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Harmincéves a Diakonia
A Credo – Evangélikus Műhely elődje, a Diakonia – Evangélikus Szemle című folyóirat 1979-ben jelent meg elő-

ször. Káldy Zoltán püspök az első szám bevezetőjében megállapítja, hogy most, az állam és az evangélikus egyház 
között kötött egyezmény harmincadik évfordulóján örömmel és hálával mondhatjuk ki: gyümölcsöző ez a kapcsolat. 
Éppen erre a bizalmi légkörre van szükség ahhoz, hogy megérlelődhessék a gyümölcs, amely frissít és gyógyít. Ez a 
gyümölcs a Diakonia.

A püspök etimologizál kicsit, amikor arról beszél, a diakónia életformájában tevékenykedő egyháznak az élet 
más területein is elő kell lépnie, és a krisztusi szolgálat, a Lélektől származó kegyelmi ajándékok és a magyar ta-
lajon meggyökerezett lutheri reformáció legyen a háttere minden szellemi ténykedésének, így a kulturális lapnak 
is. „[A]z egyház és az egyház tagjainak Jézus nevében történő minden tevékenysége diakónia: a konkrét segítő 
szeretet munkája is diakónia, és az evangélium hirdetése is az. A mindennapi kenyér felajánlása is az, és az »élet 
kenyerének felkínálása« is az. Így tűnik ki, hogy az egyház életfunkciójának legátfogóbb meg jelölése a diakónia.” 
(Káldy 1979, 5. o.) Ahogy a folyóirat beköszöntőjében Káldy püspök felsorakoztatja mindazokat a nevezetes 
személyeket, akik nemcsak a magyar történelemnek, kultúrának a kiemelkedő alakjai, hanem evangélikus egy-
házunknak is eminensei, úgy a folyóirat is rendkívül színvonalas szerzői névsorral büszkélkedhet.

A körlevélben megkérdezett egykori szerkesztőbizottsági tagok kivétel nélkül Veöreös Imre főszerkesztő érdemének 
tartják a lap magas színvonalát, viszonylagos függetlenségét és népszerűségét, és – talán nem véletlenül – inkább 
róla, mint a közegyházi háttérről beszélnek.

A folyóirat életerejét látva megrázó volt sokak számára, hogy „Egyházkormányzatunk a Diakonia megjelenését 
ezzel a számmal, 1993 decemberével anyagi okokra való hivatkozással »szünetelteti«. […] Az egyházi vezetés most 
úgy látja, hogy a Sajtóosztály nyomasztó terhein a Diakonia megszüntetésével kell segítenie. Így lett ez a számunk 
tizenöt évnyi szolgálat után a lap utolsó számává.” (Veöreös 1993, 56. o.)

A Diakonia – Evangélikus Szemle történeti távú értékelésére nem vállalkozhatunk. Álljon itt néhány részlet visz-
szatekintés gyanánt az egykori első szerkesztőbizottság tagjainak válaszleveléből, illetve Veöreös Imrére emlékezve 
a közelmúltban kiadott breviárium ismertetése. (A szerk.)

Már a világháború előtt is megjelent a katolikus Vigilia, a református Confessio pedig 1977 óta. Az evangélikus 
Diakonia megindításának lehetőségével csaknem erejét meghaladó, roppant feladat szakadt egyházunkra. Nem túlzás 
ez, hiszen nem lehetett előre tudni, sikerül-e vonzó neveket hordozó szerkesztőbizottságot létrehozni és ellenállni 
a meglévőbe való beleolvadás akár kényszerének, akár tehetetlenségének.

Veöreös Imre a megfelelő embernek bizonyult a feladatra. Ha nem is kizárólagos, de meghatározó szerepe volt 
a szerkesztőbizottság nem lelkészi tagjainak kiválasztásában, felkérésében, adott esetben meggyőzésében. Mind-
egyikük a kulturális élet valamely területének elismert, ha nem is mindig az elsők között ünnepelt alakja volt. 
Az ő aktivitásuk sokat segített abban, hogy az új folyóirat ne az akkori evangélikus sajtó újabb, szürkeségbe és 
színvonaltalanságba hajló képviselője legyen. A szerkesztőbizottsági üléseken különösen a világi tagok a maguk 
tudományának vagy művészetének szempontjait és meglátásait hozták, és ezzel valóban evangélikus szemlévé tették 
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a folyóiratot, alcímének megfelelően. Az egyházi életben akkor tulajdonképpen ismeretlen, frázisoktól és politikai 
kényszerektől mentes légkört is árasztottak, noha a rendszer iránti alapvető lojalitást senki sem kérdőjelezte meg. 
Nem volt titok, de nem is volt téma, hogy Veöreös Imre milyen sok beszélgetést folytat, tanácsot és észrevételt kap a 
szerkesztőbizottsági tagoktól, amelyek jelentős részét a szerkesztőbizottság elnöke, Káldy Zoltán elé is vitte kezdetben 
gyakoribb, később talán ritkább, de általában hosszúra nyúló megbeszéléseiken. Az ő meggyőzésének eredménye lett, 
hogy Diakonia és nem Diakónia lett a folyóirat címe: halvány utalás arra, hogy nem az elvárt fordulatok következnek.

Fiatalként megtiszteltetésnek vettem, hogy Veöreös Imre – akivel addig nem volt személyes kapcsolatom azon túl, 
hogy talán egy félévig a teológusotthon igazgatója volt, amelynek kevés ideig voltam lakója – folyamatosan kért rövid 
ismertetéseket a külföldi egyházi sajtóban tárgyalt kérdésekről. Ez – a kortárs teológusok munkásságának ismer-
tetésével, a művelődéstörténet evangélikus vonatkozásaival, újabb és újabb versekkel, a kulturális fi gyelővel együtt 
– jelezte azt a törekvését, hogy a folyóirat körültekintés, szemle legyen. Ha pedig a tartalmat vagy a megfogalmazást 
tekintve bármin módosítani akart, azt mindig megbeszélte a szerzőkkel, így velem, a fi atallal is. Sokszor írásjelekig 
vagy kötőszókig menően. A szerzőnek ez a tisztelete és megbecsülése ismeretlen volt az akkori evangélikus sajtóban. 

Reuss András

[...] Minden kétséget kizáróan Veöreös Imre szerkesztő egyénisége nyomta rá bélyegét a lapra. Káldy Zoltán ak-
kori püspök-elnök is szívügyének tekintette a kiadványt, gyakran maga is aktívan részt vett a szerkesztőbizottsági 
üléseken, ám az mégsem az ő, hanem Veöreös Imre irányelveit követte. Ezeket az irányelveket Veöreös Imre sohasem 
erőszakos eszközökkel vitte keresztül, hanem megalapozott teológiai érveléssel, egyéniségének sokoldalúságával, 
rugalmas és meggyőző vitakészséggel.

Az előbi megállapításnak megfelelően a Diakonia, illetve Credo időszakos kiadvány szerkesztési szempontjait is 
csak az tudja felismerni, aki tisztában van Veöreös Imre személyiségének legfontosabb vonásaival. Reá mindenekelőtt 
a sokoldalúság volt a jellemző. […] [Ez] az ő esetében mégsem vezetett széteséshez, mert két vezérszólam az egész 
életművét meghatározta. Az egyik hitbeli és teológiai meggyőződése. Maga írja A középpont felől című könyvében: 
„A fi atal diákot Isten élő szava mélyen megérintette… Iránytűt kaptam kézhez, amely élet- és világszemléletemben 
rendíthetetlen tájékozódást nyújtott” (351. o.). A másik az az igény, hogy az emberi szellem minden területét meg-
ismerje és megértse. „A művészetek, az irodalom, a kultúra világa, amelynek keresztény és emberi szempontból való 
megvilágítása egyre jobban kiteljesedő, sok élményt nyújtó feladatommá vált” – írja Levél Kőbányára… (Budapest, 
1997) című visszaemlékezésében (54–55. o.). Ez a krisztusi középpontban lábát megvető és ugyanakkor az emberi élet 
egészére kitekintő látókör két olyan jellegzetesség, amely Veöreös Imre szerkesztési munkájában is tetten érhető. […]

Ez a nyitottság érvényesült a szerkesztőbizottság és a szerzői gárda összeállításában is. Ha nem csalódom, a sze-
mélyek kiválasztásában a szerkesztő meglehetősen szabad kezet kapott. Bizonyára számított arra is, hogy néhány 
nevet eleve kifogásoltak volna. Kétségtelen viszont, hogy a kiválasztásnál a legfőbb szűrőt a szakmai és alkotói 
rátermettség jelentette. Olyan minőséget várt el a munkatársaitól, amilyet önmagától is megkívánt. Meglehetősen 
széles körből merített, amelyben neves teológusok, közismert lelkészek, a világi tudományok jeles művelői és írói 
tehetséggel megáldott emberek is voltak, mint például Prőhle Károly, id. Hafenscher Károly, id. Fabiny Tibor, 
Andorka Rudolf, id. Fasang Árpád, Frenkl Róbert, Kneff el Pál, Zolnay László, Bozóky Éva, Jánosy István, Szokolay 
Sándor és még sokan mások.

id. Cserháti Sándor
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1979-ben a fogalom szokványos értelmében enyhülés következett be az egyházpolitikában. Ennek örvendetes 
következménye volt – többek között – a Diakonia című folyóirat megindítása és ifj úsági konferenciák engedélye-
zése. Magam azok közé az egyházban számon tartott értelmiségiek közé tartoztam, akiket bevontak a munkába, ha 
a világi elem is szóhoz juthatott. Így tarthattam előadást évekig az ifj úsági konferenciákon, és így hívott meg Veöreös 
Imre főszerkesztő a Diakonia szerkesztőbizottságába.

Igazi szellemi élvezet volt Veöreös Imrével dolgozni. Hihetetlenül művelt volt, tájékozott, naprakész a hazai és az 
egyetemes kultúra világában, evidenciaként a korszerű teológiában és abszolút profi  a lapszerkesztésben. Pontosan 
tudta, hogy a szerkesztőbizottság teológus és világi tagjai közül kinél mire számíthat, kinek mi az erőssége, és persze 
igyekezett adekvát cikkírókat felkérni a szerkesztőbizottságon kívül is. […]

Bölcs volt Veöreös Imre és etikus is. Sok vita zajlott, főként ha Káldy Zoltán is részt vett az ülésen. Bölcs volt a 
főszerkesztő, de nem volt vagány, tudta, meddig mehet el, amíg lehetett, védte a cikkeket, védte a munkatársait. Nyílt 
titok volt, egyben sajátos játék: ha a püspök az Állami Egyházügyi Hivatalra hivatkozik, nem biztos, hogy ez releváns, 
többször egyszerűen neki nem tetszett egy írás, de a legegyszerűbb volt az ÁEH-ra utalni. Persze volt ilyen eset is.

Emlékeim is főként ezekkel a vitákkal, kitüntetetten a Fasorral kapcsolatosak. Amikor csak lehetett, a költő Jánosy 
István, […] idősebb Fasang Árpád zeneiskolai igazgató és dr. Kneff el Pál tisztifőorvos felvetették az iskolaügyet. […] 

Frenkl Róbert

A hetvenes évek elején történt. Csöndben, szinte minden nagyobb „beharangozás” nélkül elindult a Diakonia 
folyóirat egyházunkban. Csodának láttuk akkor, hogy ez megtörténhetett.

Veöreös Imre széles látókörű és biztos kezű szerkesztőnek bizonyult. Tág ölelésű témafelvetés jellemezte, de az 
egyházunk számára fontos kérdéseknek mindig elsőbbséget adott. Csökkenteni próbálta kulturális adósságunkat, 
amikor olyan európai nagyságokkal foglalkozott, mint Molière vagy Tolsztoj, kortársakkal, mint Stefan Zweig, 
Martin Buber, Ingmar Bergman, Jean Cocteau és C. G. Jung. A szerkesztőbizottsági ülések vitáiban szóhoz juthattak 
a fi atalok is, és kaptak külön feladatokat is. Egy ilyen esetről hadd számoljak be.

1971-ben jelent meg könyv formában, de előtte már Bázelben színpadon bemutatták Dieter Forte német szerző 
„polgárpukkasztó” színművét: Luther Márton és Münzer Tamás, avagy a kettős könyvelés bevezetése (Martin Luther 
& Th omas Münzer oder Die Einführung der Buchhaltung. Verlag Klaus Wagenbach, 1971). A szerző külön hang-
súlyozta művével kapcsolatban, hogy utánanézett a történelmi tényeknek („Zahlen und Fakten stimmen!”). A 
reformáció történeti megjelenését, Luther és a reformátorok működését vulgármaterialista egyszerűséggel Augsburg 
híres bankára, Jakob Fugger könyvelése számlájára írta. A reformáció spirituális oldala, Luther teológiája, tanítása, 
hatása nem érdekelte, mert minden esemény mögött a pénz hatalmát vélte felfedezni.

A színpadi mű és a magyar fordítás megjelenése hazánkban is megmozgatta a közönséget. Emlékszem, milyen 
vita kerekedett a szerkesztőségi ülésen arról, mennyire jól jött a reformáció szabadgondolkodó marxista félrema-
gyarázása az akkori időben azoknak a különböző egyházi és nem egyházi csoportoknak, amelyek nehezen leplezték 
ellenreformációs lelki beállítódásukat.

Megvitattuk a mű egyszerűsítő világszemléletét, amely jókra, vagyis a „kizsákmányoltakra” és rosszakra, a ha-
szonszerzésben érdekelt „uralkodó osztályra” osztja a társadalmat, és nem valamilyen „forradalmi megoldás” felé 
mutat, hanem a cinizmust erősíti. Bár a felvilágosodás és a történelem modern értelmezése mellett érvel, valójában 
– ahogyan egyik kritikusa megállapítja – a szerző a történelem veszélyes félremagyarázói, a terribles simplifi cateurs 
közé sorolható. Az a tény pedig, hogy a szerző több ponton kifejezetten hamisít, és eseményeket, szereplőket fest át 
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a maga elképzelése szerint, párhuzamot mutatott az egykori NDK „hivatalos” és előírt reformációértelmezésével, 
amely később az 1983-ban tartott Luther-évforduló kapcsán mutatott érdekes változásokat.

Szerkesztőnk a vita után nem maga ragadott tollat, hanem reám bízta a feladatot. Így született meg a Diakonia 
számára „Luther a színpadon” című írásom. 

Harmati Béla

Milyen volt Veöreös Imrével együtt dolgozni? Tömören: jó volt, nagyon jó! Részletezem, hogy miért: mert 
lelkészként is vérbeli újságíró, egyházi újságíró volt, ráérzett olvasói kérdéseire és munkatársai kívánságaira. Mert 
precíz, pontos szerkesztő volt, aki nemcsak dolgoztatni, hanem dolgozni is tudott. Mert igényes volt, tudatosan 
értelmiségi műhelyt hozott létre. Sem a Diakonia, sem a Credo nem lett teológiai szaklap; értékeket közölt magas 
színvonalon, mégsem csupán esztétikai szempontjai voltak, háttere érezhetően teológai volt. Jó volt Veöreös Imrével 
dolgozni, mert nyitott volt mind a modernségre, mind a múltbeli értékekre; a helyi és globális szellemi horizontot 
fi gyelte; költőkre, írókra, művészekre, klasszikus értékeinkre és új értékteremtésükre fi gyelt tudatos elszántsággal. 
Mert egyénisége rányomta bélyegét minden kiadványára, akár gyermekirodalomról, írásmagyarázatról vagy kulturális 
ismertetésekről volt szó. Mindennek profi lt adott. Jó volt vele dolgozni, mert becsülte munkatársait, beleegyezé-
sünk nélkül egyetlen szót sem változtatott vagy törölt. Mert tisztelte szellemi munkatársait, köszönetet is tudott 
mondani, élményt jelentett a szerkesztőbizottsági ülésen jelen lenni, vezető stílusát elfogadni. Mert adott a külsőre 
is, nemcsak öltözködésében, de a szöveg szerkesztésében is fi gyelt a külalakra, így egy technikailag szerényebb kor-
ban is megfelelően jelent meg kiadványunk. Két lapnál részben utódja voltam szerkesztőként, mindig igyekeztem 
megfelelni ennek a követelménynek is. Jó volt vele dolgozni azért is, mert gyors volt. Gyorsírással jegyzett, hogy 
időt nyerjen, akár szimbólum, hitvallás is volt gyorsaságára nézve. Mert őszintén tudott örülni az eredményeknek 
és a sikereknek. Figyelt a visszhangra, mert nem magának írt naplót, hanem szellemi kincseket akart átadni. Írásait 
újraolvasva az az érzésem, hogy nem csupán kincstárban járok, hanem magtárban, amelyben életet hozó, jövőt 
hordozó magok találhatók. 

id. Hafenscher Károly

Veöreös Imre-breviárium. 
Luther Kiadó, Budapest, 2009.

1953 júniusában, a legnehezebb Rákosi-időben fejezte be teológiai tanulmányait egy évfolyam, egy nagy 
létszámú és legendás évfolyam, amelynek tagjait igehirdetéssel (Zsid 11,8) bocsátotta útjára az Evangélikus 
Lelkésznevelő Intézet igazgatója, Veöreös Imre. „Sűrű köd van előttetek életutatokon” − mondta. Az akkori 
lányok, fi úk – ma nyolcvan feletti aranydiplomás lelkészek – pályáját meghatározta „Imre bácsi”, akihez 
tanácsért, véleményért a következő évtizedekben is gyakran visszajártak. A jó kapcsolat kölcsönös volt: 
„Szerettelek benneteket és igazgató munkámat, azt, amit beiktatási beszédemben magamra vállaltam, hogy 
jövendő lelkészek lelkésze lehettem” − írta 1994-ben dr. Fabiny Tibor teológiai professzornak, az évfolyam 

egyik tagjának. A Tabula gratulatoria című emlékkönyvet köszönte meg, amellyel az akkor nyolcvanéves Veöreös 
Imre előtt tisztelegtek. Most, halálának tizedik évfordulóján munkásságából állítottak össze breviáriumot. 

Az előkészítés és tervezés nehéz lépéseit dr. Fabiny Tibor tette meg, majd több mint tizenöt évfolyamtárs olvasta 
Veöreös Imre munkáit, amelyeket részben lányai másoltak és bocsátottak rendelkezésre. A legjellegzetesebb idézetek 
a szerkesztő, Sárkány Tibor évfolyamtárs kezéhez jutottak, aki mindent újraolvasott és fejezetekbe csoportosított. 
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„Szeretnénk Veöreös Imre egyházunkban végzett sokrétű munkásságát egyrészt a feledéstől megmenteni, másrészt 
azokkal is megismertetni, akik már nem találkozhattak a teológussal” − fogalmaz a szerkesztő, akinek nemcsak az 
anyag elrendezését, hanem Veöreös Imre életrajzának megírását is köszönhetjük.

Ki volt Veöreös Imre? 
1914-ben született Győrben, D. Kapi Béla 1937-ben avatta lelkésszé. Szárazkáplánság és szórványmunka után 

1941 és 1948 között a dél-dunántúli egyházkerület missziói lelkésze volt, a gyenesdiási konferenciaközpontban 
leány-népfőiskolát vezetett feleségével, Macher Jolán Alice-szal, majd amíg lehetett, gyülekezeti munkásoknak, 
egyetemistáknak, pedagógusoknak szervezett együttléteket. „Ezek nem világtól elforduló, pietista jellegű találko-
zások, hanem lutheri gyökerű, átforrósodott hangulatú összejövetelek voltak, a józan kegyesség közösségben való 
megélését szolgálták, szellemi igényesség, életközelség és helyzetük vállalása jellemezte őket” − olvassuk az életrajzban. 

Közegyházi tárgyalásokkal átszőtt sűrű évek voltak ezek Túróczy Zoltán és Szabó József mellett, akikkel együtt 
az úgynevezett „harmadik egyházi utat” képviselte. 1948 és 1950 közötti a győri diakonissza anyaház igazgató 
lelkésze, 1950-től 1953-ig az Evangélikus Lelkésznevelő Intézet igazgatója volt Sopronban, illetve Budapesten. Az 
Állami Egyházügyi Hivatal − tanítványaival ellentétben − „elégedetlen volt az ifj úság körében végzett politikai 
nevelő tevékenységével”, ezért leváltották és a hatalmas szórvánnyal rendelkező kecskeméti gyülekezetbe helyez-
ték, ahol öt évig szolgált feleségével. Arany homokon, nomád felhők alatt – Kecskeméti napló 1953–1958 című, 
1998-ban megjelent könyvében olvashatunk ezekről az évekről. Az 1956-os forradalom után rövid ideig ismét 
a lelkésznevelő intézet igazgatója és egyetemes főtitkár lehetett. Ám a politika ismét közbeszólt. 1958-tól az 1985-
ös esztendő végéig, nyugdíjba vonulásáig a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség gyülekezetének lelkésze. 
Kőbányai munkásságával kapcsolatban a breviárium több részletet idéz Levél Kőbányára az evangélikus gyülekezetnek 
című kötetéből. Mintegy rehabilitációnak számított, hogy az Evangélikus Teológiai Akadémia 1991. június 21-én 
tiszteletbeli doktori címet adományozott neki. 

Rendkívül kiterjedt és gazdag sajtómunkát végzett. Szerkesztette az Új Harangszót, egy ideig a Lelkipásztor című 
szakfolyóiratot, majd két évtizeden keresztül a Diakonia – Evangélikus Szemlét. Tiszteletbeli szerkesztőbizottsági 
elnöke, tényleges munkatársa volt a Diakonia utójaként megjelenő Credo – Evangélikus Műhelynek.

A teológia mint tudomány egész pályája során foglalkoztatta, ám sokirányú, nagy elfoglaltsággal járó munkája 
mellett kőbányai évei alatt tudott elmélyültebb kutatásokkal foglalkozni. A János levelei 1970-ben, második kiadása 
1998-ban jelent meg, Az Újszövetség színgazdagsága pedig 1996-ban került az olvasók kezébe. Válogatott esszéi A 
középpont felől című kötetében olvashatók.

A gazdag életút lexikoncikkszerű adatait kiegészíti, gazdagítja és megeleveníti a kötet, amelynek fejezetei tema-
tikus rendben idéznek Veöreös Imrétől. Érdekes, hányféle műfajból válogathattak a kötet összeállítói! Találunk 
vallomásokat az életútról, lelkészi szolgálatairól a fi atalok, a diakonisszák, a „jövendő lelkészek” között, cikkeket, 
dokumentumokat, jegyzőkönyvrészleteket kecskeméti vagy kőbányai lelkipásztori munkájával kapcsolatban. Olvas-
hatunk prédikációkat vagy igehirdetési „forgácsokat”, gyakorlati útmutatót Hogyan olvassuk a Bibliát? címmel. 
Az írásmagyarázóról és az ökumené hívéről teológiai munkái segítségével bontakozik ki árnyaltabb kép. A szerkesztő, 
a kritikus, „a haza és a kultúra szerelmese” értékrendjét, ízlését a pályatársakról, művészekről szóló esszék, idézetek mu-
tatják be. E sokféle műfaj és tematikus gazdagság Veöreös Imre érdeklődésének és pályájának sokszínűségét is jellemzi.

Milyen ember volt Veöreös Imre? 
Miért szerette és tiszteli őt az 1953-ban végzett teológusok közössége? Mert ő is szerette tanítványait! És szerette 

későbbi gyülekezeteinek tagjait, szerkesztőségi munkatársait is. Korszerű volt, ami megragadhatta az ifj ú teológu-
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sokat. Nagyon józan, hitből fakadó prédikációkkal késztette gondolkodásra őket. A kötetben olvasható későbbi 
igehirdetései is megszólító erejűek, mert Isten üzenetét, az evangéliumot közvetlenül, hitelesen, a szónoki hatáskeltés 
eszközei nélkül hirdette. Hatvan évvel ezelőtt már modern lelkipásztor volt, aki komoly pszichológiai tudással, de 
ösztönösen volt jó pedagógus is. Tudta, hogy jó lelkész az lehet, akinek magának is volt jó lelkipásztora. „A fi a-
talok igazi lelki pásztorolásába mindig vegyül az idősebb barát meleg közvetlenségéből.” „Úgy akarom a teológus 
ifj úság egységét szolgálni, hogy nem akarom elmosni a különbözőségeket” − írta 1950-ben. Nem egyforma fi atal 
lelkészeket akart útnak indítani, hanem olyanokat, akik „egyenként Krisztus tagjai”. A breviárium tanúsága szerint 
Kecskeméten és Kőbányán is nagyon fi gyelt az ifj úságra, a gyermek-bibliaórákra, a közösségépítésre. Tekintélyes 
szerkesztői teljesítménye, a közegyházi életben elvégzett munkája már 1950-ben bizonyította nyitottságát. Ez pályája 
későbbi szakaszaiban is megmutatkozott. Minden érdekelte! Az ökumené helyzete a magyarországi egyházban és 
a nagyvilágban, a legfrissebb ifj úsági lap, az egyház napi hírei és a művészeti élet eseményei. Tanítványainak is ezt 
hirdette: „a jövendő lelkésznemzedék nem lehet szűk horizontú!” „Ha valamit megadna nékem az Isten abból, hogy 
a sokszor szűk papi horizont helyett messze látó ifj ú lelkészeket tudnék nevelni, alázattal úgy venném, mint Isten 
eddigi vezetésének lassan érlelt gyümölcsét” − olvashatjuk a Lelkipásztor 1950. júniusi számából vett részletben. 
Ugyancsak a Lelkipásztorban írt arról, hogy az ige teológiája és a lelki ébredés hogyan formálta hitbéli életét: „e két 
áramlat sodrába egyszerre állított bele az Isten”. Ugyanitt fogalmazza meg lelkésznevelői ars poeticáját: „azért is tette 
bizonyára, hogy most az én fi atal teológus barátaimnak meg tudjam mondani világosan és határozottan: teológusok 
legyetek és maradjatok holtotokig a szó teljes értelmében, mert másképpen nem lehettek jó papok.”

Veöres Imre munkálkodása e könyvvel ismét jó gyümölcsöt termett, és remélhető, hogy a jövőben is gazdag 
termést hoz. 1953-ban végzett tanítványai gondoskodtak arról, hogy újabb nemzedék meríthessen hitet és erőt az 
egykori lelkészotthon-igazgató gondolataiból. A recenzens azt kívánja, hogy a breviárium jusson el mindazokhoz, 
akik ismerték Veöreös Imrét lelkészként, szerkesztőként, tanítványai vagy gyülekezeteinek tagjai voltak, és okulással 
forgassák a következő lelkészgeneráció tagjai is. Van mit tanulni belőle. 

Ugrin Aranka
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