élő egyházak életéről és szolgálatáröl.
A főtéma egyházi gyakorlatunk, teológiai gondolkodásunk egyik elfelejtett és kevésbé
hangsúlyozott pontjára irányítja a figyelmet. Hiszen a három hitágazar közül inkább a másodikat szoktuk többet emlegetni: Isten az Atya, Jézus Krisztus a Fiú mellett mintha elfelejtődnék sokszor a Szentlélek. Pedig az újszövetségi jézusi tanítás szerint "az Isten Lélek és
akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk" (János 4,24). Olyan spirituális, lelki, megújulásra van szüksége gyülekezeteinknek, amelyik a látható egyházi struktúrák, a szervezet, a templomok, az ünnepek, a külsőségek megfogható és örvendetesen növekvő jelei mögött a láthatatlan lelki mélységekre is figyel.
A régi teológiai megfogalmazás szerint a Szentlélek "Christus praesens ", azaz a jelenlevő,
megjelenített Krisztus. A testté lett Isten, Jézus szavaira, tanítására, életpéldájára, keresztáldozatára figyelhetünk a Szentlélek munkáján keresztül. Ugyanakkor az is igaz, ahogy pál
apostol írja, a korintusi gyűlekezetnek: "az Úr pedig a Lélek és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság" (2 Korintus 3,17). A názáreti Jézus nem maradt gyönge bethlehemi gyermek, nem
győzte le Pilátus vagy a zsidók vezetőinek hatalma, nem maradt a golgotai kereszten meghalt
és eltemetett hős, hanem az anyagi, materiális világból a feltámadáson keresztül vissza1épett
a transcendentális, lelki világba. Isten megragadható, közel jött hozzánk, ugyanakkor mégsincs a hatalmunkban. Nem mi rendelkezünk vele, hanem Ő rendelkezik velünk.
Még egy ponton fonto~, hogy elgondolkozzunk egyházi gyakorlatunk és tanításunk problémáin. A Lélek ajándékairól, bibliai kifejezéssel élve a karizmatikus ajándékokról van szó sok
mai ökumenikus összefüggésben. Egyrészt vannak egyházak, mint a pünkösdisták, akik a
Szentlélek különleges ajándékaira, nyelveken szólásra, gyógyításra figyelnek ésazt a mércét
alka1mazzák a többi keresztyén egyházra, hogy ott működik a Szentlélek, ahol ilyen jelek
is vannak. Másrészt ismerjük a felekezetközi karizmatikus mozgalmakat, amelyek ugyanezekre a jelekre teszik a hangsúlyt a maguk egyházán belül.
A Lélek ajándékairól szólva onnan kell elindulnunk, ahonnan pál apostol, aki felsorolja
a galatáknak a Lélek gyűmölcseit, "szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás" (Galata 5,22-23). Nem szabad ezekkel szembeállítani a
különleges jeleket, hanem azok a felsoroltakon felül jelenhetnek meg. Mesterünkhöz nem
méltó ítélkezés volna azt állítani, hogy az igazi egyház, az igazi gyülekezet ismérve a különleges lelki ajándékok birtoklása.
Jövel Szentlélek Úristen, szóljon újra ésújra a gyülekezet imádsága. Nem a magunk erejéből hiszünk, hanem a Szentlélek hívei az igén keresztül, világosít meg és szentel magáévá.
Ajándékait arra adja, hogy ha nem is tudunk magunk körül tökéletes világot létrehozni, szabad a jelenleginél valamivel jobbat kialakítani magunk körül.
Az Egyházak Világtanácsa nagygyűlése alkalom arra, hogy egyházak, gyülekezetek, keresztyűnek megvizsgálják életüket, vajon mi valósul meg bennünk és közöttünk a Szentlélek
ajándékaiból. Adja Isten, hogy megtéres ésúj élet, szeretet, öröm, békesség legyen az eredménye önvizsgálatunknak!
Harmati Béla

A Szentlélek a megújulás Lelke
Manapság már szinte bűnösen sokat beszélünk a megújulásról. Alig van olyan világi és egyházi alkalom, ahol szóba ne kerülne. Ahogyan mondani szoktuk: már a vízcsapból is ez folyik. Ha viszont valamit túl sokat emlegetünk, fennáll a veszélye annak, hogy csupán üres
szó marad, és elmarad a megvalósítás. Vagy talán éppen azért beszélünk annyit róla, mert
a szívünk mélyén idegenkedünk a gyökeres változástóI? Hiszen jól sejtjük, hogy szakítani a
régivel, a megszokottal nem könnyű. Minden új megjelenése szülési fájdalmakkal jár. De
jönnek olyan idők, amikor a dolgok a régi módon már nem mehetnek tovább sem a népünk,
sem az egyházunk életében, sem magánéletünkben. Nincs más választásunk: "új szántást kell
szántanunk" (Hös 10,12). Ma ilyen időket élünk, és ebből nekünk nemcsak az idők szavát
kell kihallanunk, hanem Istenünk parancsát is: "újonnan kell születnetek!" (ján 3,7). Az
örömhír viszont éppen az, hogy a megújulás egyúttal Isten által felkínáIt áldott lehetőség is.
Meg-megújuló, "örökzöld" vita keresztyének között, hogy a megújulásnak hol kell elkezdödnie és végbemennie. Az új életet akadályozó külsö feltételekben-e, vagy pedig az egyes
ember szívében. Vegyük például egyházunkat. Vannak akik a zsinatot sürgetik, mert meggyőződésük szerint az elavult törvények között nem képzelhető el egyházunk megújulása. A
minap viszont azt olvashattuk hetilapunkban, hogy nagyon téved az, aki új törvényekkel
akar új életet teremteni az egyházban. Jézus nem tartja helyesnek ezt a szembeállítást. "Az
új bort új tömlőbe töltsétek" - mondja Mk 2,22-ben.
Ennél sokkal fontosabb kérdés, hogy mi az az új, ami gyökeres változást hoz életünkbe.
Mert ami más, mint a régi, a korábbi, még nem feltétlenül új. Lehet hogy csupán a réginek
egy új változata. Sok igazság van a régi mondásban: "Nincs új a nap alatt." "Mert - így
mondja Jézus János evangéliumában - "anú testtől született, test az" (3,6.). Vagyis ami a
gyarló, földhözragadt embertől származik, csakis emberi, gyarló és felemás lehet. Az újjászületés emberileg nemcsak azért lehetetlen, mert - Nikodémus szavaival - az ember nem
mehet vissza anyja méhébe, hogy újrakezdhesse életét. Ha újrakezdhetné is, akár egy hosszú
élet tapasztalataival megrakottan, alapjában véve nem lenne más, mint a korábbi élete. Sok
keserű csalódást megtakaríthatnánk magunknak, ha józanul számolnánk bünös mivoltunk
makacsságával, amikor jobbító szándékkal változtatni akarunk valamin. Ezért használ János
evangélista egy olyan kifejezést az "újjászületésre", amelyet "felülről születésnek" is fordíthatunk. Mert ami lehetetlen az embernek, az lehetséges "felülről'; azaz Istennél. A valóban új ember csak "víztől és Lélektől" születhet meg - mondja Jézus (Jn 3,5). Tehát a keresztség révén, amely Krisztushoz kapcsol, és az Isten Szentlelke által, amely Isten akaratának
megfelelő változásokat visz végbe rajtunk és életünkben.
Ezért nevezhetjük a Szentlelket a szö igazi értelmében a megújulás Lelkének. A Szentírás
a Lélek megújító munkáját két egymást kizáró jelenséggel szemlélteti. A Lélek egyszerre lÚZ
is, meg víz is az életünkben. Nem véletlen, hogy a Szentlélek kettős lángnyelvek formájában
szállt az első pünkösdön az apostolokra. Mert az Isten Lelke valóban szent, tűz, amely megemészt minden szentségtelent, mindent, ami Isten ellenére való az életünkben. De víz is,
amelyet Isten ígérete szerint "kiönt" a pusztaságra, hogy meginduljon az élet dús vegetációja ott, ahol korábban a halál uralkodott. A megújulás Lelkébe vetett reménységet a mi egyházunk sem engedheti át más keresztyén közösségek kiváltságának. Isten Lelke nélkül sok
minden megváltozhat ugyan egyházunkban, de valódi megújulásban csak általa lehet
részünk.
Valljuk meg: az elmúlt évtizedekben elkényelmesedtünk. Most sok friss gondolatra, vállal16

kozókedvre és nem kevés áldozatra van szükség, hogy sokat szenvedett népünk ígéretesebb
jövőfelé vehesse útját. A Szentlélek megújító munkája azonban túlmegy ezen. Ő az Úr Jézus
Lelke, és azon van, hogy egész lényünk Jézus Krisztus képére formálódjék (2 Kor 3,17-18.) Hogy
olyan emberekké váljunk, akiket nem hagy hidegen Isten meg nem érdemelt szeretete (Róm
5,5), és őszintén tudják szeretni még a szeretetre méltatlanokat is (Mt 5,46) Ez az, ami valóban új ebben a világban, ez az, ami soha nem veszti el időszerüségét.
A megújulásnak ezt a Lelkét nem birtokolhat juk, nem rendelkezhetünk vele (Csel
8,18-21!). Egyedül Isten ajándékozhat ja nekünk ott és amikor Ő akarja. Mi azonban gyermeki bizalommal kérhetjük Tőle (Lk 11,13), és oda állhatunk, ahol a Lélek szele fúj, a Jézus
Krisztusról szóló evangélium útjába.
Cserháti Sándor

Az egység Lelke
Valahányszorátéljük, hogy Isten népe, - akár gyülekezeti közösségben, akár ökumenikus találkozásban, akár nemzetközi összejövetelen- mint az első jeruzsálemi gyülekezet "egy szívvel,
egy lélekkel" (ApCsel 2,46), "szívében és lelkében egyként" (4,32) van együtt, a Szentlélek
jelenlétének nehezen felejthető megtapasztalásáröl, pünkösdi élményről beszélünk. Mégis meg
kell kérdeznünk: csupán ilyen érzésekből és hangulatokból áll a keresztyének egysége?
Azokban az időkben, amikor a finn egyház még ellenségesen és gyanakvóan tekintett a felébredtek mozgalmára, s nem ismerte fel benne a Szentlélek munkáját, a prédikációkban is
sokszor támadták és szidalmazták őket. A felébredtek azonban hűségesen jártak az istentiszteletekre. A kérdésre, miért járnak, amikor mindig csak a szidalmakat hallják, így feleltek:
"Amíg a templomban az oltár előtt és a szószéken a Bibliából olvasnak fel, amíg a Hiszekegyet imádkozzák s az Úr által rendelt ároni áldással áldják meg a népet, addig a mi helyünk
ott van." (Turóczy Zoltán: Posztillás könyv, 85.) A Szentlélek munkája és az egység tudata
összefonódott bennük. Nem emberek hitét tartották mértékadónak az egység szempontjaból, mégis meg kell kérdeznünk: nincs-e olyan határ, amelyen túl a Szentlélek már nem
összeköt másokkal, hanem elválaszt tőlük?
Nem az élményt és nem a kegyességet hangsúlyozza ezzel szemben az Ágostai Hitvallás,
amikor kijelenti: az egyház egységéhez elegendő, "hogy egyetértés legyen az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában" (VII. cikk). Sőt, Luther egyenesen odáig
megy, hogy elveti a békét és az egységet is, ha eközben Isten igéjét hanyagolják el, "mert
ezzel már az örök életet és mindent elveszítünk" (idézi Kunst, 386). Míg egyesek az élet egységét hangsúlyozzák, ő a tanítás és a hit egységét emeli ki. Kész ugyan a szeretet egységét
dicsérni, de csak úgy, ha alárendelik a hit és a Lélek egységének (uo. 387).
Az egyház, a keresztyének egységének alapvető kérdése éppen ez. Hiszen az egység semmiképpen sem diplomáciai tárgyalásokhoz hasonló szívós teológiai alkudozások eredménye.
Azzal sem jön létre igazi egység, ha azt tartjuk, hogy a Krisztussal minden hit és minden
élet összefér. Ugyanakkor minden ellentétünkben és vitánkban valóban újra és újra kérdeznünk kell- egyházban, gyülekezetben és személyesen egyaránt -: megvallott ésmegélt hitünket vajon tényleg Krisztus, Istennek Krisztusban az egész világnak adott irgalma
határozza-e meg, vagy pedig ezernyi más érdek és dolog?
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A keresztyén hitnek nem lehet más alapja, mint Jézus Krisztus. A Szentlélek az, aki emlékeztet mindenre, amit Krisztus mondott taIÚtványainak (Jn 14,26), és Krisztust dicsőíti és
az övéből merít (Jn 16,14). Ezért az egység Lelke a Szentlélek. Amikor emberek fáradoznak
az egységért, akkor határvonalakat húznak, elkülönülnek, másokat kizárnak. A Szentlélek
éppen ellenkezőleg az igével hív, gyüjt, megvilágosít, megtart, megszentel . .. Nem embereket határol el, hanem magatartásokat, utakat, célokat ítél meg. Amint Jézus sem riadt vissza
attól, hogy a vámszedők és bűnösök barátjának mondják (Mt 11,19), de közben nem hagyott
kétséget, azért jött, "hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett" (Lk 19,10). A Szentlélek úgy az egység Lelke, hogy az igével Krisztushoz vezet, ezzel a Krisztussal szembesíti életünket és gondolkodásunkat, hitet ébreszt benne, Krisztus képére formálja át az embert.
Nem úgy teremt egységet a Szentlélek, hogyaszámtalanféle emberi érdeklödést, érdekh és
tulajdonságot egyezteti, közös nevezőre hozza, hanem azáltal, hogy Krisztushoz vezet,
Krisztushoz köt és Krisztusban ad növekedést. A Szentlélek által ajándékozott egység nem
képzelhető el másképpen csakis Krisztushoz kötötten, vagyis Jézus Krisztusban.
A Szentlélek tehát azért az egység Lelke, mert Jézus Krisztushoz vezet. Olyan munkája
ez, aminek állandóan történnie kell és soha nem szűnhet meg, amint Luther írja a Nagykátéban. Az egység Lelkének mondva a Szentlelket arról teszünk bizonyságot, hogy a keresztyének egysége, az egyház egysége úgy lesz valósággá, ha a Szentlélek napról napra átvilágítja
életünket Isten igéjével, felfedi bűnünket, bűnbánatot ébreszt, bizonyossá tesz a Krisztusban
a bűnbocsánat felől és új életre indít el.
Nem elég hát, ha az egység a Léleknek csak általunk adott jelzője.
Nem jelzönek, hanem eseménynek kell lennie.
S lehet a Szentlélek munkája rajtunk, bennünk, közöttünk úgy, hogy Jézus Krisztussal
egyesít. Egymással egyek így lehetünk.
Reuss András

A Szentlélek a tanítás Lelke
" ... a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, megtanít majd titeket mindenre, és
eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek" (Jn 14,26). Jézusnak ez a kijelentése,
amelyhez hasonlót János másutt is leírt (vö. Jn 16,13-15), és amely az apostolok tanúsága
szerint az első keresztyének meggyőződése és bizonyságtétele volt (pl. 1Kor 2,10; 2Pt 1,21
stb.) mutatja, hogy Isten igéjének megszólalása, továbbadása, az a-tanítás, amely évezredek
óta hangzik Isten népében, a régi Izráelben éppúgy, mint az egyházban, nem az emberektől
ered és nem az emberek műve, működése, hanem Isten munkája.
Ez először is azt jelenti, hogy a Szentírás, igehirdetésünk és tanításunk forrása, a Szentlélek
műve. Igaz, hogy ehhez embereket használt fel, őket indította arra, hogy Isten akaratáról,
cselekedeteiről tanúskodjanak, és így a megírt ige egyben emberi mű is, benne tükröződik
íróinak egyénisége, sokszor indulata is, mégis Isten igéje, csakhogy úgy, hogy azt az ember
érthesse. A neve is mutatia, hogy mind a kettőt komolyan vesszük: szent (Istené) és írás (emberek műve).
A Szentírás azonban nem csupán "olvasókönyv", hanem olyan könyv, amelynek igéit hir-
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detni, tanítani kell. Igen, olvasni is kell, szorgalmasan,
rendszeresen,
arra igyekezve, hogy
minél alaposabban megismerjük,
sőt megtanuljuk.
De aki szorgalmasan,
rendszeresen olvassa, azt éppen ez a Könyv készteti arra, hogy beszéljen is arról, amit belőle megismert.
Már a régi Izráelben is fontosnak tartották ezt (5Móz 6,6,-9!),
és az első keresztyének is arra
igyekeztek, hogy nemzedékről-nemzedékre
továbbadják,
tanítsák Isten igéjét (2Tirn 2,2).
Amit az egyházban ma is teszünk, hogy hirdetjük, tanítjuk Isten igéjét, családokban és hittanórákon, bibliaórákon és testvéri beszélgetésekben
továbbmondjuk,
újságokban, folyóiratokban és könyvekben leírva terjesztjük, nem egyéb, mint ennek az ősi hagyománynak
a folytatása. Nem ok nélkül fogalrnazták elődeink az Ágostai hitvallásban így az egyház meghatározását: a szentek gyülekezete, ahol az evangéliumot tisztán tanítják ...
De ez a tanítás is a Szentlélek munkája. Már a Szentírás megértéséhez is a Szentlélekre van
szükségünk,
A saját eszünk, értelmünk nem elég hozzá. Azt, amit Isten emberei a Lélektől
indíttatva mondtak és írtak, csak ugyanaz a Lélek tudja érthetővé tenni, megmagyarázni.
Ha
az ember megértéséhez az ember lelkére van szükség, az Isten megértéséhez az Isten Lelke
kell. (l Kor 2, ll). A Szentlélek győz meg minket Isten igéjének igazságáról. Amikor a Szentírást olvassuk, az igehirdetést hallgatjuk, amikor ezek felől tanítanak minket, a Szentlélek
szólal meg bennünk: igen, ez így igaz! Nem emberi mesterkedés, pszichológiai ráhatás, hanem csakis a Szentlélek tud bennünk hitet ébreszteni, Istenhez, Krisztushoz téríteni, meggyőzni minket bűneink bocsánatáról és az örök életről.
De a tanításhoz magához is a Szentlélekre van szükségünk.
Lehet valaki világhírű tudós,
de ha a Szentlélek nem munkálkodik
benne, nem tud "hittant"
tanítani, prédikálni, keresztyén testvéri beszéddel megrettent lelkiismeretű,
bűntől sújtott embereket vigasztalni, a halállal szemben reménységet ébreszteni. Igen, az egyház tanítóinak, a lelkészeknek,
hitoktatóknak, professzoroknak,
teológusoknak
sokat kell tanulniuk, tudományos ismereteket kell
szerezniük, de ezzel még nem lesznek az egyház igazi tanítói. Mert az egyház igazi tanítója
a Szentlélek, aki az emberekben hitet ébreszt, őket megvilágosítja,
bizonyságtevőkké
Krisztus tanúivá teszi őket. A Szentlélek nélkül lehet valaki kiváló irodalomtörténész,
nyelvtudós,
régész, tanító, tanár, csak az egyház tudósa, teológus, hitoktató, igehirdető nem lehet igazán.
Kétségtelen,
hogy Istennek van hatalma azokat is felhasználni,
akik nem hisznek, nem
tudják komolyan venni az igét, nem Jézus tanítványai. Megszólalhat Isten igaz igéje olyanok
ajkán is, akik nem hisznek az evangéliumban.
Jézus ellensége, Kajafás igaz igét hirdetett,
amikor azt mondta: "jobb nektek, ha egy ember hal meg a népért, és nem az egész nép pusztul el" Jn 11,45-51;
vagy Pilátus, aki pogány volt és nem fogadta el se Mózes törvényét,
se Jézus evangéliumát, de kiírta a keresztre: a názáreti Jézus a zsidók királya - ami a törvény
és a próféták nyelvén azt jelentette, hogy Isten maga szenved a kereszten (Jn 19,19-22). De
ez kivétel, Isten csodája. Aki az egyház tanítója akar lenni, annak Isten Lelkét kell kérnie,
hogy igaz tanító lehessen.
Kérjük a Szentlelket, a tanítás Lelkét, hogy segítse azokat, akikre az ige hirdetése, tanítása
van bízva, vagy akik erre a szolgálatra készülnek. Higgyük, hogy a mennyei Atya ad is Szentlelket azoknak, akik kérik tőle (Lk 11,13)
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1991 - a zsinat éve
Már 1987-ben nyilvánvaló volt, hogy egyházunk megújulási folyamatának a lelkek ébredését követő legfontosabb mozzanata lesz a törvényalkotó zsinat összehívása. Bármennyire másodlagos a tartalomhoz képest a törvény és szervezet, meghatározóak nemcsak a jó rend, az
egyházon belüli tisztesség, hanem az egyház működésének - misszió, tanítás, szeretetmunka - hatékonyságát tekintve is.
A totaliter - 1950 - és az autoriter - 1966 - korszak egyházvezetése egyaránt összehívott
zsinatot. Az ezeken a zsinatokon alkotott törvények alapvető belső ellentmondása, hogy egy
olyan államhoz, illetve társadalmi rendhez fűződő hűség jegyében kerültek megfogalmazásra, amely célul tűzte ki - hosszú távon feltétlenül - az egyház elsorvasztását. Az egyházi
életet tekintve pedig a 66-os törvények egy erősen központosított, túlzottan felülről irányított, a világi elemet háttérbe szorított, tevékenységében leszükített egyház képét vetítik
elénk.
Teljes az egyetértés az egyházban, hogy össze kell hívni a zsinatot. Vitát az időpont kérdése
váltott ki. Hiba lenne ezt a vitát lebecsülni, mögötte tartalmi nézetkülönbségek húzódnak
meg. Az Országos Presbitérium - még 1988-ban - 1991/92-t ajánlotta zsinati időpontul,
ebben az ajánlásban történelmi szempont is volt, gondolva a 100, illetve 200 évvel korábbi
zsinatokra. Nyilvánvaló, elődeink iránti minden tiszteletünk ellenére ez nem lehet meghatározó szempont. Ezt jelzi, hogy az eredetileg gondolt 1992-es esztendővel szemben ma már
egyértelmű, hogy 1991 lesz a zsinat összehívásának az éve és abban is formálódik az egyetértés, jó lenne, ha sikerülne a tervezett őszi megnyitást tavaszra előre hozni.
Mitől függ ez? A szükséges előkészítő munka ütemétől, sikerétől. Azonban - véleményem
szerint - az előkészületek ezúttal nem kizárólag törvényelökészítö, alternatív javaslatokat
feltáró, megvitató tevékenységet jelentenek. Ezeken túl vagy inkább ezek előtt a talán leglényegesebb, hogy lelki értelemben alkalmassá váljunk a zsinatra. Négy évtized megnyomorítottsága után ez nem könnyű folyamat. Megszabadulni gyűlölködéstől, indulatoktól és kizárólag az ügyet tartani szem előtt.
A szubjektív elemek és a törvényalkotás kezdete között további megfontolások is felmerülnek. Bármennyire örvendetes a szabad állam - szabad egyház helyzet, nem döntő a zsinati
munka számára az ország társadalmi-politikai helyzete, ez mégsem hagyható figyelmen kívül. 1990 a nagy változások éve. Joggal reméljük, hogy 1991-ben már egy konszolidáltabb
környezetben kerülhet sor a zsinatra. - Belső feladatunk a zsinat megfelelő összetételének
a kidolgozása. A 66-os törvények alapján összehívott zsinat összetételében nem reprezentálná
az egyházat, eleve alkalmatlan lenne - elvileg és gyakorlatilag egyaránt - feladata teljesítésére. Az összetétel kialakításán fáradozó tanácskozásokon megszülethet az a légkör, megvalósulhat az a konszenzus, ami az eredményes zsinati tevékenység előfeltétele. Csak a iö megértés kedvéért: szükséges többek között az ifjúság, a nők, a gimnázium ... zsinati képviseletének a megteremtése.
Akik korábban a zsinat azonnali összehívását sürgették, joggal hivatkozva a szilárd, korszerű törvények szükségességére, azok számára a területrendezés - népszerűen hány egyházkerület, egyházmegye legyen - illetve a személyi kérdések, a tisztújítás jelentettek prioritást. Ezek jó megoldása azonban - ismét utalva a spirituális megújulásra, a belső
megerősödésre, - legalább annyira igényel időt, mint a szellemi-szakmai törvényelőkészítő
munka.
Hitünk, reménységünk szerint a zsinat mérföldkö, más fogalmazásban elhatárolódás lesz,
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egy negyvenkét évig tartó egyháztörténeti korszak után. Ugyanakkor - és ez legalább egyenrangú fontosságú - a jövő egyházát építő nagy esemény, amelyben helyreáll az évezredes
egyházi élet kontinuitása.
Negyvenkét év és a korábbi évtizedek tanulságainak feldolgozása még hosszú ideig téma
lesz, a megújulási folyamat sem ér véget a zsinattal, de illúziók nélkül joggal várjuk - és várják tőlünk - a lutheránus szellem és értékek helyreállítását.
Frenld Róbert

200 és 100 éve is volt zsinat
1791. szeptember 14-én a pesti Vármegyeházán ünnepélyes Veni Sancte-ra gyűlt össze az akkor 700 ezernyi lélekszámú magyarországi evangélikusság száz zsinati képviselője. Az egykori - képzeletbeli - riporter bizonyára így számolt volna be a ritka eseményről:
- A négy egyházkerületet Torlws Mihály, Hrabovszky Sámuel, Szinovitz Mihály és Szontagh Sámuel püspökök, valamint Szilvásy István, Matlwvich Pál, báró Radvánszky Járws és
Radvánszky Ferenc kerületi felügyelők képviselték, élükön ácsai Balogh Péter föispánnal,
egyetemes egyházi és iskolai felügyelővel és helyettesével, báró Prónay Sándor aranysarkantyús vitézzel. Emelte az ünnep fényét az ország főhadparancsnoka, az evangélikus CoburgSaalfeld Józsiás herceg és a katolikus királyi biztos, Brunszvik József gróf ... De ott láthat-

A zsinat elnöke: báró Prónay László

Ócsai Balogh Péter
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő
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tunk olyan ismert közéleti személyiségeket, mint Tessedik Sámuelt Szarvasröl, Rát Mátyást
Győrből, Cházár Andrást Rimaszombatról, Schwanner Mártont Sopronból, Wallaszky Pált
Jolsváról . .. A zsinat elnökévé báró Prónay László csanádi főispánt, valóságos belső titkos
tanácsost választották meg.
Ám ezek csak a külsöségek voltak. Ami tartalmilag is érdekessé és emlékezetessé tette egyházunk első országos törvényalkotó zsinatát - hiszen a 16-17. században a 3 részre szakadt
országban nem volt erre alkalom - az az egyház világi vezetőinek a református patrönusokkal közös tervének remélt és olykor erőszakolt megvalósítása volt. Az ugyanis, hogy mindkét
felekezet dogmáinak érintetlenül hagyásával közös konzisztórium alapításával olyan egységes
szervezet, unió jöjjön létre, amelyben a vezető szerep a világiaké.
Ezért ült össze a pestivel egyidőben Budán, az országházban Teleki Józse! és Uzy Józse/vezetésével a helvét hitvallásúak zsinata is.
A még II. József uralkodásának idején titokban tervezett, berlini orientácijú protestáns
magyar politikai konspiráció adta meg e zsinatok igazi hátterét, a spiritus rektor Balogh Péter
titkos irányításával. (Kitűnően bontakoztatta ki e hátteret Mályusz Elemér "Sándor Lipót fő-·
herceg nádor iratai" című művében, 1926-ban. Valóban úgy volt, amint írja: "az egyháziak
jobbára csak vonakodva és aggodalommal eltelve jelentek meg s a döntő szó nem is az övék
volt a két zsinaton". Plachy András naplója nyomán a rendkívül zajos szinódus egész lefolyását
Szeberényi Andor dolgozta fel és adta ki 1869-ben. Mindkét mű okulásul szolgálhat rövidesen
összeülő zsinatunk tagjainak.)
A heves egyházpolitikai harcok mellett ugyanolyan heves teológiai csatározás is folyt 1791
őszén a Megyeházán, a küriarchia érveivel dacoló, bár defenzív egyházi hierarchia több jeles
képviselője részéről, éspedig hitvallásaink kötelezö vagy szabadon értelmezhető voltáról. Valójában ez is politikai kérdéssé vált az adott helyzetben: a Formula Concordiae eros kitételei
komoly akadályt jelentettek a tervezett unió számára.
A nagy vita végülis politikai zsákutcába torkollott: a bécsi udvar hamar felmérte, hogy egy
erős magyar protestantizmus nem volna számára kívánatos, ezért mind a Helytartótanácsban, mind a Kancelláriában "ad acta" tették a pesti zsinat 4 püspök, 20 lelkész, 4 tanár és
28 felügyelő által aláírt kánonait, s azok végül sem kerültek szentesítésre.
1891. december 4-én a Deák téri iskolánk dísztermében ült össze 100év után ismét egyházunk törvényalkotózsinata. Három püspökünk előző évben történt elhalálaz.ásafolytán új főpásztorok kerültek az egyházkerületek élére: SzeberényiGusztávbányakerületi püspök helyére Sárkány Sámuel
pilisi lelkész, Czékus István tiszakerületi püspök helyére Zelenka Pál miskolci lelkész, Geduly Lajos dunáninneni püspök székébe Baltik Frigyes addigi liptószentmiklósi lelkész került.
Az ünnepélyes megnyitót báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő tartotta, a zsinat világi
elnökévé ugyanakkor Péchy Tamás volt közmunka- és közlekedésügyi minisztert, a Képviselőház akkori elnökét választották meg. Egyházi elnök a rangidős dunántúli főpásztor, a 77
éves Karsay Sándor lett. Bár Prónay Dezső a protestáns unió gondolatát képviselte, a többség
ennek ellene volt. Így a korábbi egyházpolitikai küzdelem mintha itt most elcsitult volna,
s helyébe egy szabadelvű korszak jogászi szeralélete lépett.
Az első ülésszak mindössze egy hétig tartott és inkább csak ügyrendi kérdésekkel foglalkozott. 1892 tavaszán a második, 1893 februárjában 'a harmadik, ősszel a negyedik, s végül
1894 nyarán és őszén az utolsó ülésszakokra került sor. Ezeken új területi beosztást
hoztak, meghatározták az egyházközségek, egyházmegyék, egyházkerületek és az egyházegyetem hatáskörét, és rögzítették az addig kialakult szokásokat. Szétválasztották a zsinat
törvényhozói és az egyetemes közgyűlés legfőbb kormányzó funkcióját. Meghatározták az

22

Karsay Sándor, a zsinat egyházi elnöke

Péchy Tamás, a sinat világi elnöke

egyházi tisztségviselők jogait és kötelességeit is. A zsinat biztosította ugyan az anyanyelvű
igehirdetések tartását, de megtiltotta az egyházközségek nemzetiségek szerinti elnevezését.
A 100 év elötti-budapesti zsinatot 1894. november 7-én ünnepélyes istentisztelet zárta le
a Deák téri templomban Zelenka pál miskolci püspök szolgálatával. Ha nem is tudott e zsinat
a régi táblabirói jogászi szemlélettől szabadulni, s paragrafusokba szorította is az egyház életét, mégis csaknem fél évszázadon át biztosította a Magyarországi Evangélikus Egyház jó
rendjét.
Fabiny Tibor

ZSINATI ALAPKÉRDÉSEK
A régebbi és ma érvényben lévő Egyházi Törvényeink szerint egyházunk törvényhozó és
legfőbb intézkedö testülete a zsinat. Századunkban a most összehívandó zsinat már a negyedik. Mi teszi szükségessé a zsinat újbóli összehívását és egyházi törvényeink újbóli megfogalmazását? Röviden: a körülöttünk folyton változó világ. Az evangélium örök, de mivel az egyház maga is benne él a történelemben és nem "idő felett" hirdeti a Jézus Krisztusról szóló
örömhírt, az ennek külső kereteit alkotó törvényeket is változtatni, módosítani kell vagy akár
újakat alkotni. A sok megoldandó kérdés közül csupán néhányalapkérdéssel szembesüljünk
most.
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Mai életünk talán egyik legizgalmasabb kérdése: az egyháztagság kérdése. Ki tekinthető
egy-egy gyülekezet, illetve a Magyarországi Evangélikus Egyház tagjának? A Szentírás és hitünk szerint azok, akik hisznek Jézus Krisztusban. Igen, de sokan élnek a gyülekezet "peremén". És nem taszíthat juk el magunktól azokat a tesrvéreinket sem, akik annak idején az
úgynevezett "népegyházi életformában" szinte automatikusan "születtek bele" az egyházba, (mert annak idején mindenkit megkereszteltettek) s mára, különböző okok miatt messzire szakadtak. Nem is olyan egyszerü az egyháztagság kérdésének jogi tisztázása. A semmire
se kötelező, nagyvonalú liberalizmus és a szűkkeblű törvényeskedés szélsőségei között kell
megtalálnunk azt a megoldást, amely a lehető legjobban közelíti meg a "szentek közösségét ".
Jól átgondolandó az is, hogy mit jelent tulajdonképpen az ú.n. gyülekezeti elv. Hogyan lehet a gyülekezetek önállóságát úgy körülhatárolni, hogy ne legyen belőle rövidzárlatos, szűklátókörü gyülekezeti sovinizmus, hanem egyházunk a maga egészében is átélhesse naponta
az első korintusi levél 12. részében leírt Krisztus-test csodálatos egységét.
Hogyan lehet a gyülekezetben és a magasabb egyházi szervezetekben a legjobban megvalósítani az önkonnányzatot. Erre a közgyülés népesebb, de szétesőbb közössége vagy pedig a
presbitérium kisebb létszámú, de aktívabb, egyházáért szolgálatot és áldozatot vállalni is
kész tagjai alkalmasabbak-e? A vezetés és a döntés felelősségét mindenképpen azokra kell
bízni, akik "otthon vannak" egyházunk dolgaiban.
A lelkész és nem-lelkészi tagok részvétele és szerepe az egyház vezetésében hogyan valósítható
meg a legidálisabban, az egyenlőség és mégis másféleség viszonyában? S rendezni kell azokat
a kérdéseket is, amelyekkel a két utolsó zsinaton alkotott egyházi törvényeink - a külső körülmények szorításában - nem foglalkoztak. Ilyenek például az egyház missziói munkája,
az iskolák ügye, a diakónus és diakonissza, továbbá a hitoktatók és egyéb gyülekezeti munkások képzése, valamint a régen megvolt, s újra végezhető szolgálatok.
Új egyházi törvényeink megalkotásánál három alapvető szempontnak érvényesülnie kell.
Az első: teológiailag megalapozott és helyes legyen. Vagyis a Szentírás üzenetét tükrözze, azzal ne legyen ellentétes. Mivel evangélikus egyház belső és külső rendjének a szolgálatára készül, tükrözze tarta1mában is a sajátos, lutheri teológiát. S ne csupán valamilyen ünnepélyes
nyilatkozat formájában. A második szempont: feleljen meg a jogi normáknak. A törvény
ugyan csak a keretetadja a tartalomhoz, az egyház szolgálatához. Viszont, ami az egyház
szolgálatának törvénykönyvvel is szabályozott foglalatát adja, annak a jogi normákkal szinkronban kell lennie. S nem elhanyagolandó a harmadik szempont sem: A törvény nyelvezete,
megfogalmazása, kifejezései egyszerűek, világosak, egyértelműek, mindenki számára érthetőek legyenek. Az egyház tagjainak csupán kis százaléka jogi végzettségű. Olyan törvénymegfogalmazásra van szükség, amelyet mindenki megért. A gyülekezetek tagjainak, lelkészi
és nem-lelkészi tisztségviselőinek a jogi zsargon ismerete nélkül is érteniük kell, hogy mik
a jogaik és kötelességeik.
Egyet azonban világosan kell látnunk. Az emberileg elérhető "legtökéletesebb" törvény
sem tudja megújítani az egyház életét. Elősegítheti vagy megnehezítheti és hátráltathatja.
Ezért nem mindegy, hogy milyen lesz. Legyen benne minél több egyházat szerető ember véleménye, látása, tusakodása és imádsága. Egyházunk-megújulni azonban csak a Szentlélek
által megújított életű tagjai által fog. Jöjj, hát drága Lélek "lelkünk újjáteremtője. Új élet
úgy éled, ha Te vagy szerzöje!"
Sárkány Tibor
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ISKOLÁINK,
melyeket újra megnyitni tervezünk

Soproni Liceum

1557-ben egy városi latin iskolából fejlődött ki a hazai protestantizmus egyik kulturális fellegvára, a soproni evangélikus liceum, mely a nyugat-dunántúli iskolák között első helyre
emelkedett. A Liceumnak fennállása óta három fenntartója volt. Először a soproni város tanács tulajdonaként működött. Lackner Kristóf, mint evangélikus és humanista polgármester
végtelen szeretettel istápolta, hisz minden bizonnyal tanulója volt. 1682-tőI1853-ig a soproni
evangélikus egyházközség hordozta terheit, majd 1853-tóI1948-ig - az állami-kezelésbe kerülésig - a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület.
Milyen területre terjedt ki az iskola hatása? Érdemes felfigyelni Poszvék Sándor igazgató
mondatára, amit 1894-ben a liceumnak új épületbe költözésekor mondott: "A tudomány volt
bölcsője a protestantizmusnak. Önmagát, azaz ismeretes alapelveit, 'tudakozzátok az írásokat' tagadná meg, ha az istenimádás templomában nem emelne oltárt a tudománynak is.
"Mivel a soproni iskola rektorai közül sokan Wittenbergben tanultak, nem nehéz kimutatni,
honnan ered a tudomány, a műveltség hangsúlyozása. Ezért kerülhetett ki ebből az iskolából
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a tudósok hosszú sora, mert a diákok itt kaptak kedvet a kutatómunkához is. Így: Döbrentei
Gábor a MTA első főtitkára, Berzsenyi Dániel jóbarátja; Asbóth Sándor, a 48-as tábornok,
aki később Lincoln tábornoka lett; Balassa János, a mült század Európa-hírű sebésze; Gombocz Zoltán, a világhírű finn-ugor nyelvész; a világhírű tudós Manninger Rezső, meg !Wth
Gyula, akiről Sopronban iskolát neveztek el ...
De erős vonala volt a liceurnnak az erkölcsösség igénylése. A morális célkitűzések az intelektuálisak mellett mindig előtérben álltak. Kapi Béla püspök az iskola 375 éves fennállásakor
mondta: "A liceum mindig erkölcsi személyiségek nevelésére törekedett. Mindig az volt az
álma, vágya és kívánsága, hogy olyan embereket állítson a nemzet életébe, akik a földön járnak, de érzik az eget maguk fellett" ... Ide tartozott a becsületességre, a munkaszeretetre,
a család megbecsülésére, a szülők tiszteletére és a hazaszeretetre való nevelés. Ezért írta Berzsenyi Dániel, volt licista: "Mert minden ország támasza, talpköve a tiszte erkölcs ... " A
nemzeti öntudatnak és hazaszeretetnek ápolója volt az iskola. De a türelmesség gyakorlása is
hangsúlyt kapott. Bár az ellenreformáció türelmetlensége kétszer is elűzte az ev. lelkészeket
és iskolamestereket, de a liceum mindig a tolerantia szellemét táplálta (társadalmi rétegződésben, más vallású gyermekek között stb.)
Mi volt az iskola sajátos szolgálato? Az iskolai évekről kiadott értesítők aláhúzzák, hogya
tantestület minden egyes tagja a hazafias, vallásos és erkölcsi érzésnek a tanuló ifjúság szívében való fejlesztése érdekében igyekezett megragadni minden kínálkozó alkalmat, hogy eleget tegyen az e tekintetben is reá háruló kötelességének. Tudták, hogy az "evangélikus öntudatnak" az ápolása a kötelező állami tanterv keretében az evangélikus középiskolákban
egyházunk 1926-ban életbe léptetett utasítása szerint kötelező szolgálat és feladat. Aliceum
sajátos szolgálata ebből az evangélikus identitásból eredt, mely a hitnek templomából indul el
és nyitottá, fogékonnyá tesz a kor kérdéseinek megismerésére, az előrevívő, haladó eszmék,
ismeretek elsajátítására, mindezeknek az adott közösségi életbe való beépítésére és megélésére. Ha az 1948 óta Berzsenyi Gimnázium ismét evangélikus Liceum kíván lenni, a mércét
alacsonyabbra nem helyezheti, mert minden mély műveltségre fogékony, művészi szépre érzékeny, de döntő mödon Isten-hitben szilárd és ebből fakadóan etikailag megalapozott ifjúságra van szükségünk ma. Így tudjuk betölteni Iskoláinkban is erkölcsi feladatainkat, melyekről Lackner Kristóf így írt: "Erkölcsi kötelesség az elődöktől átvett szellemi örökséget
újabb szellemi kincsekkel gyarapítani, csak így lehetünk méltök az átvett hagyatékra."
Szimon János

Deák téri Leánygimnázium
Múltat idéző képek - egykori iskolánk ból
Egyházi iskolánk megadott mindent, amit a tanterv előírt, voltak külön óráink is, elméleti
és gyakorlati szakkörök, - de ami tanáraink, hajdan volt iskolánk emlékét oly gyakran felidézni, az a sok "plusz", a többlet, amit a mindennapi tanításon felül kaptunk. A harmincasnegyvenes években széles látókőrű, nagytudású, de mindig szerény tanáraink, akik a Deák
téri polgári leányiskolában kezdték pályafutásukat még megérhették, hogy a közben létreho26

A Deák téri Leánygimnázium
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zott Evangélikus Leánykollégiumban, majd gimnáziumban adják tovább tudásuk legjavát
s tették ezt a rendszerváltás szomorú pillanatáig, a gimnázium megszüntetéséig.
Diáktársaimmal még ma is rendszeresen összejövünk és ilyenkor felhangzanak a nagy nevek s a "többlet": dr. Zelenka Margit csodálatos magyar és német irodalom órái, dr. Láng
Margit feledhetetlen vetítettképes művészettörténeti órái, dr. Szigethy Lajos történelemórái,
melyekbe egy-egy történelmi versét egy útleírását is beleépítette, a zenetörténeti órák hanglemezbemutatással, amikor dr. Bőhm-Bánkuti Dezső igazgatónk késve érkezett, de kezében ott
volt Erkel Hunyadi László c. operája nyitányának akkor délelőtt megjelent hanglemezfelvétele. Az iskolai ünnepélyek felemelő érzését megelőző ünnepi beszédek névtelen pályázatának izgalma. A Szembe, a Szép Magyarsággal Beszélők Egyesülete, melyre a Tudományos Akadémia is felfigyelt.
Néhány tanárunk nevét említettem csupán, - tanításuknak életem során kiemelten irányító szerepe volt, - de mindannyian megérdemlik munkájuk méltatását, mint ahogy Bánkuti
Dezsőt követő dr. Remport Elek igazgató és munkatársai is méltó folytatói voltak annak a
szellemi légkörnek, tudásbeli irányításnak, amely a Deák téri evangélikus iskola mindenkori
jellemzője volt: a minél jobbat, többet adni a tanítványoknak!
A gimnázium diákjai elsőként állítottak emléket a Kufstein várában raboskodó magyar hazafiaknak, az 1930- 31-es tanévtől az érettségiző osztályok, érettségi emlékként magyar szerzők kéziratban fennmaradt értékes írásait adták ki nyomtatásban (a mi osztályunk Károlyi
Gáspár Két könyv c. iratát a Nemzeti Múzeumban lévő egyetlen példányból másolta le ésadta ki; életre szóló élményt jelentettek a múzeumi órák!).
Ez a többlet vonatkozik anyelvórák színességére, játékesságára. Régi írások lapozgatása
közben egy boríték került kezembe, L. Márta osztálytársnőm küldte vissza a kölcsönkért ceruzával évtizedekkel ezelőtt írt halványuló füzetlapot: a Miatyánk három nyelvű leírása,
azt is megtanultuk. Alapos, érdeklődést felkeltő előkészítések egy-egy színházi előadásra,
hangversenyre, kirándulásra. Lehet, hogy hazánk tájegységeinek történelmi, irodalmi, természeti, képzőművészeti megismerését segítő többnapos utazásaink alapozták meg szemléletben és gondolkodásban mostani, sok élményt adó, határon túli útjainkat?
Egyik tiszántúli utazásunkon kapott képes levelezőlapomra írta a kísérő tanáraink közé tartozó Ruttkay Miklián Gyula ev. segédlelkész, az alábbi sorokat: "Ez a lap legyen mindig az
a rugó, amely a mostani kirándulás szép képét kipattant ja a múlt emlékei közül." A lap betölti írója adta hivatását, de nemcsak egy kirándulás emlékér idézi, hanem egy nagymúltú iskolában töltött nyolc esztendő minden szép, néha szorongásos, de sok örömet és tudást adó
mindennapjait.
Schelken

Pálma

Az aszódi gimnázium
275 éves múltra tekint vissza az aszódi gimnázium: 1927-ig az aszódi gyülekezet hordozta
az iskola fenntartásának terheit. 1927-1948 között a Bányai Egyházkerület Petőfi Főgimnáziuma volt. Az államosítás után is gimnázium maradt.
Az alapításkor az aszódi gyülekezet elemi iskolája mellett - a Podmaniczky család támogatásával - mint latin iskola működött. Az elemi iskola tanítói ugyanis lelkészi képesítéssel
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Az aszódi gimnázium
rendelkeztek. Műveltségük, képzettségük alkalmassá tette őket a magasabb tudományok
tanítására. A tehetséges aszódi fiúk kaptak ebben az iskolában alapképzést - elsősorban a
helyi nemes- és iparosfiuk.
1727-ben a Pest megyei Esperesség különváIt a Nógrádi Esperességtől. Az esperesség területén élő fiúk elött ekkor nyílt meg ez az iskola. Egyre messzebbről hozták Aszódra tanulni
vágyó fiaikat a szülők.
Amikor pedig felépült az új iskola (1769-1771), l 773-ban külön helyen kezdődött az elemi és a latin iskolai tanítást. Egyre nőtt a tanulók száma, de tágult az a kör is, ahonnan a
fiúk érkeztek.
1778-ban Kddassy János rektor 30 fiút tanított, akik közül 14 volt nemes ember gyermeke.
- 6 magyar és 24 szlovák anyanyelvű volt. Aszódról II fiú tanult az iskolában, a többi a környékről és távolabbról jött (Pánd, Alberti, Pilis, Keresztúr, Tápiószele, Gomba, Acsa, Harta,
Becske).
Nem volt olcsó aszódi diáknak lenni! Különösen azoknak, akik szálláson laktak. A teljes
öltözet mellett pénzt is hozniuk kellett könyvre, papírra és egyéb apróságra. A szállást egész
évre, a kosztot fél évre előre kellett fizetni. Így egy diák évente 110-120 forintjába került
a szüleinek. Az első aszódi parasztfiú MasznyikJános volt az iskolában, aki később élete végéig Tiszaföldváron lelkészkedett. Elötte ugyanis csak lelkészek, tanítók, gazdatisztek, iparosok és kereskedők taníttatták fiaikat.
Sok lelkész őrzi életrajzában az aszódi diákéveket (Bartos Pál és Sárkány János szarvasi,
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Chugyik Pál és Bogya Géza aszódi, Hernád Tibor, Tarjan Gyula, Torda Gyula, Zsemberooszky
János, Ruttkay-Miklián Gyula és Géza, Garami Lajos, Turcsányi Károly, Csengődy László, Kiihn
Ernő, Gubcsó Pál és még sok lelkész). Tanítók, jegyzők, orvosok, jogászok alapozták meg tudásukat Aszódon. Sárkány Sámuel, Zelenka Pál és Kiss István egyházunk püspökei is aszódi
diákok voltak. Falu Tamás író, Moravcsik Emilorvosprofesszor,
Moravcsik Géza zeneakadémiai tanár és még sok értékes ember ült az aszódi iskola padjaiban.
A katedrán jól képzett tanárok ültek! A földrajzban tudós Chovan Sámuel az író-költő Csengey Gusztáv, Gyöngyösi László, dr. Osvát Gedeon, a Wittenberget járt Fabry György, Pjacsek
János, Scholtz Józse/, a tankönyvíró Haitsch Sámuel és Zalányi János. Egyetlen élő tanára van
még az evangélikus gimnáziumnak:
Zalán Frigyes matematika tanár.
A gimnázium az államosítás után folytatta az utat. Elsősorban az Aszód-környéki
fiatalok
(fiúk és lányok) juthattak el az érettségiig. Kollégiuma 120 férőhelyes, az iskola épülete, berendezése korszerű, tornaterme jól felszerelt, uszodája pedig egészen új. Ma 58 település 526
diákja tanul Aszódon.

Detre János

Bonyhádi gimnázium

1806-ban, amikor Ferenc császár rendőrállamának
szorítása a napóleoni háborúk hatására
enyhült és a Vérmezőt túlélt magyar értelmiség újra felvette a harcot a Habsburg-ház
hagyományos elnémetesítö politikájával szemben a magyar nyelv használatáért
és pallérozásáért,
a Tolna-Baranya-Somogyi
Ev. Egyházmegye
Sárszentlőrincen
három évfolyamos senioralis
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oskolát alapított Camagyarlakta jómódú faluban az asszonyok kevésbé jártak ki a földekre,
mint a németek, ezért elláthatták az iskolát is), hogy az egyébként túlnyomóan német egyházmegyében magyarul is tudó tanítók szolgáljanak. Az iskola hazafias szelleme az államosításig megmaradt. Ezért érezte jól magát Petőfi az iskolában a tudós Lehr András keze alatt,
ezért záratta be 1853-57 között az önkényuralom. 1870-től kezdve, a bonyhádi évek alatt
az iskola szelleme nem változott: tanulóit - a nemzetiségieket is - igyekezett átvezetni a magyar középosztályba, lehetőleg távol tartva őket a nemzetiségi mozgalmaktói és beépítve őket
a Hűségmozgalomba, melynek szülőhelye volt. Ez a hazafias szellem mégis tudott igen türelmes és megértő lenni pl. az első világháború idején, és a zsidótörvények alatt, és türelmes
volt felekezeti vonalon is. Az oktatásban a természettudományok színvonala a századfordulótói napjainkig kiemelkedő színvonalú (Forberger László, Polgár Dezső és a mai Jurisits József és Katz Sándor). Kiemelkedő tanárai voltak a fentieken kívül Marhauser Imre, Kunst
Henrik, a Hűségmozgalom egyik alapítója és még sokan mások. Tanulók, akikre büszke az
iskola: Petőfi Sándor, Balassa János sebészprofesszor, Illyés Gyula, Wolf-Ordass Lajos
püspök, Lotz János nyelvészprofesszor ... A fénykép az 1908-ban elkészült "új" épületet
ábrázolja.
Krahling Dániel

A békéscsabai gimnázium
Az idén 135 éve annak, hogy néhány békéscsabai szülő kezdeményezésére egy magán algimnáziumot hoztak létre az evangélikus egyház felügyelete alatt. VezetésévelBreznyik Jánost
bízták meg, akit az önkényuralom a szabadságharcban való aktív részvételért eltiltott a nyilvános gyakorlattói, s aki később a selmecbányai fögimnázium igazgatója lett. Az első évben
20 növendéke volt az iskolának. A sok nehézség ellenére a századfordulóra már 372 tanulója
volt. Ekkor épült fel a ma is meglévő épület a Nagytemplom mellett és ekkor vette fel a Rudolf főgimnázium nevet. Ma közel 600-an tanulnak a Rózsa Ferencről elnevezett gimnáziumban.
Az első években - egy-két kivételtől eltekintve - helybeli gyerekek tanultak az iskolában.
Vonzása főleg Arad megye felé erősödött, ami természetes, hiszen abban az időben Békés
megyének jelentős gazdasági kapcsolata volt Arad megyéveI. Az 1858-ban megnyílt szolnokaradi vasútvonal is hozzájárult e kapcsolatok erősödéséhez. Főleg a Békés megyéhez közeli
településekről jöttek ide tanulni gyerekek. Az 1. Világháborúig eltelt években az 1. osztályba
beiratkozottaknak csak mintegy 50%-a volt csabai. Békés megyeieken kívül a legtöbben
Arad, Bihar, Csanád és Torontál megyékből jelentkeztek. A világháborús években az Erdélyből menekültek gyermekei növelték tovább az arányt. Trianon jelentős változást hozott Békéscsaba életében. Arad és Nagyvárad elszakítása után egy nagyobb körzet gazdasági központja lett. Az ipar gyarapodása túlszárnyalta az országos átlagot. A Romániához került
településekről nem jöhettek már tanulni Békéscsabára. A nem Békés megyei diákok közt
Csanád megye vette át a vezető helyet. A vidékiek zöme ekkor már bejáró volt. Békés megyéből főleg a következő településekről jártak be: Csorvás, Újkigyós, Mezőberény, Gyoma, Medgyesegyháza, Kondoros, Kétegyháza.
A gimnáziumnak az eltelt 135év alatt mintegy 9000 diákja volt. Közülük a legnevesebbekből
néhány: Gyóni Géza, Bajcsy-Zsilinszky Endre, a Kossuth-díjasok közül: Mohácsy Mátyás az Ag31

ráregyetem rektora, Balázs Samu színművész és Rábai Miklós táncmüvész koreográfus, továbbá
VidlnJszky Béla festöművész, dr. Gyöngyösi JáIWs író, külügyminiszter, valamint a lelkészek közül: Dr Szeberényi L. Zsigmond esperes, felsőházi tag és Mekis Adám esperes, püspökbelyettes.
Aradi András

A nyíregyházi evangélikus
Kossuth Lajos Fiúgimnázium
Amikor 1946 júniusában kezembe kaptam a több ezer inflációs adópengő okirati illetékkel
hitelesített érettségi bizonyítványomat,
akkor ez az iskola már 140 éves múltra tekintett
vissza. Működése minden időben szorosan egybekovácsolódott
a város életével. Haladó szellemisége meghatározó
és előre mutató volt. Bátor magatartásával olykor korszerűtlennek
is
mondható. Erre utal nem kisebb embernek,
mint Kossuth Lajosnak Turinból 1890. szeptember 30-án keltezett válaszlevele több részlete. A város és iskola vezetősége ugyanis azt kérte Kossuthtói, hogy engedje nevét egy alapítványhoz azért, hogy az ő nevével fémjelzett nagy
idők évről-évre buzdításul szolgáljanak a tanuló ifjúságnak:
"Önöket, tniként becses levelükbőllátom,
főleg az ösztönözte, hogy a Nyíregyházi ágostai h. evang. főgimnázium Magyar
ifjúsága előtt az én emlékem évenként felújíttassék - Mellőzve azt, hogy ez az emlék egy
tiltakozás a politika ellen, melyet a Magyar Nemzet 1867-ben elfogadott: engedjek kérdeznem tisztelt Uraim, vajon jó számításnak gondolják-e fel-felújítani az ifjúság előtt egy oly név
ernlékét, amelyet a Magyar Nemzet képviselőinek törvényszerző nagy többsége még csak arra sem tartott méltónak, hogy tűrje el hallgatagul azt a pusztán névlegessé vált minőséget,
amely ama név viselőjével vele született."
A nyíregyházi gyülekezet kebelében működő gimnáziumnak
a városra, sőt egész megyére
gyakorolt hatása abból a mindenkor mértékadó alapelvből fakadt, ami évszázadokon át jellemző volt egyházunk iskoláira: "Istenért
és hazáért!"
Az Evangélium értéket teremtő és
megőrző szellemében olyan jövendő nemzedéket nevelni, amely a lehető legmagasabb szinten fáradozik, dolgozik majd a haza előmeneteléért
és felvirágoztatásáért.
Történelme során
sok jó és nagynevű tudós tanár fáradozott ezért mind az iskola falain belül mind tevékenyen
munkálkodva a város kulturális és szellemi életén. Nincs itt most mód egyenkénti felsorolásra, de néhány nevet mégis hadd említsek meg inkább azok közül, akikre már személyesen
is emlékezem. Az iskola egykori növendéke, Krűdy Gyula is szeretettel emlékezik többek között Vietórisz Józsefre, akiről Margócsy József, a Pedagógiai Főiskola nyug. főigazgatója, a
gimnázium volt diákja és tanára ilyen mondatokat ír: " ... talán ő testesítette meg legjobban
azt a közéleti tanáreszményt,
amelyről oly sokat beszélünk ma is. Aki nem zárkózik be tudományának szűk körébe és a tanórák keretei közé, hanem komolyan veszi az iskola és az élet
kapcsolatát; aki nem érzi rosszul magát vidéken, hanem országos pályázatokon vesz részt:
egyik (verses) kötete akadémiai elismerésben részesül, a Kisfaludy Társaság tagjai sorába fogadja. Közben több nyelvből fordításokat készít s Vergilius és Szirmay mellett fontosnak tartja, hogy szülöföldjének:
őseinek egyházi énekeskönyvét,
a tót nyelvű teljes Tranoszciuszt
megismertesse
magyar nyelven." (Legújabb énekeskönyvünk
is az ő fordításában hoz több
éneket.) - A Nyírség szülötte, Bessenyei György, testöríró. szellemének ápolásában is kez-
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dettől részt vesz a gimnázium. Megemlítem Belohorszky Ferenc, egyedül még életben lévő
volt tanáromat, aki 1930-ban került a gimnáziumba, aki tanítványai segítségével saitö alá rendezte Bessenyei kisebb költeményeit és egyben vezetője lett a Bessenyei Kör folyóiratának,
a Szabolcsi Szemlének. De folytathatom a sort Zsolnai Vilmossal, a sokoldalú kitűnö pedagógussal, matematikussal, akinek élvezetes matematikai órái felejthetetlenek, vagy a természettudós Schdrbert Arminnal, aki afféle polihisztora, mindenese az iskolának, vagy a magas szellemiségű történelmet-francia nyelvet tanító Gacsályi Sándorral, vagy a nem régiben elhunyt
Szalay Sándor neves atomfízikusunk hasonló nevű édesapj ára gondolok, a kiváló gyakorlati'
fizikusra stb. Az is figyelemre méltó, hogy a Kossuth Gimnázium volt diákjai, később tanárai
közül nem is egy, hanem több lett a jelenben nagy szolgálatot és hiányt betöltő, a városban
működő, Bessenyei György nevét viselő Pedagógiai Főiskola tanára.
És ez csak egy a gyülekezet iskolát közül, amely ma már a 184. évét számlálja. De a nyíregyházi gyülekezetnek az első világháború idején beindult egy leánygimnáziuma is, és
ugyanakkor mindig nagy pedagógiai feladatot töltött be a kiterjedt tanyavilágot is magában
foglaló elemi iskolai hálózata.
A templom és az iskola kezdettől fogva elválaszthatatlan egyházunk életében. Biztos vagyok benne, hogy minden hiányosságuk és nyomorúságuk ellenére, nagyban hozzájárultak
népünk kulturális színvonalának emeléséhez, a hazaszeretet elmélyítéséhez és nem utolsó
sorban kis egyházunk reformáció korától való fennmaradásához!
1956 nyarán ünnepeltük az iskola ISO. éves jublieumát. "A jubileumi előkészületek során
száz és száz öregdiákunk emlékezett meg levélben és élőszóban iskolánkról így: "Itt töltöttem életem legboldogabb éveit!" - írja Horváth Sándor akkori igazgató a jubileumi évkönyvben. És az a legjobb bizonyítvány, amit a diákok állítanak ki. Legyen így a jövőben isi
Labossa Lajos

A kőszegi Gyurátz Ferenc
Evangélikus Gimnázium
Kőszegen, a város északi negyedében, az Árpád-teret zárja a Gyurátz Ferenc Evangélikus
(leány) Gimnázium klasszicizá1ó impozáns épülete. Ma állami mezőgazdasági szakközépiskola működik benne.
A felsőbb leányiskolának indult egyházi intézet századunkban nőtte ki magát rangos gimnáziummá.
A leánynevelő intézet nevelési és oktatási profiljával az evangélikus értelmiség, a törekvő
polgárság, az államalkotó birtokosság öntudatosabb hívő rétegét kívánta a kornak megfelelő
erkölcsi és tudományos ismeretekben részesíteni. Beiskolázási területe a Dunántúl volt, s az
iskolához kapcsolt kollégium lehetövé tette, hogy távol lakók is a gimnázium hallgatói legyenek.
A "felsőbb leányiskola" elsősorban a "né'~ket jelzi, akik magas tudással, támadhatatlan
erkölcsi alappal mint tanító-c.né' 'k, pap-, ,né' 'k, orvos-, ,né' 'k írták be nevüket a mindenkori
helytörténetekbe.
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A kőszegi Gyurátz Ferenc
Evangélikus Gimnázium

Gimnáziumi rangjával kőszegi középiskolánk is felsorakozott országunk oktatásügyének
élvonalába. Leányískola lévén, csupán azzal dicsekedhetik, hogy a nők továbbtanulásának
indításával az élvonalban járt, s számos tanítványát indította el úttörőként az akkor még a nők
számára alig nyitott orvosi, jogász és közgazdász pályán.
Megtehette ezt az iskola, mert kiváló tanárai voltak .. Állítsunk emléket Arató Istvánnak,
a hajdani igazgatónak, aki az iskolába bevezette a szaktantermi rendszert. Emlékezzünk dr.
Bukovszky Ferencre, az utolsó igazgatóra, aki a gimnázium négy osztállyá sorvadása idején a
"bokor iskola" gondolata jegyében mezőgazdasági technikumot szervezett.
Az államosítás után az evangélikus gimnáziumot és a bencés gimnáziumot államosítottan
összeolvasztották. Milyen gonosz ökumené?!
A régi gimnázium épülete és az evangélikus templom egymás mellett vannak. Templom
és iskola. Örök protestáns szimbólum. A jelkép azonban mindig figyelmeztet a megvalósulás
lehetőségére is.
Medvegy Antal
a gimn. volt tanára

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Az orosházi evangélikus gimnázium
Egyházi gimnáziumaink között talán a legfiatalabb és a legrövidebb életű volt iskolánk.
Négy éves előkészítő tanfolyam után, 1937-ben nyitotta kapuit. Az addig Békéscsabára, Szarvasra és H6dmezővásárhelyre utazgatö, vagy internátusokban lakó orosházi és környékbeli
diákok ebben az iskolában találták meg az "alma mater'<t, A hamar népszerűségre szert tett
iskola 20-30 km-es körzetből vonzotta a tanulni vágyókat. Még a szomszédos Csongrád
megye Orosházához közel eső településeiről is jöttek diákok. Az 1948-ban bekövetkezett államosításkor, a közben megszervezett dolgozók gimnáziumának tanulóit is beszámítva, közel
700 volt az iskola diákjainak a száma. A legtöbb tanuló természetesen a "legnagyobb magyar
falu'tböl, az 1946-ban várossá nyilvánított Orosházáról került ki.
Minek köszönhette ez a fiatal iskola az egyre növekvő népszerűségét? A válasz egyszerű.
Kiváló tanárainak és az általuk képviselt szellemiségnek. A gimnázium első igazgatóját, néhai Benkő István magyar-történelem szakos tanárt, tanügyi főtanácsest kell először említenem, aki meghatározójává lett szellemi és emberi értékeivel az induló iskolának. A következő
tanárok kvalitását mutatja a későbbiekben betöltött pozíciójuk. Rövid ideig tanára volt iskolánknak néhai dr. Fekete Zoltán, aki a Kertészeti Egyetemnek lett tanszékvezető tanára, országos egyházi felügyelőként a legmagasabb világi tisztséget töltötte be egyházunkban. Bencsik
István matematika-fizika tanár később a debreceni Agrár Egyetem rektora lett. Elek László
tanár a szarvasi Óvónőképző Főiskola tanáraként működött. Irodalmi munkássága ma is jelentős. Bor Pál matematika-fizika tanár a szegedi Tanárképző Főiskola tanáraként ment
nyugdíjba. Kerti Károly rajztanár később a tatai Festőiskola tanára lett. Az orosházi népfőiskola lelkes szervezöi voltak Péterfia Zoltán magyar-német, és Frenyó László magyar-latin szakos tanárok. A régi tanári gárdából Orosházán él és nyugdíjasként a jogutód iskola könyvtárában dolgozik dr. Tömböly János földrajz-történelem szakos tanár, miközben az orosházi
gyülekezet és a nyugatbékési egyházmegye felügyelői tisztét is betölti.
Rövid életű egyházi iskolánkból sok értékes ember került ki, akik közül ma is sokan szolgálnak egyetemi, vagy főiskolai tanárként, különböző értelmiségi pályákon a magyar közéletben. Közülük a legismertebb Szokolay Sándor zeneszerző. Végül egyházunkban ma is hűséggel szolgál több olyan lelkész, akik az orosházi evangélikus gimnáziumnak voltak diákjai.
Pintér János

A szarvasi Vajda Péter Gimnázium
és a Luther Márton Tanítónőképző
nevelő munkája
E két nagymúltú iskolánk neve nem véletlenül került egymás mellé ebben a címben. Hiszen mindkét iskolánk egy tőből fakadt, évtizedeken át egy intézményként működ tek és amikor a tanítóképző önálló iskola lett, (1906) akkor is szoros kapcsolat maradt az immár két
intézmény között.
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Mind a gimnázium, mind a tanítóképző csíráit már ott találjuk Tessedik iskolájában.
(1795) Ebben a tanintézetben nem csak mezőgazdsági ismereteket tanítottak, hanem közis-

mereti tárgyakkal is foglalkoztak. De gondoltak arra is, hogy az ott tanuló ifjak képesek legyenek arra, hogy ismereteiket tovább adják. Ebből a magból nőtt ki a későbbi gimnázium,
illetve a tanítóképző.
Tessedik iskolájában a már említett tantárgyak tanítása mellett komoly egyházi nevelés is
folyt. A keresztény életvitelben Tessedik járt elől jó példával. Népének felemelése számára
hitbéli parancs, keresztényi szolgálat, a szeretet parancsának való engedelmesség volt. Ez a
szeretet nála nem azt jelentette, hogy mások kedvében jár, hanem azt, hogy az érdeküket nézi. Ahhoz, hogy valaki mások érdekében eljárhasson, sokoldalúan képzett embernek kell
lennie. Nem mondom, hogy Tessedik iskolájának minden tanárát, növendékét ez a szellem
hatotta át, de hogy ez a lelkület az egész iskolára kihatott, azt tények bizonyítják.
Ennek a lelki tartásnak nagyon sok velejárója, hasznos következménye volt. Ilyen pl. a más
felekezetűekkel szembeni türelmes, megértő magatartás. Hiszen ebbe az iskolába nem csak
evangélikus tanulók jártak. A helytartó Tanács kötelezte is Tessediket, hogy iskolájának kapuit az egész ország fiataljai számára tartsa nyitva. Nincs adatunk arról, hogy ebből a sokszínű felekezeti összetételból valaha is valamiféle villongás következett volna. Ez a szellem jellemezte az ebből kinövő gimnáziumot és a tanítóképzőt is.
Tényként kelllerögzítenünk azt is, hogy nem csak Tessedik iskolájának, hanem a belőle
kisarjadzó gimnáziumnak és a tanítóképzőnek is kitűnő tanárai voltak. Csak néhányat említünk meg közülük: Ballagi Mór, Tatay István, Benka Gyula, Uzjda Péter. A későbbiek közül
dr. Nddor Jenő, dr. Gasztonyi Józse/, dr. H anzó Lajos, dr. Pálos György. A tanítóképző tanárai
közül Kiss Sándor, Léviusz Ernő, majd az iskolák államosítása előtti időszakból dr. Kada Judit, Fodor Józse/, dr. Urbancsek János, Sikari Kovács Margit, dr. Palov József.

Szinte felsorolhatatlan azon növendékek névsora, akik országos hírnévre tettek szert. Közülük néhánynak nevét a régi Tessedik épület homlokzatán elhelyezett emléktábla őrzi. Így
többek között Chován Kálmán a magyar zongora-methodika úttörője, Székely Mihály a repülés kimagasló tudósa, Gyóni Géza költő nevét találhat juk itt.
A ma élő növendékek közül Melis György operaénekes, Ugrin Gábor karnagy, Borgulya
András zeneszerző, a Zeneművészeti Főiskola tanára fémjelzi e két iskolánkban folyó nagyszerű pedagógiai munkát.
Végezetül álljon itt egy volt növendék - Bilibok Péterné, Pribelszky Zsuzsanna visszaemlékezése egykori iskolájára, a Luther Márton Tanítónőképzőre: "Sohasem tapasztaltam vallási
türelmetlenséget, pedig sokféle vallásúak voltunk. Együtt ültünk a reggeli könyörgéseken
nagy-nagy békességben. Azóta is büszke vagyok egykori iskolámra. Itt tanultam meg tisztelni az igazságot, toleránsnak lenni a másféle felfogású emberek iránt, és mindenek felett az
evangélikus hagyományok tiszteletét. Pedig nehéz időszakban éltünk. De tanáraim igaz emberi magatartásra, tisztességes, becsületes munkára neveltek. A szarvasi tanítónőképzőben
kaptam mintát - és nem csak én egyedül, hanem mindannyian - emberségből, hazaszeretetből, a tudomány művelésére törekvésből. Itt neveltek arra, hogy törödnöm kell minden
egyes gyermekkel, méltányolni képességeit, gondozni tehetségét, áté~zni személyes gondjait, nyesegetni hibáit ... Ezt igyekeztem magam is tanárrá válásom után tovább adni." (Megjelent a Diakonia 1985 1. számában "Örökségünk - a szarvasi evangélikus pedagógusképzés" c. tanulmányban.)
id. Fasang Árpád
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Néptanítók, kántorok, leviták
Lelki szememmel ma is látom fehér hajú, nagybajúszú, vékony testalkatú kántor-tanító
öregapámat, amint a Torontál megyei Padina evangélikus templomának orgonapadján ül.
Keze a játszóasztal billentyűit tapogatja. Erősen meggyengült szeme már nem látja a korálkönyv kottáját, ujjai mégis biztosan siklanak végig a billentyűzeten. Már nagyon régen fejből
szokta játszapi a korálokat. Hosszú házasságukban hűséges hitvese mellette ill a padon, s halkan súgva diktálja az énekversek szövegét. Nagyapám az orgona hangjával együtt megszólaló
vox humanaval, szépen szóló tenorhangjával vezeti a gyülekezet éneklését. Nemcsak szokás,
de szabály is volt, hogy a kántor előénekes, énekvezér is legyen az isntetiszteleti éneklésben.
A tanítók hajdan a lelkészek számára nagy segítséget jelentettek. Már a XVI. század második felében minden parókiával rendelkező falu iskolát is tartott fenn, ahol a tanító feladata
volt az ifjúság vallásoktatása és erkölcsi nevelése. Arra is igyekeztek, hogy az anyaegyházközséghez tartozó helységekben (ma filiáknak: leánygyülekezeteknek nevezzük ezeket a helyeket) is legyen alkalmas személy, aki ezt a feladatot ellátja. Preceptor vagy moderátor volt
a címük, míg a plébániák, illetve parókiák iskoláiban rektor volt a tanítók címe. Volt idő,
amikor egyes tanítókból lettek a lelkészek a gyülekezetek meghívása folytán. Néha 10-IS
évi tanítói munka után hívtak meg egy-egy személyt lelkészi szolgálatba, akit aztán a püspök
(szuperintendens) felszentelt, s beiktatott.
Az első világháborút megelőző és a két világháború közötti időben a tanítók képzése egyházi tanítóképző intézetekben történt. Ilyen volt pl. az Eperjesról Miskolcra átköltözött Evangélikus Tanítóképző is. Ebben a képzőben müködött irodalmi kör és önképzökör, Ez utóbbiban a képzősök teológiai képzettségű tanárok vezetésével és irányításával felkészülhettek
prédikációk és imádságok írására és tartására. Így némi gyakorlatot is szerezhettek abban,
hogy alkalomadtán vagy rendszeresen helyettesíthessék a szórványszolgálatot nehezen ellátó
lelkészeket. A képzősöknek alkalmuk volt ezekben az intézetekben a kántori képesítést is
megszerezni. Általában hozzátartozott a tanítói oklevél megszerzéséhez a kántori képesítés
megszerzése is.
.
A néptanító a betűvetés és számolás tudományának megtanításán túl, a földrajz és történelem hasznos ismereteinek továbbadása mellett mindig törekedett a nevelésre, erkölcsi értékek kifejlesztésére, a hazáját hűségesen szolgáló jó hazafi és az egyházát megbecsülö, azért
áldozatot hozni is tudó hívő ember formálására. Ebben volt a tanító a lelkész mindenkori
munkatársa korábban, és ennek a lehetősége nyílik meg a jövőben a megújuló iskolarendszerben. Az egyházlátogatást (carionica visitatio) végző püspök is mindig azt vizsgálta, hogy
a tanító alkalmas-e erkölcsi példaadásra. Nemcsak a tudományos felkészültség szempontja
volt a döntő, hanem a nevelői készség megléte és érvényesülése.
A kántori szolgálat nagyon fontos egyházunk istentiszteleti életében. A siralmas, vontatott,
bizonytalan éneklés lehangoló, elkedvetlenítő hatású. Ha nem ill senki az orgonapadon, szétesik a gyülekezet éneklése. A kántor-tanítónak alkalma volt az istentiszteleti énekeket megtanítani, gyakorolni az iskolapadokban ülők körében. Az egyházi énekek éneklésének nagy
szerepe volt a reformáció terjedésében. Az énekek szövegében megszólalt igei tanítás segített
az evangélium igazságának megismerésében és elsajátításában, vigasztaló, útmutató, Isten
szeretetét hirdető mondanivalójának átvételében. A kántornak lehetősége volt énekkart, zenekart szervezni, s így ezek által az istentiszteleti alkalmak áhitatát fokozni, elmélyíteni.
Sok helyen és sokszor végeztek kiváló szolgálatot a tanítók levitai munkájukkal. Ott, ahol
a lelkésznek nagyon sokfelé kellett istentiszteleti szolgálatot végeznie, bizonyos esetekben a
37

helybeli evangélikus tanító tarthatta meg az istentiszteletet. Ilyen eset volt pl. a lelkész betegsége, vagy más szórványban végzendő szolgálata. Ilyenkor a kántor-tanító levitaként, vagyis
alkalmai igehirdetőként is szolgálhatott. Legtöbbször ugyan csak posztilIából (igehirdetésgyüjteményből, prédikációs kötetből) olvastak fel egy-egy, az adott vasárnapra alkalmas prédikáciöt, de ez mégis azt jelentette, hogy a gyülekezet nem maradt ige és igehirdetés nélkül.
Az a reménységünk, hogy megújuló, feléledő iskoláinkban tanító evangélikus tanítóink nemcsak képesek és alkalmasak lesznek erre a sokrétű szolgálatra, de végezni is fogják ezt örömmel és szeretettel Urunkhoz és egyházunkhoz hűségesen.
V~tő Béla

Fiatalok a gyülekezetben

o

Gyakran hangsúlyozzuk, hogy a MEVISZ-t nem pozitiv, hanem negativ igény hívta életre.
1988-ban nagy hiányát éreztük egy olyan összetartó erőnek, amelyelsősorban a fiatalokra
koncentrál. Nem csak a velünk való foglalkozásra vágytunk, de azok a munkaterületek, szervezett lehetőségek, ahol mi dolgozhattunk volna, sem voltak kiépítve. Azt szerettük volna
elérni, hogy aki tenni akar, annak rendelkezésére állhasson egy információs, anyagi, szervezeti bázis.
Dolgunkat nehezítette (és nehezíti ma is), hogy sok területen újra kellett kezdeni a munkát. Közvetlen múlt és hagyomány nélkül indultunk. Természetesen a korábbi (és még ma
is folyó) rendszeres alkalmak adtak háttért, hiszen ezeken született meg az igény a szövetség
létrehozására. Föt, Gyeries és a sok helyütt folyó gyülekezeti, egyházmegyei ifjúsági munka
nélkül ma MEVISZ sem lehetne.
Kezdettől fogva hangsúlyozni kívántuk azt a ma talán még jobban megerősödő elvet, hogy
a MEVISZ-nek tevékenységével a gyülekezeteket. azok életének megújulását kell segítenie.
Eddigi tapasztalatom az, hogy nehéz ezt valóban megélni. Egymástól távol élő gyülekezetek
támogatása (budapesti központtal) közvetlen úton nem megoldható feladat. A szövetség nem
akarja, és nem is tudja helyettesíteni a helyi munkásokat.
Akkor eleven egy gyülekezeti közösség, ha a lelkész és a főállású alkalmazottak mellett
nagy számú önkéntes csapat áll, akik segítik őket. Ha más vezeti az ifjúsági órát, mint a gyerekórát, és megint mások látogatják rendszeresen a közelben lévő nevelő intézeteket, a mozgássérült gyerekeket. Kiveszett sokunkból a kezdeményező szándék, nem életterünk a gyülekezet. Ezen az állapoton változtatni kellene.
Egyházunknak szembe kellene már néznie azzal a kihívással; hogy egyre inkább az "utca
embere", a kívülálló felé kell fordulni, őt kell megszólítani. Hazánk társadalmi mobilitása,
valamint a szekularizáció és az egyházak irányában megmutatkozó újfajta nyitottság kettőssége határozott koncepciót igényel, ami alapján közelíthetünk a körülöttünk élő emberek felé.
Akkor érzi jól magát valaki egy közösségben, ha hamar kap értelmes feladatot. "Neked
ez a dolgod, ezért van szükségünk rád, így vagy nélkülözhetetlen." Új, eddig kevéssé gyakorolt szemlélet ez. Abban látom az ifjúság helyzetét speciálisnak, hogy könnyen mozgatható,
jól terhelhető, csak lássa, munkájának célja, értelme van.
És ez az a pont, ahol a MEVISZ segíteni tud az egyes gyülekezeteknek. Egyrészt igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy mennyi lehetőség van egy fiatal számára. A gyülekezet
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területén élő, de ahhoz nem kapcsolódók felkeresése, hivogatása, a különbözö otthonok, sérültek, magányos öregek rendszeres látogatása, gyermekmunka
segítése, az istentiszteleti liturgiában való résztvétel olyan területek, ahol rengeteg tennivaló akad. Meg szeretnénk győzni a fiatalokat arról, hogy szükség van rájuk.
Ugyanakkor - lehetőségeinkhez
képest - szeretnénk az ilyen jellegű munkákhoz segítséget is adni. Közös táborozással, találkozók, tanfolyamok szervezésével, reménység szerint
egyre több kiadvánnyal, friss információkat tartalmazó körlevél (MEVISZ-hírmondó)
rendszeres megjelentetésével
igyekszünk segíteni azokat, akik tenni akarnak, mert magukénak
érzik ezt az egyházat.
Tény, hogy sokszor be kell látnunk, valami még nem megy. Erö-, és tapasztalathiány
sokszor nehezíti, akadályozza munkánkat.
Gyakran fogalmazunk meg olyan célokat, amik elérésére még nincs reális lehetőség. Ezért hívunk mindenkit közénk, hogy erőinket jobban koncentrálva talán jobb hatásfokkal végezhetjük vállalt dolgainkat.

ifj. Zászkaliczky

Pál

~

Ujra indul a diakonissza munka
Semmi sem bizonyíthatná
jobban, hogy a diakonissza életforma és abból fakadó szeretetszolgálat az egyházhoz szervesen tartozik, mint az, hogy most amikor az egyház megújulását
kérjük és éljük a dikonissza munka is indul. Szinte egy időben minden,- olyan, mintegy szerelvény, amely össze van kapcsolva és induláskor minden része mozdul, indul. Ezért szeretnénk mi evangélikus diakonisszák az őszinte bűnbánatban
a kölcsönös megbocsátásban
és
a bocsánat elfogadásában
egyházunkkal
egy lenni! Mindez azért, hogy a mi Urunk Jézus
Krisztus magasztaltassék
létünk, szolgálatunk által a megtérésre jutott emberek életében.
A diakonissza életre Jézus Krisztus szólít meg és hív el fiatal leányokat, akiket nem a családi élet kötelékének Istentől való rendjébe állít, hanem ez alól feloldja és szabaddá teszi egészen a másokért való szolgálat végzésére. Ezért nem a lemondás, fölajánlás, hanem a Néki
való engedelmesség öröme, békessége tükröződik életükön. Mi, akik közel negyven évi félreállítottság ideje után indulásra kaptunk felszólítást, nagy kérdéssel fordulunk Isten felé, hogyan, s miképpen induljunk? Hiszen az időnk lejár, kis csapatunk csak töredéke a réginek.
Könyörgő kérésünk ez: cselekedj Uram Te, kinek hatalma végtelen, szöli, hívj, küldj mint régen! De kérésünk fiatal leány testvérek felé is szól. Mondjátok el a kérést: Istenem segíts megérteni reám vonatkozó akaratodat. Nehogy más utat járjak, mint amelyiken elindítani és vezetni
akarsz. Add, hogy azt a munkát, szolgálatot végezzem, amelyet Te akarsz rám bízni. Csak az
Istennek való engedelmességben
lesz az embemek igazi békessége, öröme és végül üdvössége.
Az engedelmesség útja Jézus Krisztus útja. Azért mondja Ő: Jer kövess engem!
Magyarországori három Anyaház működött, most kettő indul Isten kegyelméből és segítségével. Győrben az Evangélikus Szeretetházban
és Budapesten a Fébé Diakonissza Egyesületben. Lehet érdeklődni és jelentkezni, hogy valaki az ismerkedés, felkészülés és felkészítés
lehetőségeiben
részesüljön.
'
Örülök, hogy a testvér család névsora a régi nevek mellett a mostani új nevekkel is gazdagodik. A régiek: Dona, Mária, Zsuzsanna stb. a maiak: Ágnes, Ildikó, Anikó vagy netalán Zsanett. Jövel Szentlélek Úristen életerőddel belénk, közénk! Anyaházunk egyik falán ez a vers
áll:
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Mit akarok én?
Szolgálni az Úrnak minden elesettben
Minden nyomorultban.
És mi a jutalmam?

Nem azért szolgálok, hogy jutalmat
Elismerést nyerjek
Szolgálok hálából égő szeretetből.
Elég jutalomnak, hogy szabad szolgálnom.
-,
(Löhe V. nyomán.)

Illés próféta mielött letette tisztét, szolgalatát azt a parancsot kapta Istentől, hogy hívja el,
avassa föl helyébe Elizeust. A történet S .erint Elizeus elbúcsúzott szüleitöl, ott hagyta a mezöt, az addigi munkáját és ment Illés után és szolgálatba állt helyette. Uram jelölj ki, küldj
el akit Te akarsz a helyünkbe, mert a munka sok Te így láttad és mi is így látjuk.
Csapó Margit diakonissza testvér

Túrmezei Erzsébet:

Csak alagút!

(P·ztatás 1951-ben a szétszóródás előtt)
Ahogy az alagúba értünk,
egy kicsi lány fölsírt nagyon.
Édesanyja hiába békítette:
"Mindjárt kiérünk! Ne sírj, csillagom!"

Hisz Jézus is így biztat mindig
a sötét alagúton áto
A végtelennek tetsző éjszakában
egyre hallom vigasztaló szavát:

Végigkísért a rémült sírás,
végig a biztató szavak:
"Meglátod, milyen hamar világos lesz!
Meglátod, milyen szépen süt a nap!"

"Hiszen hazatartunk a fénybe!
Hamar elérjük a kaput,
és akkor minden sötétségnek vége!
Ne félj! Ne sírj! Hiszen csak alagút!"

És ez a kedves, biztató szó
égi üzenet volt nekem,
Amint egyre csengett a nagy sötétben:
"Hamar kiérünkl Ne sírj, gyermekem!"

Kiértünk. N~vetett a napfény.
A kisleány is nvetett.
"Csak alagút!" - ismételgettem egyre
magamban a drága feleletet.

Túrmezei Erzsébet

Együtt áldjuk a Magvető kezét ...
(Vigasztalás 1952-ben a szétszóratás után)

A magvetés is széjjelszóratás.
Kik nem együtt voltak, szertehulInak,
omló hantok közé símulnak.
Fakad-e élet? Lesz-e aratás?
Barázda éje mélyen eltemet.
De ha életté lesz halálunk,
mi újra egymásratalálunk,
ne féljetek, testvérbúzaszemek!
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Ha kín, ha rothadás a részünk,
nem remegünk, előrenézünk,
és bízó hittel hullunk szerteszét.
Mért keseregnénk tompa gyászban?
Holnap friss zöldben, ért kalászban
együtt áldjuk a Magvető kezét!

ÉVFORDULÓK, EMLÉKEZÉSEK
450 ÉVES A MAGYAR ÚJTESTAMENTUM-FORDÍTÁS

Sárvári evangélikus templomunk oltárán néhány év óta a Sylvester János általlefordított Újtestamentum található. Az eredetiről készített hiteles másolat jól szemlélteti, hogy ez a könyv
méltán kapott elismerést megjelenésével, formájával, illusztrációival.
Sylvester Jánosról, valamint a reformáció magyarországi elterjedéséröl már több megemlékezés jelent meg evangélikus naptárakban. Kiemelkedő szerepet játszott Nddasdy Tamás, aki
erkölcsi és anyagi támogatást biztosított feleségével Kanizsai Orsolyával együtt. A főúr szándéka találkozott a tudós tervével, és már IS36-ból adatot lehet találni arról, hogy a fordítás
munkája folyamatosan halad előre. Sylvesterben különös módon találkozott a humanizmus
és reformáció a tudós nemzeti önérzettel. Ő maga írt arról, hogy "Néhány éve még a többi
nemzet azzal sértegetett bennünket, hogy az oroszoknak is van saját nyelvükön evangélikumok, csak a magyaroknak nincsen" - lett, mert sok fáradozás és nehézség ellenére amelyek
nyomtatás közben adódtak, megoldódtak.
Az első, és megbízhatatlan nyomdász Srutius után Abádi Benedek szakértelemmel és lelkiismeretesen fejezte be az első Magyarországon nyomtatott és magyar nyelven megjelent könyvet. Formailag két elkülönített részre bontották. Az első tartalmazza a négy evangéliumot és
az apostoli cselekedetekről írt könyvet. Már a címlap megfogalmazása is figyelmet érdemel:
Uij Testamentu Magar nélwen melyet a Görög és Diak nelwből ononnan fordiitand az Magar·
nípnek Keresztén hűtben való ippülisire.
Kik voltak azok akik épültek ebből a könyvböl? Azok az olvasni tudó nemesek és polgárok,
papok és tanítók akiknek megadatott a könyv kiváltsága. Természetesen azokról sem feled41

kezhetünk el, akik rendszeresen naponként, vagy vasárnaponként templomokban hallották
felolvasva Isten igéjét. Ezek az emberek a gyakori hallgatás által Sylvester szóhasználatának
nyelvi gazdagságát maguk is elsajátították és beépítették a mindennapi beszédbe.
Az Újtestamentum magyarnyelvü fordítása mellett fontos helyet kapott a könyvek magyarázata, a szöveg helyes értelmezése. A hithez például ilyen megjegyzést fűzött: "Az hűt az
istennek szentsighes ajándoka nékünk lelki kenyir, nevel ez és örök iletet ád". A szatmári
i-ző nyelvjárás használatávalkészült az egész könyv tudatos szerkesztése. Sylvester elsőnek
ismerte fel, hogy nyelvünk alkalmas időmértékes verselésre. A hosszú és rövid szötagok szabályos váltakozásával írt versek példájával követendő formát adott a későbbi költőknek.
Sylvester jellegzetes evangélikus - lutheri - tanítást adott a Római levél összefoglalásakor: "Ez a Christus egyházának fundamentuma, melynél egyebet senki nem vethet, melyet
kezdettől fogva sokan el akarnak rontani és mostan is el akarják." Nem enged félreértést"
minden nipnek ... csak a Christusban való hütnek általa nyerjik meg az Úr isten előtt való
megigazulást. Azaz az Úr isten irgalmasságából üdvözőljenek nem az ő érdemekből, de mely
irgalmasságot sem meg nem foghaták sem meg nem nyerhetnék, hanem csak az hütnek
általa".
Luther közismert tanítását, hogy az ember ingyen, kegyelemből, hit által igazulhat meg
Isten előtt, 450 évvel ezelőtt Sylvester Újtestamentum fordításán keresztül a magyarság széles
rétegei ismerhették meg és lehetett-e tanítás életük meghatározó tényezőjévé.
Solymár Gábor

A CSEPELSZIGET
REFORMÁroRÁRÓL
- 400 éve halt meg Skaricza Máté A háttér

Buda elfogJalásávaJjelentős magyar területek kerültek 150 éves török uralom alá. A magyarországi török uralom történetében - összefüggésben a török birodalom általános belső helyzetével
- - két szakasz különböztethető meg. A XVI. században a török terjeszkedő, előretörő, hódító
hatalom volt, céljai túlmutattak Magyarország meghódításán. Nagyobbszabású terjeszkedése a
60-as évek végén megállott ugyan, de a török uralom határa ezután sem volt "zárt vonal": igyekezett azokat a falvakat, településeket is adóztatni, amelyek területei szomszédságába estek: lassú
terjeszkedése a békeévekben sem szűnt meg. A XVII. században viszont főcélja már nem a hóditás, hanem a meglévő területek megtartása volt.
A török uralom szegélyén, ahol szinte állandósult a háborúskodás, a pusztulás méretei még
nagyobbak voltak. A török csapatok rablásaikkaJ újra m~g újra rombadöntötték a falvak építő
munkáját. A végvárak érdeme, hogy "megszűrték" ezeket a támadásokat, és nagyon sokszor
megsemmisítették a betört ellenséges csapatokat. A végvárak harcát azonban megérezték a török
fennhatóság alatt álló települések is. A magyar katonák nem vittek el ugyan embereket rabszolgának, mint a törökök, de kifosztották a falvakat, e1riasztották a lakosságót.
Erdély élte a maga "külön életét", a török és a Habsburgok ,,árnyékában".
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Működése
Skaricza Máté 1544. körül született, Ráckevén. Ez a hangulatos, patinás mezőváros összeforrt
a nevével és munkásságával,
.
Pesten volt tanító, majd Jászberényben "rektor" 1564-1568. között, így megszerezve a további szolgálataihoz nélkülözhetetlen pedagógiai ismereteket. Ezután külföldi tanulmányi évek
következtek: Bécs, Pádua, Róma, Genf, Zürich, Bázel egyetemein, tudós köreiben gyarapította
ismereteit, tudását. A wittenbergi egyetemen szívta magába a reformáció értékeit, hogy azokkal
majd itthon szolgáljon próbás időket élt népének! Eljutott Párizsba és Londonba is.
1572tavaszán visszatért szülöföldiére, ahol az akkor elhunyt Szegedi Kis István utódaként, lelkésszé választották. Nagynevű előd nyomába lépett, de minden tekintetben jól megfelelt az iránta megnyilvánult elvárásoknak; prédikált, pásztorolt, tanított, szervezett - tudományos szinten,
és mégis: "gyakorlatiasan"!
Tevékenyenrésztvett a baranyai református gyülekezetek törvényalkotó zsinatán, Hercegszőlősön, 1576. augusztus 16-17-én; e zsinat kánonait pedig Pápán kiadatta magyarul és latinul.
Mint Jézus Krisztus jó vitézének (2 Tim 2,3), fegyvere volt a míves SZÓ, és a sercegő lúdtoll,
hogy terjedjen a hit és a tudomány - a hittudomány!
1588-ban Pécsett vitázott az antitrinitárius Válaszúti Györggyel.
Versben írt helytörténete: "Ráckeve várostörténete" (1581. Magdics István adta ki: 1888).
Életrajza megírásával elődének állított emléket: "Vita Stephani Szegedini" (Bázel, 1585.).
Zsoltárfordításai között szerepel Luther híres 46. zsoltára is ("Erős vár a mi Istenünk ... ").
Bár néhány régebbi életrajzírója szerint 1606. körül hunyt el, sokkal valószínűbb, hogy még
1591. március 21-én Ráckevén halt meg, "törökök csele által".
HatiÍSa

A helvét kálvini irányú reformáció markáns képviselője volt, azonban úgy, hogy szerves,
összetartozó egységben látta a reformáció értékeit, amelyeket közösen hordoznak a reformáció
követői. Az együvétartozás korai munkálója volt.
Következetesen képviselte működési alape1vét: nemzet-építés nélkül nincs egyházi szolgálat!
A reformáció ügyét csak az képviselheti hitelesen, aki vállalja a nép, a nemzet gondját-baját is!
Példát adott arra is, hogy a helytörténeti kutatások fontos részét jelentik a hazai protestáns lelkészi szolgálatnak!
Életpéldája: figyelmeztetés és elkötelezés az utókornak is!
Harcza Béla

300.ÉVES

AZ EXPLANATIO LEOPOLDINA
A törvényalkotás szükséges minden jogállamban. De a megfogalmazás nehézségeit, az értelmezés és végrehajtás buktatóit mindig tapasztaljuk.
1. Lipót császár 48 évig uralkodott (1657-1705). A magyarság "integrálását" birodalmába
fontosnak tartotta. Olyan segítői voltak, mint Bársony György váradi püspök, aki 1671-ben ezt
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a "keresztény" elvet hirdeti: "A protestánsok létezése sérti a római katolikus vallást. Ezért
az őket megtürö törvények ellen tiltakoznak ... " (Mintha csak délkeleti szomszédunk "homogén nemzeti méltóságának" érvelését hallanánk a magyar nemzetiség jogaival szemben.)
A császár másik tanácsadója Szelepcsényi György érsek. 1671-ben a pozsohyi vésztörvényszék
vezetője. 700 evangélikus és református lelkészt és tanítót idéztek be ésítéltek el. A "bizonyítékok" hamis levelek, a törvények hamis magyarázata, felségsértés. (Akárcsak közelmúlt történelmünk véres megtorlásainál.) - Már ekkor föltűnt Kollonich Lipót, későbbi bécsújhelyi
érsek, aki 1687-ben az eperjesi vértörvényszék működését is irányította Carafa Antal császári
tábornokkal. Ott is hamisított levelek voltak a "bizonyítékok". - Magyarországnak szerinte
koldussá, katolikussá, majd németté kellett volna lennie.
Thököli Imre szabadságmozgalma elbukott. A török birodalom fölemésztette hódításainak
prédáját. A nyugati államok nagy összefogásra készültek. A megmaradt országrész és Erdély
népei önállóságot, megbékélt keresztyénséget szerettek volna a fólszabaduló hazában. Egyetlen testvéri, eszmélő hang szólalt meg a római katolikus hierarchiából, Széchenyi Pál
püspöké: A protestánsok és a magyar nép szabadsága egyazon tőről hajt ki.
Az 1691. évi Explanatio az 1681. évi soproni országgyűlés "engedékenyebb" vallási törvényeinek álnok értelmezése, "pontosítása" volt. Nyugat-Dunántúl 3 és Szlovákia 8 megyéjében "ő felsége kegyelmességéből ésjóságábóllegkegyelmesebben" két-két új templom építését engedélyzete, parányi falvakban. ,,21. § A mágnások és nemesek váraikban és szokott
lakhelyeiken bármely vallásfelekezet szertartása szerint, imaházakat és kápolnákat építhetnek és javadalmazhatnak."
Mivel a királyi biztosok hátráltatták a fenti törvények végrehajtását, az evangélikusok kérték azok értelmezését. A "kifejtés" Kollonits érsek fogalmazása szerint jelent meg: A II
megyében az evangélikusok csak a megjelölt két helyen bírnak "nyilvános" vallásgyakorlattal. Ezeket artikuláris, vagy becikkelyezeu helyeknek nevezték. - Az evangélikus lelkészek más
helységekbe hivatalosan nem mehetnek. A gyülekezeti tagok őket fölkereshetik. De előbb
a római katolikus plebánosnak kötelesek ún. "stóladíjat" fizetni. Az iparosok kötelesek a
római katolikus ünnepeket megtartani. - A főuraknak ésnemeseknek biztosított joguk az,
hogy kápolnákat és oratoriumokat építhetnek. De evangélikus lelkész, szomszéd, jobbágy
oda be nem mehet. Tehát istentiszteletet sem tarthatnak ott.
Három súlyos csapás volt ebben a harnis magyarázatban:
1. Az evangélikus keresztyéneket az addig nem ismert magánjog szférájába szorították
vissza. - Talán otthonaikban élhetik lelki életüket. - 2. Ismét azzal sújtják őket, hogy minden egyházi saját ügyükben anyagi fizetséget kell adniok a plebánosnak. Hogyan tartsák
fönn akkor saját egyházukat, lelkészüket, tanítójukat? Ha oda egyáltalán el tudnak menni ... 3. Bármikor meg lehetett vádolni a megmaradt pár lelkészt, ha valakihez magánemberként belépett, hogy tiltott szolgálatot végzett annak otthonában.
így folytatódott az ún. "vértelen" ellenreformáció időszaka, mely sokszor véresen egészen
1781-ig, II. József Türelmi Rendeletéig tartott .
.Lipót az erdélyi fejedelemség megszűnésével még nem látta idejét annak, hogy az ott évszázada meglevő azonos jogokat megszüntesse. A református, római katolikus, unitárius,
evangélikus egyház azonosságát a fejedelmek biztosították. - A Diploma Leopoldinumban
még fönntartja a korábbi jogrendet. De hamarosan ez is megszegett ígéretté vált.
Bödecs Barnabás
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Torkos József,
a kiváló györi és soproni lelkész
Kétszáz éve halt meg. A györi eredetű család évszázadokon át városbírót, polgármestert, ügyvédet, orvost, tanárt, költőt, lelkészt adott evangélikus egyházunknak és magyarságunknak.
Torkos Józse! atyja, Torkos András dunántúli egyházunk kiváló lelkésze volt, akinek értékes imakönyve, kátéja, énekei, igehirdetései jelentek meg. Édesanyja Burgstaller Mária volt. Torkos József Győrben született 1710. október 30-án. Tanulmányaiban iö alapot a győri iskola adott, majd
Besztercebányán és a külföldi, neves boroszlói gimnáziumban tanult tovább. Ezután majdnem
öt évig Wittenbergben folytatta tanulmányait, ahol 1736 tavaszán "magiszteri" tudományos,
tanári rangot kapott. Édesatyjával együtt az eredeti Ágostai Hitvallás meggyőződéses híve volt.
Még Wittenbergben kiadta édesapja nagyon jó Újszövetség-fordítását. Hazatérése után a györi
gyülekezetbe került. Hazérkezése után négy nappal édesapja meghalt. Ezután ő lett édesanyja
vigasztalója - és szemefénye. Lelkésznek még fiatal volt Győrben, de reábízták. a jóhírü győri
iskola igazgatását. A kitűnő fiatal rektor értékes embereket nevelt.
A teológia mellett fizikával, matematikával, történelmi és régészeti kutatásokkal is foglalkozott. Értékes írásai jelentek meg a györi latinnyelvü naptárban is. A tudós és buzgó igazgatót
a györi gyülekezet második rendes lelkészévéválasztotta. csakhamar a kiváló lelkészt 36-évesen
püspöknek válsztották, - de a megbízást nem fogadta el. Hívták Nemesdömölkre, - de nem
ment. 1747-ben a soproni Lyceum igazgatónak hívta meg, - de Győrben maradt. Sajnos két
év múlva Isten mégis Sopronba irányította. 1749. március lO-én a császári erőszak rendelettel
megszüntette a györi protestáns gyülekezetek vallásgyakorlatát. Lelkészeknek, tanároknak távozniok kellett Győrből.
A tudós, sokoldalú püspökjelöltet hat hét múlva, 1749 április 22-én a soproniak rendes lelkészűknek megválasztották. A 12-évigyőri szolgálatot 35-évesáldásos soproni lelkészi szolgálat követte. Példás barátságban élt és dolgozott idősebb lelkésztársával Oenel Gottfrieddel. Mindketten
szigorúan biblikus, hitvallásos lelkészek voltak. A szelíd természetű és kedves modorú Torkos
József szeretett papja lett a soproniaknak. írják róla, hogy nagyon szorgalmasan látogatta a híveket, különösen a szegényeket és a betegeket. Ékesszólása, kegyes hite mellett tisztelték tudományos felkészültségét. Sokoldalú, tudós és tekintélyes papi ember volt. Lelkészi nagy elfoglaltsága
mellett jutott ideje arra is, hogy történelemmel, természenudományokkal, sőt költészettel is foglalkozzék. Még a méhek viaszkészítéséről is adott ki tanulmányt! Értékes kagylógyüjteménye
és fizikai műszerei voltak, amelyekkel a teremtő Isten csodálatos világába, a természet műhelyébe próbált betekinteni. Széleskörű hazai és külföldi levelezést is folytatott. Több külföldi
természettudományi társaság is tagjává választotta.
(A Győrből Torkost elűző, Gróf Zichy Ferenc katolikus püspök Sopronba is elment, hogy
ott Torkost és lelkésztársát a keresztségről vizsgáztassa. Császári rendelet szólt erről: megvizsgálandó, hogy az evangélikus lelkészek tudnak-e keresztelni? A sikeres vizsga után Zichy
püspök azzal az intéssel bocsátotta el Torkosékat, hogy gondosan ügyeljenek fel a bábaasszonyokra, hogy a keresztségnél ne spórolják a vizet ... és a róm. katolikus papokkal békességben éljenek." Bizonyára Torkos magasabb színvonalú utasítást is megértett volna. Érdekes
fordulat lett volna, - írja Payr Sándor, Torkos életrajzírója - ha Torkos is kikérdezhette volna vizsgáztatóit a bibliateológiából. Ez elmaradt, de a jelenet így is érdekes kultúrkép Mária
Terézia korából.")
És Torkos József családi élete? Édesanyja halála után későn alapított családot. Első felesé45

ge, akit Rusztról hozott, három év múlva meghalt. Második felesége soproni volt, Arlner Mária Eleonóra. A két házasságból 11 gyermeke született, de ezek közül csak a késői Sámuel maradt életben.
Szolgálata végén még egy hatalmas munka várt rá. II. József császár Türelmi Rendelete
után a soproniak is építhettek már templomot. Óriási, kétéves templomépítő munka jutott
rá. Olvassuk, hogy az építés ügyében 88 gyülést tartottak, - és a katolikusoknál akkor nem
sokkal kevesebb, 5873-lelkes gyülekezet nagy lelkesedéssel építette föl hatalmas templomát.
1784 újév napján volt a felszentelés. Az avató igehirdetést Torkos József mondta a 26 zsoltár
6-8 verse alapján. " ... Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dícsőséged lakóhelyét."
A hűséges öreg szolga megfáradt. A templomszentelés évében lemondott hivataláról és belvárosi házában élt. Még hét évet kapott Istentől. 1791. február 10-én halt meg. Gamauf Sámuel kedves lelkésztársa és két lyceumi tanár szolgáltak temetésén. A tanulóifjúság is latin
és magyar versekkel siratta el a tudós, kiváló lelkipásztort. Sámuel fia a hatalmas családi hagyatékot az Ev. Lyceumnak adományozta.
Torkos József élete és szolgálata méltóan épült bele a Torkos-család egyháztörténelmi mültjába. A győri és soproni gyülekezet történetébe is beírta nevét ez az egyetemes tudós, mélyen
hívő, hűséges lelkipásztor.
Élete szolgáljon például egyházunk mai munkásainak is!
Sümeghy József

"A Krisztus arcát mintázö élet."
Gyurátz Ferenc püspök emlékezete
(1841-1925)

Gyurátz Ferenc 1841. április 27-én született Alsóbükön, Vas megyében. Szülei istenfélő,
jámbor földművesek voltak. A falusi iskola kitűnő tanulója az ősi soproni evangélikus líceumban tanul tovább. Ezt követően teológiai tanulmányainak mind a három évfolyamát
ugyancsak Sopronban végezte. Az 1866-67. tanévben a nagyhirű hallei egyetemnek lesz a
hallgatója. így ír erről Naplójában: "Bevégeztem az egyetemi tanévet, megfordultam Halléból. .. szabad voltam mindenek előtt, búvárkodhattam a könyvek közt jótetszésem szerint. .. összevettem vagy 180 könyvet s haza is szállítottam szerencsésen." (Payr Sándor:
Gyurátz Ferenc életrajza. 85. p.) Karsay Sándor püspök 1867. szeptember 12-én avatja fel
soproni templomunkban a lelkészi szolgálatra. Majd a kővágóőrsi kisgirnnáziumban nyer
káplántanári megbízatást. Innen hívja meg a beledi gyülekezet 1886. október 18-án lelkipásztorának. Beledi szolgálatáról ezt írja életrajz írója: "Gyurátz nemcsak fényes szönoklataival hódította meg a beledi híveket, hanem méginkább a lelkipásztori fáradhatatlan hű munkájával. Együtt élt, örült és szenvedett, imádkozott és dolgozott a hívekkel. Felkereste a
betegeket, számon tartotta, gyámolította a szegényeket. Nem magának élt, hanem a gyüleke-
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zetnek. - "Én semmivel nem gondolok,
az én életem is nekem nem drága, csak elvégezhessem örömmel az én futásomat és
a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézus
Krisztustól, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról.' Ap
Csel. 20,24 (Payr Sándor: 1. m. 130. p.)
A sokak számára gazdag áldást jelentő
beledi évek után 1872. július 28-án a pápai
gyülekezet választja meg Gyurátz Ferencet lelkipásztorának, 1893-ban a Veszprémi Egyházmegye esperese lesz, majd a
Dunántúli Egyházkerület gyülekezeteinek bizalma és szeretete 1895 telén a püspöki székbe emeli. Ezt megelőzően több
országos egyházi és társadalmi szervezetben vezető tisztet tölt be. 1886-ban a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság elnöke,
1887-ben pedig az egyházkerületi Gyámintézet elnöke lesz. Á!dozatos fáradozásának gyümölcse a kőszegi Nőnevelő IntéGyurátz püspök
zet létesítése is. Pápán alapító és nagyon
tevékeny tagja a Vöröskereszt Egyesületnek, a Jókai Körnek ... Értékes irodalmi tevékenységet fejt ki. Vallásos szépirodalmi írásain
kívül jelentősek Luther Mártonról, valamint Gusztáv Adolf svéd király életéről írt könyvei.
Kézi Agendája, széles körben elterjedt és kedvelt, imakönyvei több kiadást is megértek.
1916-ban püspöki és lelkészi tisztéről lemond. A nyugalom éveit Pápán tölti 1925. május
3-án bekövetkezett haláláig. Temetése május 6-án volt széles körü országos és igen nagy, minden felekezetet magában foglaló helyi részvét mellett.
A templom felravatalozott koporsójánál Kapi Béla püspök Kolossé 3,2-4 alapján mondott
igehirdetésében "Krisztus arcát mintázó élet"-ben mutatja fel Gyurátz Ferenc mindmáig
ható életpéldáját és szolgálatát!
.
Mint fiatal teológus, e sorok írója, az 1930-as évek végén, majd az 1940-es évek elején, mint
"pápai fl" gyakran felkerestem Bácsi Sándor lelkipásztort hivatalában. Megval1om, nagyon
meglepett és nagyon elcsodálkoztarn, amikor nemegyszer láttam, hogy a zömében nem evangélikus, hanem római katolikus, református és ismeretlen vallású emberek is gyakran bekopogtatnak, kérve anyagi-, lelki segítséget. Most is előttem van, mintha csak látnám és hallanám Bácsi Sándort, amint rámnéz is így szól: Tudod, kérlek ezek nem tudják, hogy Gyurátz
püspök meghalt. Csak azt tudják, hogy az elmúlt hosszú évek során a püspöktől és jóságos
hitvesétől mindig kaptak kenyeret, ruhát, cipőt, pénzt, jó szót, vigaszt, azt amire akkor éppen szükségük volt.
"A Krisztus arcát mintázó életű". Gyurátz Ferenc emlékezetét őrzi és hirdeti Pápán az
evangélikus parókia mellett róla elnevezett utca, (egykor Fazekas utca), a templom előtt álló
szép élő virágokkal övezett szobor, valamint az Alsóvárosi temetőben az évenként megújuló
kegyeletes emlékezés virágaival ékesített sírkert is.
Németh Tibor Miklós
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A MAGYAR TANíTÓK ATYJA
Napjainkig így tartják számon. Így írták fel nevét szülófalujában Nemescsón a Weöröskastély falán elhelyezett fekete márványtáblára és így örökítették meg emlékér a Kerepesi temetöben felállított sírkövön is. Ezt a kitüntető címet az iskolai oktatás színvonalának emelése
és a tanítók helyzetének javítása érdekében folytatott kitartó, sokoldalú és fáradságos tevékenységéért kapta. A XIX. század-második felében hazánkban az oktatás színvonala, a tanítók helyzete síralmas és szánalmas. A végbemenő gyökeres gazdasági, társadalmi és politikai
változások országszerte igényelték a kor követelményeinek megfelelő, magasabb színtű oktatás bevezetését. Ehhez szakképzett, színvonalasan oktatni tudó, széles látókörű tanítókra lett
volna szükség. llyen azonban az akkori Magyarországon kevés volt. Az iskolák felszereltsége
hiányos és szegényes. A kultúrtárca szégyenletes szűkmarkúsága, a kedvezőtlen politikai és
társadalmi légkör fékező hatása az oktatás tárgyi feltételeihez szükséges legalapvetőbb kellékeket sem biztosította. Ebben a helyzetben csak nehéz harcok és kemény küzdelmek árán
lehetett lépéseket tenni és előre haladni.
Kezében egyik fegyver a toll volt. Kezdetben mint író, később mint író és szerkesztő megpróbálta cikkeiben fölébreszteni a szunnyadozó lelkiismeretet, hogy az oktatás szent ügye
mellé állítsa a közvéleményt. Eleinte alig figyeltek fel rá. "Csüggedezzűnk-e? A népnevelés
munkája nem egy-két kurta év műve: de huzamos és következetes, erélyes működést e téren
biztos siker követ. Fel tehát a küzdelemre, fel, bajtársak! . .. s ha kötelességünk teljesítése
mellett sem arathatunk rögtön elismerést, ne veszítsük el bizalmunkat egy jobb jövő iránt!"
- írja egyik bizakodó, tettekre ösztönzö tanulmánya végén.
1873-ban világkiállítást rendeztek Bécsben, amelyet a pénztelenség, az állami támogatás
hiánya, valamint a "bécsi drágaság miatt megcsappant utazási kedv" miatt csak nagyon kevés pedagógus nézhetett meg. Napjainkig iránymutatóak azok a gondolatai, amelyeket ebben
a kérdésben papírra vetett: " Bizony nem ártana, ha minél több néptanító láthatná azt a pontját a földnek, hol a világ kicsiben meg van, hogy így némileg tisztább fogalmat szerezhetne
azon dolgokról is, melyekről, mint tanítónak fogalmakat kell keltenie a növendékekben, s
amelyekről pedig magának is csak homályos sejtelmei lehetnek." Mindig is vallotta egyik
kedves tanárának bölcs intelmét, mely szerint a néptanítói pályán üres fejjel boldogulni nem
lehet, mert aki tanítani akar, annak előbb magának kell valamit tudnia.
Ebben az országban a pénztelenség az egyik legnehezebben leküzdhető bénító hatalom.
" Különös, hogy amikor elnyomóink soha betelni nem akaro zsákjait kell megtöltenünk vagy
más módon herdáljuk a nép vagyonát, akkor mindig gazdagok vagyunk. Mihelyt azonban
valami hasznos és nemes célra kell néhány forintot előteremtenünk, egyszerre üres zsebünket
mutogat juk.' '
Neki is mint annyi más kortársának már diákéveiben komoly küzdelmet kellett vívnia csak
azért, hogy tanulhasson. De később is lépten-nyomon azt tapasztalta, hogy a tanítók, különösen a sok gyermekesek igen nagy szegénységben élnek. Egyre világosabban látta, hogy a
toll fegyvere nem elégséges. A hazulról hozott, Franeke Ágost Hermann pietizniusán nevelkedett szociális felelősségtudata tettekre sarkallta. A második egyetemes tanítógyűlés naplójának szerkesztéséért kapott 200 forint tiszteletdíj felajánlásával indította el azt a mozgalmat,
amelynek eredményeként 187S-ben létrejött az Eötvös-alap. A társadalom széles rétegeinek
mozgósítása nyomán csakhamar jelentős összeget sikerűlt összegyűjteni, s a kamatokból sok
elesett tanító ill. hozzdtartozó sorsán enyhíteni.
A jóléti intézmények egész sorát szerette volna megteremteni az Eötvös-alap segítségével.
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Sok-sok kudarc, kiábrándító huzavona ellenére 1899-ben megnyílt a budapesti Tanítók Háza, a VIlI. kerület Szentkirály utca 47. szám alatt, majd 1904-ben Kolozsváron is megnyitotta a kapuit egy hasonló létesítmény. Mindkét épületben a legnehezebb körülmények között
élő, nagycsaládos tanítók egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató gyermekei kaptak hajlékot. Azt is sikerült elérnie, hogy egyes vendéglőkben és éttermekben ezek a diákok ú.n.
"szabad asztalt", azazingyenes ellátást kaphassanak.
Élete utolsó szakaszában azonban egyre világosabban látta, hogy az önsegélyezés eszméjének megvalósítása egymagában vajmi kevéssé képes a "tanítónyomorúság" felszámolására,
s hogy az Eötvös-alap juttatásai is csak alamizsnát jelentenek a legelesettebbek számára. Élete utolsó tíz évét visszavonultságban töltötte. Egyik életrajzírója így foglalja össze munkásságát:
"A 'szabad magyar tanító' szerepét kívánta vállalni, a forradalmárok tisztán látása és bátorsága nélkül azonban 'csak' a TANÍTÓK ATYJA lett. A tanítóké s tágabb értelemben a pedagógusoké, akik valóban atyjukként tisztelték önzetlenségéért, érdekeik fáradhatatlan szolgálatáért.
PÉTERFY SÁNDOR, a MAGYAR TANÍTÓK ATYJA 150 esztendővel ezelőtt született.
We1tler Sándor

Túróczy Zoltán sírjára
Húsz éve hunyt el D. Túróczy Zoltán püspök, papi nemzedékek sarja. A rozsnyói
püspök unokája a borsodi kis falu, Arnót,
paplakán cseperedett fel. A domb tövében
szerényen meghúzódó egyszeru templomba később belépve megelevenedik gyermekkora: "Lelki szemeimmel ott látom
oltára előtt az én őszbe borult édesapámat,
első padjában lehajtott fejjel ott látom
imádkozni az édesanyámat, s a kóruson ott
látom magamat mint csillogó szemű gyermeket, amint nagy fontoskodva végzem
első egyházi szolgálatomat, az orgona fújtatását." Itt is kezdte gyülekezeti lelkészi
szolgálatát. A fiatal pap útja szülőhelyéről
Ózdra, majd 1927-ben, harmincnégy évesen a nagy múltú győri gyülekezetbe vezetett. 1939-től a tiszai egyházkerület püspöke és a nyíregyházai gyülekezet
pásztora. A hatalomváltozás 1945-ben igazságtalan váddal börtönbe veti, s csak lassan nyeri
vissza püspöki tiszte gyakorlásának lehetőségét. 1948-ban a nyugalomba vonuló D. Kapi Béla püspök utódjának óhajtja, s a dunántúli egyházkerület egyöntetű bizalommal püspökének
válsztja. A kommunista hatalom 1952 elején lemondásra kényszeríti, sőt győri gyülekezeti
49

lelkészi szolgálatát sem engedélyezi. Az 56-os nemzeti megmozdulás
nyomán egyházunk is
egy időre némi lélegzetvételhez
jut. Ekkor választja meg püspökének az északi egyházkerület. 1957 végén a pártállam újra, és most már végleg eltávolítja szolgálatából. Hátralevő éveit
csendes munkálkodásban
a feloszlatott győri diakonisszaanyaház
kápolnájának
folyosójára
nyíló, egyszerű otthonában
tölti 1971. november 22-én bekövetkezett
haláláig.
Az életrajzi adatok csak szürke keretül szolgálhatnak e sorokhoz, mert Túróczy Zoltánról
másként kell megemlékezni.
Ő a szó szoros értelmében benne élt a Szentírásban. Hallatlan
bibliai jártassága révén rendkívül találóak voltak - bármilyen alkalomra - az igeválasztásai.
Az ő nyomában elindulva több bibliai hely is felvillant bennem, mely megvilágíthatná
alakját. Közülük egy újra meg újra visszatért gondolataimban,
és nem enged el. Pál apostol írja
a korinthusi gyülekezetnek:
"Szükségünk van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló vagy tőletek
kapott ajánlólevelekre? A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és
olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele
vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva; és nem kőtáblára, hanem
a szívek hústábláira." (2Kor 3,1-3)
Túróczy Zoltán ajánlólevele a még dobogó vagy már megállt hívő szívek. Magam is közéjük
tartozom. Közvetlenül tapasztaltam
igehirdetésének
erejét mint győri gimnazista, később
mint teológiai hallgató szünidei otthonlétemkor,
s végül mint lelkész, akit éveken át a győri
székhelyhez kapcsoltak különbözö feladataim. A jelen század legnagyobb hazai evangélizáló
igehirdetőjének
hatásával személyesen találkoztam a győri gyülekezetben
és másutt az országban, konferenciákon
és más alkalmakkor.
Felejthetetlenek
lelkészevangélizációi.
Ha
megszólaltathatnánk
mindazokat,
akik hallgatták valamikor őt. .. De ahogyan az idézett
bibliai sorokban pál ajánlólevele nem emberek róla szóló vallomása, hanem az általa életre
hívott korinthusi gyülekezet, Túróczy Zoltán emlékezetét keresztyén életek láthatatlan sora
tanúsítja.
A levél, hogy folytassuk az igehely alkalmazását,
elsősorban Túróczy Zoltán szívébe volt
írva. Pál szava így hangzik: "be van írva szívünkbe",
azaz az ő szívébe. Túróczy Zoltán igehirdetésének
hallgatói a szívébe voltak foglalva. Mást és többet jelent ez érzelmi aktusnál.
A szószéket megelőzően és követően csendes kamarájában gondolt ő rájuk. Tudom, hogy sokat imádkozott azokért, akiknek szólta az Isten igéjét. Távol állt tőle minden különbség, látványos gesztus, ami a nagy evangélizátorokat
gyakorta jellemzi. A missziói szenvedély nála
nemcsak a prédikátort fűtötte nagyon józan, természetes módon; a csendben, rejtve imádkozót is kísérte.
Az ajánlólevél mégsem az ő müve, sem prédikációi, sem imádságai által. "Ti Krisztusnak
a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok". Az élő Krisztus cselekedett emberek hitre
juttatásában és hitben megtartásában
Túróczy Zoltán szava révén. Erről a bizonyságtevő szóról el kell mondanom, hogy megjelent benne " Krisztus fejszéje" (Lk 13,6-9), mely bünbánatra és megtérésre késztet, de mindig föléje nőtt a kegyelem. Egyetlen prédikációjára
sem
emlékezem, amely valamiképpen
nem Isten vigasztalásához,
irgalmasságához
vezetett volna
el. Igehirdetéseiben
felparázslott,
amire pál utolsószavai
utalnak: a törvény mózesi kőtáblájával szemben Isten Lelke a hívő szíveket belülről indítja Isten akaratának cselekvésére -,
természetesen
nem ilyen teológiai megfogalmazásban.
Kifogyhatatlan
volt Isten nagyságának, hatalmának és szeretetének dicsőítésében.
" ... és hívják nevét: csodálatosnak.
.. hirdette egyik, 1937-ben megjelent prédikációs kötetének címe. Bevezetéséből idézem: "EIfelejtünk minden nap újra és újra csodálkozni, mint a világ legnagyobb csodáján, azon, hogy
Isten kegyelmes hozzám a Jézus Krisztus által." (Itt említem meg, hogy az igazi Túróczy
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Zoltánt az elmorulott éshallgatói által gyorsírássallejegyzeu,
a régi köteteiben olvasható teljes
prédikációi őrzik meg az utókor számára. Jegyzeteiből a szószéken bomlott ki a megragadó
mondanivaló. )
Jól tudta, hogy nem ő írja a "levelet", emberek Istenhez fordulásának történetét. Más a
Szerző! Erről beszél két felvillanó emlékem is. Milyen alázattal tudott hallgatni "gyenge"
prédikációkat: Krisztus azokon át is munkálkodik! És mennyire nyitott volt ő, a lelki ébredés
forrásainál, finn és más tájakon nevelkedett lélek fiatal lelkészek tolmácsolta teológiai üzenetekre: a Mester keze vonását látta meg a korszerü teológiában!
Van-é szükség Túróczy Zoltánnak ajánlólevélre, amikor róla emlékezünk? A történelem
különös iróniája, hogy igen. Ahogyan Pált támadások érték Korinthusban, s kétségbe vonták
apostolságát, Túróczy Zoltánt a 48-as évek egyházi küzdelmeiben érte társaival együtt a megalkuvás igazságtalan vádja, s ennek emléke itt-ott közöttünk forog. Többek között e tényből
fakadó belső kényszer készíttette el velem, aki még élő tanú vagyok és együtt küzdöttem vele,
az 1990 őszén megjelent könyvet: A harmadik egyházi út, 1948-1950. De erről ne essék itt
több szó, amikor Túróczy Zoltánra emlékezve térdet hajtunk Isten előtt! Az élő Isten Lelke
írta igehirdetései által emberi szívekbe az életben, halálban világító mondatot: "szerető
mennyei Atyátok vagyok' '.
Veöreös Imre

0000000000000000000000000000000000000
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Krónika
1989. július

1989
ÖKUMENIKUS
LELKIGYAKORLAT
A Keresztény/Keresztyén Ökumenikus
Baráti Társaság rendezésében július 6-tóI
9-ig Pannonhalmán, a Bencés kolostorban
ökumenikus csendesnapokat tartottak. Az
első napon dr. Hafenscher Károly evangélikus c. teológiai tanár "Ökumené félúton"
címmel, a második napon dr. Gyökiissy
Endre református teológiai kutató professzor, "Ökumené második mérföldön" címen, a harmadik napon pedig dr. Sulyok
Elemér bencés professzor a bencés kegyességről és az ökumenikus toleranciáról tartott előadást. A három napos lelkigyakorlaton a különbözö felekezetekhez tartozó
testvérek közül harmincnyolc an vettek
részt és a reménység szerint nem csak hitben erősödtek meg, hanem a keresztény
testvériségben is.

A ROMÁNIAI KÉRDÉS
AZ EGYHÁZI
VILÁGSZERVEZETEK
ELŐTT
A romániai kérdést, illetve a Romániából Magyarországra egyre nagyobb számban menekülő román állampolgárok ügyét
napirendre tüzte és megtárgyalta az Egyházak Világtanácsa Moszkvában július
16-21. között tartott Központi Bizottsági
ülése, valamint a Lutheránus Világszövetség Genfben július 30. és augusztus 9. között tartott Végrehajtó Bizottsági ülése. Az
EVT az üggyel kapcsolatban olyan határo
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1990. június
zati javaslatot fogadott el, hogy felkérte a
tagegyházakat, hívják fel kormányaikat:
"tegyék függővé az emberi jogok ügye előrehaladásátöl diplomáciai és gazdasági
kapcsolataikat Romániával". Az LVSZ
Végrehajtó Bizottsága pedig határozatában többek között ígéretet tett, hogy folytatja humanitárius segélynyújtását a Romániaból
Magyarországra
és
más
országokba menekülteknek és kifejezte
készségét, hogy a megértés és kiengesztelődés érdekében - ökumenikus társszervezeteivel együtt - elősegíti a megfelelő
tanácskozásokat a magyar ésromán egyházak között.

BILLY GRAHAM
ÚJRA BUDAPESTEN
Az Európai Baptisták Konfernciája Budapesten megrendezett tanácskozása idején Billy Graham, a világhírű amerikai
baptista evangélista július 29-én nagyszabású evangelizációs szolgálatot tartott a
Népstadionban. A hazánkban ilyen méretben másodízben szolgáló evangélista
szolgálatának sikerét az is mutatta, hogy a
várt 75 ezer helyett 90 ezren jöttek el az
evangélium meghallgatására. Az evangelizációs alkalommal Billy Graham igehirdetése mellett Joni Aerickson Tada bizonyságtételét kell kiemelnünk, aki fiatal korától
egy baleset következtében kezére-lábára
béna lett és tolószékből prédikált. Felejtehetetlen élményt jelentett a résztvevőknek
a 3000 tagú ökumenikus énekkar szelgálata is. Az evangelizációs alkalom ökumenikus rendezvény volt. Külön öröm volt,
hogy a különbözö felekezetekhez tartozó
gyülekezetek utólag megkapták azoknak
névsorát, akik a gyülekezetből jelentkez-

tek arra, hogy szeretnék életüket Jézus
Krisztusnak átadni. Az evangelizáció rendezőinek ez a figyelmessége is elősegítette
azt, hogy azok, akiket az evangélium szava
ezen az alkalmon megérintett, gyülekezeti
lelkészük segítségével bekapcsolódhattak
gyülekezetük szolgálatába.

MAGYAR-FINN-ÉSZT
LELKÉSZKONFERENCIA
Augusztus 20-29. között került sor
Finnországban, a puhjonrantai egyházi
konferenciai központban a hagyományos
magyar-finn-észt lelkésztalálkozóra. A három napos teológiai konferenciát dr. John
Vikstrőm finn érsek nyitotta meg, a 25 tagból álló magyar delegációt dr. Nagy Gyula
püspök-elnök, az észt lelkészek delegációját
pedig Kuno Pajula tallinni érsek vezette. A
konferencia után a magyar lelkészek finn
gyülekezeteket látogattak meg, ahol igehirdetésekkel és beszámolókkal szolgáltak,

ELHUNYT
MÁLYUSZ ELEMÉR
Augusztus 25-én 91 éves korában elhunyt
dr. Mályusz Elemér professzor, a Tudományos Akadémia volt levelező tagja, aki
1947-től egyetemes egyházi levéltárunk vezetője volt. Temetésén dr. Fabiny Tibor reológiai tanár hirdette Isten igéjét, egyházunk
nevében pedig dr. Nagy Gyula püspökelnök búcsúzott a tudós professzortól.

KÖNNYÍTÉSEK
A TEOLÓGUSOK
KAIDNAI
SZOLGÁLATÁBAN
A Honvédelmi Minisztérium nevében
Keleti György ezredes közölte egyházunk
vezetőségével, hogy könnyítenek a teoló-

gusok sorkatonai szolgálati feltételein. A
kiképzés ideje továbbra is 12 hónap. Ceglédre hívják be őket és három havi általános kiképzés után speciális katonai kurzusokra osztják be őket katonai kórházakba
Budapesten, Pécsett és Kecskeméten. A
Honvédelmi Minisztérium keretein belül
sorkatonáknál és hivatásosoknál is megengedett a vallásgyakorlás, de arról egyelőre
nincs szó, hogy laktanyai zártkörzetben istentiszteleteket tartsanak.

SZEMÉLYI
VÁLIDZÁSOK
A TEOLÓGIAI
AKADÉMIÁN
Dr. Selmeczi Jánosnak, a Teológus Otthon igazgatójának nyugalomba vonulása
miatt az Országos Egyház elnöksége a Teológus Otthon igazgatói teendőinek ellátásval az első félévben dr. Cserháti Sándor
teológiai tanárt, majd a második félévben
Szabó Lajos zuglöi lelkészt bízta meg. Az
igazgatóhelyettesi teendőket továbbra is
Szabóné Mátrai Marianna látta el.

ÚJ MUNKATÁRSAK
EGYHÁZUNK
SAJTÓMUNKÁJÁBAN
Az Országos Egyház elnöksége a Saitöosztályt vezető püspök javaslatára szeptember l-jétől dr. Hafenscher Károly ny.
lelkészt, c. teológiai tanárt bízta meg a
"Lelkipásztor" lelkészi-teológiai szakfolyóirat szerkesztésével. A kiadásért továbbra is dr. Nagy István teológiai dékán,
a lap eddigi kiadója felelős. Az országos
egyházi elnökség ugyanakkor egyházunk
Sajtóosztályán végzendő szolgálattal bízta
meg Nagy László lelkészt, valamint Franko Mátyás és Zay Balázs segédlelkészeket
- az utóbbiakat gyülekezeti segédlelkészi
beosztásuk mellett.
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AZ ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS
KÖNYVTÁR
Új VEZETŐJE
Az Országos Egyház elnöksége a Papp
Ivánné könyvtárvezető halála folytán megüresedett
szolgálati
hely betöltésére
a
könyvtár eddigi helyettes vezetőjét,
dr.
Mányoki Jánost bízta meg. Az Országos
Evangélikus Könyvtár központja a Teológiai Akadémia új épületének
megnyitása
után az Üllői útról az akadémia épületébe
került áto

TANÉVNYITÓ
A BUDAPESTI
EVANGÉLIKUS
GIMNÁZIUMBAN
Hosszú vágyakozás es szorgos előkészítő
munka után elérkezett a várva-várt nap:
szeptember
2-án megtartotta
tanévnyitó
ünnepélyét a Budapesti Evangélikus Gimnázium. Az Evangélikus Élet e heti számában
megjelent
AVE
GYMNASIUM
NOSTRUM!
Üdvözlégy
gimnáziumunk! címmel egyházunk elnökségének e
történelmí pillanatra készített ünnepi nyilatkozata. Szeptember I-jén délután a Deák téri templomban dr. Harmati Béla püspök igehirdetése után ünnepélyesen letette
az esküt a gimnázium
31 megválasztott
tanára. Szeptember I-jén délelőtt pedig a
fasori templomban
tartott tanévnyitó istentiszteleten
szintén dr. Harmati
Béla
püspök prédikált a gimnázium jelmondatának, vezérigéjének alapján: "A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme." (Péld 9,
10). A gimnázium dísztermében
megtartott tanévnyitó ünnepélyen az ünnepi beszédet - amely egyben az ország iskoláinak tanévnyitó
ünnepi beszéde volt Glatz Ferenc művelődésügyi
miniszter tar-
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totta. Mivel ezt a beszédet a Magyar Televízió is közvetítette,
nem csak a jelenlévők, hanem egyházunk egész népe részt
vehetett abban az örömben, hogy teljesült
egyházunk régi vágya: megkezdhette
- illetve 36 évi kényszerszünet
után folytathatta - munkáját a Budapesti Evangélikus Gimnázium.

BEIKTATTÁK
AZ Új LETT ÉRSEKET
Szeptember 3-án iktatták be hivatalába
Karlis Gailuist; a Lett Evangélikus Egyház
új érsekét. Az iktatás szolgálatát Bertil ~rkströn svéd érsek, Aimo Nikolainen nyugalmazott helsinki püspök, Kuno Pajula észt
érsek, valamínt Jonas Kalvanas
litván
püspök végezte. A Lutheránus
Világszövetséget dr. Görög Tibor Európa-titkár
képviselte abeiktatáson.

Új FOLYÓIRAT
EGYHÁZUNKBAN
Keresztyén Igazság címmel jelent meg
az Ordass Lajos Baráti Kör kiadásában,
a
második világháború
előtt hasonló címmel már ismert folyóirat új évfolyama. A
folyóirat szerkesztöie ifj. dr. Fabiny Tibor
és Iuzés Jáno.~, kiadója id. Kendeh György,
a szerkesztőbizottság
tagjai a Testvéri Szó
köréhez tartozó lelkészek közül kerültek
ki.

ORSZÁGOS
VALLÁSÜGYI
TANÁCS ALAKULT
Németh Miklós miniszterelnök
meghívására a Parlamentben
szeptember
20-án
összegyűlt egyházi vezetők megalakították
az Országos Vallásügyi Tanácsot, amely a
kormánynak javaslattevő konzultatív szerve az egy házakat és a vallási közösségeket
érintő ügyekben.
A tanácsnak
13 római

katolikus, 8 református, 5 evangélikus és 2
izraelita felekezetű tagja van. Egy-egy tag
a kis egyházakat is képviseli. Elnöke a
mindenkori
miniszterelnök,
alelnöke
Glatz Ferenc művelődésügyi miniszter, titkára Sarkadi Nagy Barna miniszterhelyettes lett.

ELHUNYT
VETŐ LAJOS
NYUGALMAZOTT
PÜSPÖK
Szeptember 22-én, 85 éves korában elhunyt D. Dr. Vető Lajos nyugalmazott
püspök, aki 1948-tól 1952-ig-a tiszai egyházkerület, 1952-tőI1967-ig, nyugalomba
vonulásáig az északi egyházkerület püspöke, egyben országos egyházunk közgyűlésének lelkészelnöke volt. Temetése október 7-én volt a kelenföldi templomban.
Hamvait a templom alagsorában létesített
kolumbáriumban helyezték el.

totta szokásos évi találkozöját. A konferencia utolsó napján egyházunk elnökségének meghívására átjöttek Seombi thelyre,
ahol egyházunk vezetöségével és a három
nyugati egyházmegyénk lelkészeivel találkoztak. A kölcsönös beszámolók mellett
megható volt a személyes találkozás és beszélgetés a rég nem látott kollégákkal, testvérekkel. 16 nyugaton élő lelkészi és lelkigondozói szolgálatot végző, valamint két
jugoszláviai magyar lelkésztestvér és a három egyházmegyénk lelkészei lehettek részesei ennek a megható élménynek.

BEIKTATTÁK
REUSSPROFESSZORT

AMERIKAI
EGYHÁZI
KÜLDÖfTSÉG
LÁTOGATÁSA
Szeptember 29. és október 5. között
amerikai egyházi küldöttség járt egyházunkban. Wayne Wéissenbuehler, az Egyesült Amerikai Evangélikus Egyház püspöke hét munkatársával
meglátogatta
mindkét egyházkerületünk püspökét és
találkoztak országos egyházunk munkaágainak vezetőivel is. A közbeeső vasárnapon igehirdetési szolgálatot végeztek a fasori, a pilisi és a vönöcki gyülekezetben.

TESTVÉRI TALÁLKOZÓ

Dr. Reuss András

A Külföldön élő Magyar Evangélikus
Lelkigondozók Munkaközössége az ausztriai Őriszigeten október első hetében tar-

Október l6-án ünnepélyes istentisztelet, és akadémiai ünnepi ülés keretében iktatták be a Teológiai Akadémia rendszeres
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teológiai professzori állásába dr. Reuss
András volt angyalföldi lelkészt. Az iktatás
szolgálatát dr. Nagy Gyula püspök-elnök
végezte. Az akadémiai ülésen az új teológiai professzor "Szent Írás" címen tartotta
meg székfoglaló teológiai előadását.

NORVÉG-MAGYAR
TEOLÓGIAI
TANÁCSKOZÁS
A Magyarországi Evangélikus Egyház és
a Norvég Egyházi Szolgálat Izraelért képviselői október 2-án és 3-án közös teológiai
tanácskozást tartottak Budapesten, egyházunk székházában. A megbeszélés fő témája a keresztyénség és a zsidóság közös
bibliai gyökerei, valamint történelmi és
mai kapcsolatai voltak. A megbeszélésen
norvég részről Kurt Hjemdal elnök, dr. Oskar Skarsaune teológiai igazgató, Pósfay
György és Terray László lelkészek, magyar
részről dr. Nagy Gyula püspök-elnök, dr.
Muntag Andor teológiai tanár, dr. Belerateky Lóránt-, a norvég egyházi szervezet hazai jogi képviselője, az Ordass Lajos Baráti
Kör elnöke, Donáth László, dr. Hafenscher
Károly, Szabó Lajos lelkészek, és Szebik
Imre budavári esperes vettek részt.

FELAVATTÁK
TEOLÓGIAI
AKADÉMIÁNK
ÉPÜLETÉT

or

Október 2l-én hatalmas gyülekezet, lelkészeink, hazai és külföldi testvéregyházak küldötteinek jelenlétében avatta fel dr.
Nagy Gyula püspök-elnök Teológiai Akadémiánk új épületét. Az ünnepély az új
épület aulájában hálaadó imádsággal és
énekkel kezdődött, ahonnan a zuglói
templomba vonult a gyülekezet az ünnepi
istentiszteletre, amelynek szolgálatát a
püspök-elnök végezte. Az avató istentisz56

telet után a résztvevők megtekintették az
akadémia gyönyörű épületét. A délutáni
tanévnyitó ünnepélyen dr. Nagy István dékán ismertette az új épület születésének és
építésének történetét, majd akadémiánk
új tiszteletbeli· doktorainak ünnepélyes
felavatása következett. Az új tiszteletbeli
doktorok: Dietrich Gang, a Gusztáv Adolf
Egyesület elnöke (NSZK), Johannes Hanselmann püspök, a Lutheránus Világszövetség elnöke (NSZK), Paavo Kortekangas
evangélikus püspök (Finnország),' Kürti
László református püspök (Miskolc), ~rner Leich evangélikus püspök (NDK),
Gunnar Stalseu, a Lutheránus Világszövetség főtitkára (Genf), Karlheinz Stoll
evangélikus püspök (NSZK), Szennay
András bencés főapát (Pannonhalma), Vajta Vilmos evangélikus professzor (Svédország). Mályusz Elemér kitüntetését már
nem vehette át, mert közben elhunyt. A
tanévnyitó ünnepély végén a dékán 35 új
hallgatót vett fel az új tanévre a Teológiai
Akadémiára. Másnap az ünnepség az új
épület dísztermében folytatódott, amelyen új tiszteletbeli doktoraink ünnepi
székfoglaló előadásokat tartottak.

MEGEMLÉKEZÉSEK
ORDASS LAJOS
ÉS KÁLDY ZOLTÁN
SÍRjÁNÁL

Q

Október 22-én a Farkasréti temetőben
Lajos sírja mellett megemlékezett egyházunk a nagy püspök szolgálatáról, ugyanakkor felavatta másik püspökünk, Káldy Zoltán síremlékét. Ordass Lajos sírjánal dr. Nagy Gyula
püspök-elnök,
Káldy Zoltán sírjánál
pedig dr. Harmati Béla püspök hirdette
Isten igéjét. Mindkét megemlékezésen
részt vettek dr. Johannes Hanselmann
püspök, a Lutheránus Világszövetség
elnöke vezetésével a külföldi egyházi képviselők is.
Ordass

or NEMZETI
ÜNNEPÜNK

Október 23-át, az 1956-os forradalom
évfordulóját először ünnepelhette meg népünk szabadon. Ezen a napon hirdette ki
Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök, hogy a Parlament államunk államformáját "Magyar Köztársaság'<ra változtatta. A forradalom évfordulójának és a
köztársaság kikiáltásának ünneplésébe .a
magyarországi egyházak - köztük a mi
egyházunk is - bekapesolódtak és rendezvényeikkel mindent megtettek, hogy
az ünneplés ne csak emlékezés, hanem a
megbékélés és népünk boldog jövőjére való felkészülés alkalma is legyen.

NAGY GYULA PÜSPÖK
NYUGALOMBA
VONULT

Dr. Nagy Gyula püspük

Dr. Nagy Gyula püspök az Északi Egyházkerület Presbitériumának november
9-én tartott ülésén bejelentette, hogy december 31-vel nyugalomba vonul. A presbitérium értékelve és megköszönve dr.
Nagy Gyula hat éves püspöki szolgálatát a
bejelentést tudomásul vette azzal a kéréssel, hogy dr. Nagy Gyula a megválasztandó püspök beiktatásáig az egyházkerület
püspöki teendőit lássa el.

LEOMLOTT
A BERLINI
FAL
November 9-én új időszámítás kezdődött a német történelemben. Günter Schabowski, a Német Szocialista Egységpárt
második emberének számító politikai bizottsági tag a televízióban bejelentette,
hogy az NDK azonnali hatállyal engedélyezi állampolgárainak az NSZK-ba és
Nyugat-Berlinbe való utazásait. Ezzel elvileg leomlott a berlini fal, amit a valóságos lebontás is gyors ütemben követett. Az
előzményekhez tartozik, hogy 1989 nyarán sok NDK állampolgár kért politikai
menedéket
hazánkban,
akiknek
az
NSZK-ba való távozását kormányunk az
ősz elején lehetővé tette. Ezt követték
a sorozatos rendszer elleni tüntetések
először Lipcsében, később Berlinben,
majd az egész NDK-ban. Ennek eredménye lett, hogy október 18-án Erich
Honeckert, a párt első titkárát leváltották. A fal lebontását a politikai tisztulás,
majd a március 5-i szabad választások
követték, amelyen a "Szövetség Németországért" pártkoalíció (eDU, DSU, DA)
fölényesen győzött. A finálé július l-jén
történt meg, amikor az NSZK és az ND K
között életbe lépett a valutaunió, illetve
az államunió. Mindezek az események a
németországi testvéregyházakat is nagyban érintették és új feladatok elé állítjáko
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A MAGYARORSZÁGI
EGYHÁZAK
VEZETŐI
NEK TANÁCSKOZÁSA
A Római Katolikus Püspöki Konferenciának és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának vezetői november
22-én harmadik alkalommal találkoztak,
ezúttal az Evangélikus Teológiai Akadémia új épületében. A tanácskozáson megbeszélték az ökumenikus imahét programját. Örömmel üdvözölték az ígéretes
politikai és társadalmi átalakulást hazánkban. Dr. Paskai László bíboros, esztergomi
érsek beszámolt a tervezett pápai látogatás
előkészületeiról. A tanácskozás végül foglalkozott a magyar kisebbségek ügyével és
az egyházak menekültügyi munkájának
szolgálatával.

FRENKL RÓBERT
AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ
FELÜGYELŐJE
A dr. Fekete Zoltán halálával megüresedett országos egyházi felügyelői tisztségre
egyházunk gyülekezetei nagy többséggel
dr. Frenkl Róbert egyetemi tanárt, a Déli
Egyházkerület felügyelőjét választották
meg. Ünnepélyes beiktatása december
6-án volt a Deák téri templomban, az Országos Egyház ünnepi közgyülésének keretében. Az iktatási igehirdetést dr. Harmati Béla püspök tartotta, az iktatási
szertartást pedig dr. Nagy Gyula püspökelnök, dr. Harmati Béla püspök és dr.
Nagy István, a Teológiai Akadémia dékánja végezte. Székfoglaló beszédében dr.
Frenkl Róbert szólt a felügyelői tisztségről, az egyháznak a világban való szolgálatáról, egyházunk mai problémáiról és jövő
útjáról. Beszédét a következő szavakkal fejezte be: "Talán beszédem végére érve sikerült kifejeznem, hogyan látom az orszá58

Dr. FrenkI Róbert
gos felügyelő szolgálatát...
Alkalmas
vagyok-e három idegőrlő évtized után
ilyen exponált szolgálatra, valóban erre
tartogatott -e az Úristen? Jó lenne hinni, de
csak a prófétával tudom vallani: Jeremiás
20,7-12. - Emberek, lelkészek, felügyelők, püspökök jönnek és mennek. Isten
szeretete, hatalma örök. Áldassék az ő
neve."

HATÁROZAT
TŐKÉS LÁSZLÓ
ÜGYÉBEN
..A Magyarországi Evangélikus Egyház
december 6-án tartott közgyűlése határozatban fejezte ki aggodalmát amiatt, hogy
az emberi jogokat állandóan és egyre fokozottabb mértékben megsértik Romániában. Különös aggodalmát fejezte ki Tőkés
László temesvári református lelkész sorsa

és összegyűjtése már 1989-ben megkezdődött. Ezt 1990-ben folytatni kell. 1991 első felében alakuljanak meg az egyes törvénycikkeket
előkészítő szakbizottságok.
Az országos közgyűlés javasolja, hogy az
országos felügyelő 1991 második felére
hívja össze a törvényalkotó zsinatot.

SZERVEZŐDIK

AZ EGYHÁZI
CSERKÉSZMUNKA

Tőkés

László

miatt, aki hitéért, magyarságáért
állandó
zaklatásnak és jogtalan meghurcoltatásnak
van kitéve. A közgyűlés kérte az Egyházak
Világtanácsát,
a Lutheránus
Világszövetséget, és az Európai Egyházak Konferenciáját, hogy tegyenek határozott lépéseket
abban az irányban,
hogy a nemzetközi
közvélemény megismerje a romániai egyházak és nemzetiségek
szenvedésiet,
az
őket ért jogsértéseket és megpróbáljon
segítséget nyujtani.

HATÁROZAT
A 'IÖRVÉNYALKOTÓ
ZSINATRÓL
A december 6-án tartott országos egyházi közgyűlés az Országos Presbitérium
javaslatára kimondta az 1966-ból származó
egyházi törvény könyvünk felülvizsgálatának és egy üi törvényhozó zsinat összeülésének szükségességét.
Az új törvénykönyvre vonatkozó javaslatok megvitatása

Az egyházi élet és szolgálat szabadabb
légkörében az ifjúság egyházi nevelése érdekében
egyházunkban
is megindult
a
cserkészmunka
szervezése.
Az újonnan
alakult cserkészcsapatok
közül az Evangélikus Gimnázium és aMEVISZ
cserkészcsapata a legismertebb,
de számos gyülekezetűnkben
is megindult
a cserkészmunka szervezése.

VÁLIDZÁSOK
CSEHSZLOVÁKIÁBAN
A kelet-európai
változások elől Csehszlovákia sem tudta magát kivonni. A forradalmi
események
október
28-án, az
önálló
Csehszlovákia
megalakulásának
hetvenedik évfordulóján kezdtek komolyra válni, amikor is öt ellenzéki csoport a
Charta 77' vezetésével békés tüntetést
szervezett. Ezt a tüntetést ugyan a kommunista vezetés még vérbefojtotta,
de a
november 27-i általános sztrájknak sikerült a változások
megindítását
elérni.
Hosszú, következetes harc eredményeként
sikerült megalakítani a nemzeti közmegegyezés kormányát. A nyomás hatására december lO-én Gustao Husak köztársasági
elnök lemondott, majd később az ellenzék
vezéralakját
Vacláv Havelt választották
meg a köztársaság elnökévé. A júniusi választásokon a keresztény demokrata mozgalomnak és a Közvélemény az erőszak ellen mozgalomnak
sikerült a kommunista
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pártot a hatalomból kiszorítani, így az ellenzék győzelme véglegessé vált. Sajnos ez
örvendetes események során a szlovák nacionalista mozgalom felszínre kerülése
nem csak a cseh és szlovák állam között,
hanem a szlovákiai nemzetiségek, így az
ott élő magyarság számára is bizonyos
problémákat jelentenek.

AZ EGYHÁZI
INGATLANOK
ÜGYE
A VALLÁSÜGYI

TANÁCS ELŐTT
A Vallásügyi Tanács december IS-i ülésén tanácskozott az állami tulajdonban lévő volt egyházi ingatlanok visszaadásának
kérdéséről. Egyöntetű volt a vélemény,
hogy a jogtalanul elvett egyházi tulajdonokat vissza kell adni az egyházaknak. Egyházunk december 6-i közgyűlése határozatban hívta fel gyülekezeteinket, hogy
vegyék számba az elmúlt negyven év során
elvett egyházi tulajdont, és jelentsék ezt az
Országos Egyházi Irodának.

NÉMET ÉS SZLOVÁK
NYELVÜ ÍRÁSOK
AZ EVANGÉLIKUS
ÉLETBEN
Német és szlovák nyelvű gyülekezeteink
megbecsülése érdekében az Evangélikus
Élet ünnepi számaiban német és szlovák
nyelvű írások is jelennek meg 1989 karácsonya óta. Régi evangélikus elv, hogy az
evangéliumot mindenkinek anyanyelvén
kell megszólaItatni. Ezért követ el mindent egyházunk, hogy a jövőben is legyenek olyan lelkészeink, akik német és szlovák nyelven is tudják hirdetni az igét.
Ugyanezt a célt szolgálja az is, hogyegyházi ünnepi. számaiban német és szlovák
60

anyanyelvű testvéreink a saját anyanyelvükön is olvashassanak írásokat.

FORRADALOM
ROMÁNIÁBAN
A kelet -európai forradalmi eseményeknek Ceausescu romániai diktatúrája sem
tudott sokáig ellenállni. Az események
megindítója Tőkés László temesvári református lelkész volt, akit, mivel szót
emelt a diktatúra és a nemzetiségi elnyomás ellen, egyházi vezetősége állami
nyomásra áthelyezett. Az áthelyezést
rendőri segédlettel próbálták végrehajtani, ami december 17-én - mivel a temesvári magyarok és románok ezt megakadályozni próbálták - súlyos és sok
áldozatot kívánó összetűzéshez vezetett.
Ceausescu december 21-re a rendszer
melletti tüntetésre rendelte ki a dolgozókat Bukarestben, ez a tüntetés azonban
a diktatúra elleni megmozdulásba torkollott. Mivel a hadsereg Ion lliescu vezetésével a rendszer ellen tüntetök oldalára állt, hosszú és sok áldozatot kívánó
harcok árán sikerült a Ceausescu rendszert megdönteni. Még a harcok során
Ceausescut és feleségét rövid törvényszéki
tárgyalás után halálra ítélték és kivégezték.
A hatalmat a Nemzeti Megmentési Front
vette át Ion Iliescu vezetésével. A romániai
forradalmi események során magyar népünk és egyházunk, népe is nem csak erkölcsileg, hanem anyagi segítséggel is támogatta a román népet. Sajnos a forradalmi események során feléledt és megerősödött a román nacionalizmus, ami a március 19-i marosvásárhelyi véres eseményekhez vezetett. A május végi választások
során - bár a Nemzeti Megmentési Front
fölényesen győzött -, az azóta is állandó
napirenden lévő tüntetések és tiltakozások
a Nemzeti Megmentési Front politikája ellen - arról beszélnek, hogy Romániában
még nem fejeződött be a forradalom.

SZEMÉLYI
VÁLTOZÁSOK

TÖRVÉNY
~
A LELKIISMERETI ES
VALLÁSSZABADSÁGRÓL

AZ ORSZÁGOS

EGYHÁZNÁL
Az Országos Egyházi Elnökség december 28-án tartott ülésén - 1990 tavaszán
esedékes nyugállományba vonulásával
összefüggésben - felmentette országos fötitkári beosztásából dr. Karner Ágostont. A
diakóniai osztály ügyvivői tisztére kinevezte ifj. Kenden
György Budapestangyalföldi lelkészt. A piliscsabai belmissziói központ vezetésével pedig megbízta
Nagyváti Pál volt nyíregyházi kántort és
gyülekezeti munkatársat.

Az országgyülés januári ülésszakán
megtárgyalták és elfogadták a már hoszszü idő óta előkészített és az egyházakkal
is egyeztetett törvény javaslatot a lelkiismereti-, és vallásszabadságról. E törvény
szerint "a lelkiismereti-, és vallásszabadság az embert születésétől fogva megillető,
alapvető szabadságjog." A törvény szerint
100 fő szükséges ahhoz, hogy egy közösség egyházat, vallásfelekezetet alapítson. A törvény azt is kimondja, hogy az
egyházak olyan autonóm szervezetek,
amelyek belső ügyeibe az állam nem avatkozik, belső törvényeik sem szorulnak természetesen állami megerősítésére. A különböző egyházakat azonos jogok illetik
meg és azonos kötelezettségek terhelik.
Semmilyen belső egyházi szabály végrehajtásához nem nyújt az állam segítséget
kényszerítő eszközeivel. Az állam az egyházat nem irányítja és nem felügyeli. Nem
tartalmaz a törvény az egyházi vezetők kinevezéséhez szükséges állami hozzájárulásról és állami esküjükről szölö előírást
sem.

1990
FOLYTATÓDTAK
A REHABILITÁCIÓK
Az Országos Egyházi Bíróság úgynevezett Ötöstanácsa több alkalommal is ülésezett és újabb rehabilitációs ítéleteket hozott
olyan
lelkészek
és
egyházi
tisztségviselők ügyében, akik az elmúlt
négy évtized során állami, vagy hivatalos
egyházi részről sérelmeket szenvedtek el,
illetve jogsértő bírói ítélet következményeit kellett hordozniok. így rehabilitálta néhai Bácsi Sándor győri lelkészt, BöTÖcz
Sándor ny. lelkészt, Buchalla Ödön ny. lelkészt, dr. Ferdinánd István volt teológiai
tanárt, Joób Olivér lelkészt (Zürich), Néhai Király Lajos volt miskolci felügyelőt,
néhai Kutas Kálmán volt szombathelyi lelkészt, néhai ~iszer Elek volt miskolci lelkészt, néhai Turóczy Zoltán püspököt, valamint néhai dr. Karner Károly, néhai dr.
Sólyom Jenő és néhai dr. Wiczián Dezső volt
teológiai tanárokat.

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG
NYOLCADIK
NAGYGYÜLÉSE
Január 30. és február 8. között tartotta
meg a Lutheránus Világszövetség nyolcadik nagygyülését Brazíliában Curitiba városában. Magyarországi Evangélikus Egyházunkat a nagygyülésen dr. Nagy Gyula
püspök - dr. Harmati Béla püspök betegsége miatt nem tudott anagygyűlésre elutazni - dr. Sólyom Jenő kutatöprofesszor,
/
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presbiter, Brebovszky Éva lelkész, Keoehdzi Klára ifjúsági delegátus, az Ökumenikus Tanács munkatársa, valamint Pángyánszky Agnes teológiai hallgató, akit a
LVSZ hívott meg a nagygyűlés ifjúsági
rendezői közé - képviselték. Utóbbi két
küldöttünk részt vett a nagygyűlést megelőző ifjúsági taláIkozón is. A nagygyűlés
összefoglaló témája ez volt: "Meghallgattam népem kiáltását." Az előadások és
megbeszélések mind arról szóltak, hogyan
lehet a világ evangélikussága alkalmas eszkőz Isten kezében a világ nyomorúságának
enyhítésében, problémáinak megoldásában. Hogy ennek a szolgálatnak a Lutheránus Világszövetség minél jobban megfeleljen, a nagygyűlés több vonatkozásban
megváltoztatta a szövetség szervezeti felépítését is. A Végrehajtó Bizottság helyett
például a jövőben egy nagyobb tanács irá-o
nyitja a szövetség munkáját. A Lutheránus Világszövetség elnökévé - a hagyományoknak megfelelően - a vendéglátó
egyház püspökét, dr. Gottfried Brakemeiert
választották meg, dr. Gunnar Stíllsett főtitkár megbízatását újabb hat évre meghosszabították. A tanács tagjáva választották
egyházunk legfiatalabb küldöttét, Pángyánszky Ágnes teológiai hallgatót.

HELYREÁLLT
DIPLOMÁCIAI
KAPCSOLAT
Február 9-én a Vatikán és a Magyar
Köztársaság nevében megállapodást írtak
alá, amelynek értelmében 45 évi szünet
után újra helyreállt a diplomáciai kapcsolat a Szentszék és hazánk között. Németh
Miklós miniszterelnök kifejezte, hogy ez a
megállapodás új korszakot nyit hazánk és
a Vatikán viszonyában és a közös felelősségben való együttmunkálkodásban. Casaroli bíboros, államtitkár, a Vatikán képviselője azt hangsúlyozta, hogy hazánk és
a Vatikán viszonya évszázadokra tekint
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vissza, s ehhez képest csak egy epizód,
"történelmi baleset" volt a kapcsolatok
megszakítása négy és fél évtizeddel
ezelőtt.

KONFERENCIA
A TEOLÓGIAI
FAKULTÁSOKRÓL
A Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság Magyar Nemzeti Bizottsága február
23-án az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen konferenciát rendezett "Hittudományi fakultások és tanintézetek a 20. századi
magyar felsőoktatásban". címen. Egyházunk részéről dr. Fabiny Tibor professzor
és dr. Prőhle Károly ny. professzor tartott
előadást. Ez a konferencia is hozzájárult
ahhoz, hogy a tervek szerint az egyházi teológiai főiskolák - köztük Teológiai Akadémiánk is - a jövőben egyetemi rangban
végezhessék a lelkészképzés szolgálatát.

SZEBIKIMRE
AZ ÉSZAKI
EGYHÁZKERÜLET
ÚJ PÜSPÖKE
A dr. Nagy Gyula püspök nyugalomba
vonulásával megűresedett püspöki tisztre
Szebik Imre budavári esperest választották
meg az Északi Egyházkerület gyűlekezetei. Ünnepélyes beiktatása március 17-én
volt a budavári templomban. Az igehirdetői szolgálatot dr. Nagy Gyula nyugalomba
vonult püspök tartotta. Az új püspök
székfoglaló beszédében
átfogó szélességben ismertette egyházunk jelen
helyzetét, problémáit és az előttünk álló
feladatokat. Beszédét így fejezte be:
"Nem szeretnék megkeseredett püspök
lenni, mint az elmúlt történelmi időkben
azzá váltak némelyek. Meggyőződésem,
hogy új fajta püspöki szolgálat körvonalai
bontakozhatnak ki előttünk. Új püspök-

HATÁROZAT
EGYHÁZUNk
POLITIKAITÁRSADALMI
MUNKÁJÁRÓL

Szebik Imre

képre van szükség egyházunkban. Mindez lehetövé
teszi, hogy evangeliumközpontú, gyülekezetcentrikus, egyházépítő - külsö sallangoktól mentes - legyen a püspöki szolgálat."

MEGSZÜNT
AZÁLLAM
ÉS AZ EGYHÁZ
KÖZÖfTIEGYEZMÉNY
A Magyar Köztársaság minisztertanácsa
és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége - figyelembe véve, hogy 1990.
február 12-én hatályba lépett a Ielkiismereti-, és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló alkotmányerejű törvény, a
Magyar Köztársaság Kormánya és Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata által
1948. december Iő-án kötött megállapodást
1990. március 19-én felbontotta.

Egyházunk
Országos Presbitériuma
március 2l-én tartott ülésén kijelentette,
hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház, mint országos egyház nem kíván tagja
lenni a Hazafias Népfrontnak, az Országos Béketanácsnak és a Keresztyén Békekonferenciának. Minden egyháztag és lelkész előtt azonban nyitva áll a lehetőség,
hogy személyi jogon részt vállaljon olyan
egyesületek, vagy szervezetek munkájában, amelynek célja és tevékenysége nem
áll ellentétben hitbeli, bibliai meggyőződésünkkel. Egyházunk támogatja a hazafias kérdésekkel, a béke problémáival való
foglalkozást teológiai, gyülekezeti és nemzetközi egyházi szinten.

A GUSZTÁV ADOLF
SEGÉLYSZOLGÁLAT
ORSZÁGOS VEZETŐJE

or

Egyházunk
Országos Presbitériuma
március 21-i ülésén dr. Karner Ágoston·
lelkészt, volt fötitkári nyugdíjazásával
kapcsolatban a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat országos vezetői tisztéből felmentette
és a segélyszolgálat országos vezetésével dr.
Nagy István, az Északi Egyházkerület
Gusztáv Adolf Segélyszolgálatának vezetőjét bízta meg.

KÁNTORVIZSGA ÉS
ORGONASZENTELÉS
FÓTON
Március 24-én tartotta fóti Kántorképző
Intézetünk a tanfolyamon résztvevő kántorjelöltek szokásos kántorvizsgáját. A
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l\)tf,

A vizsgabizottság
vizsga alkalma kántorképzésünk történetében jelentős és ünnepi eseményé lett,
mert ezen az alkalmon szentelte fel dr.
Harmati Béla püspök az intézet kétmanuálos orgonáját, amelyet a Vesztfáliai Tartományi Egyháztól ajándékképpen kapott.
Az ünnepélyen a Vesztfáliai Egyház részéről részt vett Goss igazgató, aki a felszentelés után maga mutatta be művészi játékkal
az új orgonát.

ELHUNYT KISS JÁNOS
Március 24-én 78 éves korában elhunyt
Kiss János, a fóti Kántorképző Intézet
nyugdíjas igazgatója, "kántorképzésünk
atyja". Nevéhez fűződik az intézet megszervezése és közel 40 éven át való vezetése. Nyugdíjas éveiben is nagyon szoros és
meleg kapcsolatot tartott az intézettel és
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meleg szívvel tanította harmónium-játékra
Teológiai Akadémiánk hallgatóit. Temetése április 23-án volt a Farkasréti temetőben.

KÉPVISELÖVÁLASZTÁSOK
HAZÁNKBAN
Március 25-én és április 8-án voltak hazánkban 40 év óta az első szabad
képviselö-választások. A két fordulón a
Magyar, Demokrata Fórum 165, a Szabad
Demokraták Szövetsége 91, A Független
Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 44,
a Magyar Szocialista Párt 33, a Fiatal Demokraták Szövetsége 21, a Kereszténydemokrata Néppárt 21 mandátumot szerzett. Az új választási törvény alapján az

Az egyházkerületi felügyelő ünnepélyes beiktatása
egyházak nem kaptak kéviselöi helyet a
Parlamentben, de a választásokon több
lelkész - köztük három evangélikus lelkész - is bekerült a Parlamentbe. A választások után a Magyar Demokrata Förum, a Független Kisgazdapárt és a
Kereszténydemokrata Néppárt kormánykoalícióra lépett. A miniszterelnök a Magyar Demokrata Fórum elnöke, Antall József lett.

lyom Jenő kutatóprofesszort, a Deák téri
gyülekezet presbiterét választották meg a
Déli Egyházkerület gyülekezetei. Ünnepélyes beiktatása március 30-án volt a Deák téri templomban dr. Harmati Béla püspök, Táborszky László esperes, és
Káposzta Lajos esperes szolgálatával.
Ugyanekkor tette le az esküt az egyházkerület újonnan megválasztott presbitériumais.

SÓLYOM JENŐ

EGYHÁZI FÓRUMOK

A DÉLI
EGYHÁKERÜLET
FELÜGYELŐjE

or

A dr. Frenkl Róbert országos felügyelővé való megválasztása miatt megüresedett
egyházkerületi felügyelői tisztre dr. Sá-

Egyházunk vezetősége 1990 első felében
is folytatta azt 'a bevált gyakorlatot, hogy
egyházunk kérdéseit és égető problémáit
egy-egy nyilvános fórum keretében beszélte meg a lelkészekkel és más érdeklődökkel. Az Evangélikus Gimnázium dísztérmében február 24-én egyházunk tájékoz65

tatási és sajtómunkájának kérdéseiről, március 3l-én közelmúltunk kérdéseiről és a diakóniai teológiáról, május l-jén egyházunk
belső kérdéseiről, június 9-én pedig az egyházi iskolák jövőjéről és a hitoktatás kérdéseiről, a Teológiai Akadémián május 22-én
a teológus ifjúság között kialakult helyzetről
és a lelkészképzés jövőjéről folyt a fórumbeszélgetés. Ide sorolhatjuk az Ordass Lajos
Baráti Kör által a kelenfóldi gyülekezeti teremben május l2-én rendezett fórumot a
zsinat elvi kérdéseiről, valamint az új egyházi törvény elvi és gyakorlati rendelkezéseiről. Bár ezek a fórumbeszélgetések a feszülő
problémákat nem oldották meg, mégis hozzájárultak ahhoz, hogy a feszülő problémák
nyilvánosságra kerüljenek és a nézetek közeledjenek egymáshoz.

EGYHÁZI MÜSOROK
A MAGYAR
TELEVÍZIÓBAN
A már két év óta gyakorlatban lévő három (római katolikus, református és evan-

gélikus) istentiszteleti közvetítés mellett a
televízió vezetősége május l-iétöl új televíziós műsorokat ajánlott fel az egyházaknak.
Vasárnaponként a délutáni műsorkezdéskor
IS perces időt bptak az Ökumenikus Thnács tagegyházai. Péntek. délutánonként 5
perces műsoridöben hitoktatási, vagy más
egyházi kérdésekkel való foglalkozási alkalmat kaptak az egyházak. Évente 6 alkalommal közvetítenek ökumenikus vitaműsort a
hit és az erkölcs alapkérdéseiről. Ezek az alkalmak is hozzájárulnak ahhoz, hogy az
evangélium a képemyö útján is eljuthasson
a keresztyén otthonokba.

ÚJELNÖKSÉG
A PESTI
EGYHÁZMEGYÉBEN
A Pesti Egyházmegye gyülekezetei mivel az előző elnökség ciklusa lejárt - esperessé Bolla Árpád rákospalotai lelkészt,
egyházmegyei felügyelövé pedig Pintér
Gyözö építészmérnököt, a kispesti gyülekezet másodfelügyelőjét választották meg.

Bolla Árpád, Pintér Győzö
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Az új egyházmegyei elnökség ünnepélyes
beiktatása április 7-én volt a rákospalotai
templomban. A beiktatás szolgálatát dr.
Harmati Béla püspök végezte.

FELAVATTÁK

A TEOLÓGUS
OTTHON
ÁTALAKÍlUfT
ÉPÜLETÉT
Május 12-én dr. Harmati Béla püspök
felavatta a Teológus Otthon átalakított
épületét. Igehirdetésében a Jézushoz vezető szolgálatról szólt, amely a teológiának
és a gyülekezetnek is feladata, hogy általa
az emberek Jézust láthassák és ismerhessék meg. Ezt a szolgálatot segíti a Teológiai Akadémia és a Teológus Otthon is. Az
avatás után a résztvevők megtekintették a
kibővített és modernül berendezett Teológus Otthont, amely a iövöben több, mint
70 teológiai hallgatónak kényelmes szállást
biztosít.

ÚJ TISZTELETBELI

DOKTO RUNK
Május 12-én a Teológus Otthon felavatásával kapcsolatos akadémiai ünnepi ülés
keretében Teológiai Akadémiánk tiszteletbeli teológiai doktorrá avatta dr. Karlheinz
Schmale egyháifőtanácsost, a Németországi Egyesült Lutheránus Egyházak berlini egyházi hivatalának munkatársát. Az
új tiszteletbeli doktor rövid előadásban
köszönte meg az őt ért megtiszteltetést.
Felidézte az 1989 végén Németországban
végbement eseményeket, amelyekben
nagy része volt Magyarországnak is.

KÉT NYILATKOZAT
A déli és az északi egyházkerület presbitériumai május 17-én külön-külön ülést

tartottak. Mind a két presbitérium egyházunk jelen nyomorúságával és jövő kibontakozásával kapcsolatban nyilatkozatot tett
közzé, amely alapja lehet egyházunk megújulásának és jövő szolgálatának. Egy-egy
részlet mind a két nyilatkozatból: "A Déli
Egyházkerület Presbitériumát és annak elnökségét tisztségük miatt is terheli a múlt
öröksége, hiszen e testületek nevében számtalan, igazságtalan, az egyházi életet károsító önkényuralrni rendszer kiszolgálásában
játszott szerepükkel, püspökök és lelkészek
eltávolításával, vagy elítéléséve1 sok méltánytalanságot követtek el, s hoztak szé-.
gyent egyházunkra. Vállalva a kontinuitást,
mint a Déli Egyházkerület Presbitériuma
bünbánatot tartunk ezekért a bünökért.
Kérjük a lelkészeket és a gyülekezeteket, tegyék meg ugyanezt. Kérjük Isten irgalmát a
bünöket elkövetőkre, az egyházkerületre és
az egész egyházra." - Az Északi Egyházkerület Presbitériumának nyilatkozatából:
"Bünbánattal tekintünk vissza a közel fél
évszázadra. Erre kötelez egyházunk megújulásáért hordozott felelősségünk, és az
1948-ban a Magyar Köztársaság és Egyházunk között létrejött Egyezmény felbontása
is alkalom a számadásra. Megrepedt nádszál
hitünk félelmek és megfélemlítések között
gyakran megingott. Emberekre néztünk,
amikor Urunkra kellett volna jobban figyelni. Ezért egyes teológiai állásfoglalásaink
poliúkai érdekek kiszolgálóivá tettek. Szöltunk, amikor hallgatni kellett volna. A zsarnokokat dicsöltök kórusában az egyház
hangja is megszólalt. Hallgattunk, amikor
szólnunk kellett volna. Egyházunk néma
maradt, amikor a kor számüzöttjei, kitelepítettjei, megbélyegzettici védelmet vártak
volna tőlünk ... Urunk, irgalmazz nekünk!
A történelmi változások istenadta új kerszakának kezdetén nem vádolunk senkit és
nem ítélkezünk mások felett. Egyedül Istené az igazságtétel joga... Most egyet teszünk: ami mögöttünk van, azt elfelejtve,
ami pedig előttünk van, annak nekifeszülve
futunk egyenest a cél felé. (Filippi 3,14)"
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HATÁROZAT
ORDASS PÜSPÖK
REHABILITÁLÁSÁRÓL
A Déli Egyházkerület Presbitériuma
május 17-én tartott ülésén foglalkozott dr.
Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszter D.
Ordass Lajos püspök ügyében írt levelével, mely szerint "az evangélikus egyház
illetékes testületének 1959-ben tett intézkedései, amelyek végső soron D. Ordass
Lajosnak a püspöki székből történt elmozdítását eredményezték, az akkori kormányzati szervek politikai megfontolásokon
alapuló
nyomására
születtek,
amelyekben felhasználták a hatályos jogszabályokat is." A presbitérium ennek
alapján megállapította, hogy D. Ordass Lajos 1945. szeptember 27-én a Deák téri templomban wrtént beiktatását követően haláláig,
1978. augusztus 14-ig egyházunk wrvényes
püspöke volt. Szolgálatának gyakorlásában

azonban megakadályozták 1948. szeptember 8-tóI 1956. október 30-ig és 1958. június 24-től haláláig.

UJ

TISZTIKAR
AZ ÉSZAKI
EGYHÁZKERÜLETBEN
Az Északi Egyházkerület május 17-én
tartott közgyűlésén új tisztikart választott.
Egyházkerületi főjegyzővé (püspökhelyettessé) Labossa Lajos tatabányai esperest,
világi főjegyzővé (egyházkerületi felügye-
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lőhelyettessé) dr. Conrád Zoltánt, jegyzőkké Fehér Károly szombathelyi esperest és
dr. Grinaeus Tamást, jogtanácsossá dr. Török Gábort, számvevőszéki elnökké pedig
Sárkány Tibor miskolci esperest választotta. Megválasztotta az egyházkerületi tanács tagjait és a zsinati képviselőket is.

VITA
A HIIDKTATÁSRÓL
A koalíciós kormány művelődésügyi minisztere úgy tervezte, hogy az 1990/91-es
tanévtől kezdve a hitoktatás az órarend
szerves része lesz az iskolában, amely bele
kerül a tanulók iskolai bizonyítványába is.
E terv szerint a hitoktatók tagjai lesznek a
tantestületeknek, és a hitoktatási óradíj akat az iskoláktói kapják. E terv ellen elsősorban a Szabad Demokrata Párt képviselői tiltakoztak és óvást emeltek a
Parlamentben. Július elején a művelődésügyi miniszter az egyházak képviselőivel
abban állapodott meg, hogy bár szükség
esetén az iskola köteles helyet biztosítani a
hitoktatásnak, a hittanórák nem lesznek
az órarend részei, nem kerülnek bele az iskolai bizonyítványba és a hitoktatók nem
lesznek tagjai a tantestületeknek. A hittanórákat önkéntes jelentkezés alapján az
egyházak szervezik meg. Az egyházak
képviselői azt kérték, hogy a kormány a
központi költségvetésböl biztosítsa a hitoktatók díjazását.
Összeállította: Selmeczi János

GYÜLEKEZETEINK ÉLETE
1989. JÚLIUS - 1990. JÚNIUS
Egyházunk élete javarészt ma is a gyülekezetekben folyik, noha elválaszthatatlanok tőle
és nélkülözhetetlenek is az országos szintű munkák, éppen úgy mint egyházunk külügyi
szolgálata vagy a közéleti tevékenység.
A gyülekezetek életének a gerincét ma is az istentiszteletek, bibliaórák és más rendszeresen
visszatérő alkalmak' alkotják. Ezek az alkalmak különösen is a fent jelzett időszakban szinte
robbanásszerüen kiszélesedtek, megsokasodtak. Az elmült évtizedekben bezárt kapuk sorra ,
nyíltak meg. Igények, elvárások követelménysora késztetett hosszú időn át szúnetelt munkaágak újraindítására, új típusú tevékenységek megszervezésére. Nem feladatunk, helyünk
sincs ebben az összefoglalóban mindezeket regisztrálni az iskolai hitoktatástól a börtönmisszióig.
Míg egyrészt, a hála őszinte szava kell, hogy fe1csendüljön ajkunkon a méltatlánságunk ellenére kapott és a reménységeinket messze túlhaladó lehetőségek sokaságáért, másrészt a
már korábban is jelentkezett munkaerőhiány késztett gyakoribb imádságra, hogy Urunk sokakat indítson útba az aratómezőkre.
De nem hallgathatunk arról sem, hogy a templomainkban megkereszteltek közül nagyon
sokan nemcsak a gyülekezeti alkalmainkon való részvételból szoktak el különbözö okok miatt. Az anyagi terhek közös résztvállalásából való sokévi kimaradásunk is hozzájárult ahhoz,
hogy a sok ü] tevékenységnek nincs biztosítva az anyagi bázisa. Az eddiginél is sokkal jobban
kell tudatosítani gyülekezeti tagjaink gondolkodásában, hogy intézményeink fenntartása, az
egyházi munkásaink megélhetésének biztosítása elsősorban is azok kötelessége, akikért a
munka folyik.
Gyülekezeteink életéből ebben az összefoglalásban kiemelt ünnepi események felvillanó
fények, amelyek alkalmasak tanúságot tenni az egyes gyülekezetek életében folyó mindennapi hűséges munkáról. De bíztató jelek Isten megsegítő és hűséges szeretetéről is, hogy a benne bízókat el.nem hagyja, sőt gazdagon megáldja. Jelzik összetartozásunkat is, mert az egy
magyarországi evangélikus egyházban közösek a gondjaink és örömeink egyaránt.

DEÁK TÉR
A lelkésziktatások sorából ki kell emelnünk az 1989. június eleji beiktatást, hiszen Zászkaliczky Pétert az "ország templomában" állította új szolgálati helyére Harmati Béla püspök.
A beiktatott lelkész igehirdetésében arról vallott, hogy ezen a helyen sem kíván más lenni,
, mint Isten szolgája.

PESTLŐRINC
1989. Pünkösdhétfőn gyülekezeti ház építésébe kezdett az egyházköszég. Az alapkövet
Karner Ágoston országos főtitkár helyezte el, résztvett a szolgálatban Szirmai Zoltán esperes
is.
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BÉR
A középkori alapokra épített műemlék templomot két évi áldozattal, az Országos Műemléki Felügyelőség segítségévell989.
Szentháromság
vasárnapjára felújította a gyülekezet. Az
újraszentelés
szolgálatát Nagy Gyula püspök végezte Kalácska Béla esperes közreműkö-

désével,

KELENFÖLD
A nagyszámú zenei események sorából azért emelkedett ki az 1989. június 30-i hangverseny a tejárvi svéd férfikórus szolgálatával, mert a befolyt adományokat a Romániában élők
megsegítésére
ajánlotrák fel.

GYŐRSÁG
Nagy Gyula püspök szolgált azon a hálaadó ünnepen, amelyen a gyülekezet újra használatba vette megújított templomát.
A felújítás munkájában személyesen is jelentős munkát vállalt a munkát irányító Winkler Gábor Ybl-díjas tervezömérnök.

MONOR

A Sándy Gyula által tervezett templomot a felszentelés SO. évfordulójára megújította a gyülekezet. Az ünnepi igehirdető Harmati Béla püspök volt, akinek a szolgálatokban
Keveházi
László esperes segédkezett.
.•
.

MEZŐBERÉNY
Feledhetetlen ünnepe volt a mezóberényi I. kerületi gyülekezetnek 1989. július 23-án, amikor
Harmati Béla püspök szolgálatával megünnepelte
temploma felszentelésének
200. évfor70

A mezőberényi templom
dulóját. Az ünnepre a gyülekezet felújította épületeit. A felújítás költségeiben osztoztak a gyülekezetnek az NSZK-ban élő tagjai, a Békés Megyei Tanács, az Országos Műemléki
Felügyelőség és a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat is. Az ünnepséget gazdagította a plochingeni
Keresztyén Ifjúsági Egyesület fuvószenekara az esti zenei áhitaton.

NYÍREGYHÁZA
Új, 100 féröhelyes szeretetotthon alapkövének elhelyezésére került sor 1989. július l-ién
az ország keleti felén élő legnagyobb gyülekezetünkben, amely a szeretetszolgálatban eddig
is kiemelkedő munkát vállalt. A Szák Kovács pál által tervezett üi intézmény részére a Városi
Tanács biztosított helyet. Az építés költségeihez jelentős pénzsegélyt ajánlott fel az Egészségügyi Minisztérium is, de felvállalta az ügyet a fmnországi kajaani testvérgyülekezet, valamint
a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat is. Az ünnepi szolgálatbn Karner Ágoston országos főtitkár,
Szabó Gyula esperes és Bozorády Zoltán igazgató-lelkész vállalt részt.

HÓDMEZÖVÁSÁRHELY
A felújított művészi kivitelű toronysisakon olvasható 1889 évszám is emlékeztette az alföldi
gyülekezetet, hogy a javarészt kisiparos elődök 100 évvel ezelőtt emeltek templomot Isten
dicsőségére. A jubileumi istentiszteleten Harmati Béla püspök prédikált.

BONNYA ÉS GADÁCS
Az Ecsenyhez tartozó bonnyai filiában 105 éve használják együtt a templomot evangélikusok ésreformátusok. A Bajor Evangélikus Egyház Diakóniai Szolgálata nagy összegű segítsé71

gével felújított templomát Táborszky Lászlö püspökhelyettes
és Bellai Zoltán református esperes szolgálatával vette újra használatba a gyülekezet. Az ünnepség alkalmával Johann Müller NSZK-beli történelem-kutató
ismertette a bonnyai gyülekezet és a templom történetét.
A gadácsi szórványban is - ahol a kitelepítés és az elköltözés következtében
mintegy 30
lélekre zsugorodott a gyülekezet -, szintén a Bajor Diakóniai Egyesület és a külföldön élő
gadácsiak nyújtották nagyértékű segítséget a templom teljes helyreállításához.
De hozzájárult a költségekhez az igali Tanács is. 1989. augusztus 20-án Harmati Béla püspök végzett
ünnepi szelgálatot a templomban
német és magyar nyelven. A szolgálatokban
résztvett Dubovay Géza és Lackner Aladár esperes is. A bajorországi testvérek köszöntését Heinrich Reitinger és Manfréd Guttmann gazdasági osztályvezető tolmácsolta.

SZARVAS
Kettős ünnepen szoltált 1989. augusztus utolsó vasárnapján az Újtemplomban
Harmati
Béla püspök Pintér János esperessel. A 92 éves templom újraszentelő ünnepén beiktatta a
második lelkészi állásba Deme Zoltánnét. A renoválás 2 milliós költségéből részt vállalt a Városi Tanács és a közegyház is.

IRSA
Fennállása 275. évében hálaadó istentiszteletre
hívogatták a gyülekezet tagjait és vendégeket. A főleg Zólyom megyéből érkezett elődök áldozatához méltóan a mai gyülekezet is sokat
áldozott különösen is az elmúlt 14 évben épületei fenntartására
és a szolgálat biztosítására.
Az ünnepi alkalmon Harmati Béla püspök szolgált igehirdetéssel.
Bárdossy Tiborné vezette
az énekkart, mely ez alkalommal is szárnyaló énekével dicsérte az Urat.

LEVÉL
200 éves jubileumát temploma külső felújításával tette ünnepivé a gyülekezet. A kétévszázados múlt legsúlyosabb megpróbáltatása,
a kitelepítés Isten szeretetéböl áldássá lett, amikor
a határon túl élők nagy áldozatot hoztak egykori lelki otthonuk helyrehozatalára.
De segítségül sietett a szomszédos Burgenland evangélikussága,
a Lutheránus Világszövetség és a Martin Luther Bund is. Az emlékezés és hála napján Gustav Reingrabner
szuperintendes,
a
Németországból
és Ausztriaból érkezett 500 vendég és a nagyszámú gyülekezet jelenlétében
Szebik Imre püspökhelyettes
hirdette az igét.

ÚJPALOTA
A főváros egyik legújabb és legnagyobb lakótelepén új istentiszteleti helyet alakítottak ki
az illetékes református baptista és evangélikus gyülekezetek a Xv. ker. Tanács által rendelkezésre bocsátott helyiségben.
(Kontyfa u. 8. földszint.)

ANGYALFÖLD
Mivel Reuss András a Teológiai Akadémia rendszeres tanszékére kapott meghívást, a gyülekezet lelkészéül választotta ifj. Kendeh Györgyöt. Beiktatasán Harmati Béla püspök prédikált, akinek Szirmai Zoltán esperes és Reuss András voltak segítségére a szolgálatában.
A
sok vendéggel és baráttal megnövekedett
ünneplő gyülekezet a Csorba István vezette Schützkórus és Peskó György művészi orgonajátékában
is gyönyörködhetett.
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KATAFA
A Körmend melletti 400 lelkes kisközség példát szolgáltatott az ökumenikus összefogásra,
amikor egy a községtől rendelkezésre bocsátott helyiségból római katolikusok, reformátusok
és evangélikusok létrehozták a Négy Evangélistáról elnevezett Ökumenikus Kápolnájukat.
A felszentelés szolgálatát Konkoly István szombathelyi megyéspüspök végezte Fehér Károly
esperessel.

PÁPA
Az Oroszlányi Evangélikus Gyülekezet Nagy Dániel vezette ének- és zenekara számtalan
hazai és külföldi szolgálattal tette nevét ismertté az elmúlt évtizedekben. 1989 októberében
például a pápai templomunkban adták elő Handel Messiás oratóriumának 3. tételét.

DEBRECEN
A Hajdúság egyetlen evangélikus templomának századik jubileumát Nagy Gyula püspök
igehirdető szolgálatával ünnepelte a debreceni gyülekezet. Az ünnepséget gazdagította Szabó
Márta zenetanár csellószáma. Ioöb Árpád főiskolai tanársegéd vezetésével az ifjúság spirituálét énekelt gitárkísérettel, szólót énekelt Simon Katalin Erdélyból érkezett operaénekes.

KISPEST
Bonnyai Sándor sok évtizedes szolgálata után Széll Bu1csú vette át a gyülekezet vezetését.
A beiktató istentiszteleten Harmati Béla püspök hirdette az igét. A beiktatás szolgálatát Szirmai Zoltán esperes végezte.

LUCFALVA
Széll Bu1csú távozásával megüresedett lelkészi állásba Megyaszai Lászlót iktatta be Ka1ácska Bél~ esperes a 200 éves templom felszentelési emlékünnepén.

MIHÁLYI
A Rábaköz gazdagabb lett egy szép, új templommal. Vadosfa legnagyobb leánygyülekezete
az államtól visszakapott egykori iskoláját építette át templommá. A felszentelés szolgálatát
Nagy Gyula püspök végezte számos vendég és nagy gyülekezet jelenlétében.

NAGYVÁZSONY
A történelmi nevezetességű s ma idegenforgalmi szempontból is neves várhoz kapcsolódó
templomát több éves munkával és sok áldozattal kívül-belül megújította az ősi evangélikus
gyülekezet. Új haranglábat is készítettek. Munkájukat segítette adományával a Gusztáv
Adolf Segélyszolgálat és az Országos Műemléki Felügyelőség is. 1989. október 29-én a szomszédos társgyülekezetekkel együtt tartottak hálaünnepet, amelyen Nagy Gyula püspök és
Varga György esperes végezték a szolgálatokat.
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ENYING
1934-ben, mint sok más evangélikus szórványterületen az országban, ebben az időben, miszsziói egyházközséget szervezett a 100 evangélikust számláló Enying központtal egyházunk.
1938-ban Komjáthy Lajos akkori lelkész több éves fáradozása és országos összefogás eredményeként megépült a szórvány első, Szeghalmy Bálint által tervezett erdélyi stílusú temploma.
A szórvány súlypontja a 40-es évek elejétől egyre inkább áthelyezödött Siófokra és amikor
e sorokat írom csak egy hét választ el bennünket a csodálatos szép siófoki templom felszentelésétöl.
A gyúlekezet 1989 őszére renováltatta enyingi templomát és a hálaadó istentiszteletre meghívta Harmati Béla püspö köt és a nemrég megvá1asztott Frenkl Róben országos egyházi felügyelöt. ott volt az ünnepen Dubovay Géza esperes és a templomépítő lelkész özvegye is.
1942-ben elsöéves teológusként életemben először Enyingen és Siófokon hirdethettem Isten igéjét a karácsonyi ünnepkörben. Ezért személyes örömöm is e gyúlekezet missziös tevékenységének immár nemzetközivé szélesülése.

KAPOSVÁR
A Sándy Gyula által tervezett, magyaros stílusban épült templom Somogy "fövárosában"
60. jubileumát érhette meg. A gyúlekezet az ünnepi alkalomra meghívta Harmati Béla püspököt és Frenkl Róbert országos felügyelöt. Nem sokkal az ünnepet megelőzőleg a fmnországi Juvából érkezett énekkar szolgálata tette fénylövé október harmadik vasámapját.

RÁCALMÁS
A maroknyi gyúlekezet kicsi templomának felszentelése 40. évfordulóját (a gyúlekezet
Kisapostaghoz tanozik) Káposzta Lajos esperes igehirdető szolgálatával ünnepelték meg.

IPOLYSZÖG
A Balassagyarmathoz tartozö filia lelkes gyülekezete nagy összefogással teljesen felújította
és tovább gazdagította templomát a 40 éves évfordulóra. Az ünnepi szolgálatot Szebik Imre
püspökhelyettes végezte Kalácska Béla esperes segédletével. Kedves emlékem, hogy Selmeczi
János ny. igazgató, a falu szülötte évfolyarntársaként teológus koromban 'itt láttam elöszőr a
csodálatos szép nógrádi népviseletbe öltözött leányokat kéz a kézben sétálgatni a vasárnapi
istentisztelet után. Talán még nem vált múlttá e kedves látvány?

KECSKEMÉT
1989. november 12-én lelkésziktatásra fogadta magába a neves Ybl-templom a gyúlekezet,
az egyházmegye és a vendégek közösségét. Kiss János beiktatásán Harmati Béla püspök hirdetett igét. A köszöntések során sokan köszönték meg Tóth-Szöllös Mihály eddigi lelkész,
az egyházmegye volt esperesének hűséges szolgálatát.

POGÁNYSZENTPÉTER
Ideje volna talán már többet emlegetni egykori lévita tanítóinkat, akik annak idején hűséggel pásztorolták egy-egy filia vagy szórvány evangélikusságát s a felnövekvő nemzedék oktatása, nevelése mellett magukra vállalrák vasárnaponként az evangélium hirdetése szolgálatát,
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miközben sokszor a kántori szolgálatot is ellátták. Milyen nagy segítséget jelenthetne lelkészhiánnyal küzdö egyházunknak e szép múltú szolgálat megelevenedése. A pogányszentpéteriek emlékezése Kovács Zoltán igazgató-kántortanító több évtizedes szolgálatára "lángot adhat" új léviták szolgálatvállalásához.

MISKOLC
Bizonyára bocsánatos, ha egy új püspök azzal kezdi szolgálatát, hogy első vidéki útja volt
szeretet gyülekezetébe és egyházmegyéjébe vezet. Szebik Imre így kereste fel 1990. április
első vasárnapján a miskolci gyülekezetet. A jó ökumenikus kapcsolatok jeleként a kedves találkozáson - amelyen a püspök igét hirdetett -, jelen volt Kürti László református és Kovács Endre római katolikus püspök is. Az pedig alighanem a püspökné zenei szolgálatainak
a gyümölcse, hogy a miskolci 6. számú zenei általános iskola ötventagú énekkara is gazdagította az ünnepi együttlétet Halmai Istvánné tanárnő vezetésével.
A püspök délután Arnóton szolgált, ahol új tisztségviselőket iktatott be.

SIKÁ'IOR
\

Az egykor Enyingi Török Bálint oltalma alan élő ősi település népe hamar került a reformáció hatása alá. Mai templomukat 1896-ban szentelte fel Gyurátz Ferenc püspök. 1988-ban
súlyos viharkár érte a templomot. Tornya villámcsapás következtében leégett. Sokan siettek
a gyülekezet segítségére az Állami Biztosítótól kezdve a Pannonhalmi Főapátságig. Így meg75

érhették, hogy áldozatos munkájuk gyümölcseként Szebik Imre püspök szolgálatával hálaadó ünnepet tarthassanak 1990. virágvasárnapján. A Tatai Református Gyülekezet rézfúvósainak részvétele az ünnep szolgálatában emelte a hálaadás lelkületét.

PANNONHALMA
Nem evangélikus templom, hanem a Pannonhalmi Főapátság ódon templomfalai visszhangozták 1990. május S-én a Lutheránia Énekkar Schütz, Buxtehude, Bach, Brahms műveiből összeállított keneertjének hangjait. Az esemény két szempontból is figyelemreméltó.
Egyrészt jelzi azt a jóirányú ökumenikus közeledést, amely az elmúlt években sok közös szolgálatban nyilvánult meg római katolikus testvéreinkkel. Másrészt rámutat arra anagyívű
szolgálatra, amelyet a Lutheránia végez idehaza és külföldön, E szolgálat részletesebb bemutatására e beszámolóban nincs lehetőségünk.

CSEPEL
Aligha tudunk múltban és jelenben olyan szoros és gazdag testvéri kapcsolatrendszerről
egymástól földrajzilag meglehetősen távol eső országok egyházai között, mint a fmnországi
és magyarországi evangélikus egyház sokoldalú kapcsolata. Ennek is talán legvirágzóbb és
gyümölcsözőbb területe a iestvérgyülekezeti kapcsolatok láncolata. Ennek keretében jutott
el újra a csepeli gyülekezet IS tagú delegációja a középfmnországi Juankoski modern új
templomának a felszentelésére, május 6-án hogy osztozzon a testvérgyülekezet örömében és
megerősítse korábbi meghívását arra a testvéri találkozóra, amelyet 1990 júliusában Csepelen
tartanak Alppila, Juankoski (finn) és Bácsfalu (Sacele I.-Erdély) gyülekezeti küldötteinek
részvételével.

PILIS
Meleg, családias fészeknek álmodták meg a pilisiek új gyülekezeti házukat, amelynek felszentelésére meghívták Harmati Béla püspököt és Sólyom Jenő egyházkerületi felügyelőt.
De nemcsak a gyülekezet számára gondolták lelki otthonná tenni, hanem a három testvérgyülekezetből: Kontiolahti (Finnország), a herfordi Mária-gyülekezet (Német Szövetségi
Köztársaság) és Tatrang (Románia) ideérkező testvéreket is két-két vendégszoba várja mostantól az új gyülekezeti ház felső szintjén, A "fészeképítésben" résztvettek maguk a testvérgyülekezetek is nagyértékű adományaikkal. El is jöttek küldötteik, hogy a gyülekezettel
együtt vegyék birtokba a lelki otthont.
Az ünnepre érkező vendégeket a helyi cserkészcsapat sorfala várta. Napjainkban ugyanis
sokfelé megindult már az egykori cserkészcsapatok újjászerveződése, mint az erkölcsi nevelés egyik jó eszköze.

SOLTVADKERT

.,.

Május 26-án este cserkészek, éjjel presbiterek álltak őrt a gyülekezet újraöntött harangja
mellett. 27-én reggel aKiskörösi Zeneiskola növendékeinek fuvós hangszerein felhangzott
a Himnusz és az Erős vár a mi Istenünk, emikor megérkezett Harmati Béla püspök, hogy
Káposzta Lajos esperes, helyi lelkész közreműködésével elvégezze az újraszentelés szolgálatát.
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DEÁK TÉR
A Lutheránia Énekkara, amelynek értékes szolgálatára már korábban is utaltam, újabb
nagy vállalkozásba kezdett. Június 4 és 10 között Európa több jelentős városához hasonlóan
BACH hetet szervezett élvonalbeli hazai és külföldi művészek közreműködésével. Az a reménység, hogy alapítvány létrehozásával az elkövetkező években ezek a hetek rendszeressé
válhatnak.

DÖRGICSE-KÖVÁGÓÖRS
A Balaton-melléki nagymúltú gyülekezet lelkészi állásába június 24-én iktatta be Riczinger Józsefet Szebik Imre püspök és Varga György esperes.

BUDAVÁR
A Deák tér mellett, a fővárosban, Bécsikapu téri templomunk az egyházi zenei élet másik
bázisa. A Schütz-kórus és zenekar rendszeresen szolgál magasszínvonalú hangversenyekkel
Csorba István karnagy vezetésével. Peskó György orgonaművész estjei pedig különösen is a
nyári időben a hazai zenekedvelők és külföldi érdeklődők sokaságát vonzza budavári templomunkba.

SIÓFOK
Az 1991. évi Evangélikus Naptár kézirat
anyagának kényszerű korai nyomdai leadása miatt már csak jelezni tudom, hogy
a Makovecz Imre tervezte templomot
1990. június 30-án szenteli fel Harmati
Béla püspök. Az oului finn testvérgyülekezetet Arvi Seppiinen dómprépost, püspökhelyettes, Siöfok testvérvárosát Oulut
pedig Ilmo Paananen főpolgármester képviseli az ünnepségen, amelyről a Gyülekezeteink élete krónikása majd az 1992. évi
Evangélikus Naptár elején tud megemlékezni.
Összeállította:
Mezősi György

A siófoki templom
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"ISTEN IGÉJÉT
HIRDETTÉK NEKTEK'"
Megemlékezés halottainkról
MOLNÁR GYULA (1914-1989). Egész életszolgálata az érseki székvároshoz, Esztergomhoz kötötte. D. Kovács Sándor püspök gyülekezetszervezésre küldte ide a fiatal, ambíciózus segédlelkészt. Hamarosan önállósult a missziói központ. Felépült a lelkészlakás és a kis
templom. 53 évig hirdette ezen az őrhelyen Isten igéjét, hangyaszorgalommal gyüjtögetve a
nyájat. 1945-50 közt fejérkomáromi esperes. Első és másodikos gyermekek részére hittankönyvet is ír, közben kiadásra kész állapotban elkészíti iö félévszázados működésének hiteles
történetét. Fokozatosan gyöngült egészségi állapota, s otthonában hirtelen dobbant utolsót
a szíve.
UJHELYI ALADÁR (1920-1989). őt is igen hosszú idő, 41 esztendős egri szolgálat, de
alig egy esztendős nyugdíjas kor után szólította magához az élet és halál Ura. Hosszú betegségével hősiesen felvette a küzdelmet. Egy nyári vasárnap délután közlekedési baleset áldozata
lett. Hitvestársával, nehéz időkben és nagy áldozattal kilenc gyermeket neveltek fel. Hátvédként, mint lelki család, ott volt mögöttük a kis gyülekezet áldozatos szeretete is. Megyényi
területű szórványait idősödő korában is nagy hűséggel gondozta. Finn segítséggel felépült
temploma ékessége ma is Egernek. Energikus, erélyes igeszolgálata és lelki gondozói munkája nyomán hűséges munkatársakat tudott maga mellé állítani. Átfogó bibliaismerete, tiszteletet parancsoló egyénisége széles körben megbecsülést szerzett neki. Családját és gyülekezetét
a szeretet szigorával és sajátos humorával pater familias-ként irányította. Portestét nagy gyülekezet együttérző részvétével temettük el az egri Hatvani úti temetőben, kicsiny korban elhunyt gyermeke porai mellé.
SMIDÉLIUSZ ERNŐ (1913-1989). A nemeskéri artikuláris gyülekezet szülötte. Élete
és lelkészi szolgálata a Répcevidék evangélikusságához kapcsolódik. Segédlelkészként több
helyen megfordult, Répcelak-Csánig lelkésze azonban 1942-82-ig, kerek 49 évig volt, nyugdíjbavonulásáig. Utána is, mint egész életében, a szolgálat szenvedélyessége fűtötte. A harmincas évek súlyos gazdasági válsága annak idején szüleíre erősen ránehezedett, így a teológiát csak bejárásos taníttatással tudták finanszírozni, Az életterhek később is erősen próbára
tették. Szolgálat közben érte a végzetesrosszullét. Négy gyermeke közül kettő életpályául
a lelkészi szolgálatot választotta és gyakorolja. Mindkettőnek a házastársa is lelkész. Ritkán
kísérnek el bárkit is nyugvóhelyére annyian, mint amennyien elkísérték őt, korábban elhunyt felesége sírjához.
D. DR. VETŐ Ll\JOS (1904-1989). Bölcsőjét aNagyalföldön, Kondoroson ringatták,
a szarvasi Ev. Fögimnázium jeles tanulója volt, szigorlatát a soproni Hittudományi Karon
kitüntetéssel állotta meg. Tudását külföldi egyetemeken mélyítette el, s a va1láslélektannak
egy életre elkötelezett kutatöia lett. 1928-ban Medgyesegyházán segédlelkész. 1931-ben
Szolnokon, 1937-ben Diósgyőr-Vasgyárban gyülekezeti lelkész. 1948-ban a Tiszai Egyházkerület püspöke lett Nyíregyházán. 1952 júliusától 1967 júniusában történt nyugalombavonu78

lásáig az újonnan alakult Északi Egyházkerület első püspöke Budapesten. Egyideig a magyar
egyházak Ökumenikus Tanácsának ügyvezető elnöke, a Magyar Bibliatanács elnöke is. Négy
idegen nyelven beszélt. Aktiv munkása volt a hazai és a nemzetközi békemozgalomnak.
Hosszú időn át országgyűlési képviselő. A pozsonyi szlovák teológiai fakultás 1953-ban tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki.
Földi élete nagy ajándéka volt családja. 1936-ban kötött házasságot Folkusházy Zsuzsannával, aki gondoskodó szeretettel állt mellette több mint öt évtizeden keresztül, különösen
egyre súlyosbodó betegsége nehéz éveiben. Hosszú, sok küzdelemmel telt élet és a tudomány
müvelésének gazdag termése után 85 éves korában hívta haza Isten. Hamvait a kelenföldi
templom kolumbáriumában helyezték örök nyugalomra.
KEMÉNY PÉTER (1914-1989). Az egykori budapesti esperes, Kemény Lajos fia volt.
Fiatalon, közel egy évtizeden át fővárosi hitoktató-lelkész, jótollú író, aki rajta tartja kezét
a szellemi élet ütőerén. A harmineas évek utolsó esztendei és a negyvenes évek első fele
"Evangélikus Élet" számai tanúsítják ezt. A második világháború messze sodorta. Nyelvtanár és lelkész lett egyszemélyben. 1966 és 1977 között csaknem egész Ausztrália területére
kiterjedt pásztori és pedagógiai szolgálata. Évente több, mint kétszer repülhette volna körül
a Földet, ha összeadta volna azt a távolságot, melyet Perth, Adelaide és Sydney között megtett. "Negyedórák Isten előtt" címen igehirdetésgyüjteményt is írt hívei továbbgondozása
végett. Hálás tanítványok a iö pedagógust, édestestvére az igen megfogyatkozott családi kör
melegszívü tagját, még élő egykori barátai a kipróbált jóbarátot fájlalják, s egy forró könnycseppel gondolatban elhelyezik távoli sírjára az emlékező szeretet virágait.
MmÁCSI LAJOS (1914-1989). Ostffyasszonyfán született, földmives szülők gyermekeként. 1938-ban szentelte lelkésszé püspöke. Egy évig ösztöndíjas Lipcsében, majd s.lelkész
Celldömölkön, Alsódörgicsén, Beleden, Vadosfán. Missziói lelkész Őriszentpéteren.
1947-től három évig hadifogoly. 1948-tól dunaföldvéri lelkész nyugdíjba vonulásáig,
1980-ig. Az idősebb lelkésznemzedéknek igen szerény, csendes, hüséges tagja volt. Hü társa
jóban-rosszban Haniffel Márta tanítónő. Egymást segítve, kiegészítve éltek együtt, hordozva
a papi és a pedagógusi pálya szép terhét. A Győr-Nádorvárosi temetőben népes családja tagjai, volt hűséges hívei, munkatársai kísérték el az utolsó földi úton.
BÁCSY SÁNDOR (1902-1989). Lovászpatonán született. Segédlelkész Uraiüifalun,
Körmenden, Celldömölkön és Győrött, ez utóbbi helyen átmenetileg hitoktató is. Celldömölkön 1931-1938. között parókus. Már ekkor híre kelt szónoki készségének és sokszínű
ifjúsági munkájának. Pápán 18 évig háborús körülmények, nyilasvilág, ostrom, megszállás,
. kuláksors, kitelepítés erőt próbáló esztendei nehezítik a Krisztust szolgáló és a magyar jövőt
építeni akaró igyekezetét. 1956 nyarán, mint az Északi Egyházkerület püspökhelyettese kezdi Győrött parókusi munkáját. Az októberi forradalom idején mondott szenvedélyes hangú
szónoklata és az abortusztörvény elleni bátor fellépése miatt felfüggesztették állásából, megbélyegzett lett, testr munkával kereste kenyerét, majd alacsony nyugdíj és segédlelkészi államsegély mégis lehetőséget adott arra neki, hogy itt-ott lelkésztársakat kisegítsen. Úgy ismertük, mint a hegedü és a magyar nyelv szerelmesét. Elválaszthatatlan volt keresztyénsége
és magyarsága. Mindkettőért lángolt, és mindkettőért szenvedett. Isten kegyelme segítette
át a nehézségeken, hosszú élettel áldotta meg. ígérete szerint bizonnyal megmutatja neki
bűnből és halálból szabadító irga1masságát is.
MESTERHÁZY FERENC (1914-1989). Egy korán alkonyra térő őszi délutánon a győrrévfalusi temetőben vettek végső búcsút szerettei, volt keszthelyi hívei és lelkésztársai egy
szerény, halkszavú, jánosi szelídségü testvértől és munkatárstóI. Egykor győri püspöki titkár
volt, majd 31 éven át a keszthelyi gyülekezet fáradhatatlan lelkipásztora. Hit, remény és sze79

retet vezérelte életútját, - mint sok keszthelyi fiatal, egykori tanítványa vallotta róla. Szórványhíveit akkor is látogatta, amikor egészségi állapota miatt inkább pihennie kellett volna.
E sorok írója vele együtt kedves famulusa volt Sopronban Kiss Jenő professzornak,
aki azzal
tüntette ki őket, hogy résztvehettek a Daxer-Kiss Újszövetségi görög-magyar szótár átültetésében és korrigálásában
is.
FEST MIKLÓS (1911-1989).
A karácsonyvárás örömét közvetlenül ünnep előtt szomorúság váltotta fel, amikor egy szarvasi csendes otthonban hosszú betegség után, 78 éves korában elhunyt az egykori nagybánhegyesi
lelkész. Két nyelven: magyarul és szlovákul hirdette
az igét, amíg Isten engedte. Az ótemplomi gyülekezet hűséges igehallgatója volt nyugdíjas
korában. Hűséges hitvese, négy gyermeke, hét unokája kísérte áldó imádsággal síri nyugalomra, a szarvasi ó-temetőben.
SEBEN ISTVÁN (1909-1989).
Békés megyében, Csorváson született. Fiatal lelkészként
nagykiterjedésű
szórványhelyeket
gondoz, szerényen és szegényen él. Nagyrév, Csépa és Farmos szétszórtságában
nagy hűséggel szolgál, majd később Orosházára, Soltvadkertre,
Pilisre, végül a kískőrösi gyülekezetbe kerül, mint állami hitoktató-lelkész.
Isten különös karizmával ajándékozta meg: gyermekek nyelvén utánozhatatlanul
tudta interpretálni
a Biblia
nehéz igazságait, történeteit.
Igehirdetéseit
sok gyakorlati példával illusztrálta. Nem nagy,
látványos eredményekre
törekedett, hanem hűségre, becsületességre
nevelte a fiatalokat. Papi lelkületére jellemző Váci Mihály költeményének
egy sora: "Használni
akartam, nem tündökölni." Versei Krisztus követésére segítő bizonyságtételek.
Hirtelen fellépett agyvérzés
karácsony szent ünnepén vetett véget szolgáló életének.
VARGHA SÁNDOR (1905-1990).
Egyetemes egyházunk egykori főtitkára volt. ft{ 85
évet elért lelkipásztort
olvasóink közül csak kevesen ismerhették,
pedig az elhunyt egyházunk történetének egy próbás időszakában fontos szolgálatokat végzett, majd nehéz keresztet
viselt. Sokgyermekes papi család gyermeke. A Felvidéken korán elsajátítja a szlovák és a német nyelvet. Fiatalon megválasztották
Rozsnyóra másodlelkésznek.
Később Budapesten a
Protestáns Árvaház igazgatója, majd a fővárosi kórházak lelkipásztora.
Kuthy Dezső utódjaként kerül az egyetemes főtitkári munkakörbe,
egyúttal a Luther Otthon igazgatói tisztébe.
Amikor a Luther Otthonból menekültotthon
lett és a svéd Vöröskereszt védelme alá került,
sokak életét menti meg menlevelek kiállításával. 1948-ban, hamis vádakat koholva ellene, az
Ordass-perben
népbíróság elé állitják, és többévi börtönbüntetést
szenved. Lelkészi szolgálatot szabadulása után már nem is vállalhat, hanem Ganz-gyári munkásként
keresi meg kenyerét. 1960-as évek elején kerül Svájcba. A sokat szenvedett lelkészt a Lutheránus Világszövetség karolta fel. Öt esztendőn át Nyugat-Európában
és más világrészeken szétszórt magyar
gyermekek nevelésével foglalkozik, majd nyugdíjas korában egész 1988 öszéig gyakran szolgál Genfben és Lausenneben,
az ottani magyar protestáns gyülekezetekben.
Viszontagságos
életének bizonyságtétele is lehetett az az ige, mely a temetésén hangzott el: "Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet."
(Jób lD, 12.)
KISS JÁNOS (1912-1990).
Kántorképzésünk
atyja volt. A tanítóképző elvégzése után
hat évig tanit szülővárosában
Nyíregyházán.
Énekkart szervez, kórust vezet, lelkesen kapcsolódik az ifjúsági munkába. 1946-ban Fóton hitmélyítő, diakóniai konferenciákat
szervez,
de 1959-től kifejezetten a kántorképzést
irányítja. Talán többezer gyermeknek,
fiatalnak és
felnőttnek is ő magyarázta el a kottaolvasás módját, elindítva őket aztán a kántori szolgálat
mezejére. Élete utolsó 25 évében a Teológiai Akadémián is oktatta a harmóniumjátékot.
Örökké tevékeny, szolgálatnak örvendő életéből szólította pihenésre az Úro Aznap délelőtt
még együtt örült Föton a házat megtöltö népes gyülekezettel az üi orgona avatásának. Délben
még résztvett egyik kedves növendékének
az esküvőjén, este otthonában,
karosszékében
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csendesen elaludt. Isten egy életen keresztül hű szolgáiát boldog élettel és csendes halállal
jutalmazta.

"Ne feledkezzetek meg vezetöitekról - emlékezzetek meg róluk -, akik az Isten igéjét
hirdették nektek ... " Nyilván azért írta meg a szentíró ezeket a közbevetett sorokat, mert
a gyülekezet már akkor is temetett, előljáróikkal kapcsolatban szép és fájdalmas emlékei lehettek. Az élőknek mindenkori feladatává tette a hálás megemlékezést. Ami érvényes volt az
első században, az érvényes ma is. Akik Isten igéjét hirdették, azok elmennek a minden földinek útján, ahogyan egyének és korszakok is elmúlnak, lezáródnak. Jézus Krisztus azonban
tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Változatlan irgalom, könyörülő szeretet. Az Ő kezét
fogva ajánljuk hittel elhunyt előljáróinkat és magunkat is az Őkegyelmébe!
Pásztor pál
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ZEIT DES UMRUCHS:
EIN DEUTSCHER PFARRER
IN BUDAPEST
"Pionierarbeit in Ungam" lautete eine Überschrift in einer deutschen Zeitung über meine
Arbeit hier in Budapest, noch bevor alles angefangen hat.
Damals, als man mich als "Pionier' , bezeichnete, war noch der rote Stem auf der Spitze der
Kuppel des Parlaments.
Und die kommunistische Partei war noch an der Macht. DaB Bürger aus Deutschland/Ost
über Ungarn nach
DeutschlandlWest auswandem könnten, daran dachte keiner auch nur im Traum.
Damals hatte ich mich nach einem langen Gesprách bei der EKD in Hannover entschieden nach Ungarn zu gehen. Meine erste Tátigkeit als Pfarrer in einem Land anzetreten, das
ich vorher nicht kannte, in einer Stadt, die ich nur auf Bildem gesehen habe. Und es war
das erste Mal seit Ende des Krieges, daB ein deutscher Pfarrer in Ungarn seine Arbeit
beginnt.
Wie aus einer anderen Weh mutet dieser Rückblick jetzt an. So schnell vergeht in diesem
Land die Zeit, die schon jetzt Epoche heifst.
Das Gesicht Ungarns andert sich rasant. Wer noch von "Ost" und "West" spricht, muB
sich fragen lassen, ob er die vielen verschiedensten Veranderungen im Land wirklich differenziert genug wahrnimmt. Ja, so schnell geht das.
Touristen strömen ins Land: eine Steigerung von über 50% im Jahr 1990. Die ZahI der
deutschen Firmen in Ungarn nimmt zu. Eine Zweigstelle des deutschen Konsulats gibt es
jetzt schon in Pécs. Immer mehr deutsche Lehrer, und eine deutsche Schule in Budapest
und noch viel, viel mehr.
Und wie sieht da nun kirchliche Pionierarbeit aus?
Es gilt zunáchst einmal deutsches SelbstbewuBtsein und deutsche Gesháftigkeit abzulegen.
Es geht hier nicht um Kompetenz und know how. Es geht hier darum, hinzuhören und hinzusehen. Sensibel zu werden fiir die Unterschiedlichkeit der Menschen verschiedener Nationen fiir die die Unterschiedlichkeit der Sprachen ja nur ein SpiegeI ist. Kirche kann hier
nicht eine sein, die alles schon weiB, sondem eine, die mit auf dem Weg ist in eine offene
Zukunft. Die ihre Spuren zieht wie Israel in der Wüste, die ~Ike - Gottes Begleitung vor Augen.
Und die Ziele kirchlicher Arbeit in dieser Situation?
Es gilt die Menschen in Kontakt zu bringen, damit aus dem Miteinander von Deutschen
und Ungarn im Land mehr wird als ein Wechselspiet des Marktes und seiner Gesetze. Und
es gilt Menschen an der Basis miteinander ins Gesprách zu bringen. Damit man sich wirklich kennenlemt, um nincht an den Klisches hángenzubleiben, die 45 Jahre lang das Bild
von Deutschen und Ungarn gepragt haben.
Deshalb wird bei uns nach dem Gottesdienst z. B. gemeinsam Tee getrunken. Da unterhalten sich Deutsche und Ungarn.
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Deutsche aus beiden Teilen Deutschlands. Und da sind noch Hollander und Schweizer.
Kirchentee als intemationaler Stammtisch.
Da finden Stadtbesichtigungen statt ("auf den Spuren von 1956, oder "ein Gang durchs
jüdische Viertel"), damit wir Deutsche hier mehr kennenlemen als Váci utca und Fischerbastei. Oder die Veranstaltungsreihe über die letzten 45 Jahre der evangelischen Kirche in
Ungarn. Damit Ungarn einmal erzahlen können, wie es wirklich gewesen ist. Und damit
wir etwas davon spüren können, was einzelne hier erlebt haben, bzw erleben muűten, "Wie
konnte der Ruf Jesu Christi nach Wahrheit und Lebendigkeit in solch einer Zeit glaubwürdig gelebt werden?" , das ist eine der Fragen in diesem Zusammenhang.
Natürlich sind Ungam die Leiterinnen bzw Leiter soleher Stadtbesichtigungen. Und natürlich sind es Ungarn, die über Vergangenheit ihrer Kirche erzahlen. Wer sonst könnte ein
authentisches Bild von Ungarn vermitteln, wenn nicht Ungarn selbst.
Und nicht zuletzt: Gottesdienste und Bibelstunden in deuteher Sprache. Freilich spricht
Gott alle Sprachen, aber wir Menschen hören ihn in unserer Muttersprache am liebsten.
Sich besinnen, zur Ruhe kommen. Hören. Sich öffnen auf die Welt Gottes hin, von der allein
her wir leben. Von der allein her eine sinnvolle Gestaltung der Gegenwart möglich wird.
Ja, wie gesagt, es gilt zu hören und SENSIBEL ZU WERDEN. Sensibel für die
Fufsspuren Gottes auf unserem Weg durch diese geschiststrachtige Zeit ...
Deutsche Gottesdienste: [eden Sonntag um 10.00 in der Burggemeinde am Bécsi kapu tér.
Deutsche Bibelstunden: [eden zweiten Donnerstag um 18.00 auch in der Ráumen der Burggemeinde.
Christof Hechtel
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OMRVINY NA POUCENIE
Chlapci na jabfckach. Konfírmandi od zaéiatku skolskéhoz roku dochádzali na konfirmaönú prípravu do farského úradu. Pán farár, prakticky ovocinár, mával bohato obrodené
ovocné stromy. Chlapci ako vsade, vzdy ziadostiví ovocia, si zasli na dobré jabléka pravidelne
do farskej záhrady. Pánu farárovi sa takéto zvyky mládeze nepáéili. Na jabloű pripevnil kartiéku s tymto obsahom: "Chlapci, nekradnite jablká! Boh vidí vsetko!" Na druhy den farár
öítal na kartiéke dopísanú dolozku: "Boh vidí, ale nás neprezradí."

...

Reformátor? Na hodine nábozenstva prebraJi cirkevné dejiny. Prichádzali práve k obdobiu
reformácie a vyuéujüci sa pyta: "Deti, vie niekto z vás, kto boi Martin Luther?" Ked' uz
'boio dlhse ticho, farár im chcel pomöct':
- "No, deti, re-, Re- ... "
A Janko Pohotovo vykríkol; "Repoqérl"

Toja neverim. [sej farár pred kús1wu konfirandom rozdelil otázky. Stalo sa, ze náhodou tie otázky
splietol. A tak ked' vyvolal jedného Ziaka a spYtal sa ho: "Co lkriS o Pánu Bohu podl'a prvého
clánku Viery oieobecnej krest'anskej?" Dostal tüto prekvapujúci odpoved': "Prosím, toja neoerim,
to veri mOj sused",

...

Vianocny stroméek. Deti sa opytovali: "Kto doniesol víanoöny stromöek>" Najmensí
tvrdil, ze maly Jezisko. Viicsísa mu vysmial. "Co ty vid" hovoril posmesne, "ja som videl,
ked' otecko isiel do hory so sekerou a neskör sa vracaI so stromöekom", Tretí prezradil aj
to ze videl, ked' mamléka v komore pripravovala stroméek, Tymo tvrdením vit'azstvo sa klonilo na stranu odporcov.
Koneöne ohlásila sa Zuzka. "Rozprávate a neviete co! Kto dal rodiöom srdcia a do srdc
Iásku, ze otcovia aj v snehu idú do lesa po stroméeky a mamiéky celé noci pripravujú ozdoby,
ci nie Pán Jezis! Teda predsa len On dáva dary a aj stromöeky!"
MaIi odporcovia stíchli, zamysleJi sa. Keby sa Jezis nenarodil, nebolo by Vianoc ani
stroméeka,

RodiCovksé "potesenie". Farár sa Opytal od jedného otca, ktory mal dcéru vo hlavnom meste, ci sa o nu nebojí, ved' vravieva, ze vel'ké mestá - vel'ké mestá - vel'ké hriechy. Dostal
farár ubezpeéenie, ze nie, lebo otec práve sa o nej vraj dozvedel, ze je pod policajnym
dozorom.
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"Akou mierou meriate, takou namerejű aj vám". Pekár kupoval maslo pravideIne od jedného
rol'níka. S akost'ou boi spokoiny, len sa mu nepozdávala váha. Vzal maslo a odvázil ho: naozaj, chybovalo na váhe. Nespravodlivost' rol'níka ho nahnevala, preto ho oznámil úradu.
Tam sa opytali rol'níka, ci má váhu? Ked' odpovedal, ze má, chceli vediet' preéo navázil pekárovi menej masla. RoI'ník odpovedal: "Ja kupujem od neho chlieb. Ieho bochník má vázít' jeden kilogram. Od neho küpenym bochníkom som mu odvázil maslo".

...
Pohreb s éervenjm dáidnikom? Nasi l'udia si vel'a dajú pri pohreboch na vonkaisin formu.
Majú niekedy naozaj éudné poziadavky, Zomrel raz jeden stary mládenec. Ludí príslo na
pohreb dost', lebo zosnuly im pomáhal. Robil kosiská, hrable, poriská a vseliéo z dreva.
Pohreb boi po Medardovi, ktorého kvapka naozaj éasto kvapká stryridsat' dní. Boio pekné, slneéné poéasie. Ale poöas pohrebnych obradov v dome smútku sa prihna1i mraky a cetou k hrobu üz aj poprchávalo. Farár mal strach o svoi pekny luterák. Ked' zastali nad hrobom, pustil sa vydatny lejak. Jedna cirkevníöka maia dáZdnik. Boi síce cely öerveny, ale boI
to dázdnik, a ochotne ho rozprestrela a poőas celého obradu pri hrobe ho drzala nad hlavou
farárovi, za co jej tento boI vdaöny, lebo inak by ani sluzbu nebol mohol vykonat'. Dáid'
ako rychlo prisiel, tak rychlo aj presíel. L'udia sa po pohrebe rozchádzali a pochval'ova!i si,
aké to boIo krásne.
na co mysieli, to sa ukázalo len pri najblizsom pohrebe. Pozostalí prisli do fary vybavit'
pohreb. Spísali s farárom dáta zosnulého, uröili eas pohrebu. Nakoniec z nich vysla ziadost':
"My bysme prosili, pán farár, aby ste aj násho otecka poehovali s tym öervenym parazolom". Farár mal co robit' aby sa nerozosmial. Darmo vysvetl'oval rodine, ze ten öerveny parazol" nepatri k pohrebnym nálezitostiam, ze vtedy prsalo a tak d'alej, pozostalí sa nechceli
uspokojit'. "Ale ci nás otecko boli nieöo menej, ako ten stary mládenec? Prosíme pekne, pochovajte s tym éervenym, ved' my si to zaplatíme ... "
Pohreb bol, samozrejme, bez éerveného dázdnika, aj ked' to mala rodina farárovi dlho za
.zlé,
Vybra1: Cselovszky F.

ze
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TVOJE OCI
Tvoje oéi, m6j JeiiS,
vidia vsetky moje hriechy;
nech ma nezavrhnú nikdy
Tvoje oti, m6j JeiiS.
Tvoje oéi, m6j JeiiS,
nech vzhliadnú, ked' klesám, na miía,
pokoj a milost' mi zjavia
Tvoje oci, m6j JeiiS.
Tvoje oci, m6j JeiiS,
viem, i v ialobu dajú ma,
zhreSiI som, nech odsúdia ma
Tvoje oii, m6j JeiiS.
Tvoje oti, maj JeiiS,
hoci ma aj odsudzujü,
ja len cakám, ie zas vzhliadnu
Tvoje oci, m6j JeiiS.
Sopron -

v apríli 1940.

dr. P. Podmaniczky

Dr. Pavel Podmaniczky (1885-1949) boi teologickym profesorom v Soprone. Prednásal
dejiny nabozenstva, filozfiu nábozenstva a pedagogiku az do smrti.
Rodina Podmaniczkych pochádzala z Podmaníc v byvalei 'Irenöíanskei rope, Pod!'a éoho sa
aj menova!a. on sa narodil v Budapesti. po teologickych studiéch sa sta! kaplánom v Modre.
Potom pósobil na Teologickejakadémii v Bratislave a aj v Presove. Ako farár pozehnane üéinkova! v Hornych Salibách. Na jar 1920 sa prest'ahova! do Mad'arska.
Ovládal 18 reéí, Mnoho cestoval do zahraniéia, co mu dalo podnet k rozsirovaniu ekumenickych myslienok, V tomto duchu rnnoho pisai. Napisal a prekladal okolo 100 duchovnych
piesní, z ktrych sa dosta!i dve do novéhe mad'arského evanj. spevníka. Tu podám pieseű,
ktorú mad'aröine dobre poznáme a sme si aj obl'úbili ,\:Szelíd szemed, Úr Jézus ... )
Preklad som nasiel z pozosta!osti dr. P. Podmaniczkého, ktorá je v archive Slovenského evanj.
zboru v Budapesti.
Podáva: Cselovszky F.
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VERSEK ÉS PRÓZÁK
"A bötü egyet se szól,
mégis beszél ... "
" ... Csudaszép világ volt az én gyermekkorom.
Ha öreg ember végigment az utcán, a kapuban üldögélő fiatalok felálltak, s kalapemeléssel fogadták köszönését. Nem volt ez sem világi, sem egyházi törvény, s mégis megtartották:
az öreg ember előtt állj (el, s kalapot
emelj! ... " Benedek Elek, a magyar gyermekirodalom
egyik megalapítója írta ezeket a sorokat "Édes anyafóldem!"
c. életregényében.
A kisbaconi születésű költő, a nagy mesemondó
olyan egyszeru szavakkal, olyan közvetlenül ir gyermekkoráról,
a több mint száz esztendő
elötti gyermeknevelésről,
a falusi iskolákról késő öregkorában is, hogy méltán ráillik Farkas
Ferenc tihanyi tanár 1842-ben kiadott tankönyvének mottója: "A bötü egyet se szöl, mégis
beszél."

csak néhány sorban is mennyit tudott mondani Erdély szülötte, kicsinyek és nagyok "Elek
nagyapója" a falusi diákok életéről: " ... Ezeknek a diákoknak nem volt pihenő a nyári vakáció.
Még a pap fiának sem. Kaszáltak, gyüjtötték, hordták a szénát, arattak, midenféle mezei munkában részt vettek. így nevelődtek a falusi diákok, s bizony, mondom, nem rosszul nevelődtek:
hiteles tanúk mellettem a világháborút követő, régi rendet felforgató forrada1mak. Nem kell az
éhenhalástól félnie annak, aki ifjúkorában megfogta a kasza nyelét ... "
Sokat vitatkozunk az utóbbi időben a fiatalok, az ifjúság neveléséről, tanításáról, túlterhelésról s közben sorra jelennek meg visszaemlékezések
a régi nagy iskolákra, az "Alma mate-
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rek'~re. Benedek Elek egyszerű falusi iskolába járt, s falusitanítójára emlékezik szép gyermekkorát idézve. Érdemes is néha feleleveníteni a hajdani falusi iskola nevelési módszerét,
a falusi tanítók, a sok nehézséggel, de annál nagyobb szeretettel nevelő néptanítók munkáját.
Tanítók, akiknek egy kézzel írott, másolt tankönyvük volt, de a rájuk bízott kis oskolások
szemét, fülét kinyitották és megtanították szépen "szólni".
A szók a dolgok jegyei,
a tudománynak kulcsai;
akarsz-é azért bölcs lenni?
tanulj. nyelveken szólani;
melynek csak Isten adója,
kijé légyen a glória!
- írta Geleji Katona István az 1600-as évek elején "Magyar grammatikácska' , c. könyvében,
melyben "Az igaz magyarán szólásnak módja felől való néhány legmegjegyeztetendőbb obszerváciocskák" fejezetében, nyelvünk használatára vonatkozó megfigyeléseit gyűjtötte
össze.
Mi a betü? - kérdezi a már említett Farkas Ferenc tihanyi tanár 1842-ben, kézzel, tintával
írt "Falusi oskolák számára rövid oktatás" című könyvecskéjében, - a tananyag egy részét
kérdés-felelet formában összeállítva.
"A betü az emberi szózatnak néma jele és felséges mása. - Miért mondod néma jele?
Azért mondom néma jele, mert a bötü egyet se szól, mégis beszél. - Miért mondod felséges
mása? - mert a bötü úgy elmondja nekem a másik ember érzeményeit, mintha élőszóval beszélne velem az aki írta. - Hát ha deákul olvasunk vagy a' magyar irásba deák szö keveredik,
hogy kell abban kimondani a "c" bötüt? Ha "a" vagy "o" magánhangzó jön utánuk egyenesen, akkor "k" hangon kell kimondani ... " Az 55 oldalas könyvecskében számos - ma is
figyelemreméltó "Regulá'~t találunk: Mindaddig meg kell állapodnunk az olvasásban, valamig az értelemhez nem érünk, azaz meg nem értjük, mit akar az író. - Minden szünetielnél
meg kell állapodni, hol rövid, hol hosszú lélegzetig, amint a jel kívánja. - Nem mindig egy
hangon olvasunk... A köznépnek rossz kimondását soha se kell követni az írásban, hanem
a tudósok jó kimondását. .. A tankönyv első, belső oldalán a kis elemisták oktatásához is
tanácsot ad - versbe szedve:
.
A Kis dednek apró lába
Gyors ugyan, de kurtát lép,
Ha ugratod bolondjában,
Ina szakad, nem lesz ép.
Szabd a lépést pénteléhez,
Hosszabb ne legyen annál,
Mérd a leczkét kis eszéhez,
Mert a' mértze van annál .

•

A néptanítök, hogy a kicsinyek - különösen az első-második osztályosok könnyebben tanuljanak, - meghatározásokat versbe szedtek, rímes gyermekmondókák kerűltek később az
olvasókönyvekbe is. Ilyen iskoláskönyvből tanuihatta nagyapám is azokat a kedves, rímes
mondókákat, amelyekre kis unokáit tanítgatta. Vasárnap délelőtt szepen felöltözve sétálni
vitt minket az utcánk végén lévő rétre. Átmentünk a kis patakon (évek múltán a tengereket
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nem tudtam olyan megilletődve nézni, mint a Csoma utca végiben folydogáló kis patak köveket mosó, csillogó vizét), és máris a virágos tarka réten voltunk. Szeretett mesélni a hódmezővásárhelyi elemi népiskoláról, ahol a múlt század második felében tanulta palatáblára írni a
betűket:
"Kis karika két kis ponttal: ö
Tekerodzik a kis kigyó: s"
Idős korában is nagy tisztelettel beszélt nagyapám a jó öreg tanítójáról, aki ugyan nehezen
bírt a szilaj csikókkal, de sok mindenre megtanította tanítványait: sok Petőfi verset kellett
tudniok. Az első Petőfi verseket, s Arany János Családi Kör c. versét is tőle tanultam a vasárnap délelőtti sétákon, ott a kis patakon túli réten. Ebédre nemcsak a tarka réti virágokkal
értünk haza, hanem egy-két újonnan tanult mondókával, verssorral. Mesélőkedvű nagyapámtói hallottam először a "Hármas Kis-Tükör'<röl, amiről három-négy éves fejjel úgy
gondoltam, hogy kis tükrök vannak egymás mellett és azokból a felnőtteknek csudadolgokat lehet kiolvasni.
.
A sokat emlegetett "Hármas Kis-tükör " már csak könyvtárakban került kezembe, de
most is csodálattallapozgatom Losontzy István féltve őrzött munkáját, melyből csaknem
száz esztendőn át tanultak a magyar kisiskolások - s legalább úgy a felnöttek,
"Kegyes Olvasó" - írja 1827-ben könyve első oldalán - "Gyermekek számára írtam,
azért is gyermeki elméhez alkalmaztatott; hogy a gyermekek a ritmizálásban igen gyönyörködnek és a verseket örömmel tanulják: az okból indítatván a vármegyékben lévő nevezetesebb helységeket versecskékben foglaltam, hogy azokat minden unalom nélkül megtanulván, álhatatosabb elmécskékben megtartsák, hogy pedig érthessék, alájuk tettem rövid
világosításokat". íme néhány rímes sor munkájából:
Bihar vármegyében eros vár volt Várad,
Főleg a Körös vize foly s gyakran megárad,
Püspöki, Diószeg, Bihar hátrább marad,
Csalár, Élesd, Sza1ásd, Szalonta és Sarkad,
Itt van Székelyhíd is, Szent Jób Markotával,
Telegd, Uta, Bajom, Derecske Kabával,
Debrecent is láthatod fő oskolájával,
Hol lakik a Pallás sok tanítványával.
Kis-Kunságban vagyon Halas s Félegyháza
Szabad- meg Fülöpszállás, Sz. Miklós, Lacháza
Dorozsma és Majna, mind búza tárháza; .
Szabad föld és ezért gyakran vértől áza,
Fekszik széjjel szórva Pest és Csengrad megyék határiban.
Losontzi István nagykörösi tanár így foglalta rírnekbe a királyokat, Magyarország földrajzát, alkotmányát, történelmét a könnyebb tanulás, a beszédkészség fejlesztése érdekében.
Nem feledkezett meg az egészségügyi szabályokról s az illemszabályokról, melyek ma nemcsak tankönyvekben, de rikító plakátokon is megállnák helyüket:
Menj az utcán szépen folyvást,
Nem kullogva sem nem futvást,
Ne firkálj házak falára,
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vagy kerítés oldalára!
Derék ember elől térj ki,
Emberséggel köszönj néki,
Ha megszólít frissen megállj,
Szemébe nézz s felelj, szolgálj!
Míg szavát elvégzi megvárd,
Beszédét keresztül ne vágd,
Szólj okosan, nem ümgetve,
Ne suttogva, nem hebegve,
Mire int, azt megfogadd,
Ha elbocsájt, hajtsd meg magad!

\'

Arany János, Jókai Mór is tanult már Losontzy könyvéből, mely ma is egy darab múltat
őriz a jövő számára, - rá is illik Czuczor Gergely megállapítása: "Az a nagy elmék tulajdona,
hogy nincs időhöz kötve hatáskörük". Amit a Hármas Kis-Tükör 1849-1850-es kiadása
"tördeléké" -ben ír, aligha veszti érvényét valaha is:
REND TARTJA MEG AZ EMBERT: tehát rend uralkodjék egész életedben! S ezt úgy
nézd, mint folytonos nevelést, melyből egyik életkor a másikat miveli vagy rontja! Minden
nap és minden dologgal tanulj valami újat, esténként ézt kérdezd magadtól: vajon a mai napon tanultam, vagy tettem é valami hasznost; ha arra igennel nem felelhetsz, elvész számodra
nézve az a nap, s azon nem voltál méltó az életre".
Másfél évszázados kopott tankönyvből jegyeztem ki az alábbi intelmet:
"Figyelmezzél a leckére és tanítódnak intésére,
ha megdorgál azt köszönd meg, mások intését se vesd meg.
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Ha jól tanulsz, felkapsz, csak várj: kegyes légy az Istennel járj."
Hajdan volt iskolák, áldott emlékű néptanítói, akik sokszor egyetlen, kézzel írott tankönyvből tanítottak - és nem eredménytelenül! Falusi, tanyai iskolák, összevont osztályok
(ma is találkozunk ilyen megoldással) egy-két tankönyvvel; de a "nemzet napszámosai", az
igazi tanítók, a jövőt építeni akaró erős hitű nevelők mindig megtalálták az utat, amely a rájuk
bízott fiatalok nevelésében, tanításában célhoz vezetett. Sopronban, az Orsz. Evangélikus
Múzeum Soproni Gyűjteményében akadtam arra a játékos ABC-tablóra, melyet Major Sámuel szakonyi evangélikus tanító tervezett; furással, faragással, festéssel szerkesztett meg
legkisebb "nebulói" örömére. Olvasástanítási módszere talán ma is átvehető lenne, hiszen
köztudott, hogy mennyire nem tudnak olvasni az általános iskolák felsőbb osztályaiban sem.
Az egykori Deák téri evangélikus iskolában - volt iskolánkban - 1990 májusában az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum s a jelenlegi Általános Iskola rendezésében "Régen
is volt iskola ... " címmel kiállítás nyílt. Történelmi nagy jainkat ábrázoló, patinás, ,dísztermünk'tben bemutatott értékes iskolatörténeti dokumentum anyag jókor figyelmeztet arra,
hogy "régen is volt iskola" és voltak lelkes nagynevű tanárok! Jó lenne kicsit visszanézni,
a hasznosítható i-égi pedagógiai módszerekkel építeni azt az új iskolai, oktatási rendszert,
amely az elmúlt évtizedek tanítási zavarából, bizonytalanságából, ideológiai egyoldalúságából a kivezető útra mutat.
Zih Károly 1893-ban megjelent Népszerű egészségtanában a LEVEGŐ-ről írt fejezet,
most száz esztendő után mind sürgetőbb, megoldásra váró világ-probléma lett: " ... Levegő
nélkül élni nem lehet, mert az nélkülözhetetlen szükség az élet fenntartására; hogy életünk
és egészségünk fenntartassék, fö gondunk legyen, hogy mindenkor jó friss és tiszta levegőt szívhassunk ... " Erre a tiszta és friss levegőre van szükségünk iskoláink, oktatásunk terén is,
hogy Ady egykori iskolájának küldött üzenete, a papírra vetett néma betűk továbbra is "beszéljenek" :
... Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz
S szent frigyüket így folytatják tovább.
Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.
Schelken Pálma
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Párás hőség volt. Erdélyi öreg magyart temettünk a brazil vörös földbe. Hangzott az ősi
erdélyi elbocsátás: "Kedves föld, tied a teste, csillagos menny, tied a lelke ... Dombok, fák,
virágok, útak, tietek az emléke."
Mikor levettem a reverendát, barátságos, idős férfi lépett hozzám.
- Kértem, tisztelendő úr, ha lenne egy kis ideje ... Olyan régen találkoztam magyar lelkésszel. ..
.
Leültünk egy árnyékos padra. Megtudtam, hogy Fehér Pálnak hívják, 1930-ban jött ki,
nem bírta a román zaklatást. Egyszerű ember volt, de megragadó a bölcsessége. jölelkülete
és természetszeretete az első mondatokból kiderült. A temető padjáról egy irányba mutatott.
- Mikor ideérkeztem ebbe a városba, ott nem húszemeletes házak voltak, hanem szép sűrű eukaliptusz-erdő zöldellett. Kiírtották. De néha a természet döbbenetes módon üt vissza.
Ha nem rabolom az idejét, elmondom egy fiatal brazil barátom történetét az egykori erdőröl.
- Örömmel hallgatom.
'
- Mind a ketten húszévesek voltunk. Akkor ismertem meg Chicót, amikor honvágytói
gyötörve, árván bolyongtarn a város utcáin. A brazil emberek nagyon kedvesek. Barátságosan
csatlakozott hozzám. Eleinte mutogattunk, mert én nem tudtam portugálul. Ő tanítgatott
heteken át türelmesen. Beajánlott abba a gyárba, ahol ő is dolgozott. Vasárnap a barátságunk
napja volt, egész nap együtt sétálgattunk, s tanultam a nyelvet. Chico nagyon szegény volt.
Valami rozzant fa-sufniban húzta meg magát. Szülei messze északon maradtak, éheztek és
nyomorogtak, de Chico valami célt látott maga előtt. De nem untatom? A történet még csak
most kezdődik.
- Nagyon érdekel, Pali bácsi. Kedves emlékem lesz Brazíliából.
- Chico egyik nap azzal jött, hogy neki nagyon tetszik egy lány. Véletlenül találkozott
valahol vele, és nagyon jól elbeszélgettek. Ennek az ismeretségnek az lett a következménye,
hogy - sajnos - mi egyre ritkábban találkoztunk. Egyszer bemutatta Estrelát; szép, ragyogó
szernü kislány volt. Elmondták, hogy össze szeretnének házasodni. Chico megkérte a lányt
az apjától. Az öreg beleegyezett. Chico az esküvő után bérbevett ott a domboldalon egy darab
sűrű erdősávot, hogy zöldséget, miegymást termesszen, és persze, hogy a forrás mellett vályogból megépítse szalmafedeles kis házukat. Apósa is segített az erdöírtásban, de én is ott
dolgoztarn minden vasárnap a barátság nevében. Dőltek a fák és felépült az egyszerű kis házikó. l'tég egy heti munka állt Chico előtt, és akkor Isten áldásával meg van alapozva a jövő.
Chico üiabb bokroknak esett, itt vágott, ott tépett, felnyalábolta a kiszedett bokrokat,
hogy felégetendő rakásba rakja. Az erdő mélyén egy Jnambu énekelt.
Amikor feje fölé ért a nap, dalolást hallott az erdőben vágott útról. Estrela jött, hozta az
ebédet. Leültek az egyik rakás tövébe és enni kezdtek. Az ebéd, mint minden nap, ugyanaz
volt: bab, szárított hús, mandióka liszt és a lopótökből kortyintottak friss vizet. Ebéd után
Estrela a ház irányába vette útját, Chico pedig jókedvvel folytatta a munkát. Dolgozott mindaddig, mig a nap eltűnőben nem volt a láthatáron. Utolsónak még éppen összefogott egy
bokrot, hogy sarlóval kivágja, amikor hirtelen összerezzent. Mintha áram járta volna át IItes92

tét. Egyik ujján szúró fájdalmat érzett és már megrettenve hallotta is a cascavel jellegzetes
csörgését, amint előbújva a bokorból újabb támadásra készült.
A harag hirtelen mozdulatával kapta a kapát és két jól irányzott vágással végzett a kígyóval.
Ezzel eltelt néhány másodperc és akkor már megmart ujjából bizsergések kezdtek felfelé hü-

zódni. Halálfélelmében felrémlett agyában nagybátyja esete, akit szintén csörgőkígyó mart
meg, és az ő megmenekülésére gondolva, egy pillanatot sem vesztegetett tovább: megcsípett
ujját egy fatörzsre fektette, felemelte anagykést, és - pamm - a második izen felül egycsapásra levágta. A vér vastagon buggyant ki, ép kezét rászorította a csonkra és rohant hazafelé.
- Segíts, asszony, kígyó mart meg -, kiáltozott, amint hazaért. Vére ömlött. - Siess,
Estrela, hozz nyers cukrot és égetett hajat, elállítani a vérzést.
- Édes Szüzanyám, - levágtad az ujjadat, - rémüldözött az asszony. Egy fürtöt levágott
Chico hajából, a tüzön megperzselte, s ezt összekeverte a cukorral, rátette a csonka-ujjra és
bekötözte. Szegény Chico színe zöldre fakult, lábai reszkettek.
- Feküdj gyorsan a hálóba, kedves, mondta Estrela, - én megyek, hívon az öreg Iesuínát, hogy rádimádkozzon.
A javasasszony hozta magával a pálinkát, belekevert arruda levet és fekete dohányt. Az italt
Chico szemrebbenés nélkül felhaitotta. Az ujja már nem vérzett, és az orvosság hatására elaludt. A javasasszony egy kis zöld ággal a kereszt jelét vetve a beteg felé, így kezdte a ráimádkozást: "Eredj, méreg, így parancsolja Szent Benedek!"
Későre járt már az idő, amikor Chico felébredt. Jobban érezte magát, bár feje még kicsit
kábult volt. Eszébe jutott az ujja, mely ott maradt a bokroknál. Bűn otthagyni egy keresztény ember testtészét a napon rothadni. Kora reggel indult is.
- Estrela, kimegyek a földre, eltemetem az ujjat, és már jövök is vissza.
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Nekivágott a hegyoldalnak. ÓVatosan közelített a helyhez. Ott volt a kapa a döglött kígyó
mellett, ujj-darabja a fatörzsön sötétlila, majdnem fekete, rajta két hatalmas dongó.
Chico egy kis gödröt ásott és vitte az ujjat a gödör felé. Ekkor tarkóján erős szúrást érzett.
És újra a tegnapi bizsergés szaladt végig a testén. Megérezte a veszélyt, egyik kezével szorította a csípést a nyakán, és kezdett szaladni a háza felé. De csak pár lépésig jutott, szemei elhomályosodtak, minden elsötétült. Zihálva esett le az útra, tudva, hogy a közelben a kis háza,
benne a boldogsága, melyet most elveszt örökre ...
- Estrela ... Estrela ... - hörögte, üveges szemét az égre fordítva. - ... Az erdő ütött
vissza? Nem tudom biztosan. Mi emberek mennyit vétünk Isten örök rendje ellen a nekünk
ajándékozott világban ...
- Pali bácsi, köszönöm a történetet.

Novemberi harangszó
Meredek a hegyoldal. A kisvárosi temető a hegyen épült templomot öleli körül. Századok
óta odahúzódtak holtukban is a hívők, az Isten házának közelébe. Az asszony, aki fölfelé törekszik, kigombolja a kabátját, kimelegedett a kaptatón. Van még ereje az októberi napnak,
meg a szíve is dobog, minthogyha tiltott dolgot cselekednék azzal, hogy idejött. Riadtan néz
körül, látja-e valaki, miközben Ie-Ie teszi percnyi pihenőre kis kosarát a cserepes fehér krizantémokkal. Ilyenkor halottak napja előtt majd minden sírnál hajladozik egy-egy asszony,
sokan vannak de reméli, hogy őrá ügyet se vetnek. Városban úgysem ismerik egymást az
emberek.
Miért is jön el minden októberben, több mint tíz év óta az ország túlsó végéből? Mi köze
neki ehhez a halotthoz, hiszen az élővel sem találkozott az utolsó húsz esztendőben. Levelet
se váltottak. A gyakorlati dolgokról üzeneteket hoztak-vittek a gyerekek. Miattuk nem veszekedtek - egyéb dolgok miatt sem -; nem is versengtek a szeretetükért, vitathatatlan volt
számukra, hogy a gyereknek két szülője van, és a másiktól nem lehet megfosztani. A gyerekeknek talán - mert kezdettől fogva úgy tapasztalták - természetesnek tünt, hogy az anyjuk
tanítönö egy dunántúli faluban, az apjuk meg gépész-technikus egy alföldi városkában. Nem
kérdezték, miért van így. Karon ülő babák voltak, mikor a szüleik elváltak.
Pedig szerették egymást. Attól a pillanattól kezdve, hogy a matrózruhás iskoláslány keresztülbotlott az ügyvédbojtár földretett aktatáskáján, és egyenesen a táska gazdájának a karjába
zuhant. Egészen addig szerették egymást - meddig is? Nem, nem lett ennek a szerelemnek
vége soha. Mégis elváltak.
Merthogy nem lett, nem lehetett a bojtárból ügyvéd soha. Hadifogság, internálás,
segédmunkás-sors: a történelem ilyen végzetet tartogatott számára, s amikor kiutat keresve
elhagyta a szülővárosát, nem volt lakás, ahová a családját magával vihette volna.
Talán nem is akarta. Azok közé a férflak közé tartozott, akik egyéni vereségként élték meg
a kollektív csapásokat, szégyellték sorsukat, melyrölnem tehettek. Ő a maga nyomorából
később kivergődött, esti iskolán szerzett szakrnájával boldogult, a gyerekeiről is tudott gondoskodni a távolból, vakációkban mindig meghívta őket, de a saját, félresikerültnek érzett
életét az anyjukkal nem akarta többé megosztani.
Pedig az vállalt volna minden megpróbáltatást. Elváltan is hűséges volt:, se új házasság,
se barát, csak munka, meg család - ebből állott az élete. Sokáig várta vissza az urát, de büsz94

kébb volt, semhogy utána eredhetett volna. Aztán egyszer csak híre jött, hogy letelepedett
az alföldi kisvárosban, és megnősült. Elvette egyik munkatársnőjét.
De miért, ugyan miért? - Tünődött a temetői vándor, és a sírhoz érve letette kosarát. Le is
ült kicsit a szomszéd sír műkő peremére, hogy kifújja magát, miközben arra gondolt talán nem
akarta látni a férje, mennyire küzdelmes az ő életük is, mert más valamit tudni, mint látni ...
- Gyönge voltál, esendő - gondolta, miközben leverte magavartaszabta csinos kabátjáröl
a port, s nekilátott a krizantémok ültetésének. Minden évben eljött, minden évben kiveszekedte magát a halottal, mindent elmondott, amit életében elhallgatott. Hogy is mondhatta
volna?! Aki a távolban élt, egyre idegenebbé vált. A halott pedig mintha hazatért volna, ott
élt a tudata alján, az ő szemével nézte a világot, az ő fülével hallgatta a zenét és a zajt; fiatalon
élt benne, örök fiatalon, ifjúkori gesztusaival, mozdulataival, hanghordozásával. Nem akart
későbbi fényképet látni, ha hoztak is a gyerekek, sosem nézte meg.
Ahogy ott térdelt, könyökig sárosan, meglátta, hogy valaki közeledik. Magas, sovány, őszhajú asszony.
Szívesen elkerülte volna ezt a találkozást, de ha már így adódott, igyekezett öntudatosnak,
könnyednek, magabiztosnak látszani. Felegyenesedett és sáros kezét törölgette, majd felé
nyújtotta:
- A gyerekek anyja vagyok. Ágnes a nevem.
- Ilona - mosolyodott el a másik - a gyerekek mutattak fényképet ... Kerülte a megszölítást, várta, tegezze a másik, bár ő látszott idősebbnek. Ágnes észrevette zavarát. Igyekezett
elébemenni.
- A gyerekek szeretnek téged. Nekik két anyát adott végzetük. .. Legalább most mi is
megismerkedtünk. Nem haragszol, hogy eljöttem?
- Ugyan! A ti dolgotok csak rátok tartozott. Én már egy egyedülálló, magányos emberrel
találkoztam.
Elrendezték a virágokat, és leültek egymás mellé. Sokáig hallgattak. Végül is nona szólalt meg:
- Emlékszel Lukács evangéliumának 20. fejezetében arra a részre, amikor a feltámadásban nem hívő szadduceusok megkérdezik Jézust, hogy kié lesz az örök életben a hétszer özvegységre jutott asszony? Ő pedig azt feleli: "E világ fiai házasodnak és férjhez adatnak,
de akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, azok se nem házasodnak, se férjhez
nem mennek, mert meg sem halhatnak többé, hasonlók az angyalokhoz és az Isten gyermekei, mert a feltámadás gyermekei."
Ágnes bólintott. Magában arra gondolt, de sokat viaskodhatott ez a szegény asszony ezzel
a kérdéssel, ha így tudja idézni a bibliai helyet!
Szívében mélyen megsajnálta. őt is, magát is, mindannyiukat, a küzdelmes nehéz életüket.
Még ott ültek egy darabig, hallgatagon. Akkor Ágnes elővett egy zacskóra való kis gyertyát, és elhelyezte őket a síron.
- Ugye meggyújtod majd holnapután? Nekem vissza kell utaznom.
Miért?
- Nincs hol aludnom. A szálloda drága.
- Gyere hozzám. Pihend ki magad. És várd meg a gyertyagyüjtást ...
Karonfogva távoztak, egymást támogatva a meredek úton. Akkor már a betegségeikről beszélgettek, lumbágóról, izületi fájdalmakról, vérnyomásról, gyógyszerekről..A napi élet közeli dolgairól, amelyek elfedték előlük a távoli fájdalmak emlékét. Fejük felett, a kápolnában
megkondult a harang.
Bozóky Éva
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Mint a tenger hullámai ...
Peter Adamson borzongva ébredt a kikötőhöz közeli part sétányának egyik padján, Napközben az árnyas part kellemes pihenést kínált az arra járóknak, a kikötő lármája csak szürve
érkezett ide. Az éjszakák is csendesek, de alkonyat után, amikor a vastag sötétség szinte megrekedt a lombok alatt, nem volt ajánlatos erre andalogni, mert a kikötő kalandorai, akiknek
többnyire nem telt pénz még egy ágybérletre sem, itt kerestek maguknak éjszakai szállást.
Csak arra vártak, hogy a késő esti járőr elvégezze az ellenőrzést, s már szivárogtak is "éjszakai
szállásukra". Kora reggel a tenger nedves leheletét terelte a part felé a szellő, bebújt a padokon ébredezök vékony, foszlott öltözéke alá. Nedves simítása szinte horzsolta a bőrt. A sirályok rikoltoztak, valahol messze a ködben hajó szirénáia bőgött. Adamson, a hajdani tengerész morogva próbált megfordulni keskeny nyoszolyáján, de hát a pad nem ágy, és takaró
sincs, amit magára húzhatna az áradó hideg ellen. Jobb ruháit már rég eladta, hogy árából
bódulatot adó szeszhez jusson. így, másnaposan még kegyetlenebbnek érezte a tenger hideg
leheletét. Mint hályogos szemek meredtek rá a közeli házak ablakai, melyek mögött a puha
ágyak alvói másik oldalukra fordultak, hogy a beszüremkedő fény ne bántsa szemüket. Erről
az irigyelt polgári kényelemról Adamsonnak már csak emlékei voltak. A tolakodó reggel keltegette a munkába indulókat. A hajókürt elhallgatott, amikor a révkalauz motorosa elindult,
hogy bevezesse a kikötő olajos vizére. Az a hajó, amelyikben valamikor ő szolgált, talán a meszszi tengereket járja, vagy épp valahol a celkikötö felé tart, és legénysége jókedvűen tervezi,
hogy miként használja ki az ott-tartózkodás szabad óráit. Kocsmák, bordélyok kínálják a
mámort, hogy a kéjek bódulatában felejtsék a távoli otthon tiszta örömét. Kotorászni kezdett
zsebeiben. Remegő gyomorral vágyott egy mély slukk után, de nem talált mást, csak kenyérmorzsával és a ruha szöszeivel kevert port. Savanyú undorú sóhajjal nézett körül, hátha valaki eldob egy csikket, amiből még lehet egyet szippantani. Kntató szeme felcsillant, amikor
felfedezett egy szivarcsonkot. Mohón kapott érte, kis labdacsot formált belőle, és a csömör
fmtorával zápfogára nyomta a bagóvá előléptetett, más nyálától nedves dohánygalacsint. Fölrémlett az elmúlt éjszaka. Egyetlen fillér nélkül csapódott egy duhaj társasághoz, trágár nöták ritmusára torz bakugrásokkal táncolt, és ha sikerült megröhögtetni közönségét, kapott
tőlük valami innivalót. Amikor teleitta magát, kilökték a kocsmából. Arra sem emlékezett,
miként jutott el ide a padhoz. Gyomra háborogni kezdett a bagó keserű levétől, undorral kiköpte amegrágott szivarvéget. Vad indulat fogta el. Tenni akart valamit, akár törni-zúzni,
hogy a feltolakodó indulatot levezesse, mert eszébe jutott, hogy amikor évekkel ezelőtt elhagyta a szülöföldjét, még attól a lánytól sem köszönt el, akire azóta is tisztelettel emlékezik.
Szüleire nem akart gondolni, mert apjával soha egyetlen jó szót sem válthatott. Mint hatalmas kényúr csak parancsnolt vagy átkozódott. Még a kutya is behúzott farokkal menekült
előle. Anyja nem tudott mást, csak örök siránkozással panaszkodni. Igaz, mit is tehetett volna mást, amikor a cseléd előbb kapott jó szót, mint ő. Úgy él emlékezetében az otthon, mint
"ahol soha sincs mosoly, gyengéd szö, nyugodt beszélgetés.
A város főterén megkondult a nagytemplom harangja, hogy hirdesse a vasárnapot. Peter
Adamsonban még volt annyi önérzet, hogy igyekezett elrejtőzni az ünneplőruhás templomba
igyekvők szeme elől. Igaz, nem ismerte senki sem a városka lakói közül, de nem akarta őket
botránkoztatni. Feltápászkodott apadról, és kifelé indult a városból. A bagó keserű undora
marta és ingerelte nyálmirigyeit, és éppen hosszút köpött, amikor egy régi ivócimborája köszöntött rá:
- Hová, haver? Ne lógasd a fejed, gyere a Víg matrózbal Hajó érkezett, most vezeti a rév

96

kalauz a kikötőbe. A legénység mindjárt a kocsmába érkezik, nagy duhajkodás lesz! Ebből
nekünk is jut valami! - Adamson végigmérte hajdani cimboráját, és ismét köpött egyet. Mitől lettél ilyen büszke, hogy a régi barátot is megveted? - Erre sem felelt, csak továbblépett, mintha nem is hallotta volna. A másik megvonta a vállát, és ő is továbbindult a maga
útján egy dévaj nótát fütyörészve. Ő meg mellre ejtett fejjel, a világ undorával szívében, látszólag cél nélkül ment az ellenkező irányba. Ebbe a hangulatába ingerlően, vidáman belelármázott egy üde, csilingelő hang. Egy kis harang szólalt meg, a park végén lévő kis kápolna
harangja perlekedett szapora csilingelésseI. A nyitott ajtón belül az ablakok katedrálüvegén
beszűrődő fényben fürdött minden. Utolsót kondult a harang, és a templomot az aranyló
napsugarak olyan otthonossá tették, hogy önkéntelenül belépett. Fáradtnak érezte magát.
Leült a hátsó padba, hogy megpihenjen a meleg csendben. Tekintete az oltárra tévedt, de
nem is tehetett mást, mert a berendezés arra terelte az ember tekintetét. Az oltárképből Jézus
fehér alakja emelkedett ki. Körülötte emberek - olyan élet nyomorultjai, mint ő - néztek
fel Jézusra. A kép felett egy felirat ragyogott aranyozott betűkkel: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan!" A Jézusra nézők között fel lehetett ismerni a meggyógyított gadarai démonost, a
vakon születettet, a siketnémát, a bélpoklosokat, a lánya gyógyulásáért könyörgő anyát, a házasságtörő nőt, a samáriai asszonyt, Jairust, kinek lányát holtából hozta vissza, a naini ifjút
édesanyjával, a söpredéket, akikkel a mennyegzö gazdája megtöltötte a távolmaradt hivatalosok helyét. Mindazokat, akik beletartoztak ebbe a szóba: "mindnyájan". Amig ezt a képet
szemlélte, megszólalt a harmónium. Mint távolból ideszűrődő ősi, Jézus Krisztust hívogató
ének dallama fagyos, széljárta hazáját idézte ésazt az időt, amikor még vágyakozó gyermekszívvel a karácsonyra várt. A szamárháton ülő Jézust vélte föltűnni a homályos múlt ból. "Jöjj
népek Megváltója!" Fiatal lelkész ült a harmónium mellett. Észre sem vette, mikor jött be.
Kissé fakó, alázatos hangon, de vágyakozással telített érzelemmel énekelt: "Így kér a föld lakója!" Az oltárkép figurái is ezzel a vágyakozással néztek a Megváltóra. A nyomorból, az élet
fájdalmából, a mélyből néz fel így a megkinzott lélek a halvány reménység felé: Jöjj! Jöjj!
"Szívünk édes reménye!" A megnyíló szív kitárja ajtaját: "Írn, készen vár a jászol!" Nincs
másom, csak a szívem, ami olyan, mint a durva fából ácsolt jászol. Hány nyomorultnak adott
már meleg fekhelyet egy-egy istálló jászla, és álmodott benne éhség-, hideg- és kínmentes
jövendőt. Nézd csak, "népek Megváltója", milyen tiszta az útI El van simítva! Minden szemét el van söpörve, ésfelette a telihold világít. Az ének elhallgatott, és a harmónium hangja
is belesimult a csendbe. A lelkész az oltár elé lépett, és elkezdte mondani a liturgiát. Mint
amikor régi emlékek között keresgélnünk, éselőkerül egy-egy régi kép, úgy elevenedtek meg
és lettek ismerőssé Adamson számára az imádság szavai. Konfirmációja óta nem volt templomban. Körülnézett, és meglepetten vette észre, hogy egyedül van. Azt gondolta, hogy
megvájra még az imádság végét, aztán kisurran és megy tovább. Csak most tűnt fel neki,
hogy anyanyelvén imádkozik a papa. Itt, messze Svédországtól külön ajándéknak érezte a
hazai nyelvet. Ezen a nyelven utoljára apját hallotta káromkodni és az anyját síránkozni. Tulajdonképpen ettől a környezettől menekült, de most mégis az otthon illatát és melegét érezte, az otthonát, ahol voltak jó pillanatai is. Nagyon rövid volt az imádság. Hát persze, gondolta, minek is nyújtana hosszabbra, amikor csak egy csavargóból áll a gyülekezet. De a lelkész
vette a Bibliáját ésolvasni kezdett belőle. Homályosan derengett, mintha hallotta volna már
ezt a kis mesét. Valami hazulról elbitangolt fiúról szólt a történet, aki, amikor minden elfogyott, elindult hazafelé. Tovább nem igen tudott figyelni, mert a gyomra émelyegni kezdett.
Maró, savanyú dohánylé böffent fel, marta a torkát, és nagyon kellett köpnie, de türtőztette
magát. Nem akart ennyire illetlen lenni. Amig ezzel a kellemetlenséggel vívódott, nem figyelt a prédikációra, csak annyit hallott a végén, hogy a fickó hazaért, ésaz apja örült, a báty97

ja meg morgott. - Na hiszen, egyéb se kellene - gondolta -, mint hogy ilyen rongyosan
beállítson a szülöi házba! Kereshetné mindjárt az ajtót, hogy meneküljön kifelé! De lám, ezt
a csórót nem kergeti el az apja, hanernmegöleli. A többire már nem is figyelt, mert nevetés
ingerelte. Eszébe jutott apja dühtől vörösödő arca, kezében a szöges végű bot, amit ugyancsak tehetségesen tudott táncoItatni az ő hátán. Csak az utolsó mondatra figyelt egy pillanatra, hogy az Isten szerető atyánk nekünk! Az Isten megbocsát! Az Isten úgy szeret, ahogy senki más! "Kedves testvérem, csak ennyit jegyezz meg, és ezt soha se feledd el: szeret az
Isten!" - Ugyan már! - majdnem odakiáltotta a lelkésznek. - Szép ez a mese, de engem
ezzel már nem állít falhoz! Sok szép dumát hallottam már, hogy mennyire jó az Isten, meg
hogy mennyire szeret! De hol van? Merre van? Nem kell nekem senki segítsége! Majd csak
lesz valahogyan. Különben is, mit tud egy ilyen suttyó legényke arról, hogy mi az élet? Gúnyos vigyorral felugrott apadból, és kilépett a templomból. Tekintete az ajtón lévő hirdetésre tévedt, ahol megtudhatta, ki prédikált neki. Aztán hosszú, nyújtott léptekkel elindult
kifelé a városból. Félórai ténfergés után leült a parton egy kőre. Itt már hegynek szaladt az
út, és a tenger vagy három méterrel lejjebb kergette hullámait a part felé. A dagály mind magasabbra nyomakodott, mintha magával szeretne ragadni valamit a partról. A feltámadt szél
tajtékkal tarajozta a hullámokat, melyek erőteljes zuhanássalloccsantak szét a sziklákon.
II
Idős ember tartott az érseki rezidencia felé. Erős, vállas, munkával győzködő vidéki férfi,
aki látszott, öntudattal győzte le az élet nehézségeit, és ugyanilyen öntudattal élvezte sikereit.
Körülötte zajlott a város élete, és a siető emberek ügyet sem vetettek a tájékozódó vidékire.
Jól szemügyre vette a komornak látszó épületet. Az ajtón hirdetést látott. Figyelmesen elolvasta, és még az ujjával is rámutatott a névre. Elővette óráját.
- No jól Akkor most éppen lehet hozzá menni!
Belépett, és a hosszú folyosóra nyíló ajtókon a névtáblákat olvasta, majd kopogott egy ajtón. Belépett, és illendő köszönés után az ott dolgozó fiatalemberhez szólt.
- Kérem; én az érsek úrral szeretnék beszélni, ugye itt a hivatala?
- Igen! - felelte a lelkészforma, és kezet nyújtott neki. - Én vagyok a titkára. Milyen
ügyben kíván vele beszélni? - kérdezte barátságos mosollyal.
- Hát, kérem engedelmével, én egészen magános ügyben szeretnék vele beszélni, ha volna rá egy kis ideje.
Biztosan van, tessék bemenni, most éppen nincs nála senki.
- Hát szóval igazán nem zavarom?
- Menjen nyugodtan, őt nem lehet zavarni.
Azzal a titkár az ajtóhoz lépett, kopogtatott és kitárta az ajtót az öreg előtt. Az íróasztal
mögött ülő érsek valami iratba mélyedt. Adarnson úgy érezte, hogy talán nem is hallotta az
ő köszönését, és éppen ismételni akarta, amikor az ősz férfi felnézett:
- Isten hozta, testvérem! - és barátságos mosolyra simult komoly arca. Az öreg matrózt
meglepte az érsek külseje. Ez ugyan nem hasonlít arra a fiatal papra, akivel Franciaország
nyugati partján találkozott abban a kis templomban. Az érsek észrevette vendége zavarát, felkelt, kezet nyújtott neki.
Üdvözlöm! Foglaljon helyet.
- Uram! - kezdte Adamson zavartan. - Én az érsek urat keresem.
- Én vagyok az! Üljön csak le, és mondja el, miért keres. Ha akar, gyújtson rá - és eléje
tolta az asztalon lévő szivarosdobozt.

98

- Köszönöm, nem élek vele! Már régen leszoktam róla. - Ezzel el is múlt zavara. - Amikor találkoztunk, hát az bizony iö régen volt, még dohányoztam, mint a többi tengerész.
- 6! Hát maga tengerész volt?! Fiatal lelkész koromban Franciaországban voltam mint
az ottani svédek lelkésze. Abban az időben sok tengerésszel találkoztam.
- Éppen erről van szó, uram! - Öröm csillant meg Adamson szemében. - Akkor biztosan magával találkoztam! Az egyik kikötő kis templomában tévedtem be. Senki más nem volt
ott, csak én, és maga éppenúgy végezte az istentiszteletet, mintha sokan lettek volna ott.
Egyedül nekem prédikált. Olyan szelíd arca volt, mint egy iö kisfiúnak, és annyira meggyűlöltem, hogy nem tutam elfelejteni!
Az érsek döbbenten nézett az öregemberre.
- Igen! Igen, de ne tessék haragudni, hogy ilyeneket mondok, de ez valóban így volt. Szabályszerüen meggyülöltem, mert úgy éreztem, hogy amit prédikált, azzal beleavatkozott az
életembe. Tudja kérem, én akkor a züllés mélyén voltam. Egy ronda éjszaka után majd megörültem egy korty italért. Ilyen állapotba tévedtem be abba a kis templomba, ahol éppen maga prédikált. A tékozló fiúról beszélt, és azt mondta, hogy bennünket mind úgy szeret az Isten, mint a tékozló fiút az apja. Annyit emlegette: szeret az Isten, hogy végül is azt
gondoltam, semmi mást nem mondott, csak ezt: "Szeret az Isten!" Attól kezdve mindig ez
motoszkált az emlékezetemben. Még azt sem gondolhattam, hogy másnak mondta, mert
egyedül voltam a templomban. Olyan volt, mint a mikor valami nóta dallama állandóan az
ember fülébe duruzsolt. Majdnem az őrületbe kergetett. Egészen kétségbe estem. Majd
megörültem az italért, de amikor elém tették, megint csak ez a pár szó jutott az eszembe.
Annyira nyugtalanított, hogy egyszer kirohantam a partra, oda, ahol a legmagasabb a parti
szikla, és le akartam vetni magam a kövek közé, de kínomban felordítottam, mert onnan a
hullámok zajából is azt hallottam, hogy szeret az Isten. Felerősödött a szél, és még erőszakosabb hullámok csapódtak a szikláknak. Olyan volt, mint egy szörnyű nagy állat, amelyik tehetetlen dühében nekivágódik felordít, hogy ... hogy ... megint csak azt: Szeret az Isten.
Amikor oszlottak a felhők, és a nap aranyló sugarai táncoltak a vad hullámok taraján, valahogyan azt éreztem, hogy a fiatal pap arca mosolyog felém. Aztán szünet nélkül ez a három szó
üldözött viharban, zajban, csendben, álmomban és ébren. Hátat fordítottam a tengernek,
és rohantam a parti bozóton áto A szántóföldek között nem tudom, mennyi ideig rohantam.
Senkivel sem találkoztam, alkonyat felé messziről harangszó verődött hozzám. A szelíd, nyugalomra hívó csengés mint simogató kéz nyúlt felém, de abból is csak az a három szó csilingelt. Megálltam, és ismét ordítani szerettem volna, de csak a könnyeim futottak végig az arcomon. Kezem, lábam ólomsúlyú lett, és már nem gondoltam semmire, csak fekhely után
vágyódtam, ahol elnyúlhatok végtelen alvásra, álomtalanul. Nem tudom, mennyi ideig vánszorogtam még, amikor egy szénakazalhoz értem. Annyi erőm még volt, hogy belefurtam
magam a szénába, és csend lett! Meleg csend és sötét, a csillagtalan éjszakák sötétje. Arra
ébredtem, hogy beszédet hallok. Idős férfi meg a felesége matattak körülöttem. Meleg istállószagot éreztem, és az asszony kérdése nagyon messziröl hangzott a félhomályban.
- Miféle ember lehet ez a szerencsétlen?
- Én nem tudom - felelt rá egy rekedtes hang -, de annyi biztos, hogy szereti az Isten,
mert ha akkor nem találunk rá, nem érte volna meg a mai napot.
Később ez a két öreg elmondta, hogy a falun kívül kazalba rakott szénájukhoz mentek,
hogy hozzanak belőle, és oh találkoztak meg. Ez a két jó lélek vett gondjaiba, és náluk értettem meg, hogy tényleg szeret az Isten.
Náluk maradtam, velük dolgoztam, míg azt nem éreztem, hogy rnegszolgáltam, amit értem tettek.
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Így kezdődött az én új életem, és ezt én annak köszönhetem, hogy akkor maga abban a
kis templomban egyedül nekem prédikálta azt, hogy "Szeret az Isten!" Áldja meg érte az
Úr Isten!
Mátis István

Ami elmúlt
Naplórészlet 1948-ból, a Szeptimák c. önéletírás IV. részéhez csatolt önálló részből.

A vihar elötti szélcsend
1944 nyarán már az északkeleti Kárpátok ukrajnai lejtőin vívták a harcot. A háború, amelyeddig hallótávolságon kívül zajlott, ijesztően közel jött.
1944 nyárvégén behívtak katonának. Kassára kellett bevonulnom tábori lelkészi tanfolyamra.
Dr. Schulek Tibor volt a parancsnokunk.
Ahogyan közeledett a front a Kárpátok gerincéhez, úgy kezdett megindulni Ungvárról a leköltözés. Eleinte csak titokban. A családok egymás előtt is titkolták, hogy be vannak csomagolva, útra
készen.
Kassai katonáskodásom alatt már nem tudtam a gyülekezetet kézben tartani. Akkor volt kifejlődőben ez a lefelé szivárgás.
Románia kapitulálásakor ez a szívárgás a nyílt leköltözés, majd a menekülés jellegére fokozódott.
Én meg Kassán tanultam a Szolgálati Szabályzatot s a dissmenetet.
Amikor leszereltünk, azzal bocsátottak haza, hogy néhány hét múlva [rontszolgálatra hívnak be.
Ezzel nem is törődve szept. 14-én megnősültem. Feleségem Dunántúlról való, Podhradszky János
tordasi ny. esperes Margit leánya. Képzelhető, hogy azokban a hetekben házasságunk első ideje
örökké emlékezetes marad. Feleségem az ország keleti részein még sohasem járt, s így természetesen
Ungváron rokonok és ismerősök nélkül nagyon messze érezte magát a szülői háztól. Amikor vele egy hetes mdtrai nászút után - Ungvárra felmentem, már erősen érezhető volt a közelesen bekövetkező események szele. Sátoraljaújhelytől felfelé már csak katonai forgalom volt, s amikor Ungvár felé
utaztunk, úgy éreztük, mintha egyenesen a frontra mennénk. Szétbombázott állomásokon keresztül,
katonai felvonuúisok forgatagában, .menekülő szerelvényekkel szembe férjhez menni az akkor még
békés Dunántúlról, fel az északkeleti Karpdtokra, nem kis megpróbáltatás volt az új asszony részére.
Alig két hétig lehettünk együtt Ungváron. Akkor már polgári és katonai körökben egyaránt nyíltan
beszéltek arról, hogy Ungvárt feladják a németek.
Akkor már tudtuk, hogy azt az otthont, amelyben még meg sem melegedtünk, elveszítjük. Kell-e
leírni azt a tudat alatt gyötrő érzést, ami ott lebegett napjaink boldogsága mögött, hogy pár hetes
házasság után meg kell válni az ötszobás otthomol, a lJerendezett, nyugodt élettől, nekem sok-sok
tárgyi emléktől, közös, sokat ígérő jövőtől.
Ungvárról a családok már egymásután menekültek. Nem a mi otthonunk volt az egyetlen, amelyik szétesett. Nem is az első. Akkor már nem lehetett megállítani. Valami merőben hibás politika
átka csüngött a levegőben, s a társadalmi hullaszag ijesztő volt. Egy világ volt szétoszlóban.
A szórványinternátust,
a parókia végében - amit korábban én szerveztem meg, s két év óta
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15- 16 iskolás evangélikus niYvendéknek, szórványgyermeknek adott lakást, ellátást és hitbeli nevelést - magyar repülőalakulat foglalta le. Az őrmester naponta emlegette, hogy ne késlekedjünk, induljunk.
Minden világos jel ellenére csökönyös nyugalommal maradni akartam. Nekem a gyülekezetben
a helyem. Pedig a híveim is már nagy csoportokban menekültek.
Emeleu az állandó német propaganda fertőzte a levegőt. Alattomos méreg volt. Kúszott, mint a
hínár a víz alatt. Vagy mint a láp vize a gyepes talajon. KüzdöltÜnk ellene, józan mérlegeléseket
állítottunk fel, de körülölelt, behdlozott, ránk kúszott és sziuott magába, mint a mocsár. Képzeteket
támasztott, mint sötét erdők kisérteties lombsuhogása nedves őszi éjszakákon. Rabul ejtett, mint ódon
kastélyok babonás szellemregéi, s kegyetlen orkánnal zúdult ránk, ha higgadt mosollyal álltuk a
sarat.
Számítani lehetett az eshetőségre,hogy hadifogságba esem. Mi lesz akkor az egyedülmaradt fiatalasszonnyal ott a messzi idegenben, szüleitől elszakítva, ismeretség nélkül, védtelenül, teljesen egyedül? Nem, ezt nem lehetett vállalni. Elhatároztam, hogy őt leviszem a szüleihez Tordasra.
Még egy súlyos körülmény volt. Feleségem tanítónő volt Nagy tarcsán, egyházi iskolában. Csak
házassági szabadságot vett ki, mert úgy volt, hogy engem újra behívnak katonának, s erre az időre
neki biztonságból vissza kell mennie tanítani.
Bizalmas embereink megsúgták azt is, hogy bizonyos elemek az utcán lefényképezték őt, mint kémnőt. Ilyen kockázatos helyzetben ő semmiképpen nem maradhatott.

A vihar
Egyszer aztán elénk állt az utolsó lejutási lehetőség is. Az internátusba beszállásolt repülőalakulat
megindult autóbuszon és teherautókon lefelé. Felajánlották, hogy velük mehetünk.
Feleségem számára valóban az utolsó alkalom volt. Vonatok akkor már régen nem jártak arrafelé.
Gyorsan összecsomagoltunk, amit csak kézben elbírtunk, s egy hűvös októberi késő délutánon a
tetőig rakott csomagok között kuporogva ment velünk az autóbusz.
Nem mertem kinézni az ablakon. De minden métemél tudtam, hogy hol járunk. Kezembe hajtottam a fejemet, csak nyeltem, nyeltem, és szerettem volna hangosan, kitörő könnyekkel keservesen sírni, sírni, sírni ...
Csak akkor döbbentem rá, hogy engem is elkapott az ár. Többé nem voltam ura az életutamnak.
Menthetetlenül sodort s az események drámai gyorsasággal zúdultak.
Feleségem csak szomorkásan mosolygott. A pillanat igazi súlyát ő nem érezhette. Nem nőhetett
még szívéhez annyira Ungvár. Életfeladata, küldetése még nem gyökerezett meg benne. Ő akkor még
nem tudta, hogy egy gondtalan, boldog élet, illatos, rozsds világ folyt szét az autóbusz-kerék nyomán
az őszi sárban.
Nem tudta,hogy arról elől, ahol az őszi éjben a debreceni tankcsata gyjlkos tüze villózott az ég
alján, nyomorúság, az újrakezdis bizonytalanságának keserve, öthetes bunkerélet, döbbenetes budai
ostrom, nincstelenség, éhezés és hosszú, hosszú hányattatás vár.
Én sem tudtam. Csak azt éreztem, hogy zúgva bömböl a vihar, s az eleven húsomból tíz körömmel
tépnek ki valamit.
Néhány napot Tordason kellett töltenem: Akkor következett be a Horthy féle fegyverszüneti proklamáció. Gyorson bementünk Budára az én szüleimhez. Amikor világossá vált, hogy nincs vége a
vérengzésnek, mert a nyilasok magukhoz ragadták a hatalmat, visszamentem Ungvárra. Egyedül.
Valahogy felvergődtem. Csapig vonaton. Onnan gyalog indultam neki a 25 km-es útnak. Szembe
menekülők hosszú karavánjai jöttek. Fele-út táján hdtulrol katonai személykocsi előzött, s állt meg
mellettem. Darnay Feri egykori évfolyamtársam szólt ki: tábori lelkészi ancugban:
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- Hová mégy? - Ungvárra! - Szállj be!
Így jutottam el Ungvárra, ahol a teljes felfordulás képe fogadott. Feri tovább hajtott a frrnura.
Kárpáti Feri bácsi, a másodfelügyelőnk könnyes, boldog szeretettel ölelt meg:
- Hát mégis visszajöttél?! Mondtuk, hogy nem érdemes! - de azért boldogan csillogott a szeme.
A város kihaltnak látszott. Az a kevés ember is menekülésről beszélt. Hivatalok már nem működtek, az egy postát kivéve.
A nagyobb utcákon hatalmas tankcsapdák állottak. A templomken. ott a suttogó platárwk alan,
lövészárkokkal volt összecikkcakkozva.
Október utolsó vasárnapján még istentiszteletet tartottam. Felügyelő, gondnok, a presbitereks a
hívek nagy része már nem voltak a városban. Tizenhat hívő jelent meg a harangozásra. Azoknak
egyharmada is útra készen.
Már bent voltam a templomban, amikor a hívek halkan megkértek:
- Nagytiszteletű ür! asszon még egyszer, utoljára, úrvacsorát!
Lassan végignéztem a megmaradt kevesek arcán. Könnyes szemmel néztek vissza rám mind. A
meleglelkü Kárpáti Feri bácsi, Rheinliinder Emil, a mindig higgadt, formahü, elegáns postafönök,
Kinczlerék, akik'nél a négy tagú család minden tagja valamilyen önkéntes gyülekezeti funkciót látott
el, Barcs Babi az édesanyjával, a többi férfi, nő és diák mind. Egymásután csuklott le a fejük,
s Németh néninek, a drága jó Németh néninek megvonaglott a válla.
Én csak álltam ott a csillár alatt a templom közepén és szerettem volna úgy Luther-habátostul hangosan zokogva borulni a padra, mert abban a pillanatban zuhant rám teljes súllyal a kikerülhetetlen, rettenetes valóság: én is elmegyek Ungvám5l! Napok óta tudtam már, hogy így lesz, de a rohanó
események sodrában csak itt, a békesség és csend könnyes szent helyén ocsúdtam fel igazán.
A vihar ott ért tetőfokához.
Akkor búcsúztam el mélységes, megrázó, keserves, könny telen befelé-sírással a templomtól, oltártól, padoktol, feszülettől, neogót ívektol, hívek szeretetétől, áldott órák emlékétől, viruló élettől, őszi
lombhulldstál.
Keserves búcsú volt.
A könnyes, halk énekszó, a liturgia szavai, az igehirdetés mondatai, az imádság elcsendesedése
mögött szüntelenül két szó fojtogaita a torkomat, tört utat a könnyekben, örvénylett a levegőben, zúgott a fülemben:
...:...még egyszer - utoljára - még egyszer - utoljára Az űroacsoniual kivétel nélkül mindenki élt. Én is vettem. Saját kezemből életemben előszór. (A
sumptio azén fiatal karomban nem volt szokás egyházunkban.) Kereszt alatt roskadoztunk mindnyájan s az oltár előtt térdelve az érzéseiben mindig megközelíthetetlen Rheinliinder Emil arcán lassan végigperegtek a könnyek.
Bizalommal kapaszkodtunk a felénk nyújtott Kegyelembe.
- Uram, ha most nem segítesz, összetörünk!
Istentisztelet után a platánfák őszi lombhullása mellett Íatolgattuk fájó szívvel, jól meggondolva
az eshetőségeket.
Kárpáti Feri bácsi mondta ki az elkerülhetetlent.
- Fiam, neked is menned kell. Mi áldó imádsággal kísérünk ezen az útadon is. És visszavárunk.
Aggódó, meleg hangja könnyesen csuklott meg.
A többiek is józanul érveltek. A Kárpáti Hiradóban megjelent cikkeimre céloztak, főleg a "Pap,
száműzött, szökevény" folyamatos közlésére (Kuortti ilyen című könyvét finnböl fordítottam s a Harangszó adta ki 1939-ben. A finn szerző szovjet-karjalai a címben jelzett útjáról szól.) s egyéb erősen
magyar tárgyú cikkeimre. Valamint arra, hogy "fekete listán" vagyunk többen. Ezért indultak el
Kinczlerék is néhány nap múlva egy éjjel Szlovákia felé.
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Még aznap délután kerékpárra ültem.
Sdrgulá lombokat kavart az őszi szél, sodorta a leveleket az út kockaküvein, ahogy hajtottam ki
a városból. Eszembe jutott a hulló levelek halotti beszéde, s Reményik újra megtonított valamire.
Az árvaság útjára léptem.
Minden porcikám tiltakozott ellene. Tudva tudtam, hogy helytelen az út, rossz a lépés, de menni
kellett. Tudtam azt is, hogy életem legnagyobb törése, sohe be nem heggedő sebe ez.
Az őszi szél süvítve sodorta a faleveleket.

Az erdőn kivül ...
Eljöttem. A szakítás teljessé lett.
És teljessé lett, iszonyatos valósággá vált a legnagyobb árvaság: a széltől sodort, húlló levelek
árvasága. Mert:
"árvaság csak egy van ftleim:
Az erdőn kívül lenni.
Otthontalannak, hazátlannak lenni.
Nagyvárosok rideg utcaküvén
A széltől sepenemi.
Sok más szemétul összekevertetni.
Arvaság csak ez egy van, feleim. "
(Reményik: Halotti beszéd a hulló leveleknek.)
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Halljatok erdók, kárpáti erdők?! Szent magányotokból, csodás világoUJkból kiszakadt, viharvert
őszi levél sír uuinatok anagyvárosok utcaküvén, s az örökkévaló szent szépséget, bíbor, bronz és
arany életeket álmodja vissza!
Otthontalanság, sodortatás, hányódás. Ez maradt meg. Mi jöhet még - az erdőn kívül?
Múlnak a hónapok, évek. De ezekből nem múlik el semmi. Csak időtlenné magasztosul.
Múlnak a hónapok és évek. Már nem csodálkozom semmin. Baratoknak vélt emberekben sorban
csalódni kell. Lehet ez másképp - az erdőn kívül?
Az erdőn kívül - csak árvaság van.
És a tudat, hogy az erdőből való vagyok.

Az ördögszekér
Hosszú volna leírni - ami a naplómban meg van örökítve - hogyan hányódtunk Budán az ostrom alatt, golyófiittyök árnyékában, Ganz gyári munkásként, majd a Pax gyermekmentő akció szolgálatában a csodálatos Sztehlo Gábor mellett, s hogyan hajtott a tüz újra vissza Ungvár felé, amit
feleségemmel együtt tettünk meg több mint egy hét alatt zsufolt teheroonatok tetején döcögve.
Túróczy püspök üzenete lobbantotta fel újra a vágyódás lángját Ungvár felé: a lelkészek vegyék
át újra parókiájukat! Ha így űzent, hát lehet! Boldogan mentünk. Nagyon vegyes tapasztalatokkal
Nyíregyházáig jutottunk. ]elentkeztem püspökömnél: itt vagyok, megyünk vissza Ungvárra!
Túrózcy már lakönikus választ adott: ha fel akarsz menni, nem akadályozom meg, ha úgy döntesz, hogy nem mégy, én nem küldelek!
De a határ már hermetikusan zárva volt.
Így hordozom azóta is az ördögszekér szerepét. Azt a pusztai növényt nevezik így, amely sehol
nem tud igazán meggyökerezni. Ha jön egy erős szél, átköltözik más talajba (más gyülekezetbe) s
gyümölcsöt terem. Honos mindenütt, és sehol sem honos.
Elfolyó vizek, szálló fellegek és zúgó szél. Ezek az én társaim. És várom, hogy a vizek apad janak, a fellegek elszálljanak, szünjék a szél - és végre kisüssön a nap.
A finneknél tanultam egy sajátos szójátékot. Tuli tuli, tuuli, tuli, tuuli tuuli, tuli sammui. A tűz
jött, a szél jött, a szél fújt, a tűz elaludt.
Ez volna ennek a beszámolónak az igazi tartalma? Mert az elhagyott gyülekezet szeretete tüz.
És volt szél, amelyik fellobbantoua a lángját. És volt, amelyik a lángot kioltani igyekezett.
De a parázs! Uramisten, a parázs!
Elfojtua, levegőtlenül meddig forrósít és éget?
Fellobban egyszer újra?!
Vagy csak szénné éget?!

Koren Emil
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Friedrich Lajos

A kisvasút
Már kora reggel kezdődött a bosszúsága. Amikor kinézett az ablakon, odakünn nagy pelyhekben hullt a hó s a szomszédék kis Marikája lelkendezve rohant be hozzá:
- Brunó bácsi, tetszik látni, milyen szépen hullanak a puha pelyhek az égből! Hiába, ez
a legszebb dolog, a frissen hullott karácsonyi hól
- Ugyan, eredj a dolgodra, mi van ezen szép?! Az, hogy belemegy az ember szemébe és
nem lehet látni tőle?!
Marika lehűtve húzódott vissza a mogorva bácsi kegyetlen küszöbéről. Franyó Brunó
pedig, a magányos öregedő agglegény feltűrte nagykabátjan a gallért, a fejét a nyakába
húzta és így lépett ki a kisvárosi utcára. Furcsa, savanyú lelkű ember volt. Ki tudja, mi
formálta ilyenné, de elmondhatatlanul önző, magának való ember volt. Nem volt családja,
nem voltak barátai. Az embereket szinte kerülte és nem érdekelte a világ. A munkáiát ugyan
elvégezte, aztán befelé fordulva újra bandukolt tovább. Most is így indult el a munkahelye
felé.
Persze, már az első lépéseken szembe találta magát az élettel, a vidám, örömökről álmodo,
karácsony felé tartó, kipirult emberekkel.
A ház előtt gyermekek tapsoltak a hóban és hancúroztak: "Esik a hól Jaj, de jó!"
Sietni kezdett. Néhány lépés után dühösen törölt le a szemhéjáról egy hópelyhet.
Ahogy lehajtott fejjel haladt a sűrűn hulló hóban, mindenütt a karácsonyt látta. A kedves
karácsonyi kirakatokat, kipirult arcokat, boldog embereket nagy csomagokkal és a piactéren
halomba heverő, még havas karácsonyfákat. A sarki rendőr, aki komoly arccal szokta máskor
kormányozni a birodalmát, ma mintha ő is mosolyogna. Mellette szanek futnak el, mint kacagó, vidám angyalok és a közeli templom tornyából harangszó hull az ünnepre készülő kisváros boldog népére.
Amikor egykedvűen belép az irodába, ott is mintha kicserélték volna az embereket. A
munkatársai lelkes izgalommal sietnek a munkával. Nem sokára megáll az írógép kattogása,
leteszik a tollat és nagy csomagok kerülnek elő a fiókokból.
Valaki megszólal.
- Ma van karácsonyestéje, mutassátok, mit visznek hozzátok az "angyalok"?!
És kinyílnak a dobozokból sorra a karácsonyi örömök, a meglepetések és a szeretet sok-sok
szép ajándéka.
Csakugyan csodálatosan szép ez az ünnep: ilyenkor mindenki jó, ilyenkor mindenkinek
átmelegszik szeretettől a szíve. Itt is az ajándéknézegető arcok kipirulva mesélik és mutatják
egymásnak a szívük és a szeretetük nagy meglepetéseit.
A nagy ajándékozásban nem is veszik észre, hogy a nagy szoba egyik sarkában egy sokgyermekes munkatársuk milyen mélyen és szomorúan hajol fölébe egy papírlapnak. Lassan kisirnítja maga előtt a gyűrött cédulát. Nézegeti, olvasgat ja és csak egyedül Franyó Brunó, a
kihűlt szívű ember, aki elfordult a karácscnytváröktól, látja, hogy valami nagy szomorüság
zuhan le a kis cédulára abban a könnycseppben, ami kihullott a kollega szeméből.
- Vajon, mi baja lehet?! - gondolja magában, de aztán szokása szerint ráz 'egyet a vállán
és elfelejtve' az egészet, unottan néz ki az ablakon. Egyszer csak megüti fülét egy mondat.
- ... milyen jö lesz holnap egyűtt lenni, örülni, szeretni, békésen és boldogan ünnepelni
a karácsonyt!
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- Szeretet ... öröm ... Milyen furcsán hangzik ez a szó! Hát ki szereti őt?! Hát kit szeret
ő?! Az édesanyját?!
- Igen, őt szerette utoljára, de Ő már meghalt.
- Ah, nem érdemes gondolkodni ostobaságokon. És megfordult. A többiek már elmentek. Elindult a fogas felé, hogy felvegye a kabátját. Közben el kellett mennie a kollegája asztala mellett és látta, hogy még mindig ott van az a gyűrött kis cédula. Fölébe hajolt és kíváncsian kezdte olvasni. Görbe gyermekírás, a felső sarkán a könnycsepp elmosta az első szót, de
azért el tudta olvasni.
- Apuka azt mondta, hogy karácsonyra csak egy cipőt szabad kérnem tőled, amelyik a
korcsolyapályára is jó és egy meleg sálat, mert ugye a többi testvérernnek is kell a karácsonyi
öröm, de én mégis kérlek, küldjél nekem egy kisvasutat, tudod azt, amit ott a kirakatban
kiválasztottam sínekkel, kis örházzal, siető mozdonnyal és kis vasúti kocsikkal. Majd meglátod, milyen jó gyerek leszek, csak hozd el nekem. Ugye elhozod?! ...
Franyó Brunó szívében mozdulni kezdett valami, mint a befagyott tó hideg tükrén, amikor
hirtelen ráesik a napsugár. Hosszasan nézte a kis karácsonyi levelet és eszébe jutott az a levél,
amit egyszer nagyon régen ő írt így álmodozva, reménykedve egy karácsony elötti éjszakán.
És látta magát újra, amikor mint kisgyermek sietett a karácsonyi fényes szobába és keresett
valamit izgatottan a fénylő karácsonyfa alatt ...
Most már értette, miért sírt a munkatársa a gyűrött papíros felett.
pár pillanatig maga elé meredt, aztán hirtelen felugrott és elsietett a városba.
Az arca szokatlan fényben ragyogott.
- De szépen hull a hó - mondotta magában -, milyen szépek a kirakatok! És milyen
szép ez a karácsony!
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Valósággal rohant végig az utcán. Az emberek, akiket meglökött, visszanéztek reá, amint
végigrohant a kirakatok előtt.
Egyszer csak megállt. A havas kirakat közepén körbe rakott síneken vidáman sietett, rohant a kisvasút ... Még váltója is volt, mint az igazi vasútnak és szemafórja fénylett a közeledő kis vonat előtt ...
Nem sok idő múlva nagy csomag volt a hóna alatt, amikor megállt a munkatársa, a kollegája háza előtt.
- De most mi lesz?!
Isten azonban mindig megsegíti azt, aki szeretni akar!
Az ablak nyitva volt. Erős gyertyaszag áradt ki a kinyitott ablakon. Szellőztettek. Felemelte a csomagot és hirtelen beemelte az üres szobába. Aztán ott maradt az ablak előtt.
pár pillanat múlva becsukódott az ablak és ő izgatottabb volt, mint akkor egyszer, egy régi
gyönyörű karácsonyestén, amikor még ő nézett szét a karácsonyfa körül reménykedve és várakozva.
Aztán odabenn megnyílt az ajtó és bevonult a család. Elől a sok gyermek, a szülők, a nagyszülők. Volt ott minden, amitől csak szép és boldog lehet a karácsonyi otthon. A fényes fán
csillogtak a díszek, a cukorkák, és mosolyogtak békésen és boldogan a karácsonyfagyertyák.
A fa alatt annyi csomag volt, hogy a papa külön rendezte a felvonulást az ajándékok felé, hogy
mindenki megtalálja a magáét. Aztán leült egy székre, mint aki kifáradt és mégis boldogan
nézi a karácsonyi örömöt.
Már mindenki megtalálta a maga meglepetését, karácsonyi örömét, amikor a kisfiú, a Gyurika még egyszer körüljárta a karácsonyfát. Egyre nyugtalanabb arccal, a csalódás feIcsukló,
nehéz sóhaj ával. Már majdnem felsírt a kisfiú, amikor az édesapja odahívta magához és átölelte, hogy ebben az ölelésben csitítsa el az elszakadt gyermekálmot. Éppen kezdte magyarázni neki, hogy légy jó kisfiú és talán majd jövőre ...
Gyurika ekkor vette észre az ablak alatt a nagy csomagot. Oda szaladt, és bontani kezdte.
Lihegve, boldog belső lázzal, a reménység új feIcsillanásával. Egyszer csak felkiáltott:
- A kisvasút! - Ide nézzetek, mégis megkaptam a kisvasútat! Az igazi kisvasútat! ...
A család csodálkozva nézte a csomagot.
Gyurika sírása elmosta örömének első szavait, csak ennyit lehetett hallani:
- ... tudtam, hogy te szeretsz engem és meghallgattad a kérésem, amit a levelemben
írtam.
Franyó Brunó még ennyit sem hallott egy boldog gyermek karácsonyi öröméből, csak látta
a boldogságot, mégis vidáman ment tovább a behavazott úton ...
Mintha az egész város az ő karácsonyi otthona lenne: fényes szemű ablakok mosolyogtak
rája.
Ő pedig ment, ment tovább és vidáman mondta magának újra meg újra ezt amondatot:
- De szépen hull a hó ...
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Dér Endre

Sopron, '41' ősze ...
(Memoár-részlet. )

... Jó húsz perc múlva futott fel fűrge léPtekkel a prof a katedra mellé, sápadt volt, rosszkedvű.
Nagytáblájú héber Ószövetséget nyitott ki, s előbb fojtottam. majd szinte zihálva, vad indulattal
olvasott fol egy, akkor számamra még ismeretlen nyelvű részletet.
Aztán - nyilván ráeszmélve tán, hogy mi elsőévesek makkot sem értünk belőle - magyarul is
eldörögte a három versszakot - Ézsaiás könyve 5. részéből:
- ,Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá, s a világosságot sötétséggé teszik! És teszik a keserűt édessé s az édest keserűvé! Jaj azoknak,
akik magoknak bölcseknek látszanak, és eszesek önön magok előtt!"
A harmadik versszaknál már szinte a téboly vibrált kidülledt szembogarán, ahogyan belehergelte
magát a proféta kozmikus méretű hegyomlasztó, árvízként zuborgó dühébe:
•
- ,Jaj azoknak, akik hősök borivásban, és híresek részegítő ital uegyitésébenl"
Félelmetes jelenséggé változott. Deák János; diáknéven: "Dages'~ Dübörögve dobogott lábával
az emelvényen s bal öklével verve a katedraasztalt, tompa jobb mutatóujjával vádlón bökdösött felénk ... Úgy éreztem, könyörtelen ujjahegye egyenest FELÉM
bököd, s szeméből megsemmisítő
lándzsák döjködnek - egyenest ÉNFELÉM!
Izgatottam néztem körül.
- Khm! Khmm! Átkozott tüdűvész! - köhögött, dörmögött a galléromba a vidoran mosolygó,
jóhumorú bagoly társ: Horváth Harry, megnyugtatásul.
- Begyújtották a kis "gemeri" istenharagját . .. Nyugi, haverkám, nyugi! Dages Ézsaiásnak
képzeli magát, beÚhergelődött a próféta dühébe . .. Színjáték ez, haverom!
Én valahogy nem láttam színjátéknak. Vagy, ha az is volt: ZSENIÁLIS
tedtrista személyisége
rejtőzött a tar gömőri koponya mögött ...
- Ne gazoljatok be, baglyaim! - veregetett hátba bennünket a szünetben, a kinos üvöltözés után
Hernád Tibsi. - Az öregnek beköpték, hogy tegnap esti a sörgyár sörkóstolójában teológus-sipkás
fICkók ütögették az asztallaphoz a krigliket. .. Spion mindig és mindenütt akad, feleim. EZÉRT
a prófétai düh ésátkozódás. .. Negyedévesek voltak. .. Véletlenül velünk volt órája, ezért lávázott
épp miránk ... A második óra megnyugtatóbb lesz: "Fricó" ad elő újszövetségi kortörténetet.
"Fricó" előadását ajzottan vártam; tudtam, Ő a leghíresebb profunk Prőhle mellett; hallatlan
újtestámentum-tudor, európai tekintély, a páli levelek brilliáns kommentálója.
Az alacsony, csapottvállú, jelentéktelen külsejű "Karner Fricó" halkan, ám meggyőző magabiztossággal magyaráz. Szavainak logikája, a tárgyban való impozáns járatossága elfeledteti előadásának monoton disztelenségét; mondatainak foszlányai máig élénken zsonganak bennem:
- Háát ... a Jézus folléPése előtti, mintegy három évszázadra a keleti kultúrkörök és a klasszikus görög kultúra színtézise volt jellemző ... A beavatottak számára jobbára a halhatatlanság megszerzését ígérték a misztérium-kultuszok.
.. A szinkrétis/a vallásban a kultusz-istenség az emberekért meghaló és értük foltámadó istenség. .. A beavatás kultusza, az istenséggel való egyesülés
halhatatlanságot biztosít abeavatottnak . .. "A cympanonból ettem, a kymbalonból ittam, a pastosba lementem ... "
- Na, megnyugodtál, baglyom? - kérdezte az előadás után Hernád Tibsi. - Fricó nem üvöltöz
dervisként, hanem FEJTEGET.
Európéer.

108

- Negyedét sem értettem annak, amit mondott -legyintettem
lehangoltam. - S megdöbbentett,
hogy ezekben a Jézus follépését megelőző, szinkrétista tanokban egyre-másra meglelhető az embereketmegudltá kínhalált szenoedeu isteni lény alakja ... Dumuzi vagy Attisz helyett akár Jézust is
mondhatunk. . . Hogyan hitessem el magammal az értem meghalt és foltámadott Knsztus áldozatát?!
Mintha a foldból nőtt volna ki, hirtelen mellettünk termett a folyosón egy magas, törökös aTCÚtanár. Nyakigérő Luther-mellénye folött kaucsukgallér fénylett.
- Miről van szó, miroí van SZÓ, kolléga urak? - villant rám kíváncsian a pápaszeme.
- Bagolynyugtatás csupán, professzor úr - válaszolta Tibsi. - A bagolyriasztás utáni lelki
masszázst végzem ...
- Értem, értem - bólogatott élénken a langaléta professzor s kedveskedve vert hátba: - Csak
egy a fontos fiatal barátom! Az, hogy az ember merjen őszintén vitatkozni, és sohse mondja gyáván
hogy: "magister dixit". Sőt! Kételkedem, tehát vagyok!
Samilyen forgén pördült elénk, oly gyorsan száguldott tova a folyosón. Csak a csapóajWnáI jajdult egyet, a derekához kapva. Szenvedő arccal, lassan cammogott tovább.
- Eszébe jutott a derékzsábája - intett nevetve a prof után Hernád Tibsi. - De azért mindenűtt ott van, és mindenbe beleüti azt a karvaly orrát. .. Poimenikára meg homiletikára fog majd
tanítani. Nem Deák-párti, hanem diákpárti. Szóval "decent felloui": Derék [ukó, meglásd.
Megláttam, csakugyan, a lidérces, bombahuhogásos negyvennégyes-negyvenötös tanévben, amikor az egyébként nyafogós-nyögdécselós Jánossy Lajos kemény szavakkal küldte a pokolba a fakultásépület értékeit nyugatra hurcolni szándékozó nyilasokat ... S akkor is, amikor két, Harkáról szökött lágerlakót vittem hozzá a Nagyhét kedden délelőtt - lopakodva, bukdácsolva, kapualitolkapualjig . .. Készségesen segített. Idős édesanyja szintén ...
Egyelőre, persze, csak egy kétségbesodródott "bagoly" vagyok, akin szintén segíteni kellene. De
rajtam most még az sem segít, hogy utánam szól Hernád Tibsi:
- majd hallasz te még emberhangot is, bagoly, nem csupán égi szózatot. Novemberben beállít
majd az öreg Kavics. .. Az északi egyházkerület püspöke. .. Koudcs Sandor főtisztelendő úrI
Jól látja ezt a rámforkésző foldi: Szedressy Pali. Ebéd után félrevon, súgva mondja:
- Öreg, ennek a zsiros bécsiszeletnek ihatnékja van ... Apám még Váradon a zsebembe tuszkolt
némi pénzmagot, gyere!
S cipel a szomszédos, a Felkelő utat keresztező utcácskába. Megállunk egy "késdobálö" előtt s
beleskelődünk. Látjuk: két negyedéves is meg akarja öntözni a bő ebédet. Petrik Janó, az ifjúsági
köri elnök és Bulik Santa gubbaszt az Újlaki utcai csehóban.
- Inkább a városba húzzuk el a csikot.
Az Új-utcai borkóstolóban alig van vendég - kettőnkön kívül.
Pali azonnal megrendeli a félliter kékfrankost. Belekortyintunk a rubinpiros búfelejtőbe. Betydrul
ízlik. Heve végigrohan az ereimen.
- Mintha burgundi íze lenne - jegyzi meg szakértóen Pali. - Na, hol a hézag?
Újabb korty. Jólesőn ég a fűlem, az arcom, tk nem butit a soproni poncichterek büszkesége.
Nagyot lélegzem.
- Elhatároztam, hogy átjelentkezem az evangélikus taníwképzőbe.
- Mi a szösz! Olyan szép a hangod?
- Botfolü vagyok.
- Orgonálni tudsz?
- Sajnos, semmilyen hangszerhez nem konyítok.
- Hát akkor hogy akarsz kántoroskodni?! Hang és orgona nélkül nem megy.
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- Akkor is meg kell próbálnom!
- Miért nem mentél egyenesen oda?
- Mert tulajdonképp tanár akarok lenni, magyar szakos. De egyelőre álomnak tűnt a bölcsészkarra beiratkozds: apámnak nincs fIX fizetése: falusi ácsmester, se a szállásomat, se a hosztpénzt
nem tudná előteremteni. A gimnáziumom vallás-tanára fölajánlotta Csa bán, hogy a gimi adna 100
forint ösztöndíjat, ha teológusnak irathozom be. Jóindulatú öreg barátam, Kincses Guszti bácsi
nagyott segített rajtam az ösztöndíjjal. Gondoltam, mégiscsak könyvek között lehetek, s a teológia
után - úgy hallottam - kurtítva végezhető el a bölcsészkar: két év alatt - négy helyett. S ha akkor
se megy a bölcsészkari költségek előteremtése: pap maradok, "népi" pap, a néppel érző, cselekvő ...
Az én falum, Zsadány lelkésze, Nagy Lajos bácsi Például remek néprajztudós. Én is vonzódom a
népi kincsek gyűjtéséhez.
- Na és, az igehirdetés?!
- Hát épp ez az! Istenhívőnek vallom ugyan magam, bár eddig ácsok, kőművesek vigyázták
a lépéseimet, s nem apostolok ... De azért, úgy Dávid Ferenc módján tán - vallásos vagyok. Isten
van. Jézus is élt, de tökéletességre törekvő nagy álmodónak vélem, nem pedig Krisztusnak, aki kínhalált szenvedett a "bűneimért" a keresztfán ... Hát mondd, Pali: mi bűnünk van nekünk? Ez
a pohár burgundi - vagy a lányfénykép a szívünk fölött, mélyen a zsebben? !Hát mi az égharagját
vétettem én eddig, mondd? Hogyan tegyek nyilvánosan hitet - és kinek, miért?! Döbbenetes volt
a Magyar Zoli hitevallása, éreztem, hogy lelke legmélyéről unszol s meggyőződésből figyelmeztet,
hogy nem lehet két úrnak szolgálni ... De Jézus nem teátrális kommunikálást követel az Istennél,
hanem: "mikor imádkozol, menj be a te belső szobddba" ... Miért tartoznék ez a nagy nyilvánosságra?!
- Ne tüzelj, pajti! S ne hamarkodj el semmit! Az idő mindent megérlel.
- Hát épp ez az, te Pali! Énbennem, a Zolit hallgatva az az elhatározás is megérlelődött volt,
hogy "üsse kő, én is vallást teszek Krisztusról." Végre is, ha volt pofdm elfogadni Soproni és a lehetőséget, hát ne húzzak ki a választott közösségből! S valahogy úgy is éreztem: nem lennék képmutató,
ha tanuságot tennék Krisztusról. Hiszen ezt a siralomvölgyét, s a benne vergődő Embert meg kell
váltania valakinek! S mért ne legyen az éppen Jézus, a csodálatos szavú rabbi, s mért ne lenne Isten
fia?!
- Hát erről van szó!
- Igen ám, de meghallgattam Fricót, aki itt, Sopronban mindenkinél bölcsebb rabbi, kiemelkedő tanítómester - s rádöbbentett, hogy a Jézus föllépését megelőző periódusban rendre-sorra fölbukkannak az emberekért kinhaldlt vállaló istenfiak! S a beavatás, a megtéres misztériumdt is nyakrafőre gyakorolták a szinkrétizmusban.
.. "A tympanonból ettem, a kymbalonból ittam, a pastosba
lementem ... " Tisztára az Úrvacsora: Krisztus testének és vérének magamhoz-uételekor "mystes"
leszek, beavatott. Mármost, minek áltatjuk magunkat a pogányokéval rokon misztériummal?!
- Szelid "Muzsa'~ ne hergeld bele magad ekkora dühbe! Nem vagy te Dages! Nyugi, nyugi,
"mindennek rendelt ideje vagyon'~ értsd meg! Szépek Jézus szavai szerinted? Hiteles amit útmutatoul ád?
- Nem vitás, a szabad emberi lelkiismeret megalapítója Ő, "a legtökéletesebb miniakép minden
szenvedő lélek számára;" Ezt Renannal együtt én is vallom!
- Te mondád! Mit fortyogsz hát itt iissze-uissza? Nyugodj meg, jó helyen vagy, a tieid közt vagy
- egyelőre ne hőbörögj! Inkább idd ki ezt a jó bort, vérré válik bennünk! Ceterum censeo: a többit
a jó öreg Kronosz eligazítja ...
- Mit igazit el? A négy évem: merő verekedés lesz az Istennel ...
Nem felelt, a sarokban álló zongorához lépett Pali, engedélyt kért a pincéről, s hosszú ujjaival
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egy-két futamot leverve, rázendített - halkan, de remek férfihangon; méltón a nagy bécsi Mester
Szerenádjához:
- "Tavaszi felhők az égen,
ti tudjátok régen,
hogy miota várom a párom szavát ...
MwUJ irigylem égve
a gyengéd keblére,
a szívére tűzött kis szirmok hamvát ... "
- Bravó! Bravó!

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

Pali mosolyogua biccentett, megköszönte a spontán köszöntést - s folytatta a spontán hangversenyt; a zongora tovaáradó szívmelegítő dallama nyomán félig megtelt a Gambrinus barátságos kíváncsiskodókkal. Néhány üde egyenruhás leány is összefutott az Orsolya téren; forro tapssal ünnepelték Palit.
(Nem tudom, nem közülük kerültek-e ki azok a kedvesen csintalan diáklányok, akikhez - pár
hét múltán - orgonálni járt Pali, potom 5 pengőért - ami nem volt csekély honorárium egy ágrálszakadt teológusnak ... Egyszer gyanútlanul raktale kalapját, sálját és felöltőjét egy hosszú folyosó
végén lelt fogasta. Amikor seolgalata végeztével kijött a folyosóra, "elosztva" talalt rá ruhadarabjaira: a folyosó egyik végén volt az egyik, középen a másik, sa túlvégen a harmadik. Kandi szemmel
lapitottak az egyik osztályteremben az elkövetők is. Dehát, hiába nyújtogatták utána szép nyakukat
- lesve a hatást - a bájos tettesek: Pali már foglalt volt, s ha történetesen soproni erdőmérnökhallgatók vagyunk, nyilván az egyenruháján hordta volna a jegygyűrűnél is szentebb vászonból kivágott szívet a hímzett betűkkel: "tempus'~)
A szigorú "tempus'; a száguldó idő minket akkortájt arra kényszerített, hogy kihörpintve a kék
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frankos utolsó cseppjeit (utolérhetetlen zamata máig a nyelvem bolyhait csiklandozza!) az apostolok
mán sürgősen nekivágjunk az alkonyuló útnak, a Lövérek irányába. Szikrányi mánwrt vagy bádulatot sem éreztünk, csak a lipteink váltak kellemesen könnyűekké.
Szobáink tág előterében Gosztola Laci fogad, a szín-eminens, akinek elemi iskolai s gimnáziumi
indexébe még sohsem kerültjelesnél rosszabb osztályzat. (Egyetemi polgárrá fogadásunk ünnePélyén
ő mond majd köszönetet a Pécsi egyetem rektorának, Thrgha Damjánnak: "MagnifICe Domine ... 'j Mégsem stréber, igazi jelZem, amint később kiderül; minden vagányságban benne van,
benne lesz ...
- MagniflCes domines - súgja cinkos nwsollyalszereztünk tíz jegyet a moziba! Vacsora után
mindenki vágja magát parddéba: tíz hobót kérek az épület eli, vacsora után ...
- Nem bukunk le?
- Összedobtunk Jóska bácsinak egy ötöst. A zsebldmpdm rávillan majd az ablakukra, s belopózhatunk.
Vacsora után lompos csapat lopakodik a Szedres utcán át a Kiffaragó tér feli. Karmos pofájú,
topis, folhajtott gallétü népség. Olykunk-másikunk fekete szemüveget visel a koromsötét kis sikátorban. Nagyon élvezzük csavargó kinézetünket, röhögcsélve tolongunk a mozi foldszintje felé. Végigszenvedem bajuirsiasan az Orgona-virágzást Claudette Colberttel és Eddy Nelsonnal a főszerepben. "Ha leszáll az éj, kicsikém, te ne félj" - énekli a lenszo"Re no"kbálványa. Most nézem
harmadszor ezt a filmet, de egye fene, a helyzet mulatságos és "brahis '; - kiváltképp, hogy Gosztola Laci hátrapislogva folfedezi Sólyom Jenő professzort és feleségét a nézőtéren ...
A filmvetítés végén, éjfél körül, nyomakodtunk serényen, nehogy Sólyom Jenfjvel összefussunk:
a diákotthon közelében lakott.
Szerencsésen osontunk végig a Felkelő úton.
- Semmi baj eddig - súgta örömmel Gosztola. - Az öreg Dages megbosszúlja, ha kimarad
a diák. .. De belőlünk nem eszik! Bejutunk simán!
Rávillantotta ldmpdja fényét a mindenes: Jóska bácsi ablakára. A nehéz ajtó hangtalanul tárult.
- Juóska bá' állja a szavát! - suttogta felink büszkén a pedellus.
Nesztelenűl lopakodtunk a lipcsőn felfeli.
Az utolsó lipcs6né1 hirtelen megvillant egy zseblámpa, de nem Lacié ...
Eddig azt hittem, hogy az arkangyal: szárnyas, karcsú fiatal nőalak, bokáig érő, redős lepelben.
pallossal jobb kezében.
Akkor tudtam meg, hogy az első emberpárt kiűzö, pallosos angyal: szúrós szemű dagadt kis ember.
Csak a "lepel" stimmelt: a bokáig érő hálóing.
"Végünk van" - dermedsem sóbálvánnyá.
Dages állt a lipcső tetején, pontot téve a "cseles"

bevonulás végére ...

HOSSZÚÚT
.
A négylovas hintó berobogon a paplak udvarára. Tyúkok, kacsák ijedt kotkodácsolással,
hápogással menekültek az udvar távoli zugaiba. A hágcsón álló díszes ruhájú hajdú földre
pattant és feszes vigyázzban várta, míg gazdája is lekászmálódik.
- Segíts már te idétlen! Nem látod, hogy mennyire belegabalyodtam ezekbe a pokrócokba?
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A hajdú segített is a szolgabíró fóldet ért. Testes, középorú férfiú. Orrán borvirágok nyíltak. Tekintetét körülhordozta a tágas udvaron és szeme megakadt egy ott álldogáló ekhós szekéren. Balkezét lanyhán felemelte. A szekérról rohanvást indult feléje egy muskétás katona.
- Látom, megérkeztetek, tizedes. Legyetek készen. Hamarosan indultok vissza. Nem
töltünk sok időt ebben a tyúkfészekben. A pap hol van?
- A kancelláriában várja tekintetes uramat.
A szolgabíró a hintó felé fordult. ott állt már az írnok is, hóna alatt tekintélyes aktacsomag.
- Gyerünk, amice!
Megindultak a tornác felé. A szolgabíró még visszaszólt, vállán keresztül.
- Senkit be nem engedtek az udvarra. Az utcán se tátsa a száját senki!
- Parancsolatja szerint, tekintetes uram.
A kancelláriában kopott gúnyájú öregember ült a tintafoltos asztal mögött. Arcán mély barázdákat húzott a gondok vasekéje, haját fehérre mázolta a múló idő. A hivatlan hivatalosak
érkeztére felemelkedett és néma főhajtással köszöntötte őket.
A szolgabíró széket húzott az asztal elé, leült, maga mellé parancsolta az imokot, kihúzta
hóna alól az iratköteget és vaskos, tömpe ujjaival lapozni kezdett.
- Kend ennek az eretnek falunak, Malomsoknak a papja?
- Én volnék.
- Illés Gergely?
- Igen.
- Terhes bizonyítékaink vannak kend ellen, Illés Gergely.
- Tudhatnám, mivel vádolnak?
- Tudhatja. Felségsértéssel.
A prédikátor homloka elborult.
- Mivel sértettem volna meg Őfelségét? Csak nem azzal, hogy gyülekezetemet mindig a
törvények és Őfelsége tiszteletére intettem?!
- Lári-fári. Kend összeköttetésben volt azzal a pokolravaló soproni prókátorral, Vitnyédi
Istvánnal.
- Soha nem láttam őkegyelmét.
- Mégis tárgyalt vele.
- Én?!
- Kend. Persze, most talán még azt is letagadná, hogy kend is az elfajzott lutheri hithez
tartozik, mint az a lázító, országháborító Vitnyédi.
- Hogy lutheránus vagyok, nem tagadom. Sose tagadtam.
- No lássa. Legjobb, ha azt is bevallja, hogy öt éve Sopronban felkereste Vitnyédit.
- Nem láttam Vitnyédit. Nem is beszéltem vele.
- Nem hát. Sopronban sem járt soha. Igaz-e?
- Már hogyne jártam volna. Tanultam ott. Hosszú életemben azóta is megfordultam néhányszor abban a városban.
- Közeledünk az igazsághoz. Öt évvel ezelőtt, 1668-ban is elment kend Sopronba és akkor beszélt Vitnyédivel.
- Hatvannyolcban?
- Hatvannyolcban. Ilyenkor, őszidőben. No, erőltesse meg egy kicsit az emlékezetét.
- Élelmet gyűjtöttünk soproni iskolánk számára - néhány szekérrevalót. Én is felmentem a szekerekkel, hogy az illetékesek kezébe tegyem adományunkat.
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- No, ugye. Tudtam én, hogy megértjük egymást.
- Voltam Sopronban öt éve, de Vitnyédinek színe-világát sem láttam. Sem akkor, sem
máskor.
- Szóval makacskodik. Tagadja, hogy instrukciókat kapott Vitnyéditől apostoli királyunk elleni lázadás szervezésére.
.
- De uram! Ez még tréfának is rossz.
- A felségsértés nem tréfa. Kend iskolázott ember, tehát tudja, hogy felségsértését fejés jószágvesztés jár.
A prédikátor kesernyés mosolyra húzta száját.
- jöszágom - semmi. Fejem még megvan. Ám nem hiszem, hogy Őfelségének pont az
én elaggott fejemre lenne szüksége.
A szolgabíró nyitott tenyerével az asztalra csapott. Az iratok szétrepültek.
Vigyázzon a szájára! Utoljára kérdem, beismeri e búnét, vagy nem?
- Nemlétező bűnömet nem ismerhetem be.
- Így is jó. Nekem. Kendnek rosszabb lesz. Kapu várába visszük. ott majd megtanítják
igazmondásra, amit pap létére sem tudott eddig megtanulni.
Székét ingerülten hátrataszította, intett az írnoknak és döngő léptekkel elhagyta a szobát.
Érkeztére a tornácajtóban várakozó tizedes vigyázzba vágta magát. A szekér előtt álldogáló
két ló nyakából egy katona a kiürült zabos tarisznyákat oldozgatta. Pattogó hangon szólt az
utasítás.
- Tizedes! Tüstént induljatok vissza - Szanyon keresztül. Az eretnekek papját tegyétek
szekérre, kezére-lábára meg a vasat! Hadd puhuljon. Ne időzzetek sehol. Kocsmázás nincs.
Mire besötétedik, Kapuvárra kell érnetek.
- Úgy lesz, tekintetes uram.
A hintó sebesen kigördült az udvarból. A tizedes utánabámult, aztán szö nélkül kiköpött
és vállát kelletlenül megrándítva a kancellária ajtaja felé indult.
Még világos volt, amikor az ekhós szekér zörgése, döcögése elcsendesedett. Illés Gergely
kitekintett a ponyva alól. Kapu vára előtt álltak. A bágyadt októberi nap búcsúzó sugarai aranynyal pásztázták a várárok vizének széles tükrét. A vizen túl emelkedett a vár tömören, bástyasan, tornyosan. A bejárati kapuhoz vezető erődített híd külső hídfőjénél sintérképű férfiú álldogált szétvetett lábbal, csípőre tett kézzel. Övén kulcsnyaláb fityegett. Összehúzott
szemmel figyelte a szekeret, a szekérrőlleugró négy muskétást, majd a kínos-keservesen, láncait emelgetve, csörgetve földre lépő prédikátort. Foghíjas szája torz vigyorra ferdült.
- Megint hoztatok nekem egy jómadarat. Nocsak, ide vele!
- Nem madár ez már - morogta kedvetlenül a tizedes. - Öregember.
- Öreg, de arra még telt a szuflájából, hogy a malomsokiakat bujtogassa,
Illés Gergely, láncait vonszolva a porkoláb elé ért. Ebben a pillanatban nyakszirt jére brutális ütés zúdult, mely földre buktatta.
- Hát a keresztvetés, te agg eb!? - tajtékzott fölötte a sintérképű. - Odanézz, balra!
A várba vezető híd bejáratánál, baloldalt szürke kőből faragott szobor állt. Férfialak, püspöki ornátusban, kissé meghajtott fején püspöksüveg. Két kezével feszületet szorongatotta melléhez. Komoly, elmélyedő arca szakállt és szép magyar bajuszt viselt.
A kábultan feltápászkodó öregember ránézett.
Látom.
Látod. Mégsem vetettél keresztet!
Egy kőszobornak?
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Ez nem egy kőszobor. Nepomuki Szent János ez!
Honnan mdhassam? Nincs rávésve a neve.
Mort már tudod. Gyerünk azzal a keresztvetéssel!
Te is tudod, hogy mi evangélikusok faragott képeket, bálványokat nem imádunk. Nekünk nincsenek szentjeink, nekünk Krisztusunk van.
- Micsoda? Azt mered állítani, hogy mi bálványimádók vagyunk?! Te elfajzott pogány!
- Súlyos öklét újabb ütésre emelte.
A tizedes közbelépett. Kezét elhárítólag felemelte.
- Ne kezdjed a hóhérolást idekinn, Pongrácz! Már ott vannak a bámészkodók - mutatott
a várkörnyéki házikókból előszállingózó néhány asszonyra, gyermekre, akik az út túlsó oldaláról némán figyelték az eseményeket.
- Hát aztán? Legalább tanulnak. Rájuk fér. Megtanulják, mi vár a hamis hit hirdetőire
és követőire. - Durván megtaszította a prédikátort - Befelé! Majd te is megtanulod odabent, kicsoda is Nepomuki Szent János, a vizek védszentje. Megérdemelnéd, hogy vízbe fullasszon.
Megindultak a százméteres hídon. Elől a prédikátor, sarkában a lökdösődő, szitkozódó
porkoláb, utánuk a katonák. A vár súlyos kapuja nyikorogva tárult meg előttük, majd döngve
becsapödott.
Másnap reggel kulcsok csörgésére riadt bóbiskálásából a kalodába vert, elkínzott öregember. Felemelte lehorgadt fejét. Megnyílt az ajtó és a várbeli jezsuita hangos dicsértessékkel
lépett a tömlöcbe. Illés Gergely ráemelte fáradt, kialvatlan szemét.
Mit akarsz?
Javadat akarom, atyámfia.
Bizonyára. Azért cipeltetek ide, verettetek össze és raktatok kalodába.
Igazat szóltál. Ezért. Javadra. Lelked örök javára. Ha szenved is a test, egy a fontos,
hogy megtartassék a lélek, a te lelked, atyámfia. Ismered Szent pál apostol mondását, mely
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szerint a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk a mennyei dicsőség túláradó, örök mértékét
szerzi meg számunkra.
- Ismerem. Meg Krisztusnak azt a szavát is: ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg,
a lelket pedig meg nem ölhetik.
- Ki akar téged megölni? Senki. Mi csak javadat akarjuk.
- Szócséplés. Hagyj engem, jezsuita! Veled nekem semmi dolgom nincsen. A király emberei vádolnak engem. Azok előtt kell tisztáznom magam.
- Én is a király embere vagyok. Velem is szót érthetsz. Könnyen. Inkább, mint a világiakkal, akiknek hamar eljár a kezük.
- Azokat a kezeket ti mozgat játok.
- Annál inkább légy hozzám bizalmas. Tárd fel szívedet őszintén. Tégy búnvallást töredelmesen. A Biblia szerint Isten nem veti meg a töredelmes szívet. Nem vetjük meg mi sem,
akik királyunk szolgálatában is az Istent szolgáljuk. A töredelmes bünvallást javadra írjuk,
atyámfia.
Nincs mit megvallanom. Nem vétkeztem a király ellen.
- Ha így áll a dolog, bizonyítsd be.
- Hogyan igazoljam ártatlanságomat itt a tömlöc fenekén, kalodában? Néktek kell bizonyítani, nem mondvacsinált vádak azok, amelyek alapján ide hurcoltatok.
- Én megmondom neked ártatlanságod megbizonyításának a módját. Hagyd el eretnek
tévelygésedet, térj át az egyedül üdvözítő katholikus hitre. Öregember vagy már, ideje megmentened lelkedet. Jobb későn, mint soha.
- Törvénytelenségben sántikálsz, jezsuita. Vagy paktáltam Vitnyédivel, vagy nem; vagy
lázítottam a népet a király ellen, vagy nem. Ha a felségsértés bűnében leledzem, büntetést
érdemlek, ha nem, azonnali szabadonbocsátást. Mi köze ehhez a vallásomnak? Semmi.
- Ha felveszed a katholikus hitet, nyilvánvaló bizonyságát adod annak, hogy ártatlan
vagy, tiszteled a királyt, aki országunkban a katholikus hitnek legfőbb őrzője és támasza.
- Mellébeszélsz. Hagyj magamra! Te mondottad, öregember vagyok, akiért maholnap eljön a halál. Igen. S te azt kívánod tőlem, hittagadó legyek vénségemre, világosságból sötétségbe térjek, hátat fordítsak az én egyetlen Uramnak, Krisztusomnak. Nem. És ezerszer:
nem!
A jezsuita mézes-mázos türelmének vége felé járt. Hangját megemelte.
- Ne siesd el a dolgot! Megbánod keservesen. Kezünkben vagy. Sok eszközünk van nekünk arra, hogy az eszteleneket észre, a hittől elrugaszkodottakat hitre térítsük. Ezek a falak
- mutatott körbe kezével - sok megátalkodott lutheránus megtéréséról tanúskodhatnának,
ha szólni tudnának. Tudod hol vagy, ugye?
- Hogyne tudnám. Őkegyeíme-Nádasdy Ferenc országbíró hittérítő-csarnokában, vagy
kínzókamrájában - egyre megy. Nagy híre van ennek az odúnak. Hatvankettőben országgyűlésen is tárgyalrák Nádasdy uram térítési methódusait, amelyeket itten alkalmazott az éjszakánként idehurcolt környékbeli evangélikusokkal szemben.
- Tehát tudod, hol vagy. Tudj még többet! Ha meghalt is immár Nádasdy Fernc, a tévelygők eligazítását munkáló kegyes buzgalma él tovább. Mibennünk. Ehhez tartsd magad!
Kezét összekulcsolta, fejét ájtatosan lehajtotta és kivonult a tömlöcből. Megvárta, míg a kívül várakozó porkoláb becsukja az ajtót, felrakja a keresztvasat s akkor feléje fordult.
- Nagyon makacs - sóhajtotta lesütött szemmel. - Enni hát egyelőre ne adjatok neki.
De a botot ne sajnáljátok tőle. Abból csak hadd kapja meg rendes adagját, a mai napon
négyszer.
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A sintérképű arca kivirult.
- Megkapja, szentatyám. Arról kezeskedem.
A jezsuita állhatatos volt. Naponta meglátogatta tömlöceben a megkínzott öregembert és
fáradhatatlanul igyekezett jobb belátásra, hittagadásra bírni. Érvelt, vitatkozott, fenyegetett
és a mézes madzagot is el-elhúzta a szenvedő öreg kicserepesedett ajkai előtt. Hogy mennyire
örűlne Isten a tévelygő bűnös megtérésnek, Illés Gergely megszabaduina a verésektől, kalodától, koplalástói, azonnal megnyílnék előtte börtöne ajtaja, szabad lenne, mint a madár. Néhány aranyat is kapna. Ha jónak látná, visszatérhetne Malomsokra, hogy miután ő maga világosságra jutott, volt híveit is kivezesse a tévelygés sötétségéből az egyedül üdvözítő hit
világosságára. Vagy elmenne máshova és háborítatlan békességben, nyugalomban élhetné le
még hátralévő napjait. Arról is szö lehetne, hogy Sopronban, Győrben, vagy Pápán meghúzódnék valamelyik kápolna árnyékában, némi szolgálat fejében.
Hiába volt minden: győzködés, fenyegetés, szép szó. Hiábavalók voltak azok a kihallgatások, amelyeken amegye és a királyi kamara emberei próbálták ismételten rábizonyítani a Vitnyédi szervezte összeesküvésben való részvételt, a felségsértés főbenjáró bűncselekményét.
Hiába az éheztetések, ütlegelések, bilincsek és kaloda. A megtört testű öregember lelkét nem
tudták megtörni. Keveset beszélt, csak szeme izzott boltozatos homloka alatt besüppedő
szemgödreiben.
Majdnem két hét telt el így. A reggeli lelkigondozást végző jezsuita feldúltan lépett ki Illés
Gergely tömlöcéből. Sajátkezűleg zuhintotta be avasajtót.
- Disznónak gyöngyöt! Nem szórok többé. Szíve gyökeréig romlott, ezerszeresen megátalkodott vén bűnös ez. Teljességgel menthetetlen. Kárhozzék el! Arravaló, pokolra.
Pongrácz sunyin mosolygott.
Tegyünk vele még egy utolsó próbát, szentatyám!
Próbát? Ezzel? Milyen próbát?
Vízpróbát.
Vizet akarsz beléje tölteni?
őt magát dobnám a vízbe. - Intett fejével. - Oda, a Kis Rábába, ni!
Nem bánom. Csináld. A próba után visszahozod. Élve, vagy halva.
Meglesz, szentatyám.
A Pap eltávozott. Pongrácz maga mellé kiáltotta két segédjét: Szaniszlót és Lukácsot. Illés
Gergelyt kihurcolták a tömlöcből, ki a várból a Kis-Rába hídjára. Az öregember kezét-lábát
megkötözték s hóna alá két hosszú kötelet erősítettek. Pongrácz kifejezte abbeli reménységét,
hogy a hideg víz észre téríti majd megátalkodott foglyukat. Ha ez megtörténik, a fürösztés
véget ér.
Az egyik kötél szabad végét Szaniszló vette kézbe, s általment a hídon a túlsó partra. A
másik kötelet Lukács ragadta meg. Pongrácz vezényszavára mélybe dobták a testet és usztatni kezdték a folyás irányában. Ballagtak a magas parton kétfelől, meg-megállva és a kötelek
segítségével meg-megemelve a vízben vergődő, hányódó embert, hogy kínlódjon csak, de
azért meg ne fulladjon. Pongrácz dirigálta pribékjeit. Közben állandóan kérdezgette, szólongatta vízben sodródó foglyát, észre tért-e már, hajlandó-é megtagadni bünös eretnekségét.
Kérdései, javaslatai, válogatott szidalmai monológnak bizonyultak, amelyre lentről, a folyó
medréből nem érkezett válasz, csak a vízbefulladással küzködő ember görcsös öklendezésének nesze hallatszott.
Hosszú usztatás után a porkoláb megelégelte a meddő mulatságot és kihúzatta a Rábából
a már élettelennek tűnő testet ...
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Az elkövetkező éjszakára nem vetették újra földalatti tömlöcébe a vízi haláltól megmenekedett prédikátort. A királyi kamara egyik hivatali szobájába vitték, rossz gúnyát dobtak a téglapadlóra és arra fektették az elcsigázott öregembert. Ott feküdt a sötétben sajgó testtel, égő
szemmel. Arra gondolt, milyen kár, hogy nem válhatott koporsójává a Rába vize. Egyszeriben megszabadult volna a zaklatástól, hamis vádaktói, a pápisták ájtatos kegyetlenségétől,
lelki háborgásoktói, a megnyomorított öreg testtől, mindentől, ami rossz és üdvözítő Uránál
lehetne, örvendezhetne a sok sanyarúság után. Sóhajtozva, nyögve hánykolódott vackán. Éjfél felé halk motozást hallott az ajtó felől. Fejét fektében az ajtó felé fordította. Nem riadt
meg, hiszen látta a halált. Csendesen figyelt és nyugodtan várt. Kulcs nyikordult a zárban
és a vasrácsos ablakon beszűrődő sápadt holdfénynéllátta, hogy nyílik az ajtó és egy katona
óvakodik be rajta. Arca ismerősnek tetszett. Némi tűnődés után elökaparta emlékezetéből
az arc tulajdonosát. Istentiszteleten látta valahol, nem is olyan régen. De akkor nem hordott
egyenruhát. A katona megállt az ajtó közelében és suttogni kezdett.
Tisztelendő uram. Tisztelendő uram.
- Mit akarsz?
- Szabadulást hozok. Hallottam, mit műveltek kegyelmeddel ezek a latrok. Isten nem
engedte, hogy véghezvigyék gonosz szándékukat ...
A fekvő ember arca sötétben volt, a katona nem láthatta az arcra belülről reáhulló árnyékot.
- Az emberi értelem véges. Ki tudhatja igazán mi a jó és mi a rossz? Én most úgy látom,
jobb lett volna elpusztulnom, mint élnem és szenvednem tovább.
- Tisztelendő uram nem beszélhet így. Tudhatja, hogy szenvedni kell. Krisztus is szenvedett érettünk. És pál apostolról is azt mondta az Úr Ananiásnak, megmutatom majd neki,
mennyit kell szenvednie az én nevemért. Kegyelmed Krisztus nevét hordozza, vállalnia kell
hát a szenvedéseket is - Krisztusért. Gondoljon a nyájra is, amelynek pásztora. A nyáj pásztorára tekint ...
- Dehát ki vagy te, hogy prédikációt tartasz nekem ezen a helyen, éjnek idején a szenvedés értelméről, helytállásról és bibliai citátumokat hullatsz a fejemre.
- Muskétás katona vagyok itt a várban és evangélikus, mint kegyelmed; sajnos csak titokban vagyok az. Kenyeremet veszíteném, talán fejemet is, ha megtudnák rólam, hogy Luther
hívei közé tartozom. Vagyunk itt ilyenek többen. Az a két katona is evangélikus, akik most
a várkapunál tartanak őrséget. Ők kieresztik kegyelmedet. Ezért jöttem. Siessünk! Nincs veszíteni való időnk. A várbeli hatalmasságok kissé konfundálódtak kegyelmed csodálatos
megnekülése miatt, de holnapra felocsudnak konfúziójukból és ott folytatják kegyelmed
gyötrését, ahol ma abbahagyták. Siessünk! Van-e jártányi ereje, tisztelendő uram?
A katona odalépett a fekvő prédikátor mellé, lehajolt és felsegítette.
- Próbálja meg a járást. Ezzel talán könnyebben megy - nyújtott feléje egy jó erős meggyfabotot. - Támaszkodjék rá bátran. Megbírja.
llIés Gergely néhány lépést tett a bot segítségével.
- Talán elvánszorgok valahogy. Hacsak az étlenség le nem ver a lábamról.
A katona a karján lógó tarisznyát a prédikátor vállára akasztotta.
- Hús, kenyér, vaj, meg egy kicsi üveg bor. Ha már egy-két mérföldre háta mögött hagyta
Kapu várát, akkor haraphat, ihat valamit erösítőül. Áddig ne! Most minden perc drága.
- Mi a neved, fiam? Hogy tudjam, kinek köszönhetem testem, lelkem megerősödését,
szabadulásomat.
- Azt kegyelmed csakis az Istennek köszönheti. Egyébként Höveji Balázs a nevem. De
siessünk már, amennyire tudunk és legyünk csendességgel.
Néhány órai sötétben botorkálás, vánszorgás után, Babótot elhagyva, ereje fogytán a préd~118

kátor megszedett kukoricásba vette be magát. Szárcsomóra ült, válláról lekanyarította a tarisznyát és evéshez látott. Körülötte kísértetiesen zörögtek a még lábon álló üres tengeriszárak száraz levelei. A kenyeret, húst kevés borralleöblítette,
aztán kicsörtetett a kukoricásból
vissza az útra. Érezte, hogy ereje visszatér. Az útra lépve körülnézett.
Derengett már a hajnal, tejfehér köd úszott a földeken.
- Menni kell. Valahol· arrafelé lesz Szilsárkány. Árpásnál átkelek a hídon aRába tülsó
partjára, Mórichidára és onnan a parti csapáson ballagok Malomsokra. Alkonyattal talán hazaérek. Menni kell. Nagy utam van még.
Igen. Törödött öregember létére nagy útja volt még hátra a malomsoki lutheránus prédikátornak. Hátra volt még Pozsony, Lipótvár, Trieszt, a vad abruzzói sziklák és Kaprakotta közelében egy soha nem hallott nevű itáliai falucska, Pesculopenatáriurn,
amelynek határában
útjának végére ért 1675. április 29-én. Nagy út és nehéz, tele szenvedéssel. Vallatások, kényszergetések,
rábeszélések,
csábítások,
gúnyolódások,
fenyegetések,
szidalmak,
börtönök,
bűzök, tetvek, láncok, nyakvasak, gyengeségek, megingások, küzködések fagyhalállal, verejtékezések izzó hőségben, koplalások, írtózatos verések, embertelen emberek, betegségek,
halálos zuhanás a holtbeteg öregembert szállító szamár hátáról és végül az út szélére ebek étkéül odavetett, rongyaitól megfosztott, mezítelen, temetetlen hulla. Ezek töltötték ki a prédikátor előtt kanyargó utat.
Babót határában a hazafelé újra meginduló öregember ezt nem tudta. Csak annyit tudott,
menni kell, szenvedni kell és mindenekfelett:
hűségesnek lenni mindhalálig. Elég is volt neki ennyi a nagy útra.
Ment Edvi Illés Gergely hazafelé a hajnali szélben, szembe a felkelő nappal. Hófehér hajában szikrát vetettek a napsugarak és ragyogó gloriát vontak fedetlen feje köré - a mártírok
koszorúját.
Sághy Jenő
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126. zsoltár
Mikor Isten intésére
Megmenekült Sion népe,
Mint aki álomból ébred,
Nem hitt senki a szemének,
Nagy gyötrelmeink mind megszüntek,
Víg dalba öntöttük szivünket;
Még a pogány is azt mondta:
Ez nyilván az Isten dolga.
Az Úr nékünk megmutatta,
Milyen csodás a hatalma,
Atyánk, mi még többet kérünk:
Tégy újabb csodákat vélünk,
Rabságunkat szüntesd meg végleg,
Sokasodjék hűséges néped,
Mint ahogy a száraz patak
Nyári záportói megdagad.
Azok, akik sírva vetnek
S balsorsukon keseregnek,
Gyakran nevetve aratnak,
Örvendve a kövér magnak;
Könnyük locsolta a barázdát,
a végzetet szídták, gyalázták,
S mire megjött a nyár vége,
Földükön hevert a kéve.
Ismeretlen szerző zsoltára
ford. Bókay János
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A MISSA PRO PAUPERIBUS
HALLGATÁSA KÖZBEN
Alkomyalkor a Sufans-D6mbll7l üldögillml, a pompds klfdrapiriák aiaIt, Mmlsz tengerentúli turisták, in is előkeló idegenek
között -, sötét, sovány, kopou alak ...
Az orgona zsongoa a magasban, szintén elókelón, ttheri finoman. Ebben a töktleusen működö, elólegezen örokktrJa16sdgban gondolataim Idzadón ls IÜnulón haldlam-utánra oonatkozuzk. De talán nem is csak az tn halalom utánra ...

. .. Halálom után
a koponyám
gurítsátok ide messziröl,
a világ túlsó végiról,
hadd visszhangozzék benne ez a
mennyei muzsika,
s az imádság szava
a betegekért s a szegényekért,
s mitől most szinte szétveti a gond:
szegény magyarokért,
kiknek sosem volt ily szép templomuk,
s ha lett volna, sem állna ma Nekik köszönheted, finom világ,
ezt a muzsikáló csodát,
nekik, akik rongyos zászlók alatt
csontjaikból raktak védőfalat,
vérük sarából vályog-sáncokat.
Tudd meg, te Szerencsen Király,
ki állsz anyám szentelt gyertyáinál,
lángjuk nemcsak érette ég,
de minden halottaimért,
Balassiért és Zrínyiért,
Bethlen Miklósért és Petőfiért,
s a földért, mely nevelte őket,
s kínált végtére magán- vagy tömegsírt, .
és hányszor megdúlt temetőket? ...
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JÉKELY ZOLTÁN

POGÁNY IMASZÁNDÉK
Mert mindenhez erőtlenek vagyunk
és gyűlületben, szeretetben lemaradtunk
a bátor gyűlölőktől - szeretőktől,
mert szenvedésre sem vagyunk valók
s ehhez képest örömökre se méltók;
mert hinni nem volt jó hitünk s erőnk,
s a hitetlenséget is gyáván megtagadtuk:
mert fogható kis bálványainkat eldobáltuk,
mielőn megtaláltuk volna a Foghatatlan Nagyot;
mert szégyelltünk sírni temetéseken is,
holon idegenek siratták siratnivalónkat:
Most, hogy egy meg sem születettnek
életet sem ízlelt halála fenyeget.
Imádkozzunk köveknél,
könyörögjünk kútaknál,
fohászkodjunk nagy fáknál
erdőn, mezőn;
s ne átalljunk térdeborulni
a könnyekkel súrolt lépcsejű,
tiszta, fonnyadt liliom-ilatú
templomokban!

122

Szentgyörgyi Albert

PSALMUS HUMANUS
Uram, Ki vagy?
Szigorú Atyám lennél,
Vagy szerető Anyám,
Akinek méhéből a Mindenség
megszületett?
Te lennél a Mindenség maga?
Avagy a Törvény, mely uralkodik
felette?
Adtál életet, hogy visszavedd?
Te alkottál engem, vagy Téged én,
Hogy a magányt és a felelősséget
megosszam?
Uram! Nem tudom ki vagy,
De Hozzád fordulok nagy bajomban,
Rettegek embertársaimtóI és saját
magamtól is!
Talán nem érted szavaim
De megérted zenémet.
Első zsoltár: ISTEN
Uram!
Hatalmasabb vagy, mint a világ, amit
Te alkottál,
A mindenség a Te otthonod.
A magam képére formáltalak
Azt hittem, kegyetlen vagy, kapzsi és hiú.
Dicsőítésre és áltozatokra áhítozó,
Bosszúra éhes, látván kissszerű vétkeimet.
Én házakat építek Neked
Miközben hajlék és élelem nélkül
hagyom embertársaimat.
Uram! Azzal dicsérlek, hogy szebbé
teszem a Teremtés rámeső zugát,
Hogy fénnyel, meleggel, jóakarattal és
örömmel
Töltöm meg világomat
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Gárdonyi Géza:

íRÁs A BmLIÁBA
- Az Újszövetség Könyve elé Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegényember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság 101divaknak.
Bölcseségnek arany újta:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-küita,
Hol pohárral Krisztus áll.
Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygőnek hívó harang,
Roskadónak testvéri hang,
Elhagyottnak galambbbúgás,
Viharvertnek ereszet,
Haldoklónak angyalsugás:
"Ne félj: fogd a kezemet".
Gyermeknek is: "Mily szép rege",
Bölcsnek: "Rejtelmek tengere!"
Fal, - s túl rajta élő hangok,
Köd, s benn zengő hárfák, lantok,
Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom s benn vagyok.
Ablakán a Paradicsom
Rózsáim láthatok.
Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá mállnak,
Dicsóségek füstbe szállnak,
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke! ...
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.
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Túrmezei Erzsébet

Túrmezei Erzsébet

KARÁCSONY
NYÁRI
REGGELEN

KEGYELEM
ÉVE

Karácsony. .. fenyáillat, gyertyafény.
A rét, az erdő nolepen, fehér.
De első igazi karácsonyunk,
amikor szívünkbe Jézus betér.
Talán nem holepett, fehér úton,
talán ragyog6 nyári reggelen.
-<
Belép az életünkbe csendesen,
és a szívünk lesz boldog Betlehem.
Nem zendül-kondul ünnepi harang.
Fenyőllat és gyertafény se kell. ..
de a szívünk lesz boldog Betlehem,
s az angyalokkal egyÜn énekel.
Szívembe is betértél, Jézusomm.
Engem is átölelt a kegyelem.
Akkor lett igazi karácsonyom
egy napsugaras nyári reggelen.
Nem kísért fenyőillat, gyertafény.
Nyári virágok nyíltak nyomodon.
S az a harmatos, üde reggel volt
az én első igaz karácsonyom.

Új év, új titok.
Mit hoz? Mi vár ránk,
gyengék, szegények,
kicsinyek, árvák?!
S kórházból írta
valaki nekem:
"így kezdödött új
évem betegen,
és mégis hittel,
hirdetem, hogy ez
az Úrnak kedves
esztendeje lesz!
Boldog örömmel
megyek elébe:
Kedves esztendő!
Kegyelem éve!
Azóta telnek
napok és hetek,
de akárhányszor
azzal ébredek,
s indulok bízva
üi nap elébe:
Kedves esztendő!
Kegyelem éve!
Hiszed-e velem?
Vallod-e velem.
ha mást mutat is
sívra járt jelen?

Ne csüggedj mégse!
Ne lankadj mégse!
Gyümölcsöt terem
Könnyek vetése!
Atyai háznak,
dombos kenyérnek
nagy bőségére
boldogan térnek
tékozló fiak
feledve vályut,
s újra cserélik
rongyos ruhájuk.
Hogy megöleljen,
áldjon, segítsen,
tárt kapujában.
vár ránk az Isten.
Tárva a kapu!
Kész a kegyelem!
Hiszed-e velem?
Vallod-e velem?
Akkor hallják meg
minden szegények!
Hirdessük ezt a
kegyelmi évet!
Hirdessük gondot,
bút félretéve:
Kedves esztendő!
Kegyelem éve!
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Pilinszky János:

PANASZ
Elevenen a csillagok alá,
az éjszakák sarában eltemetve,
hallod a némaságomat?
Mintha egy égbolt madár közeledne.
így hívogatlak szótalan:
az örök hallgatásból,
idegen egeid alól
valaha is kiásol?
Eljut hozzád a panaszom?
Hiába ostromollak?
Köröskörűl a félelem
zátonyai ragyognak.
Számíthatok rád Istenem?
Úgy vágyom közeledre,
dideregve csak hevesebb
a szerelmek szerelme!
Temess a karjaid közé,
ne adj oda a fagynak,
ha elfogy is a levegöm,
hívásom sose lankad.
Ugy reszketésem öröme,
mint lombjai a fának:
adj nevet, gyönyörű nevet, .
pártnát a pusztulásnak.
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Reményik Sándor

ANTEUS

IMÁDSÁG

Talán-talán indultam volna már;
Mint szemfedő alatt egy nagy halott:
A hó alatt úgy pihent a határ.
Talán-talán indultam volna már ...
Akkor elibém állt egy öreg fa,
És csak rám meredt szörnyű némasággal
És azt kérdezte tőlem, hogy: hova?!
Akkor elibém állt egy kis bokor,
És megzörrent a szélben gúnyosan:
A lábam benned ugy-e megbotol?
Akkor egy kis madár az ágra szállt
És úgy csipogta: Mit hordasz szívedben,
Te balga vándor, ügy-e a halált?
Akkor suhogtak fenn a fellegek:
Mi elmegyűnk és boldogulunk másutt,
De Te nem leled másutt helyedet!
Akkor nyögtek a sírkertben a sírok:
Más temetőben akarsz-e pihenni?
És jaj, a temető is visszahívott!
És akkor láttam minden barát-arcot,
A szemek titkon azt mondták: maradj,
Az ajkak mondták: menj és vívd a harcot.
Akkor a földre vetettem magam
És zokogtam és átkozódtam balgán,
Hogy miért vagyok ily boldogtalan.
És a szemem-szám földdel lett tele,
S megéreztem, hogy Anteus vagyok,
Akinek csak itthon van ereje!
És most mindegy, jöjjön rám akármi,
Csak itthon hulljon rám a szemfedö,
Amint a tájra hullt a hólepel A sorsa elől nem fut senki el.

Uram, rövid pár évre add csak
A szavak csengő színezüstjét,
Vert aranyát a gondolatnak,
Képek suhogó selymét nékem,
Hogy csendbe reitsem, álomba zenéljem
Mind, mi nekem fáj s szívemen át másnak.
Tudjam: mögöttem százak, ezrek állnak,
Némák, akiknek én vagyok a nyelve,
Tüzes nyelv. Kar, értük fegyverre kelve,
Árvák, akik nevében én beszélek
S ha elnyelik szóm puszták, sötétségek,
Tudjam: egy világ kínja kihallgatlan.
Hadd dolgozzam selyemmel, vert
arannyal
S ki magam itt bolyongok tépve, árván:
Hadd legyen minden sorom súlyos
márvány,
Márványba rótt sok-sok mély jelbetü.
A száz sziklába befalazott kincset
Hadd hordjam össze egy roppánt
halomba,
A szerteszálló sok-sok kósza jajszót
Ezer hangon búgó egy fájdalomba,
Szakadjon le az idegenség fátyla:
Aki engem lát, bennem magát lássa,
S kik rongy létem ma méltó gúnnyal
nézik,
Az égből orzott láng, én Istenem,
Égessen be a szívök közepéig!
pár évet adj csak. Akkor én, Uram,
Kezedbe adom vissza minden vágyam,
Mert mind betelt. És nem éltem hiában.
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Áprily Lajos

KÉRÉs
AZ ÖREGSÉGHEZ
Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek,
taníts meg, hogy Csendemhez csendben érjek.
Ne ingerelj panaszra vagy haragra,
hangoskodóból halkíts hallgatagra.
Ne legyek csacska fecskéhez hasonló,
ritkán hallassam hangom, mint a holló.
A közlékenység kütját tömd be bennem,
karthauzi legyek a cella-csendben.
Csak bukdácsoló patakok csevegnek,
flllyók a torkolatnál csendesednek.
Ments meg zuhatag-szájú emberektől,
könyvekbe plántált szó-rengetegektől.
Csak gyökeres szót adj. S közel a véghez
egy pátosztalan, kurta szó elég lesz,
a túlsó partot látó révülésben
a "Készen vagy?'~ra ezt felelni: - Készen.

