Gondolatok október 23. kapcsán
Az 1956- s forradalomhoz a már évek óta fokozódó társadalmi elégedetlenség is hozzájárult.
Október 6- n újratemették Rajk Lászlót és társait. Október 16- n létrejött egy önálló, független
szervezet Szegeden, a MEFESZ, melyhez az egész országból csatlakoztak egyetemisták és
főiskolások. Október 22-én a Budapesti Műszaki Egyetemen megalkották a híres 16 pontot, és
a lengyelországi események kapcsán rokonszenvtüntetést szerveztek másnapra.
Az 1956- s év slágere a „Bárhogy lesz, úgy lesz” volt. Azonban október 23- n az egyetemi
ifjúság és a hozzá csatlakozott tömeg azt mondta: „Ne legyen akárhogy! Elég volt a
félelemből, a kiszolgáltatottságból, a megalázottságból, az éjszakai elhurcolásokból és a
rögtönítélő bírósági perekből!”
Október 23. nemzeti ünnep. Egy ország ünnepe. 1956. október 23. távoli és közeli is egyben.
Érintve vagyunk. A nap cselekvő részesei közül sokan itt vannak még köztünk. Anyák, apák,
nagyanyák, nagyapák. Talán innen ered az, hogy ezt a napot tétovaság, egyfajta zavar lengi
körül. Mintha nem tudnánk, hogyan ünnepeljük. Mintha félnénk bízni a másikban, gyanúsnak
találnánk megrendültségét. Mintha képtelenek lennénk az egységes, felszabadult ünneplésre a
szabadság és egység ünnepén.
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A reformáció napja
Ezen a napon, október 31- én a legtöbb protestáns gyülekezet istentisztelettel emlékszik arra,
hogy ekkor függesztette ki Luther Márton a wittenbergi templom ajtajára a bűnbocsánó
levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét. Ekkor Luther már nem először hangoztatta
ellenérzését a búcsúcédulákkal kapcsolatban, gyakran becsmérelte őket prédikációiban. (Ezek
a cédulák régen a gyónást helyettesítették, és a lelki üdvösség megvásárlását jelentették.)
Luther szilárd meggyőződése volt, hogy az embereknek egész életükben Isten kegyelmében
alázatosan bízva kell élniük. Ő arra számított, hogy így vitát indíthat az egyházon belül, de
végül nem sikerült neki.
A reformációra eleinte különböző időpontokban emlékeztek: Luther születése vagy halála
napján, az „Ágostai hitvallás” hivatalos felolvasásának napján. 1667- ben, az esemény 150.
évfordulóján II. János György szász fejedelem utasítására az evangélikus egyház elrendelte,
hogy ezt a napot megünnepeljék. Ettől fogva több helyen, később Magyarországon is
elkezdtek megemlékezéseket szervezni.
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