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J A N U Á R „ Tündöklő hajnali csillag . .
(403. ének)

N apok Protestáns
nap tár N a p i i g é k

1. Szombat J) Újév Lk. 2, 21. Gál. 3, 23— 29.

Újév u táni vas. „ISTEN OLTALMÁBAN“

2. Vasárnap Ábel Mt. 2, 19—23. I. P ét. 4, 12— 19.
3. Hétfő Benjamin Ézs. 43, 16— 19. Csel. 4, 8— 12.
4. Kedd Leona Józs. 1, 1— 9. R m . 14, 7—9.
5. Szerda Simon Ja k . 4, 13— 17. Mik. 7, 7— 10a. 18—20.
6. Csütörtök Vízkereszt Mt. 2, 1— 12. Ézs. 60, 1—6.
7. Péntek A ttila Jn . 3, 16— 21. Mt. 5, 13— 16.
8. Szom bat O Szörény I. Jn . 2, 12—17. Je l. 21, 9— 12. 21—27.

Vízkereszt u tán I. vas. „A Z ISTEN FIA ”

9. Vasárnap Marcel Lk. 2, 41—52. Rm . 12, 1—6.
10. Hétfő Melánia Mk. 1, 1—8. I. Jn . 4, 9— 16a.
11. Kedd Ágota Mk. 1, 9— 15. Mk. 1, 21—28.
12. Szerda Ernő Jn . 1, 35— 42. Jn . 1, 43—51.
13. Csütörtök Veronika Mt. 4, 12—17. Mt. 4, 18— 25.
14. Péntek János Zsid. 2, 14— 18. Jn . 10, 31—38.
15. Szom bat C L óránt Jn . 5, 19—24 Lk. 10, 21—24.

Vízkereszt u tán  2. vas. „AZ ÖRÖMSZERZŐ”

16. Vasárnap Gusztáv Jn . 2, 1—11. R m . 12, 6— 16.
17. Hétfő Antal Mk. 2, 18— 22. Ézs. 61,10— 11.
18. Kedd Piroska Mk. 3, 1— 6. II. Móz. 20, 1— 17.
19. Szerda Sára Mt. 19, 3—9. Mik. 6, 6— 9.
20. Csütörtök Fábián Mt. 5, 17— 26. V. Móz. 4, 5— 13.
21. Péntek Ágnes Jn . 1, 15— 18. V. Móz. 32, 4 5 -4 7 , 3 3 ,1 - 4 .

.22. Szombat A rtur Csel. 7, 35—40. Zsid. 12, 18—24.

Vízkereszt u tán  3. vas. „A  POGÁNYOK ÜDVÖZÍTŐJE”

23. Vasárnap Zelma ’Mt. 8, 1— 13. R m . 12, 17—21.
24. Hétfő • Tádé Lk. 4, 22— 30. Ézs. 19, 19—25.
25. Kedd Pál Ef. 3, 1— 12. Csel. 13, 42—52.
26. Szerda Vanda Jn . 4, 4—14. Jn . 4, 15—26.
27. Csütörtök Lotár Jn . 4, 27—42. Jón . 1, 2, 1—2, 11.
28. Péntek K ároly R m . 15, 14—21. Jón . 3, 4.
29. Szombat Adél Csel. 15, 7—12. R m . 11, 13—22.

Vízkereszt u tán  utolsó v. „MEGDICSŐÜLÉS”

30. Vasárnap M ártonka Mt. 17, 1— 9. II . Péter. 1, 16—21.
31. Hétfő 3 Virgilia I I . Móz. 34, 29—35. II. Kor. 3, 12— 18.

Havi im ádság : Ű r Jézus, aki dicsőségben megjelentél, m agasztalunk
közelségedért, az általad hozott öröm ért, szabadulásért. K érünk,
fogd a  kezünket, hogy veled vándorolhassunk ennek az évnek m inden
napján . Ámen.

A Hold fényváltozásai: Első negyed 1-én, 21,29 óra—Telihold 8-án, 13,44 —
Utolsó negyed 15-én 23,13 —  Ű jhold 24-én 2,06 —  Első negyed
31-én 6,05.
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FE B R U A R „Szívhői szeretlek Jézusom” . . .
(402. ének)

N apok Protestáns
n ap tár N a p i  i g é k

1. Kedd Ignác II. Kor. 4, 3— 6. II. Kor. 4, 7— 12.
2. Szerda Karolin II. Kor. 4, 13— 18. I. P ét. 2, 9— 10.
3. Csütörtök Balázs Gal. 1, l l —24. Csel. 26, 4— 20.
4. Péntek Ráchel M t. 16, 24—28. Kol. 1, 24— 29.
5. Szombat Ágota Fii. 3, 20—4, 1. Jel. 1, 9— 18.

Hetvened vas. JUTALOM ÉS KEGYELEM”

ti. Vasárnap D orottya Mt. 20, 1— 16a. I. Kor. 9, 24—27.
7. Hétfő C Tódor I. Kor. 1, 26— 31. Mt. 9, 9— 13.
8. Kedd Aranka Fii. 1, 27—30. I. Móz. 3, 1— 15.
9. Szerda Abigail Rm. 3, 21—28. Mt. 19, 27—30.

10. Csütörtök Elvira I. Kor. 3, 5— 9. I. Móz. 6, 9—22.
I. Móz. 7, 17—8, 4.11. Péntek Bérlőid Mt. 10, 40—42.

12. Szombat Lidia -Lk. 17, 5— 10. I. Móz. 8, 15—22.

Hatvanad vas. „NÉGYFÉLE SZÁNTÓFÖLD”

13. Vasárnap Ella Lk. 8. 4— 15. II. Kor. 11, 21b— 12, 9.
14. Hétfő c Bálint Mt. 13, 10— 17. V. Móz. 32, 44—47.
15. Kedd Fausztina Mk. 11, 15— 19. Ézs. 28, 23— 29.
10. Szerda Ju lianna Mk. 6, 1— 6. Lk. 10, 38— 42.
17. Csütörtök D onát Mk. 4, 26—29. Józs. 24, 1, 2a, 13-16, 22-28
18. Péntek K onrád I. Kor. 2, 1—5. Zsid. 3, 12—4, 1.
19. Szombat Zsuzsanna Zsid. 6, 1—8. Zsid. 4, 9— 13.

Ötvened vas. „FEL JERUZSÁLEMBE!”

20. Vasárnap Álmos Lk. 18, 31— 43. I. Kor. 13, 1— 13.
21. Hétfő Eleonóra Lk. 13, 31—35. 1. Móz. 13, 7— 18.
22. Kedd • Gerzson Lk. 9, 18—23. Lk. 9, 51—57a.
23. Szerda Alfréd Mt. 6, 16— 21. Joel 2, 12— 19.
24. Csütörtök M átvás Lk. 9, 57b— 62. 1. Móz. 15, 1—6.
25. Péntek Géza Ézs. 58, 5— 12. Mt. 6, 1—8.
20. Szombat Sándor Mk. 9, 14—29. Mk. 6, 45—52.

Böjt 1. (Invocabit) vas. „KÍSÉRTÉS”

27. Vasárnap Ákos Mt. 4, 1—11. II. Kor. 6, 1— 10.
28. Hétfő Elemér Jak . 4, 1 -1 0 . Jób  1, 6—22.

Havi imádsáu : Ú risten, m ennyei A tyánk, aki azért küldted F iadat
ebbe a világba, hogy kietlen helyeken is kihajtson a mag, — nyisd
ki \  szivünket igéd és kereszted felé. Amen.

/
A Hold fénvváltozásai : Telihold 7-én, 2,43 — Utolsó negyed 14-én

20,40 — Üjhold 22-én 16,54
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M Á R C I U S „Krisztus ártatlan Bárány . . . ” 
(174. ének)

Napok Protestáns
nap tá r N a p i  i g é k

1. Kedd 5 Albin Ja k . 1, 13— 18. V. Móz. 8, 2—5, 11— 18.
2. Szerda Lujza Zsid. 4, 14— 16. II. Móz. 24, 12— 18.
3. Csütörtök Kornélia Zsid. 12, 1— 7. J n .  2, 13—22.
4. Péntek Kázm ér Mt. 16, 21—28. Zsid. 2, 9— 18.
5. Szombat Adorján Mt. 12, 38—42. Jel. 20, 1—6.

Bojt 2. (Reminiseere) vas. „ISTEN SZOLGÁJA”

K. Vasárnap Gottlieb Mt. 15, 21—28. I. Tessz. 4, 1—7.
7. Hétfő Tamás Jn . 7, 14— 18. Zsid. 11, 8— 12, 17— 19.
8. Kedd O Zoltán Csel. 5, 17—29. Csel. 5, 34—42.
9. Szerda Franciska I. Sám. 3, 1— 10. Mt. 21, 28— 32.

10. Csütörtök Olimpia Je r. 20, 7— 13. Csel. 16, 8— 15.
11. Péntek Aladár Zsid. 5, 4— 10. Ézs. 41, 8— 13.
12. Szombat Gergely Mt. 21, 33— 46. Ézs. 49, 7—13.

Böjt 3. (Ociili) vas. „ISTEN BÁRÁNYA”

13. Vasárnap K risztián Lk. 11, 14—28. Ef. 5, 1—9.
14. Hétfő M aliid I. Pét. 1, 13—21. Jn . 1, 29— 37.
15. Kedd Nemzeti ü. Mk. 6, 7— 13. Csel. 8, 1— 8.
16. Szerda c H enriette Lk. 22, 24— 30. Jn . 10, 17—25.
17. Csütörtök G ertrud Lk. 4, 38—44. Csel. 18, 1— 11.
18. Péntek Sándor I. Kor. 4, 9— 16. Je r. 11, 18— 20.
19. Szombat József Ézs. 49, 1—6. Jel. 5, 11— 14.

Böjt (Laetare) vas. „AZ ÉLET KENYERE”

20. Vasárnap H ubert Jn . 6, 1— 15. i Gál. 4, 22—5, la .
21. Hétfő Benedek Jn . 6, 22—29. II. Móz. 16, 2— 15.
22. Kedd O ktavián I. K ir. 19, 1—8. Jn . 6, 30—35.
23. Szerda Brúnó Mk. 12, 28—34. Mk. 12, 41—44.
24. Csütörtök • Gábor Jn . 6, 47—59. Jn . 6, 60— 65.
25. Péntek Zsolt Jn . 12, 20—26. II. Kor. 4, 7— 14.
26. Szombat E rika Jn . 8, 21— 30. Jn . 11, 17—45.

Bojt 5. (Jiidiea) vas. „A  FŐPAP”

27. Vasárnap H ajnalka Jn . 8, 46—59. Zsid. 9, 11— 15.
28. Hétfő Gedeon Zsid. 7, 23—27. Zsid. 8, 1— 13.
29. Kedd Jónás Jn . 7, í — 13. Zsid. 9, 15—22.
30. Szerda 3) Izidor Jn . 13, 31— 35. Zsid. 9, 24— 28.
31. C sütörtök Árpád Zsid. 10, 1— 10. Zsid. 10, 11— 18.

/
Havi imádság : Hűséges A tyánk ! T aníts bennünket, hogy K risztus 

keresztje t i tk á t  igazán megismerhessük, h itte l R eád nézhessünk,
minden szenvedést csendes nyugalom m al hordozhassunk. Ámen.

A Hold íényváltozásai: Első negved 1-én 13,40 — Telihold 8-án, 1 6 ,4 1 -
Utolsó 16-án 17,36 —  Ü jhold 24-én 4,42 — Első negyed 30-án 21,10
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Á p r i l i s „Krisztus halálra adatott. .
(207. ének)

N apok Protestáns
n ap tá r N a p i  i g é k

1. Péntek Hugó Jn . 11, 47—55. II. Kor. 1, 3— 11.
2. Szom bat Áron II. Móz. 32, 30—34. Zsid. 10, 19—23.

Virágvasárnap. „A FÁJDALMAK FÉRFIA”

3. Vasárnap R ichárd Mt. 26, 27. Fii. 2, 5—11.
4. Hétfő Felszab. ü. Jn . 12, 1—9. 'É zs. 50, 5— 10.
5. K edd Vince Mk. 14, 15. Zsid. 9, 16— 28.
6. Szerda H erm an Lk. 22, 23. Zsid. 4, 15— 5, 9.
7. N agycsüt. O Lidia Jn . 13, 1— 15. I. K or. 11, 20—32.
8. Nagypéntek E rhard  t Jn . 19, 16—30. Ézs. 52, 13— 53, 12.
9. Szom bat Zsolt Mt. 27, 57—66. Zsid. 9, 11— 12, 24—28,

10, 11— 23.

Húsvétvasárnap. „FELTÁMADÁS”.

10. Vasárnap Ezekiel Mk. 16, 1—8. I. K or. 5, 7—8.
11. Húsvéthétfő Leó Lk. 24, 13—35. Csel. 10, 34a. 36—43.
12. K edd Gyula Lk. 24, 36— 47. Csel. 13, 16a. 26—33.
13. Szerda Ida Jn . 21, 1—14. Csel. 3, 12—20.
14. Csütörtök Tibor Mt. 28, 16—20. Csel. 8, 26—40.
15. P én tek  (£ A ttila Jn . 20, 11— 18. I. Pét. 3, 18— 22.
16. Szombat L am bert Jn . 20, 1—9. I. Pét. 2, 1— 10.

Húsvét u. 1. vas. (Quasimodo geniti) „FE H ÉR  RUHÁKBAN”

17. Vasárnap Anicét Jn . 20, 19—21. I. Jn . 5, 4— 10a.
18. Hétfő Ilm a II. Tim. 1, 6—10. Ez. 36, 22—27.
19. K edd Kocsárd II. Tim. 2, 1—5. Kol. 2, 9— 15.
20. Szerda T ivadar I. Pét. 1, 22—25. Jn . 5, 1— 14.
21. Csütörtök Anzelm I. Tim. 1, 12— 17. II. K ir. 5, 1— 19a.
22. Péntek  • Csilla I. Pét. 1, 3—9. Rm. 6, 3— 11.
23. Szombat Béla Jónás 2, 1—11. I. Jn . 2, 12— 17.

Húsvét u. 2. vas. (Miserieordia Domini) „A  JÓ PÁSZTOR”

24. Vasárnap György Jn . 10, 12— 16. I. P ét. 2, 21b—25.
25. Hétfő Márk Ef. 2, 4—10. Jn . 10, 1—11.
26. Kedd E rvin I. Pét. 5, 1—4. Ez. 34, 23—31.
27. Szerda Arisztid Jn . 21, 15— 19. Mt. 18, 10— 14.
28. Csütörtök Valéria Mt. 26, 31— 35. Mt. 14, 22—33.
29. Péntek  3 A lbertina Jn . 18, 1—9. Zsid. 13, 12—21.
30. Szombat K atalin Csel. 20, 28—32. Jn . 10, 27—30.

Havi imádság : A tyánk ! Á ldunk, hogy a te  néped P ásztorát feltámasz-
to tta d a  halálból, és az ö  igéjével nyájadba hívsz bennünket. Add,
hogy a jó Pásztor szavát felismerhessük és Őt követhessük, hogy
sem bűn, se h a lá r  ki ne szakíthasson kezedből. Ámen.

A Hold fényváltozásai: Telihold 7-én 7,35 — Utolsó negyed 15-én 12 óra —
Ü jhold 22-én 15,06 — Első negyed 29-én 5,23.
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M Á J U S „Jer, örvendjünk . . .”  
(351. ének)

Napok Protestáns
nap tá r

N a p i  i g é k

Húsvét u. 3. vas. (Jubilate!) „AZ ÚJ TEREMTÉS”

1. Vasárnap Munka ünnepe Jn . 16, 16—23a. I. P ét. 2, 11—20.
2. Hétfő Zsigmond Ef. 4, 17—24. Jób  38, 1— 11.
3. Kedd Evelin Ef. 4, 25—32. Jób  42, 1—10.
4. Szerda Flórián I. Jn . 4, 7— 14. Ézs. 65, 17— 19.
5. Csütörtök G otthard Csel. 17, 22— 33. Kol. 1, 15— 18.
6. Péntek O F rida II. Kor. 5, 16—21 . Rm . 8, 18—23.
7. Szom bat Napoleon Rm . 1, 18—25. Je l. 21, 1—5.

Húsvét u. 4. vas. (Cantate ) „AZ ÉNEKLŐ GYÜLEKEZET”

8. Vasárnap Gizella Jn . 16, 5— 15. Ja k . 1, 17—21.
9. Hétfő Gergely Ef. 5, 8— 14. I. Tim. 3, 16.

10. Kedd Ármin Jn . .6, 66— 69. Csel. 16, 25—34.
11. Szerda Ferenc Kol. 3, 16— 24. Lk. 19, 29—40.
12. Csütörtök Pongrác Mt. 21, 12— 17. II. Móz. 14, 1 0 -1 4 -2 4 - 3 1 ,
13. Péntek R óbert II. Tim. 2, 8— 13. I. Kor. 2, 6— 10. [15, — 3.
14. Szombat Bonifác I. Sám. 16, 14—23. Je l. 4, 2— 11.

Húsvét u. 5. vas. (Rogate ) „AZ IMÁDKOZÓ GYÜLEKEZET”

15. Vasárnap (T Zsófia Jn . 16, 23b—30. Ja k . 1, 22—27.
16. Hétfő Mózes Mk. 1, 35—39. Mk. 11, 22— 26.
17. Kedd Paskál Kol. 4, 2— 6. Ja k . 5, 13— 18.
18. Szerda Erik 1. Tim. 2, 1—8. Jn . 17, 11—26.
19. Áldozécsüt.^ Ivó Mk. 16, 14— 20. Csel. 1, 1— 11.
20. Péntek Bem ard Kol. 3, 1—4. Kol. 1, 18—23.
21. Szom bat • K onstan tin Lk. 18, 1—8a. Ef. 1, 15— 23 .

Húsvét u. 6. vas. (Exautli) „A VÁRAKOZÓ GYÜLEKEZET”

22. Vasárnap Jú lia Jn . 15, 26— 16, 4. I. Pét. 4, 8—11.
23. Hétfő Dezső Jn . 14, 15—21. Je r. 29, 11—14a.
24. Kedd Gergely Jn . 15, 17—21. Lk. 12, 8— 12.
25. Szerda Orbán I. Kor. 2, 12— 16. I. Jn . 2, 24—29.
26. Csütörtök Ftilöp Jn . 7, 37—39. IV. Móz. 20, 2— 12.
27. Péntek Béda Zsid. 11, 32— 40. Ez. 11, 14—20.
28. Szom bat T) Em il ' Ézs. 41, 17—20. Joel 3, 1—5a.

Pünkösdvasárnap. „A SZENTLÉLEK EGYHÁZA”

29. Vasárnap Pünkösdvas. Jn . 14, 23— 31a. Csel. 2, 1— 18.
30. Pünkösdhétfő Sándor Jn . 3, 16—21. Csel. 10, 34a, 42—48a.
31. Kedd Tóbiás Jn . 6, 44— 51. Csel. 2, 42—47.

Havi imádság s U runk ! Add nekünk Szentlelkedet, hogy a te  gyülekeze-
tedben m egújult szívvel dicsőíthessünk és bizonyos reménységgé 1
könyöröghessünk hozzád. Ámen.

A Hold fényváltozásai: Telihold 6-án 23,14 —  Utolsó negyed 15-én 2,42
— Üjhold 21-én 21,58 — Első negyed 28-án 15,01.
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J Ú N I U S , ,Téged, Üristen . .
(250. ének)

N apok Protestáns
nap tár N a p i  i g é k

*■ 1. Szerda Tünde Csel. 3, 1— 10. Csel. 3‘ 11—21.
2. Csütörtök Anna Csel. 4, 6—21. Csel. 4, 23—31.
3. Péntek Klotild Ef. 2, 17—22. Ef. 4, 11—16.
4. Szombat Berénv Csel. 8, 14—25. Jn . 20, 19—23.

Szentháromság vas. „A SZENTHÁROMSÁG ISTEN”

5. Vasárnap O Szenth. ü. Jn . 3, 1— 15. Rm. 11, 33—36.
6. Hétfő N orbert V. Móz. 6, 4— 13;—Ef. 3, 14—21.
7. K edd R óbert Kol. 2, 1—9. I. K ir. 8, 6— 14, 22—23,
8. Szerda Medárd Ef. 4, 1—6. II. Kor. 13, 11— 13. [26-30
9. Csütörtök Felix I. Tim. 3, 14— 16. IV. Móz. 6, 22—27.

10. Péntek Margit Ef. 1, 3— 14. I. Kor. 12, 1—6.
11. Szombat B arnabás Jn . 5, 17—23. Ez. 1, 4— 6, 22—28.

Szentháromság u. 1. vas. „APOSTOLOK ÉS PRÓFÉTÁK”

12. Vasárnap Klaudiusz Lk. 16, 19—31. I. Jn . 4, 16b—21.
13. H étfő <£ Tóbiás II. Tim. 3, 14— 17. 11. Pét. 1, 16a, 19—21.
14. Kedd b-i Vazul Ez. 2, 1—7. Je r. 15, 15—21.
15. Szerda Vid, János Csel. 8, 26—35. Jn . 5, 41— 47.
16. Csütörtök Jusztin Lk. 10, 1— 11. Ef. 4, 11—16.
17. Péntek R ainer Ez. 3, 22—27. Lk. 24, 44—49.
18. Szom bat Arnold Ézs. 5, 1— 7. Lk. 13, 22—28.

Szentháromság u 2. vas. „A MEGHÍVÁS”

19. Vasárnap Gyárfás Lk. 14, 16—24. I. Jn . 3, 13— 18.
20. Hétfő • Illés Csel. 6, 1—7. Jn . 4, 4— 14.
21. Kedd Rafael Préd. 5, 1—7. Je r. 3, 14— 17.
22. Szerda Paulina Mt. 11, 25—30. I. Kor. 14, 26— 33.
23. Csütörtök Zoltán Lk. 14. 12— 15. 1. Kor. 14, 1— 4, 23—25.
24. Péntek Iván I. Kor. 1, 20—25. Ézs. 45, 20—25.
25. Szom bat Vilmos Ja k . 2, í —9. Je l. 7, 9— 10, 13— 17.

Szentháromság u. 3. vas. „A MEGVÁLTÁS IGÉJE”

26. Vasárnap János Lk. 15, 1—10. I. Pét. 5, 5c—11.
27. H étfő T) László Mk. 2, 1— 12. Je r. 14, 7—9.
28. K e d d - Arszlán Bir. 10, 6— 16. Lk. 7, 36— 50.
29. Szerda P éter és Pál Mk. 2, 13— 17. Lk. 15, 11—32.
30. Csütörtök Pál Rm . 4, 1—8. Rm. 4, 16—25.

Havi imádság : U runk ! Te m indent elvégeztél a  mi üdvösségünkre. Áldunk
érte. Köszönjük szolgáidat is, akik á lta l evangélium od elérbm ihozzánk
is. őrizz bennünket a ttó l, hogy h iábavalóvá tegyük bocsánatod jó
h íré t. Ámen.

A Hold fényváltozásai: Telihold 5-én 15.08 — Utolsó negyed 13-án 13.37
— U jhold 20-án 5.12 — Első negyed 27-én 2.44

•
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J UL I-U S ,, Isten, szívem néked adom . . . ” 
(431. ének)

Napok Protestáns
nap tár

N a p i  i g é k

1. Péntek Tibold Rm . 5, 1—5. Rm . 5, 6—11.
2. Szombat O ttokár I. Jn . 2, 1—6. Ézs. 43, 22— 28.

Szentháromság u. 4. vas. „A BŰNÖSÖK GYÜLEKEZETE” v

3. Vasárnap Kornél Lk. 6, 36— 42. Rm . 8, 18—23.
4. Hétfő Ulrich Jn . 8, 1— 11. Kol. 3, 12— 15.
5. Kedd O Emese II. Kor. 2, 5 —11. I. Sám. 24, 2—20.
6. Szerda Ésaiás Mt. 5, 43—48. Ef. 4, 30— 5, 2.
7. Csütörtök Cirill Mt. 18, 15—20. Fii. 2, 1—4.
8. Péntek Teréz Rm . 15, 1— 7. Csel. 7, 54— 59.
9. Szombat Lukrécia Gál. 6, 1—5. Je l. 22, 1— 5.

Szentháromság u. 5. vas. „KÖVETÉS”

1». Vasárnap Amália Lk. 5, 1— 11. I. P ét. 3, 8— 15a.
11. Hétfő Lili Lk. 9, 57b— 62. Mk. 9, 38— 41.
12. K edd (£ Izabella I. K ir. 19, 15—21. Fii. 3, 12— 16.
13. Szerda Jenő Lk. 9, 51— 57a. Mt. 19, 27— 30.
14. Csütörtök Eörs 11. Tim. 4, 1—5. Ez. 13, 17— 23.
15. Péntek H enrik Lk. 9, 18—26. I. Tessz. 2, 13— 20.
16. Szombat W alter _ Lk. 14, 25—35. Mt. 13, 47— 52.

Szentháromság u. 6. vas. „AZ ÚJ IGAZSÁG”

17. Vasárnap Elek Mt. 5, 20—26. Rm . 6, 3— 11.
18. Hétfő Frigyes T it. 3, 3— 7. Ézs. 45, 9— 13.
19. Kedd « Em ilia I. P t. 3, 18—22. I. Kor. 6, 9— 11.
20. Szerda Illés Gál. 3, 26— 29. Mk. 10, 13— 16.
21. Csütörtök Dániel Mk 16, 14— 18. Csel. 10, 34— 48a.
22. Péntek M ária Magd. Mt. 3, 13— 17. Kol. 2, 6— 10a, 12— 13a.
23. Szom bat Lenke Ef. 3, 14— 21. Jel. 3, 1—6.

Szentháromság u. 7. vas. „A TEST MEGSZENTELÉSE?’

25. Vasárnap K risztina Mk. 8, 1— 9. Rm . 6, 19—23.
25. Hétfő •Jakab Mk. 8, 13— 21. Kol. 3, 18—23.
26. K edd 5 Anna Jak . 3, 1— 10. Rm . 6, 12— 18.
27. Szerda Olga I. Kor. 6, 19—20. Lk. 11, 34— 36.
28. Csütörtök Ince Mk. 9, 43—50. Gál. 4, 12—20.
29. Péntek Mária Rm . 12, 1—2. Mt. 10, 26—33.
30. Szombat Ju d it I. Kor. 9, 24—27. I. K or. 15, 35—45.

Szentháromság u. 8. vas. „A LÉLEK GYÜMÖLCSEI”

31. Vasárnap Oszkár Mt. 7, 15—21. Rm . 8, 12— 17.

Havi imádság : A tyánk, gyerm ekeiddé fogadtál bennünket a keresztség
által. H add járjunk  ezu tán  fiaidként, szentségben és igazságban.
Ámen. I

A Hold fényváltozása : Telihold 5-én 6,28 —  Utolsó negyed 12-én 21,31 —
Űjhold 19-én 12,34 — Első negyed 26-án 16,59
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AUGUSZTUS „Bűnösök hozzád kiáltunk . . . ”  
> (349. ének)

Napok Protestáns
naptár N a p i  i g é k

1. Hétfő Péter Mt. 5, 13—16. Jn . 8, 31—36.
2. Kedd Lehel Gál. 6, 7— 10. Mt. 12, 33—37.
3. Szerda 0 H erm ina Ja k . 2, 14—17. Kol. 1, 3— 11.
4. Csütörtök Domonkos I. Kor. 12, 22—26. I. Kor. 12, 27— 13, 3.
5. Péntek Oszvald Fii. 1, 6—11. Fii. 2, 12— 18.
6. Szom bat B erta Mt. 21, 18—22. Jel. 14, 14— 20.

Szentháromság n. 9. vas. „AZ OKOS SÁFÁR”

7. Vasárnap Ibolya Lk. 16, 1—9. I. K or. 10, 1— 13.
8. Hétfő László Préd. 9, 13— 18. Péld. 8, 1, 11—21.
9. Kedd Ernőd Lk. 16, 10—13. Péld. 16, 1—9.

10. Szerda Lőrinc Ja k . 3, 13— 18. I. Pét. 3, 1— 6.
11. Csütörtök (£ Tibor I. Tim. 4 ,1 2 — 16. I. K ir. 3, 16—28.
12. Péntek K lára Mt. 10, 16—23. Mt. 13, 44—46.
13. Szom bat Ipoly Lk. 12, 54— 59. Lk. 12, 42—48.

Szentháromság u. 10. vas. „AZ ŰR ÉS NÉPE”

14. Vasárnap özséb Lk. 19, 41—48. I. Kor. 12, 1— 11.
15. Hétfő Mária I. Tim. 2, 1— 7. V. Móz. 6, 7— 11.
16. Kedd Á brahám Neh, 4, 1— 15. II. Móz. 17, 8— 15.
17. Szerda • Anasztáz I. Pét. 2, 13— 17. I. K ir. 21, 1—21a, 27—29.
18. Csütörtök Ilona R m . 13, 1—7. Je r. 29, 1, 4—9.
19. Péntek H uba Je r. 18, 1—6. V. Móz. 32, 3— 12.
20. Szombat A lkotm ány ü. R m . 9, 1—5. R m . 11, 25— 32.

Szentháromság u. 11. vas. „FARIZEUSOK ÉS VÁMSZEDŐK”

21. Vasárnap Sámuel Lk. 18, 9— 14. I. Kor. 15, 1— 10.
22. Hétfő M enyhért Mk. 9, 33— 37. Lk. 14, 7— 11.
23. Kedd Farkas I. Sám. 17, 40—51. I. Sám. 24, 1— 13, 17—21
24. Szerda B ertalan Lk. 7, 1— 10. Ez. 17, 22—24.
25. C sütörtök 5 Lajos Csel. 12, 18—25. Jónás 3, 1—10.
26. Péntek Zefirin Gal. 1, 11—24. II. Sám. 16, 5— 14.
27. Szombat G ebhard Ef. 2, 1— 7. Ézs. 57, 15—21.

Szentháromság u. 12. vas. „A NAGY BETEGGYÓGYÍTÁS”

28. Vasárnap Ágoston Mk. 7, 31—37. I I .  K or. 3, 4—9.
29. Hétfő E m észt Mk. 1, 21—28. Ézs. 42, 1—8.
30. K edd Róza II. K ir. 20, 1— 7. Ézs. 38, 9—20.
31. Szerda E rika Ja k . 5, 13— 18. Csel. 9, 31— 42.

Havi Imádság : Ne engedd, U runk, hogy a bűn és baj megkeményítsen
bennünket, hanem  add, hogy m ikor ezek tám adnak, nálad bocsánatot,
erőt, és védelm et találhassunk. Ámen.

A Hold fényváltozásai: Telihold 3-án 20,30 — Utolsó negyed 11-én 3,33 —
Újhold 17-én 20,58 — Első negyed 25-én 9,55
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SZEPTEMBER „M ily nagy az Or kegyelmessége . . . ”  
(13. ének)

Napok Protestáns
n ap tá r N a p i  i g é k

1. Csütörtök Egyed Mt. 9, 35— 38. Mt. 9, 27—34.
2. Péntek  O Rebeka Mk. 5, 22— 43. Mt. 8, 14— 17.
3. Szom bat H ilda Lk. 4, 38—44. Ézs. 35, 5—10.

Szentháromság u. 13. vas. „AZ IRGALMAS SAMARITÁNUS”

4. Vasárnap Rozália Lk. 10, 23—37. Gál. 3, 15—22.
5. Hétfő Viktor Ja k . 2, 1— 13. II. Sám. 9, 1—11.
6. Kedd Zakariás Mt. 10, 40—42. R m . 3, 19—22.
7. Szerda Regina Zak. 7, 8— 14. Mk. 12, 41—44.
8. Csütörtök Mária II. Móz. 22, 20—26. Fileni. 1—25.
9. Péntek  (£ Ádám Zsid. 2, 11— 18. V. Móz. 24, 17— 21.

10. Szombat E rik Je r. 22, 13— 19. Mt. 25, 31—46.

Szentháromság u. 14. vas. „A  HÄLÄS SAMARITÁNUS”

11. Vasárnap Teodora Lk. 17, 11— 19. Gál. 5, 16—24.
12. Hétfő Guidó Mk. 1, 40—45. Ézs. 40, 26— 31.
13. Kedd Ludovika I. Tim. 1, 12— 17. I. Tessz. 5, 16—24.
14. Szerda Szerénke II. Kor. 9, 10— 15. I. K rón. 17, 15— 20, 23-27
15. Csütörtök Enikő I. Tessz. 1, 2— 10. II. Tessz. 2, 13— 17.
16. Péntek  • E d it Fii. 1, 12— 18. Mk. 14, 3— 9.
17. Szombat Ludm illa Fii. 1, 19—26. Je l. 4, 1— 11.

Szentháromság u. 15. vas. „FÖLDI JAVAK”

18. Vasárnap Titusz Mt. 6, 24—34. Gál. 5, 25—6, 10.
19. Hétfő Vilma Péld. 30, 4— 9. I. T im . 4, 4—8.
20. Kedd Friderika I. Tim. 6, 6— 12a. Lk. 16, 9— 13.
21. Szerda Máté I. Kor. 7, 20—24. Csel. 27, 20—37.
22. Csütörtök Móric, Ámos I. K ir. 1 7 ,1 — 6. I. Tessz. 2, 9— 12.
23. Péntek Tekla Jn . 4, 31—38. II. Tessz. 3, 6— 12.
24. Szom bat J) Gellért Lk. 6, 20—26. Je l. 22, 1—5.

Szentháromság u. 16. vas. „AZ ERŐS VÍGASZTALÁS”

25. Vasárnap Kleofás Lk. 7, 11— 16. Ef. 3, 13—21.
26. Hétfő Jusztina Je r. s. 3, 22—33. I I . Sám. 12, 19—23.
27. K edd A dalbert Zsid. 12, 4 —11. Ja k . 1, 2— Í2.
28. Szerda Vencel Jób  2, 1— 10. Ja k . 5, 7— 11.
29. Csütörtök Mihály Mt. 18, 1—11. Je l. 12, 7— 12a.
30. Péntek Jerom os Csel. 5, 12— 21a. I I . K ir. 6, 8— 23.

Havi Imádság : Mennyei A tyánk ! Testünkre-lelkünkre k iterjedő szereteted
terem tse meg bennünk a hála, az irgalmas szeretet és a bizakodó
reménység gyümölcsét. Ámen.

A Hold fényváltozásai: Telihold 2-án 8,59 — Utolsó negyed 9-én 8,59 —
Ű jhold 16-án 7,19 —  Első negyed 24-én 4,40
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O K T Ó B E R ,Jézus Krisztus, mi kegyelmes . . . ”  
(260. ének)

N apok Protestáns
nap tá r N a p i  i g é k

1. Szom bat O Malvin II. Móz. 23, 20—26 Jel. 5, 11— 14 *

Szent háromság) u. 17. vas. „A Gl?TAÜTÖTT MEGGYÖGYÍTÁSA”

2. Vasárnap P etra Mt. 9, 1— 8. Ef. 4, 22—32.
3. Hétfő Helga Mk. 8, 22—26. 11. Móz. 25, 17—22.
4. Kedd Ferenc Kol. 3, 5— 11. III.  Móz. 15, 16— 19.
5. Szerda Aurél Kol. 3, 12— 17. Rm. 3, 21—26.
6. Csütörtök Brúnó Lk. 19, 1— 10.» Zsid. 10, 1— 10.
7. Péntek Amália I. Jn . 1, 5— 10. Zsid. 10, 11— 18.
8. Szom bat <£ E te lka Ju d . 20—25. Je r. 17, 12—17.

Szentháromság u. l t . vas. „AZ ÜR VACSORÁJA”

!). Vasárnap Dénes Mt. 22, 1— 14. Ef. 5, 15—21.
10. Hétfő Gedeon Jn . 6, 24—33. Mk. 6, 32—44.
11. Kedd B rig itta II. Móz. 16, l-7a. 13-15. 11. Móz. 16, 16—30.
12. Szerda Miksa Jn . 15, 1—8. Csel. 20, 7— 12.
13. Csütörtök K álm án I. Kor. 14—22. II. Kor. 6, 11— 18.
14. Péntek Helén I. Pét. 2, 5— 10. Jel. 3, 14—22.
15. Szombat • Teréz Zsid. 7, 23—28. Jel. 19, 6— 10.

Szentháromság u. 10. vas. „LELKI FEGYVERZET”

16. Vasárnap Gál Jn . 4, 47—54. Ef. 6, 10— 17.
17. Hétfő Hedvig 1. Kor. 9, 24—27. Mt. 10, 34—39.
18. Kedd Lukács II. Tim. 2, 1—5. II. Kor. 10, 1—6.
19. Szerda Luciusz Rm . 14, 4— 12. Rm. 14, 13—21.
20. Csütörtök Iréné I. Kor. 9, 13— 18. T it. 2, 1— 10.
21. Péntek Orsóivá Luk. 22, 31— 38. II. Tim. 4, 5—8.
22. Szombat Előd I. Kor. 7, 29—31. I. Jn . 2, 15—17.

Szentháromság n. 20. vas. „ISTEN ADÓSSÁGÁBAN”

23. Vasárnap Gyöngyike Mt. 18, 23—35. Fii. 1, 3— 11.
24. H étfő T) Salamon Mt. 7, 1— 5. II. Móz. 34, 1—9.
25. Kedd Blanka Lk. 17, 1— 4. 1. Sám. 26, 5—25.
26. Szerda Dömötör Mt. 6, 9—15. 1. Móz. 33, 1—16.
27. Csütörtök Szabina I. Jn . 3, 18—22. Je r. s. 3, 37—44, 49—50.
28. Péntek Simon I. Kor. 5, 9— 13. I. Móz. 18, 20—33.
29. Szombat Jenő II. Pét. 3, 13— 18. Ézs. 64, 5— 11.

Szentháromság u. 21. vas. „EGYHÁZ A VILÁGBAN”

30. Vasárnap Kolos Mt. 22, 15—22. Fii. 3, 17—21.
31. Hétfő O Ref. emlékűn. Jn . 2, 13—22. Jel. 14, 6—7.

Havi imádság : Á ldott légy, U runk, hogv megkönvörültél egyházadon
és ism ét tisztán  ragyogott fel evangéliumod. Fegyverezz fel bennünket
vele, hogy semmi el ne szakíthasson tőled. Ámen.

A Hold fényváltozásai: Telihold 1-én 21 ,17— Utolsó negyed 8-án 11,04 —
Üihold 15-én 20,32 — Első negyed 24-én 01,04 — Telihold 31-én
7,05
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N O V E M B E R ,,Bizony meylésien az idő . .
(587. ének)

Napok Protestáns
nap tár N a p i  i g é k

1. Kedd M arianna Mt. 5, 1— 12a Jel. 7, 9— 12.
2. Szerda Achilles Mt. 10, 16—23. Zsid. 3, 1—6.
3. Csütörtök Győző Mt. 10, 24— 31. I. Kor. 1, 10— 17
4. Péntek Károly Mt. 10, 32—39. 1. Kor. 3, 11— 15
5. Szombat Imre Mt. 10, 40— 42. I. Kor. 3, 16—23.

Szentháromság u. 22. vas. '„A HALÁL LEGYŐZŐJE”

tí. Vasárnap <r Lénárd Mt. 9, 18—26. Kol. 1, 9— 14.
7. Héttő Nagy Okt. Sz. F Zsid. 11, 1—7. Zsid. 11, 8— 16.
8. Kedd G ottfried II. Tim. 1, 6— 12. Jn . 3, 16—21.
9. Szerda T ivadar Mt. 22, 23— 33. I. Kor. 15, 35—43.

10. Csütörtök Luther II. Kor. 2, 14—17. II. Kor. 5, 1—10.
11. Péntek M árton Zsid. 11, 17— 22. Zsid. 11, 23— 31.
12. Szombat Jónás Je l. 2, 12— 17. Je l. 21, 1—7.

Szentháromság u. 23. vas. „VILÁGÍTÉLET”

13. Vasárnap Szaniszló Mt. 25, 31—56. II. Tessz. 1, 3— 10.
14. Hétfő « K lem entina Jn . 5, 19—24. . D án. 5 ,.1 —30.
15. Kedd Lipót Zsid. 10, 26— 31. I. Móz. 19, 15—29.
10. Szerda O ttm ár Lk. 13, 1—9. Rm. 2, 1— 11.
17. Csütörtök H ortenfia I.k. 21, 11— 19. Ez. 14, 12— 23.
18. Péntek Ödön Jel. 2, 1—5, 7. Jel. 2, 8— 11.
19. Szombat Erzsébet I. Pét. 4, 1—7. Je l. 20, 11— 15.

Az egyházi esztendő u. vas. „OKOS ÉS BOLOND SZÜZEK”

20. Vasárnap Jolán Mt. 25, 1— 13. II. P ét, 3, 3— 14.
21. Hétfő Olivér I. Tessz. 5, 1—11. Lk. 12, 35—40.
22. Kedd 1) Cecilia Zsid. 12, 12— 17. Ézs. 54, 11— 17.
23. Szerda Kelemen Mk. 13, 33— 37. Je l. 3, 7— 13.
24. Csütörtök Em m a Mt. 25, 14— 30. Lk. 13, 22—30.
25. Péntek K atalin Zsid. 10, 32— 39. Ezs. 49, 14—21.
26. Szombat Milos Zsid. 12, 22—29. Jel. 21, 9— 14, 18— 27.

Advent 1. vas „A KÖZELGŐ Ű R ”

27. Vasárnap Virgil
Stefánia

Mt. 21, 1— 9. Rm . 13, 11— 14a.
28. Hétfő II. Kor. 1, 15— 22. H ab. 2, 1—4.
29. K edd O Nóé Mik. 2 ,1-2, 9, 12-13 Kol. 1, 9— 14.
30. Szerda András II. Sám. 7, 4-9, I. Móz. 49, 8— 10. 

11— 14a.

Havi imádság : Urunk ! Te minden ellenségünkön győztél. K öszönjük,
hogy győzelmed nyilvánvaló lesz az utolsó napon. Add, hogy addig
hitben járjunk , hogy akkor győzelmedben is részesülhessünk! Ámen.

A Hold íényváltozásai: Utolsó negyed 6-án 22,56 — Űjhold 14-én 13,01 ;—
Első negyed 22-én 18,29 —  Telihold 29-én 17,50
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D E C E M B E R ,Jöjj népek Megváltója . . . ”  
(105. ének)

N apok Protestáns
n a p tá r . N a p i  i g é k

1. Csütörtök Elza Ézs. 64, 1—3. IV. Móz. 24, 15— 18.
2. Péntek Aurélia Zsid. 1Ó, 19— 25. Jn . 18, 33—37.

é 3. Szombat Olivia Je l. 22, 12—21. Zof. 3, 14— 17.

Advent 2. vas. „AZ ELJÖVENDŐ MEGVÁLTÓ”

4. Vasárnap Borbála Lk. 21, 25—33. R m . 15, 4— 13.
5. Hétfő Vilma Lk. 12, 35— 40. Ézs. 26, 1— 12.
6. K edd <T Miklós II . Tessz. 3, 1— 5. II. P ét. 1, 3—11.
7. Szerda Ambrus Je l. 2, 1— 5, 7. Zak. 2, 14— 17.
8. Csütörtök Mária Mk. 13, 5— 13. Agg. 2 , 1, 3— 9.
9. Péntek N atália Lk. 17, 20— 25. Je l. 1, 48.

10. Szom bat Ju d it Je l. 3, 14—22. Ézs. 35, 1— 7.

Advent 3. vas. „AZ ÚR ELŐFUTÁRA”

11. Vasárnap Árpád Mt. 11, 2— 10. I. Kor. 4, 1—5.
12. Hétfő Gabriella Mt. 11, 11— 15. Lk. 1, 5— 25.
13. K edd Luca Mt. 3, 1— 11. Lk. 1, 57—70.
14. Szerda • Szilárd ka Lk. 3, 10—20. Jn . 5, 31— 36.
15. Csütörtök Johanna Jn . 1, 6— 9, 15— 16. Hózs. 14, 6— 10.
16. Péntek Albina Jn . 1, 29— 34. II. Tim. 4, 5— 8.
17. Szom bat L ázár Lk. 7, 29—35. Ézs. 62, 1— 3, 10— 12.

Advent 4. vas. „A KÖZELGŐ ÖRÖM”

18. Vasárnap Auguszta Jn . 1, 19—28. Fii. 4, 4— 7.
19. H étfő Viola Ézs. 45, 1— 8. Lk. 1, 29— 56.
20. K edd Teofil I. Kor. 2, 6— 10. Je r. 31, 2—6.
21. Szerda Tam ás Mk. 3, 31—35. Ézs. 7, 10— 16.
22. Csütörtök 5 Zénó Rm. 1, 1—7. Ézs. 40, 9— 11.
23. P én tek V iktória Jn . 19. 2 5 -2 7 . Ézs. 52, 1 5 -5 3 , 5.
24. Szom bat Ádám  és É va R m . 5, 12, 15—21. Mik. 5, 1—4a.

KARÁCSONY

25. Vasárnap K arácsony 1. Lk. 2, 1— 14. T it. 2, 11— 15a.
26. Hétfő K arácsony 2. Mt. 23, 34— 39. Csel. 6, 8— 7, 2a, 51—59.
27. K edd János Jn . 21, 19b— 24. I. Jn . 1, 1— 10.
28. Szerda K am illa Mt. 2, 13— 18. Jel. 12, 1—6.
29. Csütörtök O D ávid Jn . 12, 35— 43. Ézs. 49, 7— 13.
30. Péntek Zoárd Jn . 12, 44— 50. II. Kor. 5, 1—8.
31. Szom bat Szilveszter Lk. 12, 35— 40. Rm . 8, 31—39.

Havi imádság : Ébressz fel bennünket, Ú risten, hogy készen legyünk Fiad
fogadására, örömmel fogadjuk és néked tisz ta  szívvel szolgáljunk.
Ámen.

A Hold fényváltozásai: Utolsó negyed 6-án 9,35 — Újhold 14-én 8,07 —
Első negyed 22-én 10,39 —  Telihold 29-én 4,44
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D. DEZSÉR1 LÁSZLÓ

TÍZ ÉV TELT EL hazánk felszabadulása óta. 1944—45. telén 
egyházunk is a pincében volt. Ahogyan a ném et és nyilas csapatok 
hátrább- és há trábbvonták  az arcvonalat, úgy nyom ódott a pincékbe 
az a nemzet, am ely az első v ilágháború óta lelkiism eretlen  vezetők, 
országvesztő u rak  csalárd beszédeitől ám ítva rohan t a vesztébe. De 
éppúgy szorult a pincébe az az egyház is, m ely önigazságában te t-  
szelgett, közéleti „hatalm ával“ büszkélkedett és vakságában hitte, 
hogy a „keresztyén M agyarország“-ró l szóló propaganda igaz. A 
pincében m ár sem m i sem m arad t az egyház kezében, csak az evan
gélium. Becsületes papok százai látogatták  a bunkerek  népét és sok
szor haláltm egvető bátorsággal v itték  a vigasztalást, az Ű r szent 
vacsoráját, az evangélium ot, a kétségbeesett, éhező népnek.. Az 
evangélium ot és csak azt egyedül hozhattuk  a felszínre a pincéből. 
Isten ajándéka, hogy az evangélium  ú jra  oly drágává le tt a nép tíz
ezrei számára, hogy érthetővé vált a Szentírás ezen igéje: „Életnek 
kenyere“.

De éppen így, ahogy a felszabadító csapatok előhozták a népet 
a re jtekhelyről s épp úgy, ahogy m egindult az em berek norm ális 
élete az országban, szabadult ki re jtekhelyeirő l ú jra  az egyház is. 
De sokan nem  hitték , hogy ez kiszabadulás, hogy ez felszabadulás 
lesz! A ném et propaganda a népet azzal ám íto tta , hogy a szovjet csa
patok m egölik a papokat és becsukják a tem plom okat. De nem  ez 
történt. A szovjet parancsnokságok húzatták  m eg a tem plom ok 
harangjait és szólították fel a lelkészeket, hogy gyűjtsék  össze a 
népet és teljesítsék  kötelességüket a nép között.

Közben azokban az irtózatos hónapokban, az ostrom  öt hónapja 
a latt az egyház óriási döntő többségének a szívében eldőlt a kérdés. 
A hitetlenek, a gyávák és hű tlenek  itt  hagyták a hazát és a szülő
falu tem plom át. A hívők, a rem ényteljesek és a hűségesek azonban 
itt m aradtak  és épp úgy felem elték a bibliát, m in t ahogy népünk 
felem elte az ásót és a kalapácsot, a to llat és a nem zet zászlaját, 
hogy új országot építsen vele.

A felszabadulás hajnalátó l szám ítva hónapok a la tt eldőlt, hogy 
nagy akaratú  és rem énységű nép, a dolgozó m agyar nép vette  
kezébe az új országépítés ügyét, éveken belül pedig eldőlt, hogy ez 
az országépítés győzelmesen sikerült.

CL feCszabadu£á& tiz egyházunkban
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Az egyházban is fo rro ttak  a gondolatok. Sokasodtak az im ád
ságok az új m agyar hazáért, az ú jfa  megépülő családi otthonokért 
és az ú jra  szolgáló egyházért. De sokasodtak a te ttek  is s nyom uk
ban tisztázódtak a problém ák. Először csak úgy gondolták az egy
házban, hogy a felszabadulás annyit jelent, hogy ú jra  csináljuk 
m indazt, am it eddig csináltunk, később azonban nyilvánvalóvá 
lett, hogy m indenestül ú ja t kell csinálnunk, latbavetve azt a szent 
rég it és m indig ú jra  ú jat, am it úgy hívunk, hogy evangélium.

A felszabadulás első évei nagy benső forrongásban teltek  a n em 
zeti jövő szem pontjából. E lőrelendítő és hátrahúzó erők forró csa
tá já t v ív ta  a nép, míg végül eldőlt, hogy az ú jatép ítők  győzelmé
vel határozottan  szembe lehet fordulni a m últ vétkeivel és m ulasz
tásaival, le lehet gyűrni a gonosz m últat s a jelen  hátrálta tó it. így 
tö rtén t az egyházban is. Isten igéje nem  lenne Isten igéje, ha nem 
ez tö rtén t volna. Az egyház m indig kicsit konzervatív. A miénk 
nagyon az volt. Az egyházban a le tű n t m últ imádói m indig próbál
nak m enedéket találni. N álunk hallatlanul nagy volt erre  az igye
kezet. Isten népe azonban engedelm esen hallgatta  az igét és felül
kerekedett a saját elm aradottságán: Egyházunkban 1948-ra győze
delm esen elő retö rt az új. A bűnbánat gyüm ölcsöket te rem te tt s a 
bűnbocsánatban való h it csodálatos lendületet adott egyházunk
nak az újjáalakuláshoz. A felszabadulás u tán i három  esztendőt a 
mi egyházunk életében helyesen jellem ezte egy am erikai egyházi 
em ber, aki itt  látogatást te tt, úgy, hogy annak csak látszólagos 
jelenségei vannak. „Vénasszonyok nyara ez az egyház szám ára“, 
mely m ár úgyis késői napsugár kedvezése az öregek számára. El 
kelle tt jönnie egyházunk életében a határozott döntésnek, és Isten
nek legyen hála, egyházunk zsinata 1948. decem ber 8-án meg is 
hozta ezt a határozott döntést. M egegyeztünk az új m agyar álam 
mal s ezzel elfogadtuk Isten kezéből a szám unkra adott új hazát 
m inden körülm ényével, m inden intézm ényével és egész benső cél
kitűzésével együtt. Felism ertük, hogy az egyház élete nincs a régi 
társadalom hoz kötve és azt is, hogy abban az új társadalom ban, 
mely a felszabadulás u tán i m agyar hazában kialakult, helyünk van 
és életünk, szabadságunk van és szolgálatunk. A belső küzdelmes 
viták  Isten igéjének védelm ében végződtek és zsinatunk az egyház 
élő lekiism eretét és józan eszét éppúgy kifejezte, m int a kegyelmes 
Istenre  ráhagyatkozó hitét. Egyházunk döntése nyilvánvalóan h it
vallásos volt. L uthernek a „Két birodalom ról“ szóló tanítása állt 
egyházunk döntése m ögött s az a józan bátorság, mely egyházunkat 
a lu theri hagyom ányokból nem zedékről-nem zedékre bizton helyezte 
el a kereszt a la tt a M egváltó kegyelm ének szeretetébe.

Közben az egyház belső m egelevenedésének nagy jelei adattak 
nékünk. Isten igéjének igen buzgó hirdetésével igen sokak ju tottak 
h itre  ezekben az években. Az egyház szeme tisztult, szíve erősö
dött, értelm e megvilágosodott. Buzgó hívek tízezreinek adományá
ból, külföldi testvérek  ajándékaiból és a m agyar állam jelentős
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segélyeiből he lyreállíto ttuk  valam ennyi tem plom unkat, ú jjáép íte t
tük egyházi épületeinket, sőt a felszabadulás tíz éve a la tt több m int 
húsz új evangélikus tem plom ot ép íte ttünk . De éppenígy helyre
állítottuk az egyház egész szervezetét, ú jra  fe lá llíto ttuk  a presbi
térium okat, szélesen felvéve közibük az egyszerű dolgozó em berek 
százait és ezreit, ezek között pedig a leghívőbbeket az egyházszere- 
tetben legmesszebb elöljárókat. Egyházi életünk  szélesen k ibonta
kozott s a társadalm i és gazdasági áta lakulás során eddig m indig 
m egtalálta az Isten álta l nekünk ado tt m egoldásokat, győzelmesen 
m egharcolta a sa já t kérdéseit és élvezte azt a szabadságot, hogy az 
egyházi élet m inden nyűgét, m inden felesleges építm ényét, m inden 
tévelygését bá tran  lebon thatja  m agáról és azt a szabadságot, hogy 
Isten tíz év a la tt valóban építsen  m agának egyházunkban „k iv á lt
képpen való népet, jó cselekedetre igyekezőt.“

Ki tudná felsorolni azt a szám talan sok jót, m elyet kegyelm i 
ajándékként adott nekünk Isten  az elm últ tíz esztendő a latt?

Mégis m egkísérlem  felsorolni a legfontosabbakat.
A felszabadulás u tán  egyházi egyenjogúságra ju to ttunk . A 

római katolikus elnyom ásból az évszázados H absburg-katolikus 
hatalom  alól k iszabadultunk és erőnk teljességével összpontosul
hattunk  egyházunk lényegbeli feladatára, az evangélium  h ird e té 
sére, ahelyett, hogy közéleti és felekezeti harcokban és torzsalko
dásokban sorvasztottuk volna erőinket.

Teljes vallásszabadságot nyertünk . Vallásszabadságot a lelki- 
-ism ereti szabadság értelm ében, m ely lehán to tta  egyházunk te s té 
ről a kényszer-evangélikusokat, akik az állami tö rvény alapján  
tartoztak hozzánk, de leép íte tték  az egyházat. A protestantizm us 
ősi alapelve szerin t önkéntesség, vagyis személyes h itből valóvá 
le tt tíz év a la tt az egyháztagság s ez egyházunknak nem  m eggyön
gülésére, hanem  éppen belső m egerősödésére vezetett. Helyesen 
tan íto ttak  a mi őseink. A felszabadulás előtti nem zedékek kétségbe
vonták ezt a helyes tan ítást. K ényszer-keresztyének, állam ilag be
hajto tt adójára, földbe, házba próbálták  elhelyezni az egyház bizton
ságát. Ham is biztonság volt ez! Az egyházat a Szentlélek építi azok
ból a hívőkből, ak iket ő  h ív el, ő  világosít meg és ö  gyű jt össze az 
anyaszentegyházban.

Zsinatunk nagyszerű m unkát végzett. M egújíto tta  egész egyház- 
szervezetünket. Életképes, józanul m egalkotott, gazdaságilag teh e r
bíró, terü letileg  jól összefüggő, lelkileg összeforrott, jó l igazgatható 
új egyházm egyéket és egyházkerületeket alkotott. M egszervezte 
egyházunk lelkészi szolgálatát, egyházunk háztartását az új tá r 
sadalmi és gazdasági viszonyok tek intetbevételével és m egszer
vezte egyházunk egész diakóniai m unkáját. A zsinat á ltal alkotott 
négy új törvénycikk által egyházunk hatékony t új szervezethez 
juto tt, m elynek gyüm ölcseit m a m ár az egész egyház élvezi.

Egyházunk igehirdetése m egújult. Felism ertük, hogy az egyház 
legdöntőbb szolgálata az ige h irdetése s ennek m inden egyebet
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alárendeltünk. A lelkészek tudom ányos m unkája a bibliára össz
pontosul, a hívek egyházi érdeklődése a Szentírás tanulm ányozá
sát és m egértését tűzte célul, m inden intézkedésünkben és m inden 
cselekedetünkben az Ige eligazítását keressük. Azt tapasztaltuk 
pedig, hogy az Ige kőszálként megáll.

M egújult a teológiánk, úgy is m in t tudom ány, m ert lehánto tta  
m agáról a világnézeti befolyásoltságot és az Ige teológiájává lett. 
De m egúju lt teológiánk úgy is, m in t lelkésznevelés, m ert a népnek 
szolgáló becsületes, biblikus és hitvallásos evangélikus papok kép
zését kezdte el és ma m ár igazán biztosítja is. Teológiai A kadém ián
kat az állami egyetem től elválasztottuk, hitvallásosan egyházivá 
te ttük , B udapestre kö ltöztettük  s egyházunk népe igen sokat áldo
zott rá, m ert tudatában  van annak, hogy a jövő lelkésznemzedék 
hűségén és felkészültségén áll vagy bukik egyházunk jövője.

M egszerveztük a lelkészi m unkaközösséget egyházm egyénként 
és országosan. A lelkészek m unkaközösségeiben egyházunk sok 
építő terve bontakozott ki, a munkaközösségek szolgálták lelké
szeink továbbképzését egy, a szellemi élet te rü le tén  is tökéletesen 
új hazában fo ly tato tt szolgálat érdekében s azt is elm ondhatjuk, 
hogy ezek a lelkészi munkaközösségek m a m ár valóban biztosítják 
egyházunk hitbeli és m agatartásbeli egységét. Ha a mai helyzet 
világosságában tek in tünk  vissza a felszabadulás előtti lelkészegye
sületi életre, különösképpen á ldhatjuk  Istent a lelkészi m unkakö
zösségek nagy ajándékaiért.

A gyülekezetek általános és nagyvonalú m unkájából kialakult 
egyházunk új szeretetszolgálata. T izenhét szépen m űködő egyházi 
szeretetintézm ényünk van, beteg gyerm ekek és m unkaképtelen öre
gek számára. U gyanennek a szeretetszolgálatnak keretében két 
lelkészüdülőnk dolgozik, m űködik benne a lelkészi önsegély, soha 
eddig nem lá to tt nagyságú feladatokat tud  m egoldani a szeretet
szolgálat keretében a G yülekezeti Segély országos mozgalma és 
biztonságosan kialakult egyházunk önálló Nyugdíj osztálya.

M egalkottuk egyházunk Egyetem es Sajtóosztályát, mely egy
házi lapjaink és könyveink kiadója s m ely ma m ár a sok egyéni 
próbálkozás helyett szervesen beépült az egyházba s képes arra, 
hogy egyházunkat m egbízhatóan ellássa az egyházi lapokkal és 
m inden szükséges egyházi sajtó term ékkel: hittankönyvekkel, isten
tiszteleteken használatos könyvekkel, ájtatossági irodalommal, egy
házi szépirodalommal és bibliával.

K ialakult és soha eddig nem  tapasztalt módon megerősödött 
egyházunk nem zetközi kapcsolatainak széles és gyümölcsöző szol
gálata. K iem elem  ezek közül a szlovákiai evangélikus egyházzal 
való történelm i m egbékélésünket, a Lutheránus Világszövetségben 
és az Egyházak V ilágtanácsában Istentől kapott szerepünket, bizony
ságtételünket és szolgálatunkat.

E lsorolhatatlan módon m egáldott m inket az Isten e tíz esztendő 
alatt. Szabad hazában élünk és biztosan tek in tetünk  a jövendőbe!
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ÁZ ELSŐ LÉPÉS
ŰJESZTENDŐ ELSŐ N A P JÁ N , az első, aki m ellénk szegődik: 

a Holnap. Megfogja a kezünke t és m egindul ve lü n k  egy ism eretlen  
úton. Ez a hideg, közönyös kézfogás, a letakart arc, az ism eretlen  
út, bizony m egdobogtatják az em ber szívét. Ilyenkor lopva végig
m ustrá ljuk titokzatos társunkat s úgy szeretnénk m egtudni róla, 
hogy kicsoda ő: barátunk, vagy ellenségünk, kedvesünk, vagy a vég
zetünk. Ügy szeretnénk egy kicsit kotorászni a zsebében, hogy vá j
jon m it hozott n e k ü n k ?! Örömöt, vagy bánatot, életet, vagy halált. 
De a Holnapnak ném a marad az ajka és m indig letakart az arca. 
Tarisznyája tele van pecsétes levéllel és m indennap csak egyet le
het felbontani belőle . . .

Már ez maga is m ilyen  gyönyörű prédikáció: hogy Isten  mindig  
a m át adja m inekünk. A  tegnap m ár elbúcsúzott tő lünk, a holnap 
még nem  érkeze tt meg, de a ma a m iénk. Ne sírjunk  tehát a teg
napon és ne gyötörd magad a holnappal. Légy gazda a m ának a fö ld
jén. Légy m unkás a ma m űhelyében  és légy hívő a ma tem plom á
ban. Ez annyit jelent, hogy úgy élj, m in tha  m a estig tartana az. 
életed. Siess elvégezni a m unkádat, hogy ne m aradjon utánad tenn i
való és javítani való. Végezd el becsülettel a ma m unkáját. Ez any
agit jelent, hogy ma szeresd az Istent. Ma keresd meg. Siess im ád
kozni, szavát meghallani, gyerm ekének lenni. B űneidet és m inden  
ügyedet Vele elintézni. Ne fe le jtsd  el, hogy a m ennyország m indig  
a ma küszöbén van. Ez annyit jelent, hogy siess szeretni. Ha valakit 
meg akarsz simogatni, vagy meg akarsz csókolni, m a tedd. Ha vala
k it m egbántottál, ma in tézd el: ma kérj bocsánatot. Ha tele van a 
szíved vagy a kezed ajándékkal, ma add oda. A  m unkádat az em 
bereknek, a hitedet a gyerm ekednek, a szívedet az Istennek.

A Holnap m indig pecsétes levél, de am ikor rem egve átveszed, 
lásd meg rajta a feladót: hogy m inden levél Istentől érkezik. Ez az 
újesztendő is és m inden napjának lezárt levele Istentől érkezik. — 
M ilyen m egnyugtató dolog levelet kapni attól, akit szeretsz. Még 
nem  tudom, m i van benne. Még nem  bontottam  fel. Csak a kezem 
ben tartom  és máris felm elegszik a szívem : Ö írta. Tőle jön az üze
net. Lehet, hogy vidám  hír érkezik  benne, lehet, hogy szomorú. De 
sem m iképpen sem  lehet rossz, hiszen sohasem akar bántani az, aki 
szeret. Ezt az esztendőt is Isten küldi. S te m iért félsz, miérté kér
dezed, hogy örülni fogsz-e, vagy sírni, hiszen ez az esztendő is A ttó l 
való, A k i a golgotái kereszten Jézus vérével írta meg vallomását 
néked: Örökkévaló szeretettel szeretlek téged! Isten nem  akar bán
tani. A k i egyetlen Fiát is odaadta érted és a Golgotáról K risztus  
vérével írta meg szeretetének és örök hűségének a levelét, m ost 
sem írhat neked m ást ebben az újesztendőben, m in t szeretetének
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és kegyelm ének m egáldott sorait. íg y  lesz ez az esztendő  is az ő  
végtelen szeretetének hívása és ígérete.

De így lesz ez az ú jesztendő Istentől való indítás is a számodra. 
Indulj nek i ú j lépésekkel az ú j esztendőnek. V edd észre, hogy ú j 
utak, ú j kapuk, ú j lehetőségek nyíltak  meg a számodra. Vedd észre, 
hogy ú j idő adatott néked a m unkára, ú j alkotásokra, ú j tervekre  
és ú j rem énységekre. Vedd észre a nagy ajándékot és lehetőséget, 
hogy te is újra résztvehetsz abban a nagy m unkában, a m ely ik  az 
em beri jólét kenyerét készíti, am elyik  az emberiség nagy család
jának őrzi és védelm ezi a békés otthonát. Vedd észre, hogy m indezt 
bátran és boldogan m egteheted, m ert az ú jesztendőt ajándékozó Is
tened ád néked  m indehhez erőt, időt, alkalm at és imádságot. Bizo
nyára hallottad te is régi szép m agyar népm esék ajkáról az 
aranykapu történetét. Ügy m ondja a mese, hogy m indenki, aki át
m egy a csodálatos aranykapu alatt, az m egváltozik, m egszépül és 
meggazdagodik. Mássá lesz a kapu alatt. Mire á tm egy a küszöbön, 
a betegből egészséges, a rútból szép, a gyávából hős és a boldogta
lanból boldog lesz. De m indenképpen  ú j ember. M inden újesztendő  
idején m egvalósul valam i az aranykapu meséjéből. A z ú j kezdet 
kapuja alatt ú j em ber lehet belőled. Űj, szabad, bátor és boldog em 
ber. Csak kezdd el újra Istennel az ú j időben az ú j életedet.

Legyen Ö a kezdet az életedben! — Vele kezdd el az esztendőt, 
a napot, a m unká t, a pihenést, a hétköznapot és az ünnepet. A z  
Övé legyen az első szó, am ikor em berekkel szóbaállsz, hogy tudjál 
ve lü k  a szeretet nyelvén  beszélni, ö v é  legyen az első szó, am ikor 
öröm ér, vagy■ bánatba botiasz, hogy a hitedet el ne rontsa és el oltsa 
a kacagásod vagy a sírásod, ö v é  legyen az első szó, am ikor elin
dulsz, hogy el ne tévedj, hogy biztos legyen a lépésed.

És m ost gondolj vissza az első gyerm eklépéseidre. O tt álltái a 
szoba közepén egyedül és tehetetlenül. A z a kicsi ú t az egyik szék
től a m ásikig m ilyen  m esszinek látszott. És m ilyen  nehéznek. De 
valaki, aki nagyon szeretett, az édesanyád, vagy az édesapád, ott 
állt m ögötted és kitárta karjait elinduló életed felé. Elindultál és 
olyan öröm volt járni. — Indulj csak neki bátran! Indulj csak neki 
rem énykedve az újesztendőnek. Ne fé lj és ne rettegj. Kegyelm es 
keze kitáru l és vigyázva kísér el a küszöbtől. A z  első lépéstől az 
utolsóig.

Űjesztendő első napján itt  á llunk megdobbanó szívvel és hoz
zánk lép a Holnap. M egfogja a kezünke t és m enni kell vele ism e
retlen útra. De a há tunk m ögött ott van az Isten. A z erős, a hatal
mas, a gondviselő, a megváltó Isten. Belékapaszkodunk a h itünkkel, 
az imádságunkkal.

M ajd meglátod, m ilyen  öröm lesz járni Vele és az ö  kezén a 
Holnapok ú tján  . . .  biztos lép ésse l. . .  boldog lépéssel. . .

FRIEDRICH LAJOS
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HElVÖnH A HAZAFIAS nÉ P F R O nT B flfl
D. Dr. V É T Ó  L A J O S

A HÁBORÚ ROMJAIBÓL MEGÉPÜLT HAZÁNKBAN minden h a
talom a népé. Az a nagy változás, am it a felszabadulás hozott magával, 
lényegileg éppen ezt jelenti. Előzőleg ugyanis nem így volt. A hatalom  
nem a népé volt, hanem  egy kicsinyke úgynevezett felső rétegé, mely 
a népben rejlő óriási erőforrást önző célokra használta. A nép azonban 
az egész földkerekségen kezdett öntudatra ébredni. Néhol jobban, néhol 
gyöngébben. Nálunk is nyiladoztak a szemek. A nép jogokat követelt 
magának. A hatalom  birtokosai azonban azzal intézték el a nép követe
lését, hogy a m agyar nép még nem érett arra, hogy a sa já t sorsát irá 
nyítsa.

Ebben a kifogásban volt is valam ilyen féligazság. Kétségtelen, hogy 
népünk sok más közeli és távoli néphez képest általános műveltség, po
litikai fejlettség tekintetében épp úgy elm aradott volt, m int ahogyan 
gazdasági téren  is színvonala mélyen a latta  m arad t sok más nép élet- 
színvonalának. Viszont azok, akik a hatalm at nem akarták  megosztani 
a néppel, igyekeztek m indent elkövetni, hogy a m agyar nép ne m űve
lődjék, s továbbra is minél elm aradottabb legyen. Népünk elm aradott
ságának m egtartásában lá tták  hatalm uk legfőbb biztosítékát.

Egész jövőnk azon fordul meg, m iképpen tud élni népünk azzal a 
hatalommal, mellyel a felszabadulás m egajándékozta. Vagyis: hogyan 
tudja kormányozni önmagát, berendezni új állam át, felépíteni új hazá
ját, megvédeni szabadságát. Nem egy dicső forradalm unk, szabadság- 
harcunk volt m ár, melyben a nép a hatalm at a kezébe ragadta. Ezt a 
hatalm at azonban mindig kicsikarták a kezéből, nem utolsó sorban azért 
is, m ert új hatalm ával nem tudott megfelelő módon élni, szabadságát 
nem tud ta megvédelmezni. Valahogy úgy van, hogy könnyebb a h a ta l
mat megszerezni, m int vele bölcsen és jól élni, s azt meg is tartani.

A Hazafias Népfront egészen röviden szólva a rra  való, hogy népünk 
legszélesebb rétegei, m ondhatnánk m indenki kivegye a részét a politi
kai hatalom  gyakorlásából. Egyszersmind kitűnő iskola arra, hogy m a
gyar népünk m egtanuljon politikai hatalm ával élni önmaga, minden 
polgára s egész hazánk javára.

Ezen a világon m inden jó t meg kell tanulnia az em bernek. Az or
szág kormányzásának, a hatalom  gyakorlásának a művészetét is. A ta 
nulás akkor igazi, ha rögtön gyakorlattal párosul. A Hazafias Népfront
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a hatalom  gyakorlásának életben és valóságban való m egtanulására ad 
lehetőséget. Üszni nem lehet csak könyvből megtanulni. Az, aki m ár 
volt a vízben s m egpróbált úszni, m indjárt jobban érti az úszás szabá
lyait is. Ha népűnk részt vesz a közügyek intézésében, sokkal jobban 
fogja érteni azokat a feladatokat, melyek megoldása m indnyájunkra 
nézve annyira fontos. — M egmaradva hasonlatunknál, tudvalévő, hogy 
az úszás kockázattal jár. Eleinte sokkal nagyobb m egerőltetést igényel, 
m int am ikor m ár az úszás jól megy. Az ország kormányzásában, a nép
hatalom  gyakorlásában való részvételünk se megy hibák, zökkenők, 
tévedések s főleg erőink fokozott la tba vetése nélkül. Főleg am ikor jobb, 
különb életet akarunk  építeni népünk és utódaink számára. De a gya
korlat teszi az em bert ezen a téren is m esterré. A nép akkor .tanulja 
meg, hogy jól irányítsa a sa ját sorsát, biztosabban és jobban építse szebb 
életét, ha szívvel-iéiekkel részt vesz a közügyek intézésében, a számára 
biztosított néphatalom  gyakorlásában. A kik szeretjük nem zetünket és 
hazánkat, akik nem akarunk  hiábavaló életet élni, akik valam ivel sze
retnénk hozzájárulni hazánk jobb jövőjének kialakításához, hálás öröm
mel fogadjuk a nagy alkalm at és értékes lehetőséget, melyet ehhez a 
Hazafias Népfront m indnyájunk előtt feltáruló kapuja nyújt.

A keresztyén egyházak hívő tagjai lényeges részét jelentik a magyar 
népnek. Abban a hatalom ban, mely a népé, ők is osztoznak tehát. M a
gyar evangélikus egyházunk népe is lehetőséget kap a Hazafias Nép
frontban arra, hogy hazaszeretetével, tisztult erkölcsi felfogásával, testi 
és lelki erőivel segítse előbbre vinni és megoldásra segíteni a közügye
ket. Isten történelem form áló akarata  jeleként vesszük, hogy hazánkban 
idáig ju to ttak  a dolgok. Hisszük és valljuk, hogy ebben is U runk aka
rata  érvényesül, aki szabadságra hívott el bennünket, az ö  fiainak dicső 
szabadságára. Szabadságunkkal élni is kívánunk. Tudatában vagyunk 
annak, hogy népünk szabadságáért és jövendőjéért Isten és ember előtt 
felelősek vagyunk. Ennek a felelősségünknek tudatában vállaljuk m ind
azt, ami a Hazafias Népfront keretén belül feladatként jelentkezik szá
m unkra.

Egyházunkban tudvalévőleg ősrégi időktől fogva presbiteri önkor
mányzat van. Gyülekezeteink közgyűléseiken, egyháztanácsaikban in té
zik ügyeiket. Ezek a közgyűlések, egyháztanácsok (idegen szóval pres
bitériumok) sok hittestvérünk szám ára jó iskola a rra  nézve is, hogy a 
hazafias közügyeket m iképpen kell intézni a Hazafias Népfrontban. Köz
gyűléseink, presbitérium aink akkor állanak hivatásuk magaslatán, ha 
bennük az egész gyülekezet kormányozza önmagát. Valahogy, de na
gyobb m éretekben hasonlóan kell elképzelnünk a Hazafias Népfrontban 
s esetleg a tanácsokban végzendő munkát. Tisztán kell látnunk a fel
adatokat s azokat közös akaratta l a legjobban megoldani, — ez a leg
fontosabb.

A -Hazafias Népfront előtt rendkívül fontos feladatok állanak. Eze
ket a feladatokat három  csoportba oszthatjuk. Foglalkozni kell a szű- 
kebb értelem ben vett helyi feladatokkal, vagyis igyekeznünk kell a sa 
já t lakóhelyünk, m unkahelyünk területén feladatainkat világosan fel-
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ismerni és teljes odaadással megoldani, hogy így egyre m agasabbra 
em elkedjen lakóhelyünk népének műveltsége, életszínvonala. Ugyan
akkor az országos feladatok tisztán látása s az értük  való fáradozás is 
szükséges. Végül az egész emberiség történelm ével összefüggő feladato
kat, szabadságunk és békénk védelmét, a tartós béke biztosítását a le
hető legteljesebb m értékben szolgálnunk kell.

Népünk és az emberiség feladatainak megoldásához sok erőre van 
szükség. Lelki erőre is, tehát bölcseségre, szeretetre, lelkesedésre, önzet
lenségre. Sok kicsi sokra megy. Ha népünk tagjai a bennük levő jóaka
ratot szépen összesítik és felhasználják, soha nem láto tt fejlődésnek, 
haladásnak, em elkedésnek lehetünk a tanúi és a boldog részesei. Az a 
világosság, az a só és az a kovász, mely az Isten igéjén nőtt és belőle 
táplálkozó keresztyén lelkek sajátja, így lehet javára egész népünknek 
és az egész emberiségnek.

M int magyarok és m int evangélikusok nagy történelm i elődjeink, 
Tessedik Sámuel, Petőfi Sándor nyomdokain az új idők új feladataival 
birkózva, örömmel fogadjuk a Hazafias Népfront adta lehetőségeket. 
Élünk is velük. Örömmel látjuk, hogy annak  a hazaszeretetnek az ered
ményeképpen, melyet evangélikus egyházunk az elm últ tíz esztendő so
rán  az ország újjáépítésében tanúsított, sok fiát, lányát, lelkészét lá t
hatja a Hazafias Népfront vezetőségeiben. De akár vezetők vagyunk, 
akár nem, mindenképpen tudatában vagyunk annak, hogy Isten tö rté 
nelemformáló akaratának  megfelelően em beri életünk új formái közé 
jutottunk. Egyházunk ebben az új életform ában egyre jobban m egtalálja 
helyét. Az újesztenő új lehetőségeket nyújt a m egújult életre. Az időket 
és az alkalm akat Ő adja, a mi dolgunk, hogy az idővel és alkalm akkal 
bölcsen és hasznosan éljünk.

Hermáim Hasse:

A z üveggyöngy játék
Világegész zenéje, mestereknek 
harmóniája, hangok messzisége!
Szívünkben ünnep áhítata reszket, 
boldogabb korok nagyjait idézve.

S repít a szent titok, a mágikus jel, 
emelkedünk: a pálya végtelen 
s határa közt viharzik életünkkel 
a fényes képpé tisztult értelem.

Nyomunkban hunyt csillagképek jegével 
— szolgálatukban lett sors életünk — 
s a körből már pályánk sohase tér el, 
mert csak a szent Középre eshetünk.

Vidor Miklós fordítása
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I[LS^Ä®Äi>TF IFÄ©TO1OT
Nem szeretem a fagyöngyöt.
Kicsi, sűrfi zöld lombja haragos színű. Az emberi testen a halálos 

kór piros virágait lázrózsáknak nevezik. A fa „lázrózsái” a fagyöngyök. 
Erdők szélén mindig szomorúan nézem a hatalmas faóriások szárazon 
meredező ijedt ágait, amik között itt-ott élénken virít a fagyöngy kicsi 
zöld lombja.

Él ósdi. Fáj látnom. Elszívja a fa életnedvét. Meg kell halnia a fának, 
hogy ő élhessen.

A gyümölcse is talmi. Kicsi bogyócska, üveges a fénye. Olyan, mint 
amikor üvegből készítenek szőlőfürtöt. Látszatra egészen igazi, csak épp 
az élet csillogása hiányzik róla. A halódó nagy fának üvegesedő kis sze
mei a fagyöngy bogyói.

Nem szeretem a fagyöngyöt.
Koraőszön, amikor az erdő színekben sírja el halódó bánatát s mondja 

el hosszú, csendes meséit, a Blikkben jártam. Napokon át barangoltam 
sűrű erdőiben s kapaszkodtam le-föl a szikláin. Leültem szót váltani a 
mészégetőkkel, míg sűrűn szállt a füst a kis piramis tetején s öles ha
sábfákat nyelt el benne a tűztér fehéren izzó pokla. Lehajoltam a légyölő 
galóca fehérpettyes piros sapkájához s nagy távlatokat kitáró csúcsokra 
másztam. Hallgattam a Szalajka lemélyített forrásának zúgó moraját, míg 
fenn a szédítő magasban zörögve vitték a csillék drótkötélen a követ. 
Erdészek játékán derültem, amikor lámpaüveggel utánozták a szarvas- 
bőgést s az Istállóskő Erősének ritkaerdős oldalából hosszan felelt rá az 
erdők koronás királya.

De a szép napok legmélyebb emléke egy elszáradt fagyöngy volt. 
Ilyet eddig még sohse láttam. -__

A Látókövek egyikén ültem, amikor észrevettem egy dúslombú fa
óriás ágai között. Eddig száradó ágak között viruló fagyöngylombokra szo
morodtam csak rá, — most viruló lombok között nézhettem az elszáradt 
fagyöngyöt. Az élet győzött az élősdi fölött.

Mi mindent rejt a Bükk! Néhány perce hagytam el a kolostori romok 
törött gót íveit, ahol egykor apácák suhantak halkan, mint az álom, míg 
körüskörül az erdőt Nagy Lajos vadászkutyáinak csaholása verte fel. 
Amott meg balra a dédesi várrom hírei sok jajszót, könnyet és vért a török 
időkből. Zsolozsmát rejtő hajdani gót ívek s harci kopját rontó egykori 
várfalak között mindent befednek a lombok, ahol elszárad a fagyöngy is, 
mert az erdő életet takar és akar.

Látóköveken ülve idők mélyébe figyel a szívem. Itt rózsafüzér imái 
neszeznek halkan, amonnan Allah-Allah harci kiáltását hozza a szél. Kö
zöttük az elszáradt fagyöngy üzen: meghal a gyűlölség s csitul a harci zaj, 
mert győz az élet s a béke.

Csitul a harci zaj — igaz ez? — kérdem á fagyöngyöt. Naív vagy, 
mint az a kievi gyermek volt, akit apja holtteste után élve dobtak a ve-
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rembe a náci katonák s amikor lapátolták rá a földet, így sírt fel: miért 
szórtok homokot a szemembe?

Naiv vagy, hiszen a bikini szigeteken hatalmas füstoszlop tört az ég
nek, mint a mesebeli bűvös palack gonosz szellemének gigantikus mása 
s hol a varázsszó, amely visszaparancsolja?

Naív vagy, hiszen Aikicsi Kobojáma, a japán halászhajó távirásza is 
meghalt, pedig csak a füstoszlopból aláhulló pernye érte!

Naív vagy, hiszen a japán háziasszonyok remegve néznek főtáplálé
kukra, a halra, mert rádióaktív s halált rejt. Mintha a magyar rónák 
ringó búzakalásza arzént szívna a földből.

Naív vagy, hiszen nézd: félnek az emberek a holnaptól, mert fegyver
csörgés titkát rejti s gazdasági hidegháborúk nyomorúságát küldi követül 
előre.

Kell, hogy ez így legyen?
Nem kell! — hirdeti a fa, amelynek életdús törzsén elszáradt a fa

gyöngy. S a régi vadászkürtök és harci kiáltások közé belevegyül egy 
hang. Sokhi indiai tábornok hangja, aki tudja a koreai anyák könnyét 
és fiaik jajszavát és ismeri a vietnami őserdők sűrűjét s tudja, mit rej
tenek azok s aki először adta ki a szót: tárgyalni, tárgyalni, tárgyalni, — 
amit azóta hangossá zúgott a fél világ.

Nem kell, valóban nem kell, hiszen ime azóta lassan felszáradnak a 
könnyek Koreában s elnémultak a fegyverek Indokínában. Lehet így is 
s ez az élet.

Miért jut mindez eszembe itt a bükki Látóköveken egy elszáradt fa
gyöngy mellett, sokezer kilométer távolságban Bikinitől, Aikicsi Kobojama 
sírjától és Sokhi tábornoktól? Egyszerűen azért, mert kicsi a föld. Ahogyan 
nincs idői távolság, mert a dédesi Szalacsi várkapitány hőstette ma is 
erő bennünk s ahogyan a szentléleki kolostor zsolozsmás imáinak-ma is 
megvan az eredője, úgy nincs térbeli távolság sem, mert a bikini füstfelhő 
felszálltakor nálunk is mértek rádióaktív kilengéseket, a koreai és indo
kínai fegyverzaj a mi csendünket is megtörte, a japán háziasszonyok gond
ja nálunk is gond, hiszen dús piac, telt pultok, emberi élet, műveltség, jólét 
és a holnap reménysége mind attól függ. . .

. . .  — igen, attól, hogy elszárad-e a fagyöngy.
- Koren Emil

AM IK O R LUTHER egyszer hal
lotta, hogy gyerm ekei civakodnak, 
veszekednek, de aztán hamarosan 
újhói m egbékélnek egymással és 
elcsendesednek, így szólt: „Drága, 
jó Istenem, m ennyire tetszhetik- 
neked az ilyen gyerm ekek játéka  
és élete! A  haragjuk csak arra va
ló, hogy megbocsássanak egymás
nak.**

Mi Luther nézete az egyház és az 
állam egymáshoz való viszonyáról?
Szívügyünk, hogy a két birodal
m at a lelkit és a világit, a tem p
lomot és a tanácsházat össze ne 
keverjük, m ert m áskülönben egyik  
felfalja  a m ásikat, és m indkettő  
kárt szenved.
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Krisztus egyháza ma
az egész világot átfogó közösség

EZ A BIZONYSÁGTÉTEL abból az üzenetből való, m elyet az 
Egyházak Világtanácsa második nagygyűlése bocsátott ki a világ 
keresztyénéi felé. Az Egyházak Világtanácsa több m in t százéves 
előkészítés u tán  több hatalm as ökum énikus világmozgalomból fo r
m álódott 1948-ban az am szterdam i első világgyűlésen. Az öku
m énikus mozgalmak az egyház egységét keresték. Az Egyházak 
Világtanácsa is a rra  szolgál, hogy keresse és m unkálja az egyhá
zak egységének ú tjá t. Ma ez a mozgalom, — és m ost m ár bizton 
m ondhatjuk, — hogy ez az egyházi felekezetközi világszervezet 
odáig ju to tt, hogy a világ pro testáns és orthodox egyházainak n a g / 
többségét foglalja m agában és biztosítja közöttük az együttm űkö- 
désú A M agyarországi Evangélikus Egyház és a M agyar Reform átus 
Egyház tagegyházai ennek a világszervezetnek. Az ökum énikus 
mozgalom hosszú m últra  tek in t vissza M agyarországon is s az Egy
házak Világtanácsa létrehozásában 'm i is kezdettől fogva részt- 
veszünk. K üldötteink jelen  voltak az am szterdam i első gyűlésen is 
s a hat évenként ta r to tt nagygyűlések során m ost jelen  voltak a 
második nagygyűlésen az A m erikai Egyesült Á llamok területén , 
Chikágó külvárosában: Evanstonban. Az evanstoni egyetem  látta  
vendégül az 54 országból 179 egyházból kü ldö tt 1298 hivatalos 
részvevőt. A hivatalos részvevők közül 502 egyházának szavazati 
joggal felruházott delegátusa volt, a többi megfigyelő és hivatalos 
látogató. A M agyarországi Evangélikus Egyház D. dr. Vető Lajos 
és D. Dezséry László püspököt kü ld te  hivatalos delegátusként 
Evanstonba. A M agyar R eform átus Egyház D. Bereczky A lbert 
és P é te r János püspököt, valam int dr. P ap  László teológiai dékánt 
delegálta. Az öt m agyar egyházi férfiú  kiküldését a két m agyar 
protestáns egyház 70 tagú tanulm ányi bizottságában végzett hosszú 
és gyümölcsöző teológiai tanulm ányi m unka előzte meg. Ez az egy
házaink legjobb teológusait m agában foglaló tanulm ányi bizott
ság részletesen foglalkozott m indazzal a teológiai kérdéssel, m elyet 
az Egyházak Világtanácsa m ásodik nagygyűlésének tém ájául k i
tűztek. A gyűlés főtém ája az volt, „K risztus a világ rem énysége“.

De azt is elm ondhatjuk, hogy a m agyar delegáció kiküldését 
nem csak egyházaink hivatalos szervei és nemcsak egyházaink teo
lógusai készítették  elő és kísérték  nagy figyelemmel, hanem  egy
házaink valam ennyi gyülekezete résztvett a nagygyűlésen a leg
fontosabb szolgálattal, azzal, hogy im ádkozott egyénenként és gyü
lekezetenként azért, hogy az evanstoni nagygyűlés előrevigye a 
világ keresztyénségét a jó szolgálatok ú tján . M ondhatjuk, hogy a 
két egyház egész népe könyörgött az egész világkeresztyénség kö
zös bizonyságtételéért, hogy az az egyház U rának szándéka szerint
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tö rtén jék  az egész egyház és az egész em beriség javára. A k é t m a
gyar protestáns egyház közös bizonyságtételt készített az evan- 
stoni nagygyűlésre és ezt a bizonyságtételt elfogadta a m agyar 
baptista  és a m agyar m ethodist^ egyház is. Ennek a négy egyház
nak kiküldötteiből alakult M agyar Ö kum énikus Bizottság a v i lá g i 
m inden tá jára  elküldötte ezt a bizonyságtételt és Istennek való * 
hálával m ondhatjuk, hogy ennek a bizonyságtételnek m ondani
valója hozzájárult a nagygyűlés sikeréhez.

Egyházi delegációnk kiküldését az A m erikai Egyesült Á lla
mok korm ánya meg akarta  akadályozni. Az am erikai külpolitika 
azt a célt tűzte m aga elé, hogy az Egyházak Világtanácsa nagy
gyűlését propaganda célokra használja fel és m egkísérli, hogy a 
világ legfontosabb egyházi vezetőit és ra jtu k  keresztü l az általuk 
vezetett egyházakat a maga világpolitikájának szolgálatába állítsa.
Ez a világpolitika a háborús készülődésnek, a szocialista országok 
és népi dem okráciák elleni tám adásnak, a népek közötti viszályok 
előidézésének és ezen keresztü l a tőkésgazdálkodásriak és a gyar
m atosítás rendszerének a biztosítására és továbbfolytatására irá 
nyul. Az am erikai korm ány veszélyesnek ta rto tta , hogy az ú. n 
keleti országokból egyházi delegációk érkezzenek az Egyesült Á lla
mokba és hogy az Egyházak Világtanácsa m unkájá t a m aguk bi
zonyságtételével befolyásolják. Az am erikai egyházak jórésze és 
a világ különböző egyházainak döntő többsége azonban m egvédel
m ezte az Egyházak Világtanácsa nagygyűlését az am erikai k o r
m ány ellen abban a tek in tetben , hogy az ne egyoldalú nyugati 
egyházi gyűlés jellegét hordja és abban a tek in tetben , hogy a ke
leti egyházak részvételével a V ilágtanács m egm aradhasson világ
tanácsnak, vagyis az egész világ egyházait m agába foglaló egyházi 
szervezetnek. A m agyar protestáns egyházak a nagygyűlésre való 
készülés közben és a m agyar egyházi delegáció evanstoni szolgá
latával is m indvégig arra  törekedtek , hogy a m aguk részéről biz
tosítsák az Egyházak Világtanácsa egyházi jellegét. A m agyar pro 
testáns egyházak Istentől ve tték  azt a világosságot, hogy egyházak 
tud janak  és akarjanak  m aradni, a szocializmust építő országban 
szolgálva a népnek Isten evangélium ával. De Istentől ve tték  azt a 
világosságot is, hogy az egyházak élete nincs társadalm i rendsze
rekhez kötve s ezen keresztü l azt is, hogy higyjének a kü lönbőz '5 
társadalm i rendszerek békés együttélésében, teh á t dolgozzanak az 
em beriség békéjéért. Ezek az állásfoglalásaink vezették  a m agyar 
delegációt Evanstonban is, ahová végül is m egkapták az Egyesült 
Államok korm ányától a beutazási vízum ot és delegációnk elvé
gezte a maga szolgálatát Evanstonban annak ellenére, hogy az 
Egyesült Államok korm ánya korlátozta őket vallásszabadságuk
ban, szólásszabadságúkban és mozgási szabadságukban egyaránt. 
Politikai erő el tud ta  érni, hogy a keleti egyházi delegációk be
utazási engedélyeit korlátozzák, de Isten hatalm a el tud ta  érni, 
hogy az Egyházak V ilágtanácsa nagygyűlése békésen és testvérie-
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sen lefolyhassék, sőt azon nyilvánvalóvá legyen, hogy a világ poli
tikai kettéosztottsága ellenére is az egyházak, m in t Jézus K risztus 
testének részei nem csak találkozzanak, hanem  azzal a meggyőző
déssel is térhessenek haza, hogy együtt tudnak  m aradni Jézus 
K risztus szent nevében az em beriség szolgálatában.

Az Egyházak Világtanácsa nagygyűlése hatalm as tanulm ányi 
anyagot dolgozott ki a világ egyházai részére, m ellyel ezek a kö
vetkező hat esztendő a la tt foglalkozni fognak. Ezek az Evanston- 
ban fe lvete tt teológiai tém ák fogják irányítan i a különböző egy
házak közötti békés és testvéri beszélgetéseket a következő nagy
gyűlésig. Azok a tanulm ányi tém ák, am elyeket i t t  alapul elfogad
tak, jó kiindulópontok az egyházhoz való közeledésre, egymás 
problém áinak és helyzetének m egism erésére s nem  kevésbbé arra. 
hogy az em beriség javára  szolgáló közös egyházi cselekvés irá
nyítói legyenek.

A nagygyűlés ezeken kívül fontos határozatokat hozott. Ezek 
közül a legfontosabb a konkré t mai nem zetközi helyzetre vonat
kozik és kifejezi az egyházak K risztustól tan u lt békeszeretetét és 
azt az állásfoglalását, hogy az em beriség szám ára fenn kell ta rtan i 
a békét. Az egyházak ebben a határozatban állást foglaltak a hidro
génbom bával és a töm egpusztító fegyverekkel szemben. H itet te t 
tek  a m ellett, hogy a különböző társadalm i rendszerek békés 
együttélését biztosítani lehet. Javasolták, hogy a nagyhatalm ak 
korm ányfői további békés tárgyalásokkal biztosítsák a nem zetek 
közötti megegyezést, az em beriség tartós békéjét.

A nagygyűlés végül üzenetet in tézett a világ keresztyénéihez. 
Ez az üzenet a rra  a nagy és m indannyiunkat éltető tapasztalatra 
tám aszkodik, hogy az egyházak együtt tudnak  lenni, keresvén egy
mással a békés jó viszonyt s keresvén együtt az egyház egységét. 
E gyütt tu d tak  lenni, sőt bizonyosakká váltak  abban, hogy együtt 
is tudnak  m aradni. Az Egyházak V ilágtanácsa tagegyházai Isten 
irán ti hálával állapíto tták  meg, hogy „K risztus egyháza ma az egész 
világot átfogó közösség“. Az üzenet így fejeződik be:

„Isten senkit sem h a g y  közülünk m agára. M inden helyen Ö 
g y ű jtö tt egybe m inket, hogy az ö  családja legyünk, m elyben a ján
dékait és. bocsánatát vehetjük . V ájjon m egbocsáttok-e egymásnak, 
m in t ahogy K risztus m egbocsátott nektek? V ájjon gyülekezetetek 
Istennek egyik igaz családja-e, ahol m inden em ber o tthonra ta lá l
hat és tapasztalhatja, hogy Isten határta lanu l szereti őt? M inderre 
m agunkban képtelenek vagyunk. De K risztus ereje m indenre elég
séges. Nem tud ju k  m it hoz a jövő. De tud ju k  azt, hogy Ki jön fe
lénk. Az, Akivel m inden nap találkozunk és Aki o tt áll előttünk 
m ajd a végén — Jézus K risztus, a mi U runk,

Ezért m ondjuk néktek: legyetek örvendezők a rem énységben!“
1954-ről ezt a feladatot hoztuk m agunkkal erre  az évre: le

gyünk örvendezők a rem énységben, im ádkozzunk és dolgozzunk 
tovább az egyházak egységéért és a világ békéjéért!
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ERŐS SZÓRVÁNYOK
é p ü l ő  t e m p l o m o k

M agyarhoni evangélikus egy
házunk kerek 150 év óta figye
lem rem éltó folyam aton megy 
át. Azok a m inden irányba ki
ható lelki, szellemi, gazdasági 
és társadalm i mozgalmak, am e
lyek azóta egyre jobban fű tik  
Európát, nem  hagyták m ozdu
latlanul hazai egyházi viszo
nyainkat s h íveinket sem. Az 
elvárosiasodás s különösen a 
századforduló polgárosodása, ké
sőbb pedig a feltörő iparoso
dás jelentős népességcserével is 
já rt.

Egyházunkban ez annyit je 
len tett, hogy a nagyobb gyüle
kezetek lélekszám a ném ileg 
m egcsappant s m egjelent s sú 
lyos, nagy kérdés: a szórványo- 
sodás. Ez egy fel elől szomorú je 
lenség is, hiszen evangélikussá- 
gunk töm bjének lazulását je len 
te tte  s a morzsolódó perem , a 
szórvány nehéz gondot okoz az 
egyháznak. Másfelől rem énysé
get is jelent, hiszen szórvány
sorsukban igen sokan és egyre 
többen ism erték  fel a küldetést.

K ialakultak és erősödni kezd
tek  a kis gyülekezetek. A lel- 
készi m unka szélesedésével és 
belterjessé válásával pedig több 
helyen m egindult az egészséges 
osztódás. A gondozhatatlanul 
nagy m am ut gyülekezetek ön
állósították filiáikat, vagy fel
osztódtak életerős kisebb gyü
lekezetekre.

Az új településeken, m egerő
södött szórványokban, önálló
sult filiákban és m egosztott

gyülekezetekben gyorsan je len t
kezett az égető kérdés: a tem 
plom hiány. A kü ldetéstudat s a 
rem énység erősödött s egym ás
u tán  em elkedtek  a tem plom fa
lak. A közvetlen m ögöttünk 
lévő nehány évtizedben csak 
m aga Sándy Gyula m űépíté
szünk több m in t ötven tem plo
m ot tervezett, am elyek fel is 
épültek. Ez a m indössze 325 
gyülekezetei számláló egyhá
zunkban rendkívül jelentős 
tény.

M ivel m ind a szórványkér
dés, m ind az épülő tem plom  
egyre inkább országos üggyé 
váltak, a közegyház ném et m in
tá ra  m egszervezte a Gusztáv 
Adolf G yám intézetet, am ely 
rendszeres országos gyűjtések 
ú tján  a rra  vo lt hivatott,, hogy 
segítsen a szórványokban lé tük  
kérdéseivel küzdő s a kis gyüle
kezetekben tem plom építésben 
m egrekedt evangélikusságon. Ez 
a testvéri megm ozdulás ideje 
te ljében  szélesen hullám zott, 
később azonban egyre jobban 
elü ltek  a hullám ok s az áradás 
n ivellált szintű csatornává ál
landósult. M egszokott és meg
kedvelt egyesülete volt egyhá
zunknak a Gyám intézet.

A legutóbbi évtized új fel
adatok elé állíto tta  egyházun
kat. Nagy nekifeszüléssel épí
te ttü k  ú jjá  a háborúrongálta 
épületeinket, m ajd  am ikor u ta t 
ta lá ltunk  a m ában, a tervezett 
élet m enetébe léptünk. Isten 
arra  szorított tö rténelm ünk  e
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szakaszában is, hogy az egyház 
m erjen  egyre inkább egyházzá 
lenni. Felszám oltuk az egyház 
m elle tt működő egyesületeket 
és sok m ás üggyel együtt a sze
retetszolgálat m inden ága szo
rosan beépült az egyház tev é 
kenységébe. Kialakult a közös 
összefogás szeretetszolgálata a 
gyülekezetek felé s lé tre  jö tt a 
Gyülekezeti Segély, am elynek 
keretében az országos egyház 
n y ú jt segítő kezet a szórvány
küzdelm eket vívó és tem plom - 
építéssel küzdő kis gyülekeze
teknek.

F elm értük a helyzetet s úgy 
láttuk , hogy ha a m ár épülőfél
ben lévő tem plom aink közül 
évente ké t tem plom ot a teljes 
befejezéshez segítünk, ö t-hat év 
a la tt m ind elkészülünk a m ár 
m egkezdett tem plom okkal. Nem 
kell ehhez sok. Ha m inden gyü
lekezetben a segítő szeretet e 
m unkájában elérik, vagy m eg
haladják a lélekszám szerinti 
egyforintos átlagot, nyert 
ügyünk van.

Ennek érdekében egyetem es 
egyháztanácsunk a G yülekezeti 
Segély keretében  m egindította 
a „Két tem plom ért“ akciót s 
m inden összevonható segély- 
összeget az elaprózódás veszé
lyének kiküszöbölésével az 
évente előre k itűzött célra fo r
dítja.

Egyetem es és kerü leti fokon 
term észetesen nem  rendelkez
nek az országos offertórium ok, 
perselypénzek és adom ányok 
azon hányada fölött, am ely a 
zsinati törvények rendelkezése 
szerint a gyülekezeteknél, illetve 
egyházm egyéknél m arad. A 
gyakorlati célt, az eredm ényes

segítést úgy é rjük  el, ha lelke
sen és áldozatosan tek in tünk  a 
k ije lö lt két tem plom  felé s a 
begyűlt összeg egyházmegyei 
hányadát pedig szórványgyüle
kezetek segélyezésére fo rd ít
juk. Világos, hogy m inél több 
gyűlik össze a ké t tem plom ra, 
annál több ju t egyházm egyén
ként a szórványoknak.

Az elm últ évben a zuglói s a 
pesthidegkúti tem plom ok m eg
segítése á llt e lő ttünk országos 
célként. K ifejezetten  azért, 
m ert ez a két tem plom  áll a leg
régibb idő óta befejezetlenül. 
Most vidéki tem plom ok kerü l
nek előtérbe s várják  az ország 
evangélikusságának áldozatos 
szeretetét.

A Gyülekezeti Segély még egy 
szem pontból égetően sürgősnek 
ta rtja  a m egkezdett tem plom ok 
mielőbbi befejezését. Egyhá
zunk részére ham arosan felére 
fog csökkenni megegyezésünk 
értelm ében az államsegély. 
A ttól kezdve a gyülekezetekre 
fokozottabb m értékben fog n e
hezedni a fenn tartás anyagi 
te rhe  s még kevesebb fog ju tn i 
építésre. Addig kell tehá t befe
jezni a m egkezdett m unkát, 
hogy azután a G yülekezeti Se
gély jelentősebben fordulhas
son a lé tfenntartással küzdő 
szórványok és kisgyülekezetek 
felé.

Aki to rnyot épít, vessen szá
m ítást — in t a próféta. ím e 
elő ttünk vannak a feladatok. 
Szám ítást vetettünk . Fogjunk 
há t össze a szeretet erejével s 
épüljünk  szórványokban és kis 
gyülekezetekben egyaránt.

v. Koren Emil
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HIROSIMÁTÓL — BIKINIIG
A z emberiség történelm ének örökké em lékezetes napja 1945. 

augusztus 6. Reggel negyed 9 óra tá jban  egy am erikai repülőgép 
jelent meg Hirosim a japán  város fölött. A szirénabúgásba és bom ba
robbanásba belefásult em bereket m egborzasztotta a félelem, de az
tán á rta tlan  felderítőnek vélve a gépet, fo ly ta tták  tovább életüket. 
A gyárak dolgoztak tovább, a hivatalnokok siettek  hivatalaikba, az 
asszonyok végezték házi m unkájukat, a  gyerm ekek játszottak. H ir
telen vakító láng lobbant, fülsiketítő  robbanás dörrent. A repülőgép 
lebocsátotta és az önműködő gyújtószerkezet fe lrobbantotta  az első 
atom bom bát. Á rrobbanáskor hatalm as tűzgöm b keletkezett az égen 
— benne m integy 1 millió Celsius-fok hőm érséklet — a m ásodperc 
kis töredéke a latt a m agasba szökött s u tána  hatalm as porfelhő bo
ru lt a városra. Csaknem éjszakai sötétség lett. Óriási tüzek keletkez
tek, épületek ezrei om lottak össze, 80 ezer em ber m eghalt, ugyan
ennyi megsebesült.

Mindez szinte m ásodpercek a la tt m en t végbe. A robbanás köz
vetlen környékén m inden és m indenki elégett, egy további körzet
ben — a hihetetlenül rövid égési idő folytán — ném i védelm et n yú j
to tt pl. egy vasbetonoszlop, aztán egy kb. két kilom éter sugarú kör
ben többé-kevésbbé súlyos rádióaktív  fertőződés, úgynevezett sugár
betegség lépett fel m indenkinél. Ez ném elyeket rövidebb-hosszabb 
idő a latt megölt, m ásokat évekre vagy egy életre beteggé tett.

A H irosim ában ledobott atom bom ba az urán ium  atom m agjá
nak széthasítása elvén alapszik. 1954. m árcius elején a Csendes
óceánban lévő B ik in i  korallszigeteken felrobbanto ttak  egy ú jabb , 
atom bom bát, közism ert nevén a hidrogénbom bát. Ez az úgynevezett 
te rm o n u kleá ris  hatás segítségével az atom okat nem  hasítja , hanem  
felépíti. A m int a szén égésekor a szén- és oxigén-atom ok“ egyesül
nek s ezáltal hő fejlődik, úgy a hidrogénbom bában a h id rogénato 
mok m agjai egyesülnek hélium -atom m á s ezáltal hatalm as hő fe j
lődik. A szén m eggyújtásához is gyújtó hőre van szükség. A hidro
génbom bában ezt az u rán ium -atom bom ba. segítségével á llítják  elő, 
s így az atom m agok egyesülésekor ennél nyolcszorta nagyobb atom 
energia szabadul fel és olyan hő keletkezik, m in t a napban (hiszen 
ott is hasonló folyam at megy állandóan végbe), teh á t m integy 6 
millió Celsius-fok. Ez a bomba több kilom éteres körzetben éget és 
pusztít s ellene a beton sem ad védelmet.

M ialatt 1946 nyarán  Párizsban a békekonferencia ülésezett, 
megkezdődtek a további am erikai atom robbantások a Bikini-szigetek 
térségén. Az év elején viszont az ENSZ atom energia-bizottságában 
a Szovjetunió javaslato t terjesz te tt elő, mely szerint 1. el kell tiltan i 
az atom fegyver gyártását és alkalm azását, 2. a meglévő készleteket 
meg kell semmisíteni, és 3. e tilalom  megszegőit az em beriség ellen 
súlyosan vétkezőknek kell m inősíteni. Az atom bom ba előállítói
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azonban figyelm en kívül hagyták ezeket a javaslatokat, bizonyára, 
m ert úgy Vélték,' hogy a saját bom bájuktól n ek ik  nem  kell félniük. 
1947-ben, m ajd  49-ben köztudom ásúvá lett, hogy a Szovjetunió is 
rendelkezik atom bom bával. S noha a Szovjetunió ennek- ellenére 
fen n ta rto tta  korábbi javaslatait az atom fegyverek eltiltására, ezek 
továbbra is süket fü lekre találtak . Inkább m egkezdték a sokkal gyil
kosabb hidrogénbom ba' előkészítését. 1953-ban, tavasszal felrobban
to tták  az első am erikai hidrogénbom bát, 1953. augusztusában pedig 
a Szovjetunióban tö rtén t hidrogénbom ba-robbantásról érkezett hír. 
1953. szeptem ber 30-án az Egyesült Államok elnöke végre késznek 
nyilatkozott az atom fegyverekről való tárgyalásra.

Persze az idáig vezető ú t nem  volt egészen egyszerű. A világ 
népei fokozatosan ébredtek ön tudatra  és egyre erősbödő harcuk 
is hozzájárult ahhoz, hogy a bom bák még nem  pusztítanak, de meg
szállottjai tárgyalóasztalhoz kényszerültek. 1949 áprilisában Pá
rizsban összeült a Béke Híveinek első világkonferenciája. P ro tes
táns egyházaink részéről o tt volt B ereczky A lbert és Vető Lajos 
püspök. Hazaérkezése u tán  Vető püspök ezt m ondta: „M indent el 
kell követnünk, hogy a háború t és a háború  gondolatát megsem m i
sítsük. Mivel a kongresszus ezt a célt szolgálta, ezért örülök annak, 
hogy részt vehettem  ra jta “. A konferencián résztvett egyházi em 
berek k iá ltvány t intéztek a világ népeihez és a konferencia ha tá 
rozatával egybecsengően állást foglaltak az atom fegyver eltiltása 
m ellett.

Az atom fegyver elleni küzdelem  a világ népeinek tömegmozgal
m ává az 1950. jún iusi stockholm i Béke-V ilágtanács-ülés nyomán 
lett. Ez az ülés felhívással fordult a világhoz, két egyszerű követe
léssel: tiltsanak  el m inden atom fegyvert és vezessenek be szigorú 
ellenőrzést a tilalom  végrehajtása fe le tt — háborús bűnösként bé
lyegezzék meg azt a korm ányt, am ely először alkalm az atom fegy
vert. V ilágszerte aláírásgyűjtés kezdődött erre  a felhívásra. Az 500 
millió aláírás között 7 millió m agyar név is szerepelt s ezek között 
ott volt evangélikus egyháztagjaink kezevonása is.

A harc m egélénkült. Egyre több és több em ber lelkiism erete 
éledt fel. Az egyházak egyre inkább la tbavetették  erkölcsi súlyúkat 
és felem elték szavukat az em beriséget fenyegető veszedelem elhá
rítása  érdekében. 1951-ben a berlini Béke-Világtanács ülés az öt 
nagyhatalom  békeegyezm énye m ellett foglalt állást. Az aláírásgyűj
tésben elől já rtak  egyházunk lelkészei is. Lelkészeink és gyülekeze
teink egyre inkább felsorakoztak a békéért való küzdelem re annyira, 
hogy 1952. novem ber 13-án Dezséry László püspök a budapesti lel
készek békeértekezletén elm ondotta, hogy a m i egyházunk béke
egyház.

Protestáns egyházaink békeküzdelm ének eredm ényei is je len t
keznek m ár. Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottsága az 
1952—53-as esztendő fordulóján az indiai Lucknowban tárgyalja a
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rriagyar egyházaknak a békével foglalkozó levelét és állást foglalt 
maga is a béke m ellett.

1954 tavaszán a Bikini-szigeti hidrogénbom ba-robbantás meg
rázta az egész világot. A lelkészek és egyes egyházak hangjához 
azután odacsatlakozott m aga az Egyházak V ilágtanácsa is. Az evan- 
stoni világgyűlés felhívással fo rdu lt m inden nem zethez, hogy „tar
tózkodjanak a hidrogénbom ba és m inden m ás töm egpusztításra 
alkalm as fegyver használatával való fenyegetéstől. Ilyen tartózko
dás konstruk tív  lépést jelen tene a ta rtós béke felé a félelem  jelen  
korszakában . . .  Az igazi békét nem  lehet a félelem re felépíteni. 
Balgaság azt hinni, hogy a hidrogénbóm ba a béke záloga lehet.“ 
A felhívás ezután követeli, hogy a keresztyének „sürgessék a te r 
m onukleáris fegyverek kiküszöbölését és a fegyverzet csökkentését, 
hatékony nem zetközi ellenőrzés m ellett.“

Az em beriség életének és történelm ének egén m inden eddigi
nél hatalm asabb viharfelhő van. A Bikini hidrogénbom ba-robban
tás felhője ez. É let-halál kérdése, hogy vigyázzunk erre  a felhőre, 
akkor is, ha a mi szám unkra ta lán  csak a lá th a tá r szélén gomoly- 
gónak tűnne is.

Ilyennek lá tta  az a néhány japán  halász is, akik békésen halász
tak a Csendes-óceánban, k ívül a k ísérleti robbantás veszélyességi 
zónáján. „A felhő egyre lejjebb ereszkedett — m ondotta egyikük 
— m ajd egyszerre csak szürke ham u hu llo tt ránk, belepte a ru h án 
kat, arcunkat, h a junka t és elboríto tta  a hajó t is. A ham u forró volt 
és égetett. Vízzel kezdtem  mosni, de bár a ham u lejött, a forróság 
nem csökkent. Később sebek ü tö ttek  ki ra jtu n k  és am ikor partra  
értünk, m ár úgy éreztük, hogy m inden erőnk elveszett.“ A rádió
aktivitás á tha to tta  egész szervezetüket, m egbénította a csontvelő m ű
ködését. Állandó orvosi küzdelem re van szükség az életük fenn tar
tásához. A robbantás következtében óriási m ennyiségű anyag vált 
rádióaktiv-sugárzóvá, m ely a felső légr-étegekbe k e rü lt s onnét köny- 
nyen visszaju that a földre. A halászok kezelőorvosa m ondotta: 
„Gondolom, Európa sincs biztonságban az ilyen eső ellen, ha a h idro- 
génbom ba-kísérletek fplytatódnak. Ezért is gondolom, hogy nem  
csak japán  ügy küzdeni még a k ísérletek ellen is, hanem  az egész 
világ ügye.“

Az orvosok keze között a sebesült halászok m agukhoz tértek. 
Csak az egészségüket nem  tud ták  visszakapni. Egyiküknek még az 
életét is elrabolta a kaini kísérlet.

Aikicsi Kobojáma  japán  halász m eghalt. É lt 39 évet. Élete utolsó 
esztendejében reáhullo tt a hidrogénbom ba ham uja és 6 hónapra rá  
m egszűnt a szive dobogni. A szava azonban szól hozzánk. Életében 
m ondotta még, de nekünk soha nem  szabad elfelejtenünk: „Legye
tek azon, hogy többé senkit se érjen  hasonló szerencsétlenség.“

ZAY LÁSZLÓ
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Az alább felsorolt események egyházunk múltévi történetéből 
valók. Időrendben, egymás mellé sorozott pillanatfelvételek. Mégis 
egyaránt érzékeltetik egyházunkban a folyamatosságot és a változá
sokat, vagyis azt, hogy egyházunk élő. A pillanatfelvételeket nem 
január elejétől, hanem még az előző év ádventjétől kezdve sorakoz
tatjuk fel, mert az egyházi élet ritmusa gyakorlatilag is nagyjából 
az egyházi esztendő menetéhez alkalmazkodik.

Az egyházi életről készült fényképfelvételek mindig környezeté
vel együtt mutatják be egyházunkat. Ez a környezet nemcsak hát
tere, hanem szolgálati területe is az egyházi életnek. Ezért szükség
szerűen kerültek a múlt évben is az egyházi események összefüg
gésbe népünk, hazánk és az egész emberiség életének eseményeivel.

Az egymás mellé sorakoztatott képekkel indítást kívánunk adni 
a hálaadásra és az önvizsgálatra.

„Isten újabb kegyelmi ideje egyházunk számára.”
\

1953. október 2-án nagyjelentőségű országos esperesi értekezlet szín
helye volt a Déli Egyházkerület Püspöki tanácsterm e. Vető Lajos püspök 
részletes tájékoztatást adott azokról a tárgyalásokról, amelyen az egyházi 
vezetőség megegyezett az állam m al az 1954. január 1-ével esedékes 25 
százalékos államsegélycsökkenés összegének pótlásáról. Az értekezleten, 
melyen résztvett H orváth János, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, 
valam int Varga József elnökhelyettes, Vető püspök nyomatékkai hívta 
fel a figyelmet arra, hogy állam unknak ez a nagyvonalú gesztusa a rra  
kell késztessen, hogy még fokozottabban készüljünk fel a rra  az időre, 
am ikor az államsegély ténylegesen csökkenni fog.

„Nézzük nyitott szemmel parasztságunk életét.”

Ugyancsak Vető Lajos püspök előadása nyomán foglalkozott az espe
resi értekezlet azokkal a lelkipásztori útm utatást igénylő kérdésekkel, 
amelyek földműveléssel foglalkozó híveink tanácsolása tekintetében egy
házi feladattá is váltak. Az esperesek egyöntetűen úgy látták, hogy az 
új kormányprogramm, amely lehetőséget biztosít a magángazdálkodás 
számára, végső célkitűzésében parasztságunk felemelkedése érdekében a 
társasgazdálkodás kialakítását ta rtja  szem előtt. A lelkipásztoroknak m in
denütt a rra  kell törekedniök, hogy útbaigazításaikkal és lelkipásztori tá
mogatással álljanak híveik mögött.
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„Egyházunk hitbeli egységét egyházunk élő és hívő felében kell 
kiharcolnunk!”

— ez az elvi jelentőségű m egállapítás szintén az október 2-i esperesi ér
tekezleten hangzott el Dezséry László püspöknek a lelkészi munkaközös
ségek évi m unkájáról szóló beszámolójában. Ez az előadás adta meg a ki
indulást ahhoz a megbeszéléshez, am elynek eredményeképpen a követ
kező évi m unkatervet állapították meg az esperesek a lelkészi m unka- 
közösségek számára. — Az értekezlet negyedik tém ája egyházunk öku- 
m énikus szolgálatával foglalkozott és az evanstoni világkonferenciára való 
felkészülésünkkel.

Dr. Pálfy Miklós dékán felszólalása a református egyház zsinatán.

Október 14-én, a reform átus egyház zsinatán P éter János püspök is
m ertette a reform átus egyház eddigi ökuménikus szolgálatát és a m agyar 
protestantizmus nemzetközi szerepét elemezte, különösen az evanstoni 
világkonferencia előkészítése során. Egyházunk részéről Pálfy Miklós 
dékán szólt hozzá az előadáshoz és hangsúlyozta annak  a jelentőségét, 
hogy az ökuménikus tanulm ányi m unka m ennyire kim élyítette a két 
protestáns egyház testvériségét. Ez az első eset, hogy a két protestáns 
egyház képviselői egyikük zsinatán közösen v ita ttak  meg egy, az egész 
m agyar protestantizmus szám ára jelentős kérdést.

Énekeskönyv-kiállítás Békéscsabán

A reformáció hetének em lítésre méltó eseménye volt az énekes
könyv-kiállítás, am elyet Linder László hozott lé tre a Békéscsaba— 
Erzsébethelyi gyülekezet egyik lelkésztermében. A kiállítás legértékesebb 
anyaga a Tranoscius énekeskönyv különböző kiadásaiból Békéscsabán 
összegyűjtött 90 példány. A következő év m ájusában posztillás könyvek
ből rendezett kiállítást L inder László- egyházunk énekköltészetének és 
kegyességi irodalm ának kiváló kutatója.

Niemöller Márton Magyarországon

November hónap kiemelkedő eseménye Niemöller M ártonnak a nyu
gat-németországi hessen-nassaui tartom ányi egyház elnökének tíznapos 
magyarországi látogatása volt. Az egyházi elnököt felesége is elkísérte 
ú tjára. Megnézte néhány templomunkat, szeretetintézm ényünket, a Lel
késznevelő Intézetet, előadást ta rto tt a Teológiai Akadémián, az egye
temes egyház fogadásán találkozott a budapesti paróhus lelkészekkel. 
A pesti, pestmegyei és budai egyházmegyék lelkészi munkaközösségei
nek együttes ülésén előadást tarto tt, prédikált Pakson, Gyönkön, Györ- 
könyben és a Deák-téri templomban (a K álvin-téri reform átus templom
ban is) megnézte a  m átrai egyházi üdülőket, m eghallgatta a fasori ének
és zenekar K antáta-estjét és a Lutheránia Bach-hangversenyét. Az Evan
gélikus Élet olvasói szám ára te tt nyilatkozatában elutazása előtt többek 
között a következőket mondotta: „Meglepett a templomlátogatás hallat
lanul nagy m értéke. Az is különösen szembetűnő volt, hogy a Tolna 
megyei gyülekezetekben nem vasárnapi, hanem szombat délutáni isten-
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tiszteleteket tarto ttunk  s a templomok zsúfolásig megteltek. Mély be
nyomást te tt rám  a gyülekezetek éneklése, valamennyi templomban. 
Csak irigységgel gondolhatok ezekre a nagy erővel éneklő gyülekezetekre. 
Mély benyomást te tt rám  a meglátogatott gyülekezetek presbitérium a.”

Doktorrá avatás Pozsonyban

December elején egyházunk négytagú küldöttsége viszonozta a szlo
vákiai evangélikus egyház küldötteinek múltévi látogatását. Delegációnk 
tagjai: dr. Vető Lajos és Dezséry László püspökök, valam int dr. Pálfy 
Miklós dékán és Mekis Ádám esperes, püspökhelyettes. 1918 óta ez az 
első küldöttség, mely látogatást te tt egyházunk részéről a  szlovákiai 
evangélikus egyházban. Két püspökünket a pozsonyi Teológiai Akadémia 
december 1-én tiszteletbeli doktorrá avatta. Vető Lajos püspök szék
foglaló beszédében „Az egyház m int közösség” címen ta rto tt előadást, 
visszaemlékezett a  szlovák küldöttség .m últ évi látogatására és idézte 
Ján  Chabada püspök szállóigévé vált szavait: „A vén Duna sodorja el 
örökre mindazt, ami a m últban ellentétet és gyűlöletet tám asztott közöt
tünk .” — Dezséry László püspök előadását a következő szavakkal kezdte: 
„Egyházi szolgálatomat hazánk felszabadulása óta az a meggyőződés hatja 
át, hogy Isten m inket egyháztörténeti új korszak első nemzedékévé 
m éltatott. Isten az öntudatos, bátor és a reális érzéknek új felelősségét 
helyezte a mostani egyházi nemzedék vállaira. Ez a mi U runk gyönyörű
séges igája a mi nem zedékünkön.”

Kassán

December 6-án egyházunk küldöttei résztvettek Kassán a Szlovák 
Evangélikus Egyház keleti egyházkerülete új püspökének: Krcsméry 
Gyulának beiktatásán, valam int a másnap ta rto tt egyetemes közgyű
lésen. Vető püspök üdvözlő, szavaiban a következőket mondta: „Nem 
lehet m egváltoztatni azt a tényt, hogy hosszú történeti korszakon keresz
tül rosszban voltunk, de azt sem lehet megváltoztatni, hogy Isten ezt 
most jóra fordította. És ez a rosszviszony most megváltozott. Mi itt 
m agyar részről szeretetet m utattunk  szlovákiai testvéreink iránt és itt 
szeretetet tapasztaltunk. M aradjunk meg ebben a szeretetben.”

Két új templom

A karácsony előtti vasárnapon, december 20-án m indkét püspök új 
templomot szentelt. Nyíregyházán a gyülekezet fennállásának 200 éves 
jubileumi ünnepségei a szegényháztéri kistemplom felszentelésével feje
ződtek be. — A gyönki gyülekezet leányegyházközségében, Miszlán 
91 evangélikus félév alatt építette meg rossz állapotban lévő gyülekezeti 
házuk helyén az új templomot.

Svájci méltatás a magyar egyházak ökuménikus tanulmányairól

A svájci protestáns sajtószolgálát decemberi szám ának egyik cikke 
az Egyházak V ilágtanácsának evanstoni nagygyűlése előkészítésével fog
lalkozva a következőket állapítja meg: „Tény, hogy mindeddig a magyar
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protestáns egyházak foglalkoztak legbehatóbban azokkal a problém ák
kal, melyek a legközelebbi ökumenikus világkonferencián tárgyalásra 
kerülnek.”

„Krisztus a világ reménysége”

Az 1954. évi egyetemes im ahetet január 3—10. között ta rto tták  meg 
gyülekezeteinkben, az imádkozás tém áit a keresztyén reménység fényébe 
állítva úgy, ahogy azt az Egyházak Világtanácsa az evanstoni nagy
gyűlés főtém ájául is megfogalmazta.

Templomépítő offertérium

Január 10-én ta rto tták  valamennyi tem plom unkban első ízben a 
„Templomépítő offertórium ot”. Az adományok országos eredménye: 
22.807.— forint. Ebben az esztendőben a pesthidegkuti és a zuglói tem 
plomok építésének befejezését szolgálta az offertórium.

Bibliafordítás iránt érdeklődők konferenciája Foton

Karácsony előtt K arner Károly teológiai tan ár vezetése m ellett és 
a lelkészi munkaközösségek rendezésében Foton tanulm ányi konferenciát 
tarto ttak  az új bibliafordítás kérdései ügyében. A konferencia, amelyen 
valamennyi egyházmegye lelkészi munkaközösségének küldötte is részt- 
vett, a két nagy protestáns egyház szakértőiből létesített újszövetségi 
bizottság bevégzett, és az ószövetségi bizottság folyam atban lévő biblia
fordítói m unkásságával foglalkozott. A bizottságok eddigi m unkájáról 
hálával emlékezve a konferencia határozatot hozott. A határozat többek 
között a következőket m ondja: „A m unka nem állhat meg a próba- 
kiadásnál, hanem azt folytatni kell azért, hogy az eddigiek eredménye 
alapján gyülekezeteink minden tekintetben kifogástalan új fordítást kap
janak .”

Országos tanácskozás egyházi sajtónkról

Január 21—22-én tarto tták  meg Foton az egyházmegyei sajtóm eg
bízottak bevonásával a szokásos évi sajtókonferenciát, amely két egy
házi lapunknak: a Lelkipásztor és az Evangélikus Élet szerkesztésével 
és egyházi könyvkiadásunk kérdéseivel foglalkozott. A sajtókonferenciát 
megelőzően egyházi szépíróink tarto ttak  ugyancsak Foton értekezletet 
egy készülő kötet előkészítésére.

Nyikoláj metropolita tiszteletbeli doktorrá avatása

Január 25-én Debrecenben az ősi reform átus kollégium dísztermé
ben egyháztörténelmi jelentőségű esemény történt, am ikor a debreceni 
Teológiai Akadémia és a Református Zsinat határozata értelm ében tisz
teletbeli doktori oklevelet adtak át Nyikoláj krutyicai és kolomnai metro- 
politának, az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinodusa tagjának. Az ünnep
ség egybeesett a keleti és nyugati egyházszakadás 900 éves évfordulójá
val. Egyházunk nevében Vető Lajos püspök üdvözölte a metropolitát
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utalva az ő nyári finnországi útjára. Kiemelte a nap ökuménikus jelen
tőségét és azt, hogy az orosz pravoszláv egyházakkal szeretettel érint
kező testvéri evangélikus egyházak sorában jelenik meg most a magyar 
evangélikus egyház is. — Nyikoláj metropolita budapesti tartózkodása 
idején, január 24-én látogatást te tt egyházunk egyetemes irodájában. 
Elutazása előtt a következő üzenetet intézte az evangélikus hívekhez: 
„Krisztusban szeretett evangélikus testvérek! Isten ' békessége, a testvér
szeretet s a  barátság öröme éljen közöttünk és közöttetek örökké. — 
Az irántam  való szeretet, melyet jpüspökeitek és a Teológiai Akadémia 
professzorai, nem különben lelkészeitek tanúsíto ttak  irántam , kitörölhetet
lenül bevésődött emlékezetembe és benneteket szerető szívembe. Az 
Űristen áldása legyen m indnyájatokon!”

Ökuménikus megbeszélések hazánkban

Február 2-án hazánkba érkezett néhány napos látogatásra dr. G. Bell 
chichesteri püspök, az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának 
elnöke és dr. G. A. Visser’t Hooft, az Egyházak Világtanácsa főtitkára. 
Megbeszéléseket folytattak a magyarországi ökum énikus Bizottsággal az 
evanstoni világgyűlésre vonatkozóan. V asárnap délelőtt a Kálvin-téri, 
délután a Deák-téri templomban hirdették az igét m indketten. Hétfőn 
és kedden résztvettek a budapesti Református Teológia Ráday-dísztermé- 
ben a M agyar ökum énikus Bizottság tanulm ányi munkaközösségének 
ülésén. Az ülésen m egjelent és előadást is ta rto tt J . L. Hrom ádka pro
fesszor, a  prágai Comenius fakultás dékánja. Február 10-én a Magyar 
ökum énikus Bizottság sajtókonferenciáján Bell püspök a következőket 
mondotta: „Az Egyházak Világtanácsa nagyon értékeli a keleten élő egy
házak szolgálatát, különösen a magyarországi és a csehszlovákiai egy
házakét.” Hasonlóképpen nyilatkozott Visser’t Hooft főtitkár, aki az egy
házak nemzetközi felelősségéről is szólva, azt fejtette ki, hogy „minden 
tőlünk telhetőt el kell követnünk azért, hogy hozzájáruljunk a nemzet
közi feszültség enyhítéséhez.”

A Déli Egyházkerület átvette a Fóti Mandák Intézetet

Február 11-én a Déli Egyházkerület tanácsülést tarto tt. A tanács
ülés elfogadta a Pestmegyei Egyházmegye és a fóti otthonbizottság közös 
határozatát arra  nézve, hogy' a Déli Egyházkerület vegye á t az Otthon 
szellemi irányítását és gazdasági vezetését. Dezséry László püspök no
vember 1-i hatállyal Hafenscher Károlyt nevezte ki az Otthon igazga
tójává. Az Otthon gondnoka továbbra is Kiss János. Az otthon új neve: 
A Déli Evangélikus Egyházkerület M andák Intézete.

Országos levéltárunk és könyvtárunk kutató-olvasóhelyisége meg
nyílt

Egyházunk püspökei és esperesei jelenlétében megnyílt egyházunk 
országos levéltára és könyvtára kutató-olvasóhelyisége. A jól berende
zett helyiségek átadásakor Baraczka István a Levéltárak Országos Köz
pontja üdvözletét és köszönetét tolmácsolta.

38



Március 11-én és 12-én összeült egyházunk Egyetemes Tanácsa. A két
napos ülés az országos egyházi m unkákról szóló hivatalos jelentések meg
vitatásával foglalkozott.

„Két templomért”

Március 14-én Rákospalotán gyülekezeti istentisztelet keretében indí
totta el Dezséry László püspök a Gyülekezeti Segély m unkáját. „Azt 
akarjuk  — mondotta a püspök igehirdetésében — hogy ne álljanak M a
gyarországon féligkész templomok s ne lehessenek hazánkban olyan gyü
lekezetek, am elyek nem tud ják  Isten dicsőségére végrehajtani templom
építő tervüket. Egyházegyetemünk presbitérium a célul tűzte, hogy moz
gósítja gyülekezeteinket olyan szolgálatra más gyülekezetek iránt, amely
nek eredménye lehet néhány éven belül, néhány tem plom talan gyüle
kezetünk templomának befejezése. — Az egyházegyetem tanácsülése a 
zuglói és a pesthidegkuti templomot jelölte ki arra, hogy 1954-ben a 
Gyülekezeti Segély országos gyűjtéséből a két egyházkerület és az egye
temes egyház á ltal szétosztandó összeget egyesítve fele-fele részben kap
ják meg. Megválasztotta a tanács a Gyülekezeti Segély országos lelkész
vezetőjét Koren Emil kőbányai lelkész és világi vezetőjét Fekete Zoltán 
dr. egyházközségi felügyelő személyében.

Teológiai Akadémiánk új tanulmányi rendje

Dr. K arner Károly professzor az Evangélikus Élet április 11-i szá
m ában ism ertette a Teológiai Akadémia új tanulm ányi és vizsgarendjét, 
melyet az egyházegyetem tanácsa m árciusi ülésén elfogadott. Az új rend 
nagy gondot fordít a leendő lelkészek nyelvi felkészülésére. A teológiai 
tanulm ányok közül különösen a bibliaismeret, a biblia tanulmányozása 
és az írásm agyarázat tudom ánya vált hangsúlyossá. Az új tanulm ányi 
rend elősegíti leendő lelkészeink gyakorlati képzését.

Nagyheti igehirdetés-sorozat

János evangéliuma 17. részével foglalkoztak a nagyheti igehirdetések 
valamennyi templomunkban. Ebben az időben értesültünk a Csendes- 
óceáni Bikini-szigeteken tö rtént hidrogénbom ba-robbantási kísérletekről. 
Az Evangélikus Élet húsvéti szám ának vezércikke mellett, melyet Pálfy 
Miklós dékán ír t „Krisztus feltám adott” címmel, háromhasábos cikk 
ism erteti a tömegpusztító fegyverek elleni világm éretű tiltakozásokat. 
„A halált legyőző Jézus Krisztus parancsolja nékünk a béke mellett 
való állhatatos bizonyságtételt és a nem lankadó küzdelmet a békéért.”

Paul Gennrich, a német Gustav Adolf Werk főtitkára

m ájus 1-én érkezett meg hazánkba. A Német Demokratikus Köztársaság
ból ő az első evangélikus lelkész,^rki a felszabadulás u tán  hivatalosan 
látogatta meg egyházunkat. Egy hetes tartózkodása a la tt prédikált a 
Bécsikapu-téri templomban, meglátogatta a m átraszentistváni egyházi 
üdülőnket. Előadást ta rto tt a teológiai hallgatóknak és budai és pesti

E gyházunk E gyetem es T anácsának  kétnapos ü lése
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lelkészí munkaközösségekben. Résztvett a Pestmegyei Egyházmegye köz
gyűlésén, látogatást te tt a  Református Egyetemes Konventen, megtekin
tette Sztálinvárost, igét h irdetett a sopronbánfalvi gyülekezetben, a gyüle
kezetnek gyönyörű oltárterítő t ajándékozott. Elutazása előtt az evan
gélikus egyetemes egyház vacsorát adott tiszteletére. „Az egyház és állam 
közötti együttm űködést Magyarországon példaadónak találom  és úgy 
érzem, hogy erről nekem  m ajd otthon be kell számolnom” — mondta 
P aul Gennrich Vető püspök köszöntőjére válaszolva.

„öt éve kezdtük”

Az Evangélikus Élet m ájus 2-i szám ában ilyen címmel ír t vezér
cikkében em lékezett meg Vető Lajos püspök 1949-ben Párizsban ta rto tt 
első világbéke kongresszusra, melyen Bereczky A lbert reform átus püs
pökkel együtt m aga is résztvett. „ö t év a latt a  háborús veszély meg
nőtt, de m egnyílt az em berek szeme is. Hálát adunk Istennek, hogy a 
keresztyén egyházak tagjai és vezetői egyre világosabban lá tják  a ve
szélyt és lá tják  a veszélyből kivezető helyes u ta t.” — írja  a vezér
cikkben.

Imaház Nagylakon

M ájus 9-én szentelte fel Dezséry László püspök a makói gyülekezet
hez tartozó nagylaki leányegyházközség imaházát.

Cj Konfirmációs Káté

Június 13-án, Szentháromság vasárnapján ta rto tták  gyülekezeteink
ben a konfirmáció ünnepségét. 1954-ben új Konfirmációs Káté szám
talan  jelképes ábra szemléltetésével 161 kérdésben és feleletben dolgozza 
fel a  legfontosabb keresztyén igazságokat.

Három ország hét egyháza küldöttének konferenciája

Június első hetében a szlovákiai evangélikus egyház vezetősége há
romnapos konferenciára hívta meg Pozsonyban a csehszlovákiai, a m a
gyar és a lengyel protestáns egyházak képviselőit. A konferencia az 
evanstoni nagygyűlés fő- és m elléktém áival foglalkozott. Egyházunkat 
két püspökünk képviselte.

Egyházkerület! közgyűlések

Június 11-én m indkét egyházkerületünk egy időben tarto tta  meg évi 
közgyűlését. A közgyűlést megelőző délutánon a két kerület lelkészi 
munkaközösségei ta rto ttak  külön-külön értekezletet.

Az cgyházegyetem közgyűlése

Június 29-é'n ta rto tta  Ullői-uti székházában az egyházegyetem köz
gyűlését. A közgyűlés újraválasztotta az egyházegyetem tanácsának, tör
vényszékének és bizottságainak a tagjait. A közgyűlés Grünvalszky Ká-



roly józsefvárosi lelkészt választotta egyetemes főtitkárrá, dr. Göttche 
Ervint egyetemes ügyésszé, Gyöngyösi Vilmos esperest lelkészi főjegy
zővé, Joób Oliviér és Kalavszky Kálm án lelkészeket lelkészi aljegy
zőkké, az egyházegyetem világi aljegyzőivé pedig Járm ay Zsigmond dr. 
és Mihály Dezső dr. egyháztagokat választotta meg a közgyűlés. Az egye
temes könyvtáros dr. Ferdinánd István teológiai tanár lett.

C. F. Harman kanonok Foton

A reform átus egyház vendégeként érkezett hazánkba C. F. H arm an 
anglikán kanonok, az Angol-Magyar Társaság elnöke. Július 5-én el
látogatott Fótra, s egy délelőttöt töltött Belmissziói O tthonunkban, ahol 
éppen egy leány konferencia folyt. Előző nap résztvett a Deák-téri tem 
plom istentiszteletén, m elynek keretében új lelkészeket szentelt Dezséry 
László püspök. A fiatal lelkészekhez intézett üdvözlő szavaiban H arm an 
kanonok megemlékezve negyven évvel ezelőtt tö rtént lelkésszé szentelé
séről a következőket mondotta: „Azért jöttem, hagy hidat építsek a ti 
országotok és az én országom között, m ert Keletnek és N yugatnak meg 
kell tanulnia, hogy együtt kell dolgoznunk és nem egymás ellen harcol
nunk . . .  rem énykedjetek, nézzetek fel és folytassátok u ta itokat.”

„Felhívás minden vallás híveihez”

Az Evangélikus Élet július 4-i (száma közli a június 19—23-a között 
Stockholmban ta rto tt nemzetközi feszültség enyhülése ügyében egybe
hívott konferencia egyházi részvevőinek üzenetét. „Minden ország egy
házát és vallásos szervezetét felhívjuk; ta rtsanak  össze az egység szel
lemében a béke ügyéért.” — m ondja a felhívás.

A pesterzsébeti gyülekezet példája

Július 18-án a pesterzsébeti egyházközség presbiterei istentisztelet 
után összegyűlve megemlékeztek arról a  veszteségről, am elyet a Duna 
áradása az ország egy részén okozott, és elhatározták, hogy a vasár
napi offertórium ot teljes egészében az árvízkárosultak javára fordítják. 
Július 27-én püspöki körlevél szólította fel valam ennyi gyülekezetünket 
adakozásra. Az evangélikus egyházközségek felajánlásának végleges ösz- 
szege:

A Déli Egyházkerülethez — — — — — 31.388.41 F t
Az Északi Egyházkerülethez — — — — 31.608.31 Ft

összesen: 62.996.72 Ft

Megújított templom Tessedik szülőháza mellett

Az em léktáblával díszített alberti papiak m ellett most külsejében is 
megújhodott templom köszönti a forgalmas országúton haladó utasokat. 
Százezer forintos költséggel m egújított ősi templomban július 25-én 
ünnepi istentiszteleten és közgyűlésen vett részt az egyházközség. „Benne 
van ebben a templomrenoválásban gyülekezetünk jóléte és felemelke
dése” — m ondotta a közigyűlésen Roszik Mihály lelkész.
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E lutaztak püspökeink  E vanstonba

Augusztus 5-én a Feri-hegyi repülőtérről indultak el püspökeink 
Evanstonba, hogy a reform átus egyház delegátusaival együtt résztvegye- 
nek az Egyházak Világtanácsa augusztus 15—31-e között rendezett világ- 
konferenciáján. Megelőző vasárnap m indkét püspök igehirdetés kereté
ben búcsúzott budavári, illetve Deák-téri gyülekezetétől.

Lelkészkonferenciák Gyenesdiáson

Az egész nyári idő a latt hetenként váltakozva lelkészkonferenciák 
színhelye volt egyházunk gyenesdiási otthona, a Kapernaum. Az ötnapos 
konferenciák mindegyikén valamennyi egyházmegyéből voltak részt
vevők. A szeptember elejére eső utolsó konferenciával egyházunk vala
mennyi lelkésze megfordult K apernaum ban. A konferenciák állandó ve
zetője Grünvalszky Károly egyetemes főtitkár volt. A gazdag tartalm ú 
öt napok egyik eredménye, hogy a következő évi igehirdetések textusait 
teológiai tanáraink  vezetése m ellett behatóan tanulm ányozták és fel
dolgozták.

Vető püspök az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának tagja

Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának megbízatása le
já rt. Az evanstoni világgyűlés megválasztotta az új Központi Bizott
ságot. Dr. Vető Lajos püspök, dr. Pap László reform átus Teológiai Aka
démiai dékán, valam int J. L. Hrom ádka professzor, a prágai Comenius 
H ittudom ányi Fakultás dékánja és Ján  Chabada szlovák evangélikus 
egyetemes püspök is tagja lett az új Központi Bizottságnak.

V

A magyar evangélikus és református egyházak meghívták az Egy
házak Világtanácsa Központi Bizottságát

Augusztus 25-én az evanstoni nagygyűlés késő esti teljes ülésén 
jelentette be Bereczky A lbert reform átus püspök a m agyar egyházak 
meghívását. A Központi Bizottság úgy döntött, hogy első . ülését 1955-ben 
Svájcban ta rtja , 1956-ra tervbe vette a bizottsági ülés Magyarországon 
való m egtartását. A Központi Bizottság csaknem száz tagú.

Visszaérkezett Evanstonból a magyar küldöttség

Szeptember 8-án, a m agyar küldöttség visszaérkezésekor Dezséry 
László püspök a  következőket mondotta: ,,Odakint Am erikában a magyar- 
országi evangélikus gyülekezetek hitéből táplálkoztunk és a magyar haza 
forró szeretete erősödött meg még jobban bennünk.”

„Krisztus a világ reménysége”

Az Egyházak Világtanácsa 1954. évi Evanstonban tarto tt második 
nagygyűlése üzenettel fordult valamennyi keresztyén gyülekezethez. Ezt 
az üzenetet szeptember 26-án minden templomunkban felolvasták az 
istentiszteleten. ,

Benczúr László
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T Ö R E D É K
Oly korban éltem én e földön, 
mikor az ember oly elaljasult, 
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra, 
s /míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg, 
befonták életét vad kényszerképzetek.

Oly korban éltem én e földön, 
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos, 
az áruló, a rabló volt a hős, — 
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest, 
már azt is gyűlölték, akár a pestisest.

Oly korban éltem én e földön, 
mikor iki szót emelt, az bújhatott, 
s rághatta szégyenében ökleit, — 
az ország megvadult s egy rémes végzeten 
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.

Oly korban éltem én e földön, 
mikpr gyermeknek átok volt az anyja, 
s az asszony boldog volt, ha elvetélt, 
az élő irigylé a férges síri holtat, 
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.

Oly korban éltem én e földön,
mikor a költő is csak hallgatott,
és várta, hogy talán megszólal újra —
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, —
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.

Radnóti Miklós.

'Vhzűntlátás
Kitekintek az ablakon:, 
betekint rám a Balaton.

Ember és tó, tó és ember, - 
nézik egymást rokon szemmel.

Mindakettő olyan néma, — 
jó ha látják egymást néha.

Egymásnak ők mit mondjanak?! 
Egymásnak ők mit adjanak?

Mit váltsanak? — Egy pillantást: 
örülnek, hogy látják egymást.

Nézi egymást tó és ember, 
mint tavat tó s tengert tenger. . .

Erdélyi József
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Luther válaszol kérdéseinkre
Milyen az igazi istentisztelet?

Valóságos antikrisztusok m ind
azok, ak ik  az első parancsolatban 
foglalt istentiszteleten kívül, — 
vagyis hogy Istent fé ljük, szeres
sük, Benne higgyünk és bízzunk, 
— másféle istentiszteletről prédi
kálnak.

Mikor mondható hamisnak az 
istentisztelet?

M ikor ném elyek szent m ivoltuk  
látszatában sok jó t tanítanak, so
kat imádkoznak, megsiratják 
Krisztus szenvedéseit és másról 
sem beszélnek, m in t alázatról, de 
titokban így gondolkoznak: Sem 
m i bűnt m agunkban nem  látunk, 
megigazult em berek vagyunk, már 
m iénk az uralom, m ert közeledik 
a M ennyek Országa, sőt már itt 
is van!

Mit jelent az, hogy valóban 
szentek vagyunk?

A  valóságos szentek nem  azért 
cselekedtek jót, hogy m ások őket 
igazaknak tartsák, ellenkezőleg, so
hasem voltak bizonyosak afelől, 
hogy Isten is igaznak fogadja el 
te ttüket. Mind abban az alázatos 
hitben cselekedtek, hogy a kegyel
mes Isten majd szívesen fogadja 
cselekedeteiket.

Milyen jelentősége van a hitnek a 
gyakorlati élet szempontjából?

M iután nincs emberi lény, aki 
egyetlen másodpercig tétlenül tud
na maradni, buzduljatok fel hát 
ti mind, akik kegyesek akartok 
lenni és jó t akartok cselekedni; 
gyakoroljátok szüntelenül a hitet 
és tanuljátok meg azt, hogy m in
dent úgy cselekedjetek, hogy az 
m egnyerje Isten tetszését! Majd 
meglátjátok, m ennyit kell dolgoz
notok és m ennyire összefügg m in
den a hittel. Még a pihenésetek is 
történjék a hit jegyében.

Miben áll a cselekedeteken nyugvó 
hamis igazság?

A  cselekedetek által való meg- 
igazulás sem m iképpen sem áll 
tiszta külsőségekből, hanem azt 
valóban a tíz parancsolat teljesí
tése jelenti. Ez viszont, ha nem  
fakadt hitből, akkor bár az em be
rek előtt igazaknak tüntethet fe l 
bennünket, de Istennek nem  ked
vesek a cselekedeteink. Mi ugyanis 
nem  azáltal igazulunk meg, hogy 
jót cselekszünk, hanem inkább for
dítva: akkor cselekszünk jót, ha 
már megigazultunk. Először Ábel 
te tszett Istennek, és csak azután 
az áldozat, amit bemutatott.

Milyen cselekedet számít 
istentiszteletnek?

Ha bizodalom van a szívedben, 
hogy cselekedeted tetszik Istennek, 
akkor az a cselekedet jó, még ha 
olyan csekélység is, m int egy szal
maszál felszedése.

Vájjon valóban mindent meg- 
tehet-e a keresztyén ember, 
amit csak akar?

A  hit olyan nemes, hogy jóvá- 
teszi az egész embert. Nem sza
bad tehát folyton jócselekedete
ket követelnünk attól, aki hisz. 
A  hit m indenre m egtanítja őt. És 
akkor, bármit cselekszik, az he
lyesen történik és nagyszerű m ű
vek tám adnak a cselekedeteiből, 
mégha jelentéktelennek látszanak 
is azok.

Van-e célja prédikációinknak, 
amikor az emberek úgysem változ
nak meg?

M iféle farizeus hang ez? Jézus 
kortársai m ákszem nyit sem változ
tak Jézus prédikációja által, s még 
rosszabbakká lettek. Vájjon hall
gatnia kellett volna ezért Jézus
nak? És helyes teológiai tétel vol
na-e az: Ügy sem hallgatnak rám, 
tehát nem  szólok semmit?
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Egyházi élet egykor és ma
I. Kor. 12.

1. Jézus Úr a Szentlélek által — I. Kor. 12, 1-3.

,,Jézus Ü r“ — ez a legrégibb keresztyén hitvallás. Ezt a hitvallást mi 
is m agunkénak tekinljük. Jézust urunknak, fejünknek, vezetőnknek, ta 
nítónknak valljuk, akinek szívesen engedelmeskedünk. Ez a bizonyságtétel 
azonban nem is olyan egyszerű és nem  magától értetődő. K orinthusban 
az ókor kikötővárosában, serrí volt ez olyan természetes. K oripthusban 
az akkor ism ert világ nemzetei találkoztak. Kereskedők, hajósok, m űvé
szek, bölcsészek telepedtek le veg> esen, az erkölcs pedig laza volt. A vá
ros bölcseiről és laza erkölcseiről egyaránt híres volt. Ilyen körülmények 
között természetes volt, hegy senki sémi mondta bölcsesége, foglalkozása, 
vagy éppen erkölcse alapján Ú rnak Jézust. Isten Szentlelke fedte fel a 
bűnt, tá rta  fel a szemek előtt K risztus kegyeiméi, vezette el a m egtérésre 
az embereket és te tte nyilvánvalóvá az em berek előtt, hogy Jézus az ő 
életüknek ura, üdvössége, jövendője. Senki sem m ondta és senki sem 
mondhatja Jézust Úrnak, csak a Szentlélek által. Isten Szentlelkének 
volt azonban ereje ahhoz, hogy ennek a vegyes gondolkozású, erkölcsű 
és vallású városnak sok lakóját elvezérelje a Jézusban való hitre.

Ma is érdemes felfigyelnünk az apostol kijelentésére, hogy Jézust 
csak a Szentlélek által m ondhatjuk Úrnak, Istennek. Tehát minden Szent
lélek nélküli vallásosság hamis. Keresztyénség Szentlélek nélkül üres 
forma. Igazi hitrejutás, ébiedés, m egújulás csak Isten Szentlelke által 
van. Tanácsos tehát megvizsgálni egyéni és gyülekezeti életünket, hogy 
vájjon Isten Szentlelke m unkálkodik-e benne, vagy az csak emberi eről
ködés. Ami nem. Isten Szentlelkétől való, azt nyugodtan el lehet hagyni, 
fel lehet számolni, hiszen nem tud elvezetni a legelső és a legegyszerűbb 
keresztyén hitvalláshoz: Jézus Űr. Isten Szentlelke m unkájából kell tehát 
az egyháznak megújulnia. Azért minden azon múlik, hogy tudunk-e Szent
lélek által megújulni, tudunk-e hinni abban, hogy Isten Szentlelke m inket 
is, másokat is el tud vezetni a hitvallásra: Jézus Úr.

2. Különböző kegyelmi ajándékok — I. Kor. 12, 4-6.

Isten Szentlelke elvezette a korinthusiakat a keresztyén hitvallásra: 
Jézus Úr! De nemcsak ez a hitbeli meggyőződés született meg bennük, 
hanem a Szentlélek gazdagon m egterem te a maga gyümölcseinek gazdag
ságát: a kegyelmi ajándékokat. A kegyelmi ajándékokban nagy különbö
zőség volt, de ugyanaz az Isten cselekedte ugyanazon Szentlélek által. 
Furcsa lett volna, ha ezt az egyházat úgy akarták  volna idomítani, m intha 
csak egyféle kegyelmi adomány volna lehetséges és a többinek nem volna 
szolgálata az egyházban. Nagy a szolgálatokban a különbözőség, de ugyan
az a Szentlélek, s ha ez a Szentlélek ilyen gazdag a m aga kegyelmi a ján 
dékaiban. Ki vehetné m agának a bátorságot, hogy Isten Szentleikének 
gazdagságát m egnyirbálja? Pál óva inti ettől a korinthusiakat.
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A mai to r  szereti az egyformaságot, az egyöntetűséget. Ez a maga
ta rtás az egyházon belül is jelentkezik. Az egységmozgalmakban is nagy 
szerepet játszik az egyformaságra, egyöntetűségre való törekvés. Nem is 
lehet lemondani arról, hogy az egyházon, vagy egy gyülekezeten belül 
egység legyen, de az egység csak a hitben való egységet jelentheti, s nem 
az egyházi élet sokoldalúságának feladását.

Viszont nem lehet mindenféle különbözőségre azt ráfogni, hogy a sok
féle különbözőség Isten Szentlelkének a m unkája. A sok különböző ke
resztyén csoport (szekta) sem Isten Szentlelkének a m unkája. Hitbeli egy
ségünket egyházon és gyülekezeten belül sokkal komolyabban kell ven
nünk; ugyanakkor azonban ugyancsak komolyabban kell vennünk, hogy 
az egyházi élet egyöntetűsége nem jelenti az egyház egységét, hanem csak 
szegénységét, m ert ahol Isten Szentlelke igazán munkálkodhatik, ott a 
sokféle kegyelmi ajándéknak is nyilvánvalóvá kell lennie. Beszélhetünk-e 
egyházunkban különböző kegyelmi ajándékokról, sőt egyáltalán vannak-e 
kegyelmi ajándékok? Nem szegényedett-e meg nagyon a mi egyházi éle
tünk? Isten népének könyörögnie kell azért, hogy mennyei Atyánk gaz
dagítsa meg az ő népét Szentlelke kegyelmi ajándékaival.

3. Mindenkinek hasznára — I. Kor. i2 , 7-11.

Ez a néhány vers azt a hatalm as ígéretet tartalm azza, hogy minden
kinek adatik a Lélek kijelentése, de nem az egyén dicsőségére, egy kö
zösség, vagy csoport kiváltságaképpen, hanem mindenkinek, az egész gyü
lekezetnek, az egész egyháznak, az egész emberiségnek hasznára adatnak 
a kegyelmi ajándékok. Különböző ajándékokat különböző m értékkel osz
togat Istennek Szentlelke, osztogatja mindenkinek, ahogyan akarja. Nem 
a csopor tokra-szakadás v d t  azért a helyes m agatartás Korinthusban, 
hanem Isten gazdag adom ányainak szolgálatba állítása az egész gyülekezet 
hasznára.

A hivő lélek ki van téve annak a kísértésnek, hogy csak önmagát 
nézze, csak a maga hasznát, a maga üdvösségét keresse, vagy csak a  hí
vőknek egy kisebb, hasonló felfogású, vagy gondolkodású csoportjával tö
rődjön. Ma is vigyáznia kell tehát m inden keresztyénnek arra, hogy kész 
legyen az egész gyülekezetnek, Isten egész népének szolgálni. Vájjon szem 
előtt ta rtják -e a mai keresztyének Isten igéjének azt a kijelentését, hogy 
Isten Szentlelkének ajándékai kinek-kinek a gyülekezet hasm ára adat
tak. Nem m agunkért és nem m agunknak élünk, hanem  a gyülekezetért 
vagyunk. Nem a magunk gyönyörűségére és élvezetére, hanem a gyüleke
zet építésére adta Isten ajándékait. Mily nagy dolog volna, ha imádkoz
nánk ajándékaiért: bölcseség beszéde, tudomány beszéde, hit, gyógyítás 
ajándékai, csodatévő erők, prófétólás, lelkek megítélése, nyelvek nemei 
és m agyarázása (8—10. v.). S milyen nagy dolog volna, ha kegyelmi a ján 
dékainkat elnyerve m indnyájan készen, állnánk a szolgálatra. Vizsgálja 
meg minden keresztyén, hogy vájjon a maga, vagy gyülekezete hasznára 
él-e ebben a világban s legyen készséges arra, hogy Istentől nyert minden 
ajándékát szolgálatba állítsa gyülekezete érdekében. A Lélek mindenki
nek adja a maga ajándékait, am int akarja, de kinek-kinek a gyülekezet 
hasznára adja.
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összetartozunk. Nehéz volt ezt megtanulni a szakadár korínthusi 
gyülekezetnek, nehéz ezt m egtanulni az egész emberiségnek. Nehéz lecke 
ez az egész keresztyénség számára. Nehéz összetartozni, ha mindenki fej, 
szem, vagy kéz akar lenni, de nehéz összetartozni, ha a láb, a fül és a test 
többi részei sem lehetnek azok, am ik szeretnének lenni. Isten szép rend
del szerkesztette egybe a testet. M inden tagnak külön megszabta a maga 
rendeltetését, de erős, egészséges csak akkor lesz a  test, ha minden tag 
a m ásikat megbecsülve a legteljesebb összhangban dolgozik. A sokrétű, 
csoportokra szakadó K crinthusnak nehéz volt ezt megérteni, de vájjon a 
mai keresztyénség jobban, megérti?

Mi keresztyének összetartozunk az egész világon. Európaiak és ame
rikaiak, fehérek és színesek ugyanannak az egyháznak, a K risztus testé
nek vagyunk tagjai. Mi evangélikusok vegyük észre, hogy ugyanannak az 
evangélikus egyháznak vagyunk m indnyájan tagjai. Különböző felfogású, 
kegyességű evangélikus keresztyének mi m ind összetartozunk és összetar
tozunk az egy gyülekezeten belül is. összetartozunk, m ert egy U runk van, 
összetartozunk, m ert egy testnek a tagjai vagyunk, összetartozunk, m ert 
Isten a különböző tagokat szerves egésszé szerkesztette össze a testben. 
Hogy ez az összetartozás valóság legyen, ahhoz hit és engedelmesség, be
csület és jóakarat kell. Becsülettel, jóakarattal, h ittel és engedelmességgel 
mi m indent lehetne elérni. Egyik tag sem m ondhatja a m ásiknak: nincs 
rád szükségem, m ert m indnyájan egymásra szorulnak. így az egyházban 
sem tudunk egymás nélkül élni s még ha nem is találkozunk egymással, 
ha soha nem is lá tjuk  egymást, akkor is kihatással van az életünk az 
egész egyházra, az egész testre. Az erőtelenebb és éktelenebb tagokat is 
meg kell becsülnünk, m ert a test tagjaival is az a helyzet, hogy „amelyek 
éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek“. Nagyon rá 
szorul az egyházra, m ireánk. m indnyájunkra egymás megbecsülése, össze
tartozásunk figyelembevétele.

4. ö ss z e ta r to z u n k  — I. K or. 12, 12-25.

5. Örömben — bánatban — I. Kor. 12, 26-27.

Emberi term észetünknek az a sajátossága, hogy ha szenved valaki, 
félrehúzódunk, nehogy nekünk is el kelljen szenvedni az ő baját, vagy 
jobb esetben sajnálkozunk; ha öröme van valakinek, irigyeljük, vagy azt 
mondjuk, hogy nem érdemli meg, hogy ilyen jó dolga legyen. Krisztus 
testére, az egyházra azonban nem érvényes ez a m agatartás. Akár akar
juk, akár nem, mi m indnyájan összetartozunk, a K risztus testének tagjai 
vagyunk és bármely tagnak a sorsa kihatással van az egészre. Bármely 
egyszerű tag sorsa kihat az egész egyház életére. Mindez különösen hang
zik, de ez Isten igéjének kijelentése és igazsága: „akár szenved egy tag, 
vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetek egy 
tag, vele együtt örülnek a tagok mind.“ Egy korinthusinak a bűne ki
hatással volt az egész gyülekezetre és Pál apostol felelőssé tette érte  az 
egész gyülekezetek

Egy ember hűtlensége, hitetlensége kihatással van az egészre, egy
nek hűsége sokakat megerősíthet. Egy-egy pápának bűne sokakat eltávoíí- 
to tt az egyháztól, egy Luthernek hite sokakat hitre vezérelt. Egy em ber
nek bűne ma is sokakat megbotránkoztat és egy em bernek hűsége az egész 
egyház megújulását is jelentheti. Egy em bernek szektáskodása megront-
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hatja  az egész gyülekezetét és ugyanügy egynek szolgálata sokakat meg
újíthat. A mai keresztyének szeretnek úgy élni, m intha semmi közük 
nem volna egymáshoz, m intha nem tartozna össze az egész test és m intha 
nem ugyanannak a  testnek volnának a tagjai. Jó lesz.azért m indnyájunknak 
egy kis önvizsgálatot tartanunk, hogy észrevegyük: bizony mi örömiben- 
bánatban egyaránt összetartozunk, ugyanannak a testnek vagyunk a tag
jai és minden egyes keresztyén élete kihat az egész egyház életére. Jó 
lenne nékünk mindezt komolyan számbavennünk.

6. Isten rendelte szolgálat — I. Kor. 12, 28-31.
Isten gazdagon kíván gondoskodni az egyház életéről, életének meg

újulásáról és kivirágzásáról. A kegyelmi adományok gazdagságával fel
ruházott szolgálat színes sokrétűségével kíván gondoskodni egyháza éle
téről. Az ő rendelése szerint vannak az egyházban apostolok, próféták, 
tanítók, csoda tévő erővel bírók, gyógyítók, gyámolók (szegények megse
gítése), kormányzás, nyelveken szólás. Gazdag múlt, szegény jelen s vájjon 
m iért szegény. Talán nem akarja Isten ma a szolgálat sókféle gazdagsá
gát? Alig hiszem. Talán megfogyatkozott volna kegyelme? Nem gondol
nám. Ha vizsgálom ezt a  kérdést, az igének ezen a szakaszán akad meg 
a szemem: „Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra.“ A leghasz
nosabb Pál szerint az Ige szolgálata.

Fel kell vetnünk a kérdést, hogy vájjon egyáltalán gondolunk-e a 
kegyelmi ajándékokkal, kívánjuk-e azokat, imádkozunk-e értük s végül 
törekszünk-e utánuk. Ügy látom, hogy ezen a téren nagy baj van. Ko- 
rinthusban a kegyelmi adományok sokaságával, a szolgálat gazdagságával 
találkozunk, de a mi mai keresztyénségünk nagy szegénységben szenved. 
Mi valami szegényes kérész tyénsé get nagy gazdagságnak tartunk, néhány 
keresztyén szokásnak a megőrzését hősi tettnek tekintjük, pedig inkább 
tetszik vergődésnek az egész.

Hadd szóljon hát ez az ige m inden keresztyén lelkiismeretéhez, hadd 
ébiessze mindenki alvó hitét és hadd döbbentse annak a felismerésére, 
hogy valami nagy baj van a mi keresztyénségünkkel. Felébredésre, Szent
lélekért való imádkozásra, kegyelmi ajándékokra való igyekvésre, hűsé
ges' szolgálatra, a szolgálat gazdagságára, Isten renaelte, Szentiélektől 
áthato tt szolgálatra, és a kiváltképpen való útra, az isteni szeretetre van 
szükségünk. Tudsz-e ebben hinni, ezért imádkozni és tusakodni és Isten 
kegyelmével hűségesen szolgálni egyházad és gyülekezeted javára? Hadd 
indítson ez az egész fejezet ilyen szolgálatra.

Gyöngyösi Vilmos

LUTHER K ISF IA  egyszer a te
rített asztalnál ült és a m enny
országról ábrándozott. M ilyen szép 
is lehet ott az élet: tej csurog a 
patakokban, méz csepeg a virá
gokról, ropogós zsem lyék terem 
nek a fán. Luther erre megszó
lalt: „A gyerm ekek élete a leg
boldogabb és a legjobb, m ert n in
csenek földi gondjaik, nem  látják 
az egyházban ,a pártoskodó és

szertelen rajongók szörnyű hadát. 
Nem  szenvednek a halálfélelem
től és nem  rettegnek a pokoltól. 
Csak tiszta és vidám gondolataik 
vannak.“

❖
LUTHER MONDTA: „Az él a 

legjobban, aki egyáltalában nem  
él önmagának és az él a legrosz- 
szabban, aki önmagának él.“ —
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„ E n  n é p e m ”
Péter apostol az első pünkösdkor ezekkel a szavakkal fe jezte be 

híres prédikációját: „Mert n ék tek  lett az Ígéret és a ti gyerm ekeitek
nek“. (Csel. 2, 39.) Ezek az igék Izrael népe, a zsidók felé hangzanak, 
ö k  Isten választott népe, Isten  szövetséges gyülekezete.

N ekünk, modern em bereknek talán nem  tetszik, hogy csak egyet 
választott k i Isten a szövetség népévé. A  zsidó nép a választott nép! 
Nem  is tud juk m egérteni a Bibliát és igazi mondanivalójától fo sztjuk  
meg az Ó- és Ű jtestámentomot, ha ezt nem  akarjuk hitben elfogadni.

De hogyan is kötött Isten szövetséget népével? Hogyan lett Izrael 
„Én népem “-mé? És m it je len tett Izrael életére, történetére és magatar
tására nézve az, hogy Isten őt te tte „választott népévé“?

Ábrahám, az Isten embere

Mózes első könyvének a 12. fe jezetében olvassuk, hogy Isten egy 
embert: Ábrahám ot köti magához, hívja k i abból az egész emberiség
ből, am elynek Isten-ellenes forradalma a bábeli toronyépítésben érte 
el csúcspontját, tehát a maga egészében szem befordult Istennel. Ebből 
az emberiségből szólítja ki Isten Ábrahám ot ezekkel a szavakkal: 
„Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak  
házából arra a földre, am elyet én m utatok néked. Nagy nem zetté tesz
lek és megáldalak téged és felmagasztalom  a te nevedet, és áldás leszel. 
És megáldom azokat, akik  téged áldanak, és aki téged átkoz, m egátko
zom azt: és m egáldatnak tebenned a föld minden nemzetségei!“

Mi történt tehát? Isten egy em bert választ ki, hogy az emberiség 
bukása után új u ta t mutasson az elbukottaknak. De igen fontos már itt, 
Ábrahám  elhívásánál m eglátnunk, hogy

1. Ábrahám  kiválasztása Isten  szabad döntése, am elyet nem befo
lyásol Ábrahám  ilyen, vagy olyan magatartása, jelleme, vagy jellem te- 
lensége. Nem  volt kegyesebb másoknál! Ábrahám  tökéletlen, bűnös 
ember volt kiválasztásakor és az is maradt. Csak azért vált alkalmassá  
Isten akaratának a teljesítésére, céljainak a kiábrázolására, Isten sze- 
retetének a megmutatására, m ert így akarta  az ŰR.

2. A  ki nem  választottak viszonya Istenhez azon dől el, hogy hogyan 
tekin tenek Isten választottjára. A k i átkot szór reá, azt Isten is m eg
átkozza. A k i áldást mond reá, azt Isten is megáldja.

3. Isten nem  azért választotta ki Ábrahámot, hogy csak vele legyen 
közösségben. Ez a választás, ez az engedelmességi kapcsolat kiterjed  
majd arra a népre is, amely tőle származik, s azután „a föld m inden  
nemzetségére“. A z az Isten, aki most ezt az egyet teszi tanulójává, aki 
m ajd 'egy  népet tesz „választott népévé“, — ugyanaz az Isten, „aki azt 
akarja, hogy m inden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljus
son“ (1. Tim. 2, 4).

4. Mózes első könyve éppen azt mondja el, hogy Isten hogyan m a
radt hűséges kiválasztásához és szövetségéhez, bár az emberek: ősatyák 
bűnös élete ism ételten kétségbe vonja és veszélyezteti Isten szövetségi 
szeretetét. A z  ősatyák törtétepete nem szentek története! Leplezetlen  
nyíltsággal m ondják el ezek a családi történetek, hogy még az Isten  
választottjainak, legközelebbi híveinek és szolgáinak a szíve is „csalárd
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és gonoszu (Jer. 17, 9) és tele van gonoszsággal ifjúságától fogva (1. Móz. 
8, 21, Rm. 1, 21). A z  ősatyák története alapján nem  lehet a kegyes és jó 
em bereket dicsőíteni, — de lehet, sőt kell azok nyomán a hű és kegyel
mes Isten dicséretét hangosan'hirdetni!

Izrael, az Isten népe

Mózes 2. könyve  ú ja t kezd: Izráel népének a történetét. Ez a törté
net dráma, amely Isten és népe között játszódik. A  történetírás soha
sem elégszik meg az esem ények felsorolásával. Hiszen az esem ények
nek hátterük van. M egértésük m indig függ a történetíró hitétől, — vagy 
ahogyan ma mondani szokták  — világnézetétől. Izráel népe történeté
nél a háttér Isten  hívása az emberhez és az ember felelete erre a hí
vásra: az ember — felel-őssége.

Isten hívása feleletre és felelősségre kényszeríti Izráelt, amely Jó
zsefnek, azaz „Izráelnek“ (1. Móz. 32, 29) a halála után nem  Kánaán
ban, hanem Egyiptomban élt és pásztornépként a Nílus alsó folyásánál, 
a rendkívül term ékeny Gósen tartományban, lakott.

A  Biblia megrázó képet nyú jt Izráel egyiptomi életéről: elnyomás 
és üldöztetés a sorsa Egyiptomban. Gyűlölik. Kr. e. a X II. sz-ban vol
tak ott. K em ény robottal, sőt rabszolgamunkával gyötörték és igyekez
tek kiirtani. Törvényenkívüli, elnyomott, kihasznált proletárok voltak.

Mózes 2. könyve az Ö testám entum  egyik legfontosabb könyve, mert 
ez mondja el, hogyan kötött Isten szövetséget Izráellel. Ennek a szövet
ségkötésnek legfontosabb állomásai:

1. „Abrahám, Izsák és Jákob Istene“ kinyilatkoztatja m agát Mózes
nek és elhívja eszközéül (2. Móz. 3).

2. Isten  megszabadítja Izráelt a rabszolgaságból.
3. Isten  szövetséget köt Izráellel a Sinai-hegyen és megajándékozza 

népét a tízparancsolattal.
Mi a legfontosabb- ennél a szövetségkötésnél is?
1. Hogy egyetlen alapja Isten  irgalmas szeretete (2. Móz. 3, 16; 34, 

6—7), szabad választása. Izráel nem  kegyesebb, nem  vallásosabb és nem  
érdemesebb nép, m int bárm elyik más.

2. Hogy Isten m indenekelőtt megszabadítja népét. A  megváltó 
Isten, a kiválasztó Isten.

3. Hogy a megszabadító és szövetségetkötő Isten a világ és történe
lem Teremtő Ura.

4. Isten szövetségkötésének alapokmánya a tízparancsolat. Mi ennek 
az üzenete a mai ember számára? M ielőtt Isten parancsolna, azt mondja: 
„Én, az Űr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak 
földjéről, a szolgálat házából“ (2. Móz. 20, 2). M ielőtt tehát kimondaná 
Isten, hogy „az enyém  vagy“ — kijelenti, hogy „én a tied vagyok“. — 
ö  a szövetség nagy kezdőbetűje! Először ő kötelezi magát, m ielőtt 
Izráelt kötelezné valamire. Először ő szeret, m ielőtt azt kívánná, hogy őt 
szeressék. Először ő igér hosszú életet, m ielőtt szüléink tiszteletére szólí
tana fe l bennünket. Először ő ád életet és megélhetést, csáládot boldog
ságot, m ielőtt ezek megbecsülésére adna parancsolatot. Minden követe
lése előtt ott Van szerető kijelentése: „Én a tied vagyok“, „én vagyok az 
ÚR, a te I s t e n e d — és csak azután mondja, hogy te az enyém  vagy, 
vagy azzá kell lenned.

Csak így érthetők meg Isten parancsolatai és így lesz világos előt
tünk Isten m inden követelése. így értette ezeket a választott nép is.
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Ezért tudott örvendezni Isten parancsolatainak. Ezek a parancsolatok 
a szabad em ber jogai. A z em bert csak Isten szabadíthatja meg a szolga
ságból. De ez a szabadság Istenhez kötött szabadság, am elyet ember és 
Isten egyaránt respektál. Ezért lehet a tízparancsolatot a szeretet kettős 
parancsolatában összefoglalni: „Szeresd I s te n t . . .  és felebarátodat, m int 
magadat.“

Sajnos, a tízparancsolat magyar fordítása nem  tökéletes. A z eredeti 
héber szövegben az igék parancsolómódot, de jövő időt is jelentenek: 
Nemcsak „ne ölj“, hanem „te nem  ölsz“, nem csak parancs és tilalom, 
hanem megállapítás is, amely ígéret. Te felszabadultál a démonok, szel
lemek, babonák, emberi rosszindulat, a rossz ördög hatalmából. Neked  
ezért nem  lehet és nem  is lesz más Istened, csak — Én, az XJR. Neked  
nem  is lesz más irányítód az életben, éltetőd történelmedben, csak az 
én törvényem  — a szeretet.

Mi az eredménye a nép kiválasztásának? Otthontalanság, vándor
élet, sátorban lakás, félévszázadon át! De ennek a nyugtalan, megállás
nélküli, szinte elátkozott vándoréletnek, — am elyet sokszor a válasz
tott nép sem értett meg — van célja: az ígéret földje, az istenadta, régi 
és mégis új haza.

A  szent néphez hozzátartozik a szent föld. A z Istennel kötött szö
vetség sohsem korlátozódik arra, hogy valami távoli, m ennyei-túlvilági 
és eljövendő otthonról álmodozik az ember. Ez is benne van! De a je 
lenvaló is! Ezért kapja meg Izráel az ígéret földjét.

Külsőleg nagyon is emberi módon. Fegyvercsörgés, emberi ármány 
kísérte. De ism ételten kitűnik, hogy Isten harcol népéért csodák soro
zatában, hogy még ez a honfoglalás is Isten dicsőségét hiredesse az 
egész világban.

A z ígéret földjén m inden törzs külön életet él, pedig egy család, 
am elynek az összetartozását a b írák  bizonyították meg. A z a nép, 
am elynek Isten az URa és Királya, aki m egtartja a parancsolatokat, 
nem szorul emberi reformátorokra és vezérekre. De, ha elfelejtkezik  
isteni Uráról és annak parancsolatairól, — akkor rendezetlenség és 
szükség lepi meg és szüksége van emberi vezetőkre. A  Bírák könyve 
éppen a választott nép történetének ezt a vissza-visszatérő ritm usát 
írja meg: Isten megtagadása — a bálványimádás elburjánzása  — há
ború és nyomor: Isten büntetése, -— Isten segítségül hívása — Isten  
bírót hív el, aki visszavezeti a népet az igaz hitre. Meg kell em líteni 
azt is, hogy egyszer asszony volt ez a bíró Izráelben: Debórá. Nem  olyan 
biblikus tehát, ha az asszonyt a háztartásba utasítjuk, és m egtagadjuk  
felelősségét a po litikáért. . .

Sámuel és Királyok könyve m egint új korszakot nyit meg. Izráel 
nem akarja örömét lelni abban, hogy Isten választott népe. Olyan akar 
lenni, m int „a többi népek“ és királyt akar. Sámuel, az utolsó bíró, a 
nép elhajlását látja ebben Istentől és küldetésétől. Es joggal. Ekkor 
azonban meglepő dolog történik: Isten rááll a nép kívánságára. K irályt 
ád Izráelnek. De a királyi széket is felhasználja saját céljaira. A  nép 
királyt akar bűnösségében Isten helyett és Isten ád neki királyt szeré
téiből. De Isten helytartójaként. Tekintélye csak azért van, m ert enge
delmeskedik Istennek és királyi feladata éppen az, hogy őrködjék azon, 
hogy Izráel Isten szövetséges népe maradjon.

Egyik király sem felelt meg ennek hiánytalanul. De tökéletlen
ségükben is előzetes helytartók, akik szabadon tartják a helyet Isten
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igazi királyának: Jézus Krisztusnak, aki meghirdeti isten  uralmát ebben 
a világban, Isten új-szövetségi népének a vezetését. Isten királyi ural
mát.

Még a nép egységét is m egterem ti Isten, Dávid és Salamon királyok 
által. De az utóbbi halála után Kr. e. 933-ban bekövetkezik a törés. A z  
északi tíz törzs forradalmi módon elszakad Dávid trónjától, a templom 
tól és Istentől.

Északizráelben a forradalmár magát teszi királlyá és a népe olyan lesz, 
m int „a többi népek“. Ezért követi egyik kormány-puccs a másikat, 
egyik háború a másikat. A  nép birtokosok és szegények osztályaira ta
gozódik. Végül is eltem eti ezt a királyi dicsőséget az asszírok ostroma 
Kr. e. 722-ben. A z északi ország teljesen eltűnik, népe pedig beleolvad 
azokba a népekbe, am elyek közé deportálták.

Júda hűséges maradt ugyan a dávidi királyi házhoz, a templomhoz 
és az a tyák hitéhez. Ez a szövetségi hűség azonban csak látszólagos volt. 
A  királyok uralkodási módszerei sem m iben sem különböztek más kirá
lyokétól. A  nép életmódja is azonos lesz „más népekével“ társadalmi, 
gazdasági és erkölcsi szempontból egyaránt. Így kerül bele Júda is a 
nagyhatalm ak gonosz játékába és Kr. e. 586-ban áldozatul esik Babi
lónia világuralmi törekvéseinek. Ezzel m egszűnik Isten népének önálló 
léte.

Izráelnek ez a része azonban nem  tűn ik  el. ö tv en  esztendei fogság 
után a „m aradék“ visszatérhet hazájába, felépítheti a lerombolt Jeru
zsálemet és templomát. Viszonylag önálló állami életet élhetnek a per
zsák és rómaiak idején.

Ekkor született meg Jézus, aki az Isten által megígért Király, kö
vetői pedig Isten választott ú j népe.

Jézus Krisztus és új népe
Mi lett Isten régi választott népéből, Izráel maradékából, amely 

szétszóródott az egész világban? Pál apostol azt írja a római gyüleke
zetnek: „Avagy elvetette-e Isten az ő népét? Távol legyen'!“ (11, 1).

Isten kiválasztott népe, az Ó testámentom Izráele szent földjével bi
zonyság arra, hogy Isten nem csak azért köt szövetséget emberekkel, 
mert szíve hajtja erre, hanem hogy szövetsége kiformálódjék a földön, 
az emberek, népek életében és hogy szövetsége a megszabadult, m eg
váltott em bereknek otthont terem tsen a földön is. Isten „királyi ural
m ának“ az előhírnöke, am elynek eljöveteléért im ádkozunk, s amely azt 
jelenti, hogy az ő  akarata meglegyen m int a mennyben, úgy itt a fö l
dön is.

Isten erre választotta ki Izráelt a népek seregéből és tette „én né
pem m é“. De Izráel nem  tudott m egfelelni ennek a küldetésnek. S ez 
indította Istent arra, hogy a kiválasztottak körét egyre szűkítse: egész 
Izráelről Júdára, Júdáról a „maradékra“ s azután Júda egyetlen Kirá
lyára, a Jézus Krisztusra.

Jézus Krisztus Izráel Királya, Isten választott népének a Királya. 
A z „ő népéhez tartozik“ m indenki, aki elismerte Királyának, akár 
Izráelből való, akár nem. És nekünk, m int Isten királysága polgárainak 
úgy kell élnünk, hogy Izráel fiai kedvet kapjanak és vágyakozzanak a 
töviskoronás Királyban felism erni és elismerni K irályukat és így be
tölteni választottságukat. Istennek az az akarata, hogy m inden nép, — 
Izráel is! — egyedül ö t  dicsőítse, akinek adatott „minden hatalom  
m ennyen és földön“. Dr. PÁLFY M IKLÓS
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N é h á n y  m o n d a t

AZ  Ú J S Z Ö V E T S É G B Ő L
Melyik bibliaolvasó ne tapasztalta volna mar, hegy vannak ilyen 

mondatok vagy akár szakaszok is a Szentíráshoz. melyeket nem érte tt 
vagy nem tudott összeegyeztetni avval, am it az egyház tanításaként hal
lott? Az ilyen mondatok sokszor nagy lelki nehézséget okoznak a biblia- 
olvasóknak, sokszor pedig egyenesen arra  vezetik, hogy azokat félreértse 
vagy ham isan értelmezze, magyarázza. Néhány ilyen helyet szeretnénk 
a következőikben felsorakoztatni és megmagyarázni.

„Isten országa tibennetek!“ (Lk. 17, 21.)
Az elbeszélés szerint egyszer megkérdezték Jézust a farizeusok: m i

kor jön el az Isten országa. Ez akkor igen korszerű és súlyosan politikai 
kérdés is volt, m ert „Isten országa“ eljövetelét összekapcsolták avval a 
reménységgel, hogy akkor összeomlik az egész ism ert világot zsarnoki 
hatalm a alatt tartó  római birodalom és a zsidó nép is felszabadul ellen
ségeinek hatalm a alól, sőt maga uralkodik m ajd Isten erejével a pogá- 
nyok közt. De Jézus nem. esett bele ennek a kérdésnek a csapdájába. „Az 
Isten országa nem szemmel láthatólag jön el — feleli Jézus —, sem azt 
nem mondják: íme, itt, vagy íme, ott van.“ „Isten országa“ tehát — ez 
Jézus feleletének a pontos értelm e — nem úgy „jön el“ vagy valósul 
meg, hogy azt meg lehetne figyelni, akár természeti, akár történeti ese
ményekről le lehetne olvasni. Azt sémi lehet róla mondani, hogy törté
nelmi események által valósul meg. „Isten országa“ tehát nem olyan „or
szág“, m int a földi birodalmak, melyek láthatók és megfigyelhetők állam- 
rendszerükben, mellyel alattvalóikat kormányozzák, vagy a  polgárok ré
vén, akik az illető birodalomhoz tartoznak, akár hazájukban, akár külföl
dön éljenek. Tulajdonképpen nem  is jó az a fordítás, hogy Isten „országa“. 
Helyesebben úgy kellene fordítani: „Isten királyi u ralm a“, vagy „Isten 
királysága“. Ezért nincs „Isten országa“ „itt“ vagy „ott“, pl. Palesztinában 
vagy akár Európában stb. M ert ez azt is jelentené, hogy mivel i tt  vagy 
ott „van“, azért m ásutt nincs. Isten királysága ott van, ahol Isten keresz
tülviszi k irályi hatalm át. Isten királysága akkor „jön el“, am ikor Isten 
megtöri ellenfeleinek, a gonoszságnak, a bűnnek hatalm át és neki szolgáló, 
engedelmes, az ő örök életében járó népet terem t magának. De hogyan 
történik ez meg? Vájjon úgy, hogy Isten egyszerre csak halálba és k ár
hozatba taszítja a gonoszokat, azokat az ellenfeleit, akik talán  nem is tud 
nak róla? Nem, hanem  — ekkor mondja Jézus csodálatos, sokszor félre
érte tt igéjét, — „az Isten országa tibennetek van“. Ez helyesebben, ponto
sabban — egyúttal még titokzatosabban is — így hangzik: „Isten király
sága ott van — közietek!“ Ez éppen Isten királyságának a „titka“ (Lk. 8, 
10; Mk. 4, 11; Mt, 13, 11). A farizeusok várják, hogy egyszer m ajd csak 
megtörténik a csoda: megjelenik a messiás, aki „szájának lehelletével“ — 
ma azt m ondanánk: csodafegyverekkel — elpusztítja a pogányokat és 
nagyszerű messiási birodalm at állít fel népe számára. E rre válaszolja 
Jézus, hogy ez hamis reménység, m ert a csoda m ár m egtörtént: Isten ki
rályi uralm a itt van „köztetek“. Mikor Isten elküldötte Jézust, azt, aki 
teljesen és valóban csak neki engedelmeskedik, és am ikor éppen ő hoz
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evangéliumot a m egfáradottaknak és megterhelteknek, akkor „itt van köz
ietek Isten királysága“ ! Azóta is Isten királysága titokzatos módon való
sul, ahol hangzik az evangélium s Jézus gyülekezetét szerez magának, 
melyben m ini testében jelen van ő maga, a fej. Valósul mindaddig, amíg 
„Jézus nevére minden térd meghajol, mennyeieké, földieké és föld alatt 
valóké, és m inden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Űr az Atya Isten di
csőségére“ (Fii. 2, 11—12).

A keresztyén ember és a bűn. (1. Jn. 3, 6. és 9.)

Sok bibliaolvasónak okoz nagy nehézséget 1. Jn. 3, 4—10. szakasza, 
ahol a megszokott fordítás szerint ezeket a m ondatokat olvassuk: „Aki 
őbenne m arad, egy sem esik b ű n b e . . .  Senki sem. cselekszik bűnt, aki az 
Istentől született“. Ezek a mondatok az egyház története folyamán is több
ször okoztak félreértést, m ert voltak olyan irányzatok, am elyeknek tagjai 
azt vallották, hogy a  keresztyén ember, ha igazán m egtért és újjászületeit, 
nem vétkezhetik. Első p illanatra valóban úgy látszik, m intha a levél ezt 
tanítaná és az. ú jjászületett keresztyénekről azt állítaná, hogy azok bűn- 
telenek. Kogy ez a m agyarázat hamis, azt azonnal á tláthatja  az, aki vissza
emlékezik arra, hogy ugyancsak János 1. levelében néhány oldallal az 
idézett versek előtt, olvasható az a mondat- is: „Ha azt mondjuk, hogy 
nincsen bűn mibennünk, m agunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi- 
bennünk“ (1. Jn.. l r 8). Ez a verse egészen világosan m utatja, hogy az 
apostol ta lán  ism ert ugyan olyan keresztyéneket, aJkik magukról azt pró
bálták mondani, hogy ők bűntelenek, de az ilyenekről azt állította egészen 
határozottan; hogy ők megcsalják magukat, mikor ilyen íennhéjázóan 
gondolkodnak magukról és nincs bennük az Isten Lelke által megvilágo
sított „igazság“, vagyis az az őszinteség, hogy a Szentlélek által vezérel
tetve egészen nyíltan és őszintén vizsgálják magukat.

De ha az apostol visszautasította ezt az öntelt és gőgös — m ondhat
nánk; faiizeusi — keresztyénségel, akkor mégis: m it jelentenek a fent 
idézett versek? Hogyan és milyen értelem ben kell azokat helyesen magya
rázni? Egy kis útbaigazítás ehhez m ár az is, hogy a fordításban az a ki
fejezés: „nem esik bűnbe“, nem egészen pontos. Helyesen így kell fordí
tani: nem vétkezik, nem követ el m induntalan bűnt, nem, enged a bűn 
csábításának. Ez világosabbá válik, ha nézzük ennek a m ondatnak az össze
függését.

Előzetesen az apostol arra  figyelmeztette olvasóit: aki vétkezik és 
bűnt cselekszik, egyúttal törvénytelenséget cselekszik, tehát mindig meg
szegi a  törvényt. Nem szabad áltatnunk  m agunkat: ha bűnt cselekszünk, 
nyíltan szembefordulunk Istennel. Ez minden "esetben megtörténik, akár
milyen kicsinek vagy jelentéktelennek is lássék az a bűn. Pedig Isten 
azért küldte el Fiát, hogy az „elvegye“ a bűneink, tehát úgy távolítsa 
el azokat, hogy többé ne lehessen találni őket. Küldetése nemcsak az volt, 
hogy halálával bűnbocsánatot szerezzen azoknak, akik benne hisznek, ha
nem az is, hogy bűneiket úgy elvegye, hogy valóban szabadok legyenek 
a bűntől, az ne uralkodjék felettük és ezért valóban nem  is engednek a 
bűn csábításának. Hiszen ő maga is bűntelen volt és ebbe az ő bűntelen, 
Istennek engedelmes új életébe akarja belevonni az övéit. Ehhez a meg
állapításhoz kapcsolódik hozzá a 6. vers: baj van annak a keresztyénnek 
az élete, m agatartása körül, aki megfeledkezik arról, hogy Krisztus elvette
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a bűnt, attól szabaddá te tt és ezért nem törődik azzal, hogy a kísértés 
megejtse. „Nem szabad engednetek a bűnnek és a gonosz csábításnak! 
Hiszen még a legkisebb engedékenység is azt jelenti, hogy szembefordul
tok Istennel, nem neki éltek és nem K risztusban m aradtok (vagyis nem 
benne hisztek)“, akarja mondani az apostol. Aki tehát Krisztusban van, 
benne hisz, az nem vétkezhetik, az nem engedhet a csábításnak, annak 
harcolnia kell a bűn ellen, m ert „aki a bűnt cselekszi, az ördögiből van“, 
azaz az ördög hatalm ában van és neki engedelmeskedik. Csak, aki az igaz
ságot — tehát azt, am i igaz, ami az Isten akarata  — cselekszi, az „igaz“, 
úgy, m int ahogy Krisztus is „igaz“, m ert „nincs benne bűn“.

De am it az apostol ír, nem tisztára felszólítás a keresztyénekhez, 
nem is szabad úgy érteni, hogy az apostol m integy erkölcsi önnevelésre 
és önfegyelmezésre inti a keresztyéneket. Ez bizony sovány és felületes 
buzdítás volna a bűn és gonoszság em berfeletti hatalm ával szemben. Azért 
van ott a másik alapvetően fontos figyelmeztetés: „Aki Istentől született, 
az mind (Krisztusnak olyan m egváltottja, hogy) nem  cselekszik bűnt, 
m ert (Isten igéjének) m agja őbenne marad. És (éppen azért) nem vétkez
hetik, m ert Istentől született!“ — kissé körülírva így fordíthatnánk pon
tosabban a  9. verset. Isten maga szült ú jjá  minket a keresztségben, akkor 

v fogadott fiaivá. A keresztségben a Szentlelke! adja. Hozzátartozik a ke- 
resztséghez az is, hogy továbbra hangozzék felénk Isten igéje és hogy 
annak engedelmeskedjünk: így „m arad bennünk“ az ő igéjének „m agja“. 
Ha pedig ilyen értelem ben születtünk Istentől, akkor ez valóban azt je
lenti, nemcsak emberi erővel, mintegy em beri becsületből kell küzde- 
nünk a bűn és gonoszság ellen, hanem van erőnk és akaratunk  is ehhez 
a küzdelemhez, Amikor pedig Isten mindig ú jra  szól hozzánk igéjében, 
meg is ú jítja  erőnket, akaratunkat, úgy, hogy képesekké is válunk a  küz
delemre a bűn ellen: tudunk ellentállani a gonosz csábításnak. Az Isten 
gyermekei — ahogy a 10. vers mondja — valóban arról ism erhetők meg, 
hogy cselekszik, valóban cselekszik az igazságot, valóban engedelmesked
nek Istennek, „m egm aradnak“ Krisztusban és — teszi hozzá végső m a
gyarázatul az apostol — „szeretik a testvért“. A szeretetben járás, az ön
m agát odaajándékozó és m ásokat megsegítő szeretet cselekedete igazá
ban a „Krisztusban m aradás“, a törvény betöltése és az újjászületett élet.

Röviden: 1. Jn. 3, 4'—10. bűnbánati prédikáció; igazi m egtérésre való 
hívás a keresztyénekhez azzal a végsőkig komoly figyelmeztetéssel, 
hogy az új életben járni kell. „Még végig nem állottatok ellen, tusakod- 
ván a bűn ellen . . . “ (Zsid. 12, 4). -

A  „lelkek megpróbálása“. (1. Jn. 4, 1.)

Sokszor m agyarázták m ár ham isan 1. Jn. 4, 1. intelm ét: „Szeretteim, 
ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha 
Istentől vannak-e; m ert sok hamis próféta jött ki a világba“. Nem egy
szer fordult elő, hogy a „lelkek m egpróbálását“ a gyülekezet tagjainak, 
azok hitének és erkölcsi életének a megitélgetésére vonatkoztatták. A kár
hányszor egyesek a maguk szeretetlen és a szűklátókörű ítélgetésének a 
takarójául is használták. Pedig mit jelentett az első gyülekezetben a „lel
kek m egpróbálása“ és mi annak az értelme m a9

Az első keresztyén gyülekezetben hatalm as erővel lángolt fel a pró
fétai ajándék. Beteljesedett Jóéi 3, 1 (v. ö. Csel. 2, 17) próféciája: „Pró
fétáinak fiaitok és leányaitok“. De m ár Jézus figyelmeztette tanítványait



arra, hogy jönnek majd hamis próféták is a gyülekezetben (Mt. 7, 15). A 
Szentlélek viszont a gyülekezetben nemcsak prófétákat támasztott, akik 
hirdették Isten akaratát, hanem  m egadta a „lelkek“, t. i. a prófétai lélek 
helyes megítélésének, megvizsgálásának az adományát is. így említi Pál 
apostol is ezt az ajándékot (1. Kor. 12, 10) és figyelmezteti a korinthusi 
gyülekezetei, hogy ha gyülekezeti istentiszteleten megszólalnak a prófé
ták, akikor azok, akiknek a „lelkek megítélésének“ kegyelmi ajándéka 
adatott, azokat — a  szükséghez képest — ítéljék meg (1. Kor. 14, 29). Ami
kor János apostol levelét írta, ez a megítélés annál szükségesebb volt, 
„m ert sok hamis próféta jö tt a világba“. A prófétai ajándék tisztasága 
igen fontos volt, m ert különben a gyülekezet könnyen abba a veszede
lembe került, hogy hamis próféták rossz ú tra  térítik  vagy kihasználják a 
gyülekezet jóságát, szeretetre való készségét hamis, önző céljaik javára.

Manapság ugyan a prófétai ajándék jóval ritkább  a gyülekezetekben, 
mint az első időkben. De ahogyan Isten az évszázadok folyamán mindig 
tám asztott prófétákat egyházában különösen, amikor azt tévtanítás vagy 
a hitélet belső m egüresedéséntk veszedelme fenyegette, úgy ad Isten szük
ség szerint ma is prófétákat. Ma is megvan azonban a veszedelem, hogy 
valaki hamis buzgalommal, beteges rajongással, vagy éppenséggel hamis 
érvényesülési érdekből kezd „prófétáim “. Ma is kötelessége m inden igaz 
keresztyénnek, akit Isten a Szentlélek ajándékával erre képessé tesz, 
megvizsgálni az evangélium m értékével minden prófétaságot, hogy azt 
helyesen lehessen megítélni. Enni_k a vizsgálatnak és megítélésnek a m ér
téke ma-sem lehet más, m int volt az apostoli korban: maga Jézus Krisztus. 
Igaz prófétaság csak az, amely Jézus K risztust m int egyetlen U runkat 
és váltságát m int egyetlen váltságot hirdeti. S m a is úgy van, m int volt 
régebben is az egyháztörténet folyamán nem egyszer: a ham is prófétaság 
hol nyíltabban, hol rejtve, hol durván, hol megtévesztő finomsággal 
Krisztus egyetlen Ür voltát és váltságának egyetlen voltát tagadja vagy 
teszi kétségessé. A lelkek megítélésének ezt a veszedelmet kell e lháríta
nia. De a lelkek m egpróbálása sohasem teheti ezt szeretetlenül, még ke- 
vésbbé válhatik egymás szeretetlen ítélgetésének forrásává.

A Jelenések könyve.

Jánosnak a Mennyei Jelenésekről íro tt könyve különösen is sok olyan 
helyet tartalm az, am elyet nehéz megérteni. Valóban, sokszor magyaráz
ták félre éppen ezt a könyvet, nem hiába szokták azt — emlékeztetve 
Jel. 5, 1-re — a hét pecséttel lezárt könyvnek mondani. Ebből a könyvből 
hadd em eljünk ki három apró mozzanatot.

Jel. 2, 17-ben arról olvasunk, hogy Krisztus annak, aki győz a reá  tá 
madó kísértések között, „fehér kövecskét“ ad „és a kövecskén új írott 
nevet, am elyet senki sem tud, csak az, aki kap ja“. Legjobban ezt a mon
datot akkor értjük  meg, ha gondolunk egy ókori szokásra a sportverse
nyek alkalm ával. A versenyvezető a győzteseknek igazolásul fehér kőből 
készült kW táb lát adott, am elyre rá  volt írva a neve. E rre a szokásra 
em lékeztete tt Krisztus szava: a keresztyének is versenyben vannak és a 
győzteseknek Krisztus olyan „fehér kövecskét“ ígér, amelyen ra jta  van 
„új nevük“ (v. ö. Ézs. 62, 2): ez igazolja Krisztushoz tartozásukat. Ha ezt 
a nevet más nem is tudja elolvasni, Krisztus választottal tudják, hogy 
Urukhoz, tartoznak, és hogy tőle biztos számukra az örök élet ajándéka.
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Jel. 3, 18-ban Krisztus a rra  h ívja fel a laodiceai gyülekezetei, „kenje 
meg szemgyógyító írra l szemét, hogy lásson“. Az ókorban híresek voltak a 
leodiceai orvosok s ugyanott készítettek messze földön híres és elterjedt 
szemkenőcsöt. Erről a „helyi nevezetességről“ veszi Krisztus a példát. 
Megszégyenítésül írja  a „sem hideg, sem hév“ gyülekezetnek, hogy abban 
a városban, ahol annyi orvos van és olyan elism erten jó szembetegséget 
gyógyító kenőcsöt készítenek, a  gyülekezet maga vak: nem lá tja  meg 
bűneit, belső elesettségét, hanem  önteltségében „szegény és vak“. Ezért 
mondja neki Krisztus: vegyen „szemkenőcsöt“ : Krisztus igéjéből ismerje 
fel vakságát, hallgasson az igére, hogy megnyíljon szeme és lásson. A 
gyülekezetnek meg kell tanulnia, mi az, ami üdvére szolgál.

Egyik legrejtélyesebb hely a Jelenések könyvében a 13, 18-ban az 
utolsó idők hamis prófétáját jelképező „fenevadat“ megjelölő szám: 666. 
Hogy ezt a titokzatos számot megérthessük, tudnunk kell, hogy a görög
ben és héberben minden betűnek szám értéke van (tehát a görög a =  alpha 
m int szám =  1, ß =  béta m int szám =  2 stb.) 666 görög számjelzéssel te
hát x€s- Viszont ennek az a  következménye, hogy akárm ely szó betűit 
számoknak is tek in thetjük  és az egyes betűk szám értékét összeadva, kap
juk annak a szónak a számértékét. Pl. a „Jézus“ név görög betűinek a 
szám éitéke 888. Jel. 13, 18-ban tehát arról van szó, hogy a „fenevad“ ne
vének számértéke 666. Amíg azonban valamely szó szám értékének a ki
számítása könnyű dolog, addig valamely számból visszakövetkeztetni a 
mögötte levő szóra, igen nehéz, m ert ugyanaz a szám sokféle betűössze
tételt tesz lehetővé. így pl. a görögben az „Isten“ („theosz“), azután „szent“ 
(„hagiosz“) és „jó“ („agathosz“) szavak szám értéke egyformán 284, vagy 
„Pál“ („Paulosz“) és „bölcseség“ (,,szophia';) szavak szám értéke egyfor
mán 781. Ezek a példák m utatják, hogy pl. a 284 vagy 781 számok felbon
tására többféle lehetőség van. Ezért a felbontás adott esetben igen ne
héz, sőt lehetetlen. Pompeiben pl. valaki egykor felírta a falra a szerelmi 
vallomást: „Szeretem a leányt, akinek száma 545“. Az illető leány bizo
nyára tudta hogy róla van szó. De mások ta lán  m ár akkor sem tud ták  
megfejteni a „rejtélyt“, a régészek sem tud ják  megfejteni.

János, a Jelenések könyvének írója is bizonyosan azért adta meg a 
„fenevad“ számát, mivei a beavatottak, t. i. a könyv olvasói ism erték en
nek a számnak a titkos jelentését, viszont a kívülállók szám ára ez a szám 
semmit sem mondott, érthetetlen  volt.

A 666-os szám titkát a könyv szerzője nem közölte. Az ham arosan 
feledésbe ment, úgy, hogy a 2. század végén élt egyházi tanító, Iréneusz 
sem ismerte, noha szárm azásánál fogva voltak kapcsolatai kisázsiai gyü
lekezetekkel, ahol leginkább ism erhették volna e szám titkát. Azóta is 
sok magyarázó törte fejét e szám titkán. Közben-közben sokszor egészen 
fantasztikus m agyarázatokat is ad tak  neki. Legvalószínűbbnek az a m a
gyarázat látszik, amely e  számban a keresztyénüldöző Neró császár nevét 
véli m egtalálhatni. Héber betűkkel írva t. i. a „Készár Nérón“ =  Néró 
császár szavak betűösszege 666. Ezt a felbontást avval is alá lehet tám asz
tani, hogy Néró könnyen tűnhetett fel az első keresztyén gyülekezetek előtt 
úgy, m int az A ntikrisztus előkészítője, sőt egyesen m int az Antikrisztus.

De akárm ilyen tetszetős is ez a felbontás, mégsem lehet azt bizonyos
nak mondani. A 666-os szám titkot re jt és ez a titok ta lán  mindig is meg
fejthetetlen m arad a földön küzdő egyház, számára. Ez nem  is baj, hanem  
jól van. Figyelmezteti ez a  titok az egyházat arra, hogy az A ntikrisztus 
mindig is titokzatos hatalom  marad. Tudjuk, hogy az egyháztörténet fo

57



lyamán is hányszor akarták  titkát megfejteni, úgy, hogy azt bizonyos 
történeti jelenségekkel, pl. a  reformáció korában a pápasággal azonosí
tották. Az ilyen azonosítások mindig hibásaknak bizonyultak, még akkor 
is, ha az azonosítás idejében volt valami alapjuk. Ma is hibás volna, ha 
valamiféle azonosítással próbálnánk megoldani Jel. 13, 18 titkát. M ert ak
kor könnyen megoldottnak tekintenénk a titkot, ráraknánk  valamilyen 
jelenségre, pl. Néróra a megfelelő címlkét és nem vennénk észre, hogy 
éppen ezzel kerültünk bele a Gonosznak a hálójába. Félnénk vagy mene
külnénk attól, am it A ntikrisztusnak minősítenénk, közben pedig m ásutt 
fennakadhatnánk a Kísértő hálójában, melybe éppen azért keverednénk 
bele gyanútlanul, mivel igen biztosak volnánk abban, hogy mitől kell ta r
tózkodnunk.

Figyelmeztessen Jel. 13, 18 titokzatos 666-os száma arra, hogy le
gyünk éberek és mindenekelőtt saját m agunkban küzdjünk a bűn és min
den gonosz ellen.

Karner Károly

ELŐSZÓ
Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég.
Zöld ág virított a . föld ormain.
Munkában élt az ember, mint a hangya: 
Küzdött a kéz, a szellem működött, 
Lángolt a gondos ész, a szív remélt,
S a béke izzadt homlokát törölvén 
Meghozni készült a legszebb jutalmat,
Az emberüdvöt, mellyért fáradott,
Ünnepre fordult a természet, ami 
Szép és jeles volt benne megjelent.

öröm s reménytől reszketett a lég, '  
Megszülni vágyván a szent szózatot,
Mely által a világot, mint egy új, egy 
Dicsőbb teremtés hangján üdvözölje: 
Hallottuk a szót. Mélység és magasság 
Viszhangozák azt. S a nagy egyetem 
Megszűnt forogni egy pillanatig.
Mély csend lön, mint szokott, a vész előtt. 
A vész kitört. Vérfagylaló keze 
Emberfejekkel labdázott az égre,
Ember szívekben dúltak lábai.
Lélekzetétől meghervadt az élet,
A szellemek világa kialudt,
S az elsötétült égnek arcain 
Vad fénnyel a villámok rajzolák le

Az ellenséges istenek haragját.
És folyton folyvást ordított a vész.
Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg. 
Amerre járt, írtóztató nyomában 
Szétszaggatott népeknek átkai 
Sóhajtanak fel csonthalmok közül,
És a nyomor gyámoltalan fejét 
Elhamvadt városokra fekteti.
Most tél van és csend és hó és halál,
A föld megőszült;
Nem hajszálonként, mint a boldog ember, 
Egyszerre őszült az meg, mint az Isten,
Ki megteremtvén a világot, embert,
A félig istent, félig állatot,
Elborzadott a zordon mű felett,
És bánatában ősz lett és öreg.

Majd eljön a hajfodrász, a tavasz,
S az agg föld tán vendéghajat vészért, 
Virágok bársonyába öltözik.
Üvegszemén a fagy fölengedend,
S illattal elkendőzött ‘ arcain 
Jókedvet és ifjúságot hazud :
Kérdjétek akkor azt a vén kacért,
Hová tévé boldogtalan fiait?

(1850)

VÖRÖSMARTY MIHÄLY száz évvel ezelőtt, 1855. november 19-én 
halt meg Budapesten. Itt van eltemetve a Kerepesi-temetőben. Gondo
latban, emlékezésben ebben az évben m inden matgyar Vörösmarty költe
ményeihez húzódik. Vörösmarty volt az első országosan elismert nagy 
költőnk. Nem m intha nem lett volna a m agyarnak előtte is századokon 
á t költője. De Vörösmarty keltette fel költői szóval országépítő m unkára 
a magyart, felszabadította a m agyar képzeletet, a szókat, az érzelmeket. 
Lényeges egyetlen jelzővel szólott, de ebben benne volt egy költő egész 
hitele. Vörösmarty a legnagyobb jellemnevélő költőnk. Kortársai úgy 
tudták, hogy zenökari zengésű elbeszélő-költemények költője, ő maga 
drám aíró akart lenni s írt drám ai költeménydket és színi kritikákat, mi 
ma legnagyobb lírikusaink közé sorozzuk őt, ‘
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Imakönyvem
Aranykötésíí imakönyvet 
Hagyott rám örökül anyám,
Kis Jézus ingben, glóriában 
Van a könyv első oldalán.
Sok év előtt egyik sarokba 
Beírta jó anyám nevét,
Lehajtom a betűkre főmet,
Hogy fölidézzem szellemét.

Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer 
Fehér ruhában láttam őt,
Tavasz volt ép, a kedves akác 
Virágzott a ház előtt.
A lemenő nap fénysugara 
Reszketett ajkán, zárt szemén.
Apám ott állt a ravatalnál 
És velem együtt sírt szegény.

Hogy elmosódtak a betűk! Mily 
Sárgák s kopottak e lapok.
Rég volt, midőn ez imakönyvből 
Még az anyám imádkozott.
Kék selyemszállal összekötve 
Van itt hajambul egy kevés.
Aranyos fürteimhez akkor 
Nem illett még a szenvedés.

írott imádság töredéke 
Mellett van az anyám haja,
Emitt egy szentnek vézna képe 
S egy régi halvány Mária.
Elnézem . . . Éppen így viselt meg 
A sors azóta engemet.
Sokszor szeretnék sírni, hogyha 
Nem szégyelném a könnyeket.

Az Ür imádságát ütöm fel 
(Kísérőm a nehéz úton)
S vigasztalást vegyít a kínhoz 
A te imád, óh Jézusom!
Imádság kell a szenvedőnek,
Akit a sors árván, hagyott.
Úristen, én nem zúgolódom:
Legyen a te akaratod.

Föl nem panaszlom a világnak, 
Csak a szellemednek, jó anyám, 
Milyen kopár volt ifjúságom,
S hogy mennyi bánat szállt reám. 
Tűrtem, reméltem, megalázva 
Idegenek közt éltem én;
De azt a régi imakönyvet 
S emléked szentül őrizém.

REVICZKY GYULA száz évvel ezelőtt született, 1855. április 9-én, 
a nyitramegyei Vitlkócon. Arany János halála és Ady E ndre költői meg
jelenése közt, a m últ század végén, a legnagyobb m agyar lírai költő. Sok 
szenvedésen m ent keresztül. Felvidéki városkában nőtt fel, Pozsonyban já rt 
gimnáziumiba, Aradon, Kassán és Budapesten volt újságíró. Fiatalon halt 
meg, tüdőbajban, Budapesten 1889-ben, itt van eltem etve a  Kerepesi- 
temetőben. Reviczky! az új m agyar költészet előfutárának tekintjük. 
S írjára egy híres versének szavait írták: A világ csak — hangulat. A 
költő hangulatai váltakoztak, m int ahogy m indig váltakoznak. Azokból 
jő a szomorú vagy a víg strófa. De Reviczky Gyula hangulatai közt is 
hű m aradt tiszta emberségéhez, Jézust tekintette a világ igazi erkölcsi 
vezetőjének őszintesége és közvetlensége éppoly jellemzője költészetének, 
m int a bölcselő, sokszor szomorú mondanivaló.

KOSSUTH LAJOS VALLOMÁSA:
„Evangélikus szülőktől szület

tem, evangélikus vallásban nevel
tettem s lelkemben jól érzem ma
gamat Luthernek azon tana mel
lett, mely a lelkiismeretet eman
cipálta, midőn a keresztyén val
lás kútfejének a Szentírást az 
eredménynek pedig, mellyel azon 
kútfőből meríteni kell, nem a bár
mi néven nevezett tekintély dik-

tátorságát, hanem az észt, az egyéni 
szabad ítéletet jelölte ki, melynek 
nincs megtiltva semmi syllabusok 
által, hogy másik, azon nem írott 
könyv revelációiból is merítsen, 
melynek neve: természet, s mely
nek úgy a porszemben, mint a vi
rágok miriádjaiban nyilatkozó örök 
törvényei örök törvényhozóra val
lanak.“
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A NAGYOBB
A tájon földrengés járt, aminek következtében a föld színe emitt 

süllyedt, amott emelkedett.
Az ilymódon hegyre került Kökény büszkén szól oda a maga helyén 

maradt százados Tölgynek:
— No, ki a nagyobb? Most teregesd rám az árnyékodat, ha tudod. 

Úgy nézek el fölötted, mint egy repülő sas a sík föld felett!
A Tölgy pedig méltóságosan így felelt:
— Könnyű annak a fának magasnak lenni, amelyik hegyen nőtt. 

De a nagyságot, fiam, nem úgy mérik, ahogy te gondolod. Aki nagy akar 
lenni, annak tetőtől talpig nagynak kell lenni s nem elegendő csupán 
fejét magasan hordania. . . .
IBOLYÁK

A vendéglő asztalán egymás mellé került a Mezei Ibolya és a Mű- 
i bolya.

— Ejnye, a teremburáját, hiszen mi egészen egyenlőek vagyunk. No, 
nézd csak! — szólal meg büszkén a Műibolya, magát peckesen illegetve.

— Mégsem egészen — mondja szerényen az Igazi —, mert neked 
csak színed van, illatod nincsen.

— Az meglehet — viszonozza újfent amaz —, de te viszont csak 
néhány napig ha élsz, én pedig örökéletű, tehát halhatatlan vagyok!

— Örökéletű lehetsz, ámde nem vagy ibolya! Mert az ibolyát szerény
ség és illat nélkül éppoly nehéz elképzelni, mint gőg és dicsekvés, hen
cegés és tolakodás nélkül a — Műibolyát!
AZ ÓRA LECKÉJE

A kastély kerti oldalán az Óra, amelyhez a munkások jövet-menet 
igazodnak, megfigyelte, hogy a napszámosok csak akkor dolgoznak, ami
kor a gazda figyeli őket, de mihelyt leveszi róluk a szemét, azonnal ácso- 
rognak, beszélgetnek, pipáznak.

Ellenben elég sűrűn tekintgetnek fel az órára, hogy nincs-e még itt 
az ideje a hazamenésnek.

— Megálljatok, naplopók — határozta el magában az Óra —, majd 
megleckéztetlek én benneteket, csak várjatok!

Másnap pedig csodálkozva vették észre a munkások, hogy az idő 
sehogyse akar telni: az Óra mutatója alig haladt valamit. Arra gondol
tak, hogy talán meg is állott. De akárhányszor néztek fel rá, az mindig 
jár, mindig ketyegett is. Hallatszott, látszott.

Ekkor vetődött oda a gazda.
— Gazduram, rossz az Óra. Nem jár rendesen, hajítófát sem ér, 

ószeresnek való, már napeste lesz és delet se mutat — panaszolják.
Az általános csodálkozásnak az Óra vetett véget, mondván:
— Nem történt itt, gazduram, semmi csoda és énnekem sincsen

semmi bajom, hál’Istennek; hanem hát kíváncsi voltam rá, mit szól
nának hozzá ezek a te jó munkásaid, ha valaki ővelük szemben is csak 
úgy végezné kötelességét, ahogy ők veled szemben és csak akkor dol
gozna, amikor éppen nézik. DOROSMAY JÄNOS
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ÁZ EGYHÁZTÖRTÉNET 
NAGY É V F O R D U L Ó I

Időszám ításunk
Dionysius Exiguus nevét ma m ár csak a tudósok ismerik, pedig 

m indnyájan ism erjük és használjuk a keresztyén időszámítást, am elyet 
először n alkalmazott.

Életéről keveset tudunk. Szkíta szárm azású em ber volt, m int szer
zetes élt a VI. század első felében Rómában, ta lán  apát is volt. 525-ben 
alexandriai rendszer szerint ő szám ította ki további 95 esztendőre a 
húsvét dátum át s ebben a húsvét-táblázatban alkalm azta először azt a 
módszert, hogy az éveket folytatólagosan K iisztus születésétől fogva szá
mította. Krisztus születésének az évét pedig a Róma alapításától fogva 
számított 754. évvel azonosította. Ez a  szám ítása ugyan nem  volt egészen 
pontos, m ert így Jézus születése kb. Kr. e. 5-re vagy 6-ra esik, azonban 
a gyakorlatban az éveknek Krisztus születésétől való számítása jól be
vált és a nyugati keresztyénség területén ham arosan elterjedt és általá
nossá lett. Dionysius Exiguus szóhasználatával mondották őseink: „az 
Úrnak ennyiedik vagy annyiadik évében“ vagy „az üdvösség ennyiedik 
vagy annyiadik évében“.

Az időszámítás történetével foglalkozó tudomány, a „kronológia“ 
sok érdekes adatot tartalm az. M egtudhatjuk belőle pl. hogy addig, amíg 
a keresztyén időszámítás el nem terjedt, milyen különféle időszámítási 
rendszerek voltak s milyen nehéz volt ezek közt eligazodni. Jézus korá
ban és a megelőző századokban pl. Elő-Ázsiában — tehát Palesztinában 
is — leginkább az ú. n. szeleukida órát alkalm azták, vagyis az éveket 
a szíriai ú. n. Szeleukida uralkodók uralom rajutásától szám ították. Ró
mában régebben az éveket úgy jelölték meg, hogy megmondották, milyen 
consulok voltak hivatalban az illető évben. Augusztusz idejétől fogva 
terjedt el az a rend, amely az éveket Róma város alapításának az évétől 
fogva számította. Voltak olyan rendszerek is, amelyek az éveket a világ 
teremtésétől fogva szám ították, így pl. az a rendszer, amelyet II. Hillel 
rabbi Kr. u. 350 táján  állapított meg, s am elyet a zsidók mindm áig is 
használnak. De volt egy másik hasonló időszámítási rendszer is, az ú. n. 
„bizánci é ra“, amely azonban majdnem  2000 évvel régebbre te tte  a  világ 
teremtését, m int az em lített zsidó kronológia. Ezt az utóbbi rendszert 
igen sokáig az oroszok alkalm azták. így igen nagy volt a zűrzavar az 
időszámítás tekintetében és a különféle rendszerek közt, könnyen el 
lehetett tévedni, nem is volt könnyű m egállapítani, hogy a szeleukida- 
rpndszer valamelyik éve pl. milyen évnek felel meg a római időszámítás
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szerint. A zavart csak fokozta, hogy az egyes idoszámításí rendszerek 
olyan kiindulóponthoz igazodtak, amely m ás országok területén jelen
téktelen és így ott az időszámítás rendje szám ára alkalm atlan volt. Ezért 
volt olyan nagyjelentőségű Dionysius Exiguus kezdeményezése: rend
szere nemcsak egyszerű volt, hanem olyan kiindulóponthoz alkalmazko
dott, am ely független volt egyes országok történetétől vagy politikai 
rendjétől.

Sokszor szokásban volt, hogy az éveket az uralkodó uralkodásának 
a kezdetétől számítsák. Ez eredetileg kapcsolatban volt avval a pogány 
vallásos reménységgel, hogy az új uralkodó majd elhozza a „jobb kort“, 
vagy ókori kifejezéssel élve: az „aranykort“. Ez a reménység persze 
mindig csalókának bizonyult. Ezért haladt el ezek fölött a számítások 
fölött az idő. Amikor Dionysius Exiguus K risztus születésétől, számította 
az éveket, éspedig m int „az Ür esztendeit“, illetve az „üdvösség éveit“, 
akkor ebben kifejezésre ju to tt az a h it és keresztyén meggyőződés, hogy 
Kriszlushan valóban beteljesedtek az emberiség ősi reménységei. Ezért 
figyelmeztet ez az időszámítás m inket is arra, hogy Isten akarata  szerint 
Krisztus lett az idők középpontjává. Ezt még világosabban m utatja az 
az eljárás, am elyet a XVIII. században egy olasz tudós, Recioli kezde
ményezett, hogy t. i. Krisztus születésétől nemcsak előre („Kr. u.“) szá
m ítjuk az éveket, hanem  visszafelé is („Kr. c.“).. Az pedig, hogy Kr. u. 
egyre magasabb évszámokat számolunk, nem azt akarja mondani, hogy 
egyre inkább távolodunk Krisztustól, hanem  azt, hogy egyre inkább 
közeledünk Krisztus eljöveteléhez, parúsziájához.

Karner Károly

800 éve halt meg Bresciai Arnold
AZ 1155. ÉV T A V A S Z Á N  Róma népe megdöbbentő látványosság

nak volt a szemtanúja: felakasztották, azután m egégették Bresciai. (ol
vasd: bressai) Arnoldot, m ajd pedig ham vait a . Tiberis-folyóba szórták. 
M ert Arnoldnak sok híve volt Rómában, hiszen kevéssel előbb még ő 
volt a vezetője a pápaellenes köztársasági pártnak. A  pápa méltán félt 
hát attól, hogy kivégzett ellenfelének holttestét, vagy akár csak ham
vait is hívei tiszteletben fogják részesíteni.

Mi volt hát a bűne ennek a kem ény önsanyargató életet élő szer
zetes papnak? Nem  valami szörnyű eretnekség, de mégis olyasmi, amit 
kiforgatva eretnekségnek is m inősítettek. Eleinte csak azt hirdette, 
hogy a papoknak is követniök kell a szigorú szerzetesi szabályokat és 
teljes vagyontalanságban kell élniök. A k i nem  így követi Krisztust, az 
megtagadja őt, s az ilyen papoktól kiszolgáltatott szentségek hatástala
nok. Arnoldnak e tanítása m iatt m enekülnie kellett Itáliából. Francia- 
országba ment. Később azután visszatért Itáliába s Rómában a pápától 
független köztársasági párt lelkes harcosa lett. Kiváló szónoki képes
séggel hirdette, hogy a pápának a világi hatalma és uralma bitorlás; a 
világi hatalom jogos birtokosa a nép, illetve a laikusok. A z úgynevezett 
Konstantin-féle adománylevél, amelyre a pápák világi hatalomra való 
jogigényüket alapozták, eretnek ámítás. A zt remélte, hogy ha Róma 
népe függetleníti magát a pápától, újra visszaszerezheti régi dicsőségét. 
A  papokat és a pápát sem m i esetre sem  illeti világi hatalom: nem  való 
kard abba a kézbe, am elyik az úrvacsora kelyhét tartja.
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Arnold tanítása nagyon merész és új volt. Hiszen alig 70 évvel előbb 
zajlott le az első nagy mérkőzés az egyetemes uralomért VII. Gergely 
pápa és IV. H enrik ném et király-császár közt. A  pápák m ost ugyan  
szorult helyzetben voltak: a m ásodik keresztes hadjárat balsikere a 
nép körében elégedetlenséget és bizalmatlanságot kelte tt az egyház és 
a pápa iránt. A  pápa kénytelen volt éppen vetélytársától: a ném et k i
rálytól kérni segítséget. Bresciai Arnold bukását is a ném et király se
gítsége idézte elő: Barbarossa Frigyes fogatta el és szolgáltatta ki őt a 
pápa hóhérainak. Meg is kapta ezért a pápától a császári koronát.

Bresciai Arnold meglátta, hogy a világi hatalomra törő egyház 
ellenkezik azzal a hivatással, amire Krisztus rendelte. A z apostoli sze
génység hirdetésével megelőzte Valdot, Assisi Ferencet és másokat. Ő tehát 
egyik első szószólója a középkorban annak a reform követelésnek, hogy 
az egyháznak uralom helyett a lelki szolgálat útjára kell térnie. Ennek 
az állhatatosan vallott meggyőződésének lett a vértanúja s egyúttal a 
reformáció egyik úttörője.

Wiczián Dezső

425 éves az Ágostai hitvallás
425 ÉVVEL EZELŐTT, 1530-ban adták át Augsburgban a német- 

birodalmi gyűlésen a császárnak azt a hitvallást, amely aztán világszerte 
hitvallásuk lett az evangélikusoknak. A miénk is Ágostai H itvallás névvel. 
Előkészítése, átadása, ném et szövegének felolvasása, utóbb védelmezése 
mind olyan tanulságos részlete az egyház történetének, hogy a m ostani 
emlékezési alkalm at is m egragadhatnánk megismerésükre. De szinte 
még hasznosabb és kedvesebb Kohurg vára felé fordulnunk figyelmünk
kel: ott időzött Luther Márton az augsburgi vallástétel idején.

Onnan figyelte a reform átor, mi történik a birodalmi gyűlésen. Oda 
küldték neki a tudósításokat, és ő onnan küldte a tanácsokat és vélemé
nyeit. Onnan írt leveleiben jobban tükröződ ik . az egyház 1530. évi tö r
ténete, m int olyan emlékekből, amelyek az ágostai gyűlésen jelen is volt 
személyektől származnak. Luther jól lá tta  a gyűlés egyháztörténelmi 
fontosságát. Ugyanakkor azt is jól tudta, hogy az evangéliom ügye nem 
azon fordul meg, mit cselekszenek és határoznak a birodalom urai. Krisz
tus az Isten jobbján ül, ott is marad, akárm i történik is végül Augsburg
ban! Az a tág égboltozat, am elyre a várból ki- és feltekintett, itt is arra 
emlékeztette őt, hogy Isten a gondviselésében is mindenható. Ezért m aradt 
csüggedetlen rossz hírek vételekor is.

Innen írta  híres véleményét a készülő hitvallásról, ezt ugyanis Me- 
lanchthon Fülöp fogalm azta meg előm unkálatok alapján. „ . . .  Nagyon 
tetszik nekem, nem látok ra jta  semmi jav 'tan i vagy változtatni valót. 
Nem, is illenék ez, m ert én nem tudnék olyan finornan és halkan lépni.. 
Krisztus Urunk segítsen, hogy sok és bő gyümölcsöt hozzon, am int re
m éljük és kérjük.“

Ebből is látszik, hogy nem a maga képességeiből táplálkozott a  bi
zakodása. Folyton az Isten igéjére nézett. Azt írta  M elanchthonnak: 
„Éjjel-nappal foglalkozom ezzel az üggyel, gondolkozom rajta, ide-oda 
forgatom magamban, vizsgálom, mi szól ellene, mi mellette, kutatom  
az egész Szentírást, és állandóan növekedik bennem az örvendező bi
zonyosság, hogy igaz dolog a mi tanításunk. Egyre szilárdabb leszek 
abban, hogy — ha Isten is úgy akarja  — nem fogom engedni, hogy va-
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íamí is elvegye tőlem, akárm i történjék is. Te agyon gyötrőd magad, mivél 
ennek az ügynek a  végét és kim enetelét nem tudod megfogni kezeddel. 
De ha m egragadhatnád, akfcor én nem akarnék többet törődni vele. Isten 
ezt az ügyet oda helyezte, amely hely nincs benne a  te  retorikádban, 
sem bölcseletedben, és ez a hely a „hit“. Ott van mindaz, am it az ember 
nem lát.“ •

I tt is fo lytatta bibliafordítási m unkáját, sőt számot is adott róla, 
milyen nagy m unka az. „A bibliafordításra nem képes akárki, ahogyan 
a balga „szentek“ vélik. Igaz, kegyes, hű, szorgalmas, istenfélő, keresztyén, 
tudós, tapasztalt, tanu lt szív kell hozzá!“

Innen, Koburgbol ír ta  L uther azt a híres levelét is, amelyben leírta 
pecsétjét, az úgynevezett „Luther-rózsát“, „A kereszt legyen az első, 
feketén, szívben helyezve, ez pedig term észetes színű. Ezzel a rra  akarom 
m agam at emlékeztetni, hogy a M egfeszítettben való hit üdvözít bennün
ket. Ugyanis csak akkor igazulunk meg, ha szívből hiszünk. (Rm. 10,10.) 
Jóllehet a kereszt fekete, m ert megöl, s kell, hogy fájjon is, mégis meg
hagyja a szívet saját színében, nem rontja meg a természetet, t. i. nem 
öldököl, hanem  életben tart. Az igaz em ber ugyanis h it által él, mégpedig 
a  Keresztrefeszítettben való h it által. Ez a szív fehér rózsa közepén legyen 
annak kifejezéséül, hogy a  hit örömmel, vigasztalással és békességgel 
ajándékoz meg, és egyenesen egy fehér, üde rózsába helyez. Mivel hogy 
nem olyan békesség és öröm ez, am ilyent a világ ad, azért legyen a rózsa 
fehér és ne piros. A fehér szín ugyanis a lelkek és az angyalok színe. 
Ez a rózsa égszínkék mezőben legyen, m ert az ilyen lelki és hitbeli öröm 
az eljövendő mennyei örömnek kezdete. Ez azonban a lélekben és hitben 
m ár most megvan, a reménység által előre ízleljük, jóllehet most még 
nem érzékeljük. A mező körül arany gyűrű legyen: jelezze, hogy ez a 
mennyei üdvösség örökké ta rt és nincs vége soha; e m ellett értékesebb 
minden örömnél és vagyonnál, am int az arany a legnemesebb és leg
értékesebb fém.“

Nem lenne azonban igaz az emlékezésünk Luther koburgi tartózko
dásáról, ha nem gondolnánk arra, hogy itt írta  meg m agyarázatát a 113. 
zsoltárhoz, ahhoz a zsoltárhoz, amelynek a 17. versét koburgi szobájának 
a. falára is felírta: „Nem halok meg, hanem élek, é? hirdetem  az Urunk 
cselekedeteit!“ Wiczián Dezső

425 éves a magyar reformáció első templomi 
éneke

Négy és egynegyed évszázaddal ezelőtt, 1530-ban Kassa városában 
szerezte B a t  i z i András a „Szentegyházbéli dicséret“ címmel ránk  m aradt 
éneket. Első ez az ő énekei közt, de első egyáltalában a hazai reformáció 
énektermésében. Ezért em lékezünk rá. De hasznos is az emlékezésünk, 
m ert m inket is tud Isten igaz dicséretére tanítani.

Áldott legyen mindörökké az Atya Isten, , -
Dicsértessék magasságában a Fiú Isten,
Egyetemben vigasztaló Szentlélek Úristen! i

Nem titkolá az örök Isten kegyelmes akaratját,
Alákiildé mennyországból áldott szent Fiát,
Ki ajándék nélkül hirdeté bűnünknek bocsánatját.



Batizi András tehát m ár a második versszakban megüti a dicséret 
alaphangját: mi nem tudunk semmit sem ajándékozni, adni, cselekedni az 
Istennek — avégett, hogy bűnbocsánatot, igazulást, üdvösséget kapjunk 
Tőle. Azonban ez a reform átori ének sem rekedt meg annak a hangozta
tásánál, hogy: nem cselekedetekből, hanem  hitből! nem érdemünkből, ha
nem kegyelemből! M egtaláljuk benne m indjárt a  szeretetnek, a cselekedet
nek a „dicséretét” is.

Az igaz hitnek tiszta gyümölcse van a szeretetben,
Kinek általa cselekednünk kell a szent reménységben;
Igaznak valljad Jézus Urunkot minden ígéretiben,

Igenis cselekednünk kell szeretetből egymás javára, csakhogy nem 
az elkárhozás félelméből, hanem  reménységből.

Különösen is tanulságos Batizi dicséretének ez a versszaka:
Idvözíts minket, mi nagy igazságunk, a te igaz hitedben,
Mi szívünket gerjeszd fel immár &  szent reménységben,
Ki Atya Istentől mi közbejárónk vagy minden szükségünkben.

Még ha mondogatjuk is, hogy „egyedül hit által igazulunk meg”, ak
kor is nyakig lehetünk az önhittségben, elbizakodottságban. Ezért napon
ként ú jra  kell tanulnunk a reformátoroktól, Luthertől és tanítványaitól, 
hogy az a hit, amely által igazak vagyunk az Isten előtt, nem a miénk, 
hanem „Jézus Krisztus hite”, és az az igazság, amelyet Istentől irgalm as
ságból kapunk, nem lesz a mi kincsünk, amelynek a birtokában aztán há
ta t fordíthatunk Istennek és aztán akár gyűlölhetjük is em bertársainkat. 
Ez az igazság Jézus Krisztus maga, a „megfeszült Isten“. A vallásos em 
bernek nemcsak az a kísértése, hogy érdemeivel akarja  megszerezni m a
gának az Isten jóindulatát, hanem  az is, hogy tőkét akar kovácsolni 
m agának a maga hitéből. Aki ugyanis m egnyugtatja m agát, hogy neki m ár 
rendben van a dolga az Istennél, hogy nem szorul rá  többé a Jézus Krisztus 
igazságára, az azt sem veszi számba, hogy vannak em bertársai, ak ik  viszont 
őreá szorulnak, az ő szeretetére, segítségére várnak. Azoknak igenis ta rto 
zik adni abból, am it neki adott az Isten.

Batizi András tehát m ár első énekében, a hazai reformáció kezdetén 
összefoglalta az igaz és teljes evangélikus tanítást. Csak jóval később u ta
zott ki W ittenbergbe. 1542-ben iratkozott be az ottani egyetemre. M ár ak 
kor, 1530-ban Luther jó tanítványának bizonyult. Sólyom Jenő

400 éves az augsburgi vallásbéke
Luther M árton váltig azt hirdette hogy a vallás, a  hit emberi ol

dalon teljesen szabad dolog, azt senkire ráerőszakolni nem  szabad. K ü
lönösen irtózott a vallásháborúnak még a gondolatától is. Azt tarto tta, 
hogy a hitet egyedül a Szentlélek ébresztheti a lelkekben az evangélium 
hirdetése által. Az evangélium hirdetését persze éppen ezért szabaddá 
kell tenni m indenütt. Ezért harcolt, küzdött ő állandóan, de csak az íro tt 
és élő szó fegyverével. Külső fegyverrel még az evangélium nak sem akart 
ő szabadságot szerezni. Az elnyomó erőszakkal szemben csak a hitvallást 
tarto tta  megengedhető, igazi keresztyén m agatartásnak.

A reformáció ügye azonban mégsem úgy alakult, ahogyan Luther 
szerette volna. Hiába rem énykedett ő a császárban, V. Károly bizony
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kérlelhetetlen ellensége volt a reformációnak. Eltökélt szándéka volt, 
hogy akár fegyveres erőszakkal is elfojtja. Ebben a szándékában azonban 
hosszú ideig más országokkal és a pápával tám adt ellentétei és bonyo
dalmai akadályozták meg. De m ár a reformációhoz csatlakozott fejedel
mek is szükségesnek látták, hogy a császár fegyveres tám adására előre 
felkészüljenek Ezért a nevezetes augsburgi 1530-i birodalmi gyűlés 
után, amelyen benyújtották az Ágostai Hitvallást, de azt a császár el
vei ette — a reformáció ügyének megvédésére megkötötték az ú. n. 
schmalkaldeni szövetséget. Luther is kénytelen-kelletlen beletörődött ebbe, 
de azt kívánta, hogy csakis végső szükség esetén nyúljanak fegyverhez, 
ha a császár valóban fegyveresen tám adná meg az evangélikus rendeket.

Luther életében sikerült is a  háború kirobbanását elkerülni. De a 
császár m ár gondosan előkészítette a  nyílt tám adást. A pápával is meg
egyezett; 1545 decemberében m egnyílhatott a trienti zsinat. Nem sokkal 
Luther halála után, 1546-ban a császár megkezdte háborúját a schmalkal
deni szövetség tagjai ellem A vallásháború látszatát persze igyekezett 
elkerülni; egyéb ürügyet hozott fel a  tám adásra. A pápa azonban nem 
titkolta, hogy a háború célja a protestantizm ust szétzúzni — de utóbb 
fordult a kocka, és a császár került szorult helyzetbe. Sokáig elhúzódott 
az ide-oda hullámzó háború, míg végre a kifáradt küzdőfelek 1555-ben 
Augsburgban békét kötöttek.

Ezeken a tárgyalásokon a  beteg V. Károly császár m ár nem vett 
részt; őt öccse: I. Ferdinánd m agyar király helyettesítette. A békekötés
ben a római h itet védelmező csázsari hatalom: kénytelen volt beletörődni 
abba, hogy Németországban ezután a régi egyház m ellett az Ágostai Hit
vallás alapján álló reform ált egyház is szabadsagot kap. Ez a békeokmány 
tehát else ízben ism erte el, hogy a  róm ai egyház eddigi nyugati egysége 
és egyetemes uralm a többé nem  tartható  fenn. Ez m indenesetre a p ro 
testantizm us sikere volt: a lu theri reformáció első közjogi elismerése 
az egész ném et birodalomban.

De m ár a rendelkezés távolról sem V' lt ilyen örvendetes. K im ondták 
u. i., hogy a fejedelmeknek, illetve általában a világi uralom m al ren
delkező birodalmi rendeknek joguk van a két hitvallás közt választani — 
ellenben alattvalóik kötelesek követni közvetlen uralkodójuk, fejedelm ük 
hitét. Akik azonban az attól eltérő hitükhöz mégis ragaszkodnának, azok
nak ki kell vándorolniok olyan területre, ahol a  fejedelem  is az ő hitükön 
van. Ez áz a rendelkezés, amelyet a jogaszok később a „cuius regio, eius 
religio“ (akié a föld, azé a vallás) elvnek neveztek el. Igaz, hogy ez a 
reform ációnak is lehetőséget adott ú jabb területek megnyerésére, de még
sem volt ez a Luther’ gondolata szerinti evangéliumi szabadság, sem pedig 
mai értelm ű vallásszabadság. M ert a vallás szabad megválasztását csak 
keveseknek: az uralkodó rendeknek és fejedelm eknek biztosította, de az 
alattvalóknak ezt a szabadságot nem adta meg. Mennyivel haladottabb 
szellemről te ttek  tanúságot az erdélyi, az 1550-i és főképpen az 1568-i tor- 
dai országgyűlések rendelkezései, amelyek a vallási türelem  és szabadság 
nagyobb m értékű biztosításában messze megelőzték Európa egyéb 
országait.

A „cuius regio, eius religio“ elvet pedig ténylegesen a római egyház 
használta ki az ú. n. ellenreformációban (nálunk is!). Sőt éppen ez az 
elv újabb vallási viszályok, s végeredményben a 30 éves háború csíráit is 
re jte tte  magában.

Wiczián Dezső
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375 éves hitvallási irataink gyűjteménye
375 ÉVE, hogy 158Ö-ban, az Ágostai Hitvallás felolvasásának 50. év

fordulóján, ünnepélyesen kihirdették és német nyelven könyv alakban is 
kiadták „Liber Concordiae” (Konkordia Könyv) címen azokat a hitval
lásokat, amelyeket közös megegyezéssel a németországi evangélikus tar
tományi egyházak a maguk számára kötelezőnek ismertek el.

A Konkordia Könyvben az első helyen állanak az egyetemes hit
vallások, az Apostoli, a Niceai, az Athanáziusi hitvallás, ezeket minden 
keresztyén egyház magáénak vallja. A keresztyén hit alapvető tanítását 
tartalmazzák a Szentháromságról szóló bizonyságtétel fényében. Majd az 
Ágostai Hitvallás következik. Ezt 1530-ban az ágostai német birodalmi 
gyűlés színe előtt mutatták be abból a célból, hogy az evangélikus gyüle
kezetek egyetértőén vallott tanításáról bizonyságot tegyenek s ugyan
akkor kifejtsék az Isten igéje alapján szükséges egyházi reformokat. Ez a 
hitvallás a katolikus részről támadókkal szemben az Apológiában, áz 
Ágostai Hitvallás Védelmében nyer további kiszélesítést és magyará
zatot. Mindkét hitvallás Melanchthon Fülöp alkotása. Luthertől származ
nak a Schmalkaldeni Cikkek, ezekben határozottan kifejezte azt az evan
géliumi tanítást, amelyből betűnyit sem engedhet. Ugyanígy ragasz
kodik ehhez a tanításhoz az evangélikus egyház is. Luthernek a hitről 
és a keresztyén életfolytatásról szóló tanítását összefoglalva nyújtja a 
Kis- és Nagykáté. Időrendben a legutolsó hitvallási irat az 1577-ben ke
letkezett Egyességi Irat (Formula Concordiae), amelyet a Luther taní
tását valló teológusok az egyház egységének biztosítása érdekében készí
tettek. j

A legtöbb ország evangélikus egyháza a teljes Konkordia Könyv köz
egyházi érvényessége mellett foglalt állást. A magyar evangélikus egyház 
1934-ben egybehívott zsinata is így döntött „az egyház hitelvi alapjáról” 
tett ünnepélyes nyilatkozatában. 1952-ben ezt a hitelvi nyilatkozatot meg
erősítette zsinatunk. Ez a nagy jelentőségű nyilatkozat így szól:

„A Magyarországi Evangélikus Egyház, mint az Űr Jézus Krisztus 
egyháza, Istennek az Ó- és Üjtestamentumában kijelentett Igéje alapján 
áll és él; a keresztyén hit és élet egyetlen, elegendő forrásának és zsinór
mértékének Isten igéjét vallja, amint az Krisztus evangéliumában kétség
telen világossággal előttünk áll, s amint az az egyetemes keresztyén 
(Apostoli, Niceai, Athanáziusi) hitvallásokban, valamint a meg nem vál
toztatott Ágostai Hitvallásban s a vele megegyező evangélikus hitvallási 
iratokban (az Ágostai Hitvallás Védelmében, Luther Kis- és Nagykátéjá
ban, a Schmalkaldeni Cikkekben és az Egyességi Iratban) a hit bizony
ságtevő erejével kifejezésre jut.”

Ebben a nyilatkozatban a magyarországi evangélikus egyház bizony
ságot tett Isten igéjéről, mint Isten erejéről és hatalmáról, amelynek 
feltétel nélküli engedelmességre szánja oda magát. Természetesen, hit
vallásaink sem állnak a Szentírás fölött. Evangélikus egyházunk régi 
doktorainak tanítása szerint hitvallásaink azért és annyiban bírnak sza
bályozó tekintéllyel és érvényességgel, mivel és amennyiben („quia et 
quatenus”) a Szentírással megegyeznek. Ebben azt valljuk, hogy egy
házunk hitvallási iratai lényeges összhangban vannak a Szentírással.

Az egyetemes keresztyén hitvallásokon keresztül egyházunk bizony
ságot tesz saját egyetemes keresztyén jellegéről és igényéről. Ezek a hit
vallások egybefűznek bennünket minden keresztyén egyházzal. Ugyan-
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akkor a kifejezetten evangélikus hitvallások a tér és idő korlátain túl, 
egy nagy egységbe fűzik ossz« minden idő és ország lutheránusait.

De egységre hívnak hitvallásaink a magyar evangélikus egyházon 
belül is. Egyházunk a maga hivatalos hitvallásaival megszabja az irá
nyát a kebelében folyó minden igehirdetői munkának. A hitvallásokkal 
távol tart minden olyan tévelygést, amely veszélyezteti egyházunk taní
tásának tisztaságát, igazságát és egységét.

A hitvallásainkban rejlő áldásnak egyházunk részéről való meg
becsülését bizonyítja az, hogy tudósaink szorgalmas munkája alatt áll 
hitvallásaink teljes szövegének magyarra fordítása és sajtó alá rendezése. 
Isten segítségével 375 esztendő óta először válik majd lehetővé hitvallási 
irataink teljes gyűjteményének, a Konkordia Könyvnek, magyar nyelven 
való megszólaltatása.

✓  OTTLYK ERNŐ

200 éve volt a lisszaboni földrengés
200 ÉVE, 1755-BEN RETTENETES FÖLDRENGÉS, tűzvész és tengeri 

szökőár pusztította el Lisszabont, Portugália fővárosát. A róm aiak idejé
től fogva nagy szerepet játszó ^városnak, Európa egyik legforgalmasabb 
kikötővárosának épületei kétharm adrészben összedőltek, köztük híres mű
emlékek, bazilikák m entek tönkre. Még nagyobb volt a veszteség a la
kosság soraiban, állítólag 60 ezer ember pusztult el. Az egész világot 
bejárta ennek a katasztrófának a híre.

Az akkori világ nagy elméit is megmozgatta ez az esemény. A ter
mészetfilozófia, természetjog, term észetvallási irány azt gondolta, hogy 
a term észet feltétel nélkül jó. Ez az esemény sokakat kiábrándíto tt a naív 
optimizmusból és m egláttatta, hogy az ember feladata a term észet meg
hódítása, a term észeti erők megfékezése és az azok feletti uralom.

Ugyanakkor a ham is gondviseléshit is lelepleződött ennek az ese
ménynek a kapcsán, amely elvárja, hogy Isten minden jóval kiszolgálja 
az embert. A világ keresztyénéinek rá  kellett döbbenniük arra, hogy Isten 
gondviselő szeretete nem menti fel őket a term észet legyőzéséért foly
ta to tt harcban való részvétel alól, hanem  az a helyes keresztyén m aga
tartás, amely a közös baj elhárításában önfeláldozóan részt vesz, fele
barátjában  Krisztust lá tja  és a krisztusi szeretet jegyében siet segítségére.

Ottlyk Ernő

100 éve halt meg Kierkegaard
SZ Á Z  ÉVE H A LT  MEG a keresztyénség egyik legkiválóbb gondol

kodója, a dán Kierkegaard. Egész életét annak a hivatásnak szentelte, 
hogy feltárja a X IX . század elpolgárosodott, elvilágiasodott egyházi éle
tében, m it je lent keresztyénnek lenni? A  keresztyénség szerinte nem  
csupán valamilyen hagyományos tanítás, ennek a tanításnak hű meg
őrzése, ápolása és továbbadása vagy bizonyos magatartás, szokásrend- 
szer, nem  is szemlélődés, érzület vagy em ber-m ivoltunk felfokozott, k i
finom íto tt változata, — hanem Isten cselekvése az időben s innen ki- 
indulóan, egész emberi szem élyiségünk gyökeres átalakulása.

A  vallásosságnak két fa jtá já t különböztette meg. A  vallásosság A - 
típusában (általános válfajában) a véges ember a léten és az életen



túlra, az örökkévalóság felé fordul. Megérzi, sőt egyre jobban érzi azt 
a távolságot, m in t áthidalhatalan szakadékot, m ely őt az örökkévalóság
tól elválasztja. Bűnösségének így bizonyos m értékű  tudatára ébred. Ez 
a vallásosság lehetséges a pogányság területén is s megmarad a világ 
természetes rendjében. A  vallásosság második, B-típusában (különös 
válfajában) kim élyül és kiélesedik az ember bűntudata, benne a való
ságos Istennel találkozunk, aki magát kinyilatkoztatta. A z ő igéjét be
fogadó és mindig újra és újra befogadó hitben emberi szem élyiségünk 
a radikális átalakulás útjára lép. Ez a vallásosság a keresztyénséggel 
lépett be a világ történetébe.

M indkettőtől megkülönböztetendő a vallásnak az akkor már köz
ism ert felfogása, m ely szerint a vallásban az ember önmaga világának 
egyik részét ve títi ki a végtelenbe. Szellem i képességének helytelen  
használatával maga alkotja meg magából istenét a saját képére és ha
sonlatosságára. Ezzel elszakad a valóságos Istentől éppúgy, m in t élete 
valóságaitól. A z t hiszi, hogy Istennel került közösségbe, holott éppen az 
Isten színe elől m enekül ily módon illúziókba. Nem  Istennel találkozott, 
hanem önmagával s önmagától került függésbe.

Míg az előbbi két vallásosság felem el, megújít, a közösségben és a 
közösség számára termő élet, ez utóbbi: a hamis vallásosság, m ely meg
bénít s kioltja az öntudat világosságát.

Kierkegaard élesen szem befordult korával, m ely az egyes em bert 
önmagából, sajátos-konkrét valóságából nem csak kiem elte, de kivetkőz- 
tette s számmá, eszközzé fokozta le, hogy így használja idegen, hatalm i 
célok szolgálatában. Eközben az ellenkező végletbe m ent át azzal, hogy 
ő viszont az egyes em bert társadalmi és történelm i összefüggéseiből 
kiszakítva gondolja s ezzel elszigetelt egyénné fokozza le.

Korát és korának keresztyénségét szellemi aléltságából felrázni: — 
ez volt Kierkegaard küldetése.

A  folytonos reformáció elve alapján, az evangélium  alapján kím é
letlenül bírálta saját egyházát, a dán evangélikus egyházat, m elynek  
fogyatékosságai és eltévelyedései jórészt állam-egyházi m ivoltából adód
tak. Lelkészi állást nem  vállalt, atyai örökségéből m agántudósként élt. 
Élete végén hajszát indított ellene a polgári sajtó, gúnyolta alakját, öltö
zetét, esernyőjét, hogy így tanítását és szem élyét komolytalanná és köz
nevetség tárgyává tegye az em berek előtt. Korábban a kopenhágai utca 
ismert és népszerű alakja volt, szívesen elidőzött az egyszerű nép köré
ben, akitől — saját szavai szerint — olyan dolgokat tanult, am iket köny
vekből nem  lehet megtanulni. Üldözése idején az utcai gyerekek egyik  
könyve címét kiabálták utána: „Vagy-vagy“. A z utcán esett össze, kór
házban halt meg, m űveit elfeledték.

M integy száz év m úlva ébredt fe l a köztudatban, m in t az európai 
emberiség és a keresztyénség szunnyadó lelkiismerete. Hatása ma már 
túlterjed az egyház, a teológia körén a filozófiába, a lélektanba, az iro
dalomba, egyetemes szellemi hatóerővé lett. A  két világháború közötti 
„teológiai eszm élésnek“ nevezett teológiai megújhodás tőle eredezteti 
magát.

Ma már jól lá tjuk szem élyiségének és tanításának korlátjait is.
Halálára való em lékezésünkben hálásak vagyunk neki, hogy ön

magában ism ét felm utatta  szám unkra azt az embert, aki a lelkiism ere
t ű  keresztül szóló Isten igéjét legszemélyesebb élete területén és a 
gondolat legmagasabb területén egyaránt komolyan vette.

FERDINAND IST V Á N
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75 éve halt meg Hauhner Máté püspök
75 ÉVVEL EZELŐTT, 1880-ban halt meg H aubner Máté, magyar 

evangélikus egyházunk egyik legnagyobb püspöke. Nagy időkben élt. 
Abban a  korban, am ikor egyre céltudatosabban készült hazánk a  nem
zeti függetlenség kivívására, az em beri szabadságjogok kiszélesítésére s 
m indenekelőtt a jobbágyság felszabadítására.

Lelkészeink százai, híveink százezrei figyelték a nagy hatású ige
hirdetőnek, az alaposan képzett teológusnak, az egyházat vezető egyik 
püspöknek a  szavait az 1848-as nagy időkben. És H aubner M áté jó irány
ba m uta tta  az utat.

Püspöki körlevelében Isten irán ti hálával emeli ki az 1848-as nagy 
eredményeket, köztük büszkén hivatkozik arra, hogy „honunkban 12 
millió jobbágyember ezentúl nem robotol.” Ugyanakkor világosan látta, 
hogy milyen veszélyben voltak az elért eredmények s megvédésükre 
felhívta a dunántúli egyházkerület minden lelkészét és hívét. Püspöki 
körlevelének befejező részében benne lüktet egész teológiai, hitbeli, ha
zafias meggyőződése, am ikor ezt írja: „Isten és a Haza! e kettő legyen 
imáink, beszédeink és eltökéléseink legkedvesebb tartalm a! A M indenható 
pedig, aki eddig csudaképen vezérlett bennünket á t a cselszövő ellenség 
árm ányainak tömkelegén, m aradjon velünk határtalan  irgalm ával mind 
örökkön örökké! Ámen.”

Hitből fakadó hazafias meggyőződésétől. nem tán toríthatta  el a Habs
burg önkényuralom semmf Téle eszköze sem. A m agyar nép szenvedésé
vel együtt szenvedett H aubner is az osztrák önkényuralom alatt. Az ősz 
püspökben kortársai az evangéliumi keresztyénség és az igazi hazafi- 
ság szoros összetartozásának képviselőjét tisztelték. így tekintünk rá 
mi is.

Ottlyk Ernő

30 éve volt az első ökuménikus világgyűlés
STOCKHOLMBAN, SVÉDORSZÁG FŐVÁROSÁBAN harm inc év

vel ezelőtt, 1925-ben m ent végbe az első ökuménikus világgyűlés. Az 
„Élet és m unka“, más néven a „Gyakorlati keresztyénség“ világmozgalma 
ta rto tta  ott első konferenciáját. Azért ott, m ert a Svéd (Evangélikus) 
Egyház akkori érseke, Söderblom upszalai érsek buzgólkodott akkortájt 
legjobban az egyházak együttműködéséért. Á stockholmi világgyűlésnek 
megvoltak az előzményei; egyes egyházi munka ágak korábban is világ- 
szövetségbe töm örítették erőiket; különösen is jelentős előkészítés volt a 
találkozáshoz a Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszövetsége.

Mégis a stockholmi konferencia a történelem ben szétfejthetetlenül 
hozzákapcsolódik Söderblom érsek emlékéhez. Ezt annál érdemesebb em 
legetni, m ert a későbbi ökuménikus mozgalm aknak és gyűléseknek m ár 
nincsen ilyen kiemelkedő alakjuk. Az első alkalommal — úgy látszik — 
szükség volt egy olyan személyre, aki felé minden felől megvan a bizalom, 
tisztelet, szeretet. Ő mintegy előre példázta a stockholmi tanácskozásnak 
azt a m egállapítását, hogy az együttmunkálkodó keresztyének közösségét 
csak azok a személyek biztosíthatják, akik Krisztussal a Krisztusban 
egyek leltek. „M agukban a keresztyén gondolatok és események nem. 
tud ják  megmenteni- a világot, csak hogyha m egtestesítjük azokat a saját
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magunk személyes életében, s ha nem választjuk el azokat az Atyától, 
akitől alászáll m inden jó adomány és tökéletes ajándék.“

A stockholmi világgyűlés ökuménikus volt m ár annak a révén is, 
hogy valóban az egész földkerekségéről, valamennyi földrészről voltak 
jelen ra jta  a keresztyénség képviselői. Mintegy félezer volt a kikül
döttek száma. Szinte m inden egyház (keresztyén vallási közösségi el
küldte megbízottait, csak a római katolikus egyház tagadta meg, hogy 
képviseltesse m agát rajta . De sokkal inkább volt azért ökuménikus gyűlés, 
m ert nem adott lehetőséget egyik vagy másik egyháznak a fölényeske- 
'désre. hatalm askodásra. A m egbízottak azért jöttek össze, hogy együtt 
fáradozzanak a gyakorlati keresztyénség egyes kérdéseinek megoldásán.

A következő hat témakörben tárgyalták  a kérdéseket: 1. Az egyház 
kötelessége azoknak a céloknak a tekintetében, am elyeket az Isten a  
világnak megszabott röviden: az Isten világterve tekintetében. 2. Az egy
ház és a gazdasági-ipari kérdések. 3. Az egyház és a szociális és erkölcsi 
kérdések. 4. Az egyház és1 a népeknek egymáshoz való viszonya. 5. Az 
egyház és a keresztyén nevelés. 6. Az egyházi közösségek gyakorlati és 
szervezeti együttm unkálkodásának módszerei;

Már ez a száraz felsorolás is m utatja , m ennvire jól lá tták  a  világ
gyűlésen 1925-ben azokat a kérdéseket, amelvekkel az egyházaknak 
szembe kell nézniök. De még inkább m éltányoljuk a rendezők és rész
vevők m unkáját, ha a tanácskozás részleteivel is megismerkedünk. 
Persze elégedetlen is lehet a stockholmi világgyűlés „eredményével“ az, 
aki azt nézi hogy mi tö rtén t később a világban, jö tt a m ásodik világ
háború a maga szörnyűségével. De ez igazságtalan elégedetlenség! A 
megszólás csak akkor lenne helyénvaló, hogyha a konferencia részvevői 
azzal hitegették volna a világot, hogy m áris m egm entették a bajokból 
és veszedelmekből.

Nagy dolog volt, hogy olyan nemzetek tagjai, am elyeknek a katonái 
nem sokkal előbb, az első világháborúban egymást bosszúvágyból vagy 
kenyéririgységből, kégyetlenül gyilkolták, egyáltalában szót válto ttak  
egymással, és egyben s m ásban közös nézetre is jutottak. Nagy dolog 
volt, hogy elindult az az ökum énikus mozgalom, am ely az Egyházak 
Vilógtanácsának megalakulásához vezetett. Nemcsak az első volt az 
ökuménikus világgyűlések sorában, hanem  azoknak szinte m inden tém á
já t legalább is megpendítette. Az Isten világtervével foglalkozott, és íme 
ez lett a főtém ája az 1948. évű am sterdam i gyűlésnek. Üzenetének végén 
ezt olvassuk: „Soha nem  feledjük, m ennyire alárendelve m arad a külső 
egység a belső egységnek, azaz aminő arányban közeledünk a Megfeszí
tetthez, akként fogunk m ind közelebb ju tn i egymáshoz. Meg kellett 
halnia a jó Pásztornak, hogy összegyűjthesse Istennek szétszórt gyer
mekeit: attól fogva a Megdicsőült életéből táplálkozik a világ rem ény
kedése.“ És íme ez le tt az 1954. évi evanstoni gyűlés főtém ája: Jézus 
Krisztus a világ reménysége.

A részletek közt szám talan olyan m egállapítást találunk, am ely a 
frisseség erejével hat. A m unka megbecsüléséről, a gyarm ati kérdésről, 
a béke ügyéről olyan nézetekkel találkozunk a gyűlés irataiban, hogy ma 
sem kell változtatnunk r a j tu k  Legyen elég például a gyűlés üzenetéből: 
„Kötelességükké tesszük az egyházaknak, hogy fejezzék ki velünk együtt 
a háborútól való irtózásukat, és ism erjék be, hogy a háború teljesen 
alkalm atlan a nemzetközi ellentétek kiegyenlítésére.“

Sólyom Jenő
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J ó s á é f  A t t i l a  :

/  A  D U N Á N Á L
1.

A rakodópart alsó kövén ültem, 
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten, 
hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. 
Mintha szívemből folyt volna tova, 
zavaros, bölcs és nagy volt a Duna.

Mint az izmok, ha dolgozik az ember, 
reszel, kalapál, vályogot vet, ás, 
úgy pattant, úgy feszült, úgy engedett el 
minden hullám és minden mozdulás.
S mint édesanyám, ringatott, mesélt 
s mosta a város minden szennyesét.

És elkezdett az eső cseperészni, 
de mintha mindegy volna, el is állt. 
És mégis, mint aki barlangból nézi 
a hosszú esőt — néztem a határt: 
egykedvű, örök módra hullt, 
szfn|elenül, mi tarka volt, a múlt.

A Duna csak folyt. És mint a termékeny, 
másra gondoló anyának ölén 
a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen 
és nevetgéltek, a habok felém.
Az idő árján úgy remegtek ők, 
mint sírköves, dülöngő temetők.

2 .

Én úgy vagyok, hogy már ezer éve 
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze, 
mit százezer ős szemlélget velem.
Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, 
öltek, öleltek, tették, ami kell.
S ők látják azt, az anyagba leszálltak, 
mit én nem Iátok, ha vallani kell.

Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. 
Enyém a múlt s övék a jelen.
Verset írunk — ők fogják ceruzámat 
s én érzem őket és emlékezem.

3.
Anyám kún volt, az apám félig székely, 
félig román, vagy tán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel, 
apám szájából szép volt az igaz.
Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.
Elszomorodom néha emiatt —
ez az elmúlás. Ebből vagyok. „Meglásd, 
ha majd nem leszünk! . . . ” — megszólí

tanak.
Megszólítanak, mert ők én vagyok már;
gyenge létemre így vagyok erős, 
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, 
mert az őssejtig vagyok minden ős — 
az ős vagyok, mely sokasodni foszlik: 
apám — s anyámmá válók boldogan, 
s apám, anyám maga is ketté oszlik 
s én lelkes Eggyé így szaporodom!

A világ vagyok — minden, ami volt, van: 
a sok nemzedék, mely egymásra tör.
A honfoglalók »győznek velem holtan 
s a meghódoltak kínja meggyötör.
Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa — 
török, tatár, tót, román kavarog 
e szívben, mely e múltnak már adÓ6a 
szelíd jövővel — mai magyarok!

. . .  Én dolgozni akarok. Elegendő 
harc, hogy a múltat be kell vallani.
A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, 
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vívtak, 
békévé oldja az emlékezés 
s rendezni végre közös dolgainkat, 
ez a mi munkánk; és nem is kévé«.

(1936)

JÖZSEF ATTILA 1905 április 11-én született Budapesten, a  szegé
nyék negyedében, Ferencvárosiban, a Gát-utca 24. számú házban, ame
lyet m ár em léktáblával jelöltek meg. Félszázad m últ el azóta, az évforduló 
újból frissen elénk idézi annak a költőnek alakját és alkotásait, akit 
tragikus halála óta senki m agyar nem tud elfelejteni. Életében csak a 
•haladó versolvasók ism erték, m a mindenki tudja, nagy költő volt József 
Attila. Életműve nem csonka, befejezett egésznek hat, m int bármelyik 
nagy magyar költő életműve. Költeményei a m agyar nép életének nagy 
kérdéseit, válságait m ondják el, de visszatükrözik mélységes hitét is az 
életben és a jövendőben.
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£zwéue& fiauwtaóutik Űíudapeót
1955-ben nagy évfordulója lesz Budapestnek, hazánk szép fővárosá

nak. Hétszáz éve lesz annak, hogy Budavár és a város a tatárjárás után  
felépült s éppen ezer esztendeje annak, hogy a magyarok ezen a helyen  
fővárost alapítottak.

Szívünk-le lkünk ünnepi harangzúgással van teli. K ét képet látunk  
lelki szem einkkel.

A z első kép Magyarország első nagy elpusztításának sivatagi képe. 
Végigzúgott az országon a tatárjárás, m ikén t egy pusztító szélvész. 
A  nem zet és az ország első nagy erőpróbája volt ez. A  tatárok a magyar 
szívét ve tték  célba, de csak a m ellünket sebesítették meg. A z ország újra  
talpra állt és felépült. A z új országépítő, aki sem m ivel sem  kisebb a 
honfoglaló Árpádnál és az országszervező István királynál, IV. Béla volt. 
Am ikor a tatárok kitakarodtak, látta, hogy nem  gyepükkel, hanem vá
rakkal és erősfalú városokkal védheti meg magát ezután az ország. 
1255-ben, hétszáz évvel ezelőtt, IV. Béla ké t oklevelet adott ki. A z  egyik
ben a mai budai Várhegyen történő váralapításról van szó, a m ásikban  
a pesti vásárok vám jainak megállapításáról beszél a nagy király. A két 
okm ány kétségbenonhatatlanul Budapest szervezésének történeti tényét 
bizonyítja. Buda várának kijelölése, felépítése és a vár területének be
telepítése egészen rendkívüli feladat volt. A k i ezt végiggondolta és végre
hajtotta: lángész volt. Hétszáz év igazolta a magyarok királyát. Ez a 
város, Budapest, olyan természetes földrajzi központ, am ilyen kevés van  
Európában. Volt ennek a királyi székvárosnak két elődje az országban: 
Esztergom és Székesfehérvár, egyik sem  vált be, m ert nem  volt term é
szetes központ. Volt helyettese is, am ikor Buda várán lófarkas török 
zászlót lengetett a szél, ami sajnos elég soká tartott, kereken száz
ötven évig. A kkoriban Pozsony volt a királyi fővárosa a magyarnak 
nyugat felől és Kolozsvár, a fejedelm i székhely kelet felől. De am int 
egyensúlyba ju to tt az ország vérével és erejével, a vezérlő zászló ism ét 
felszállt a budai vár tornyára. Buda várának története: Magyarország 
története. Budapest Magyarország szíve. Dicsérni szokták az idegenek a 
m i fővárosunkat. Mi tud juk  azonban a legjobban, m i lehetett volna 
Budából és Pestből, ha Magyarország elkerüli a török csapást s nem  kell 
népének másfélszázadon át véreznie a Duna— Tisza táján, hogy vissza
tartsa a törököt s ne engedje már följebb. Budapest arcán meglátszik, 
mennyire szeretett m inke t az osztrák császár, aki magyar király is volt. 
Régen vége volt már a török uralom nak hazánkban s a főváros szerepét 
még mindig a kis határm enti Pozsony viselte, m ert az kezesbáránya  
volt a Habsburgoknak, Buda és Pest a félelm etes nem zet szabadságát 
követelő történelm i em lék hozzá képest. Ezért maradt el Budapest ú jjá 
építése, ezért indult el itt oly későn és körülm ényesen újra a magyar 
vérkeringés, ezért került ide csak a 18. század végén a magyar egyetem  
s vele a szellemi élet központosítása. S még később került csak vissza 
az országgyűlés a központi állami hivatalokkal.
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A  második kép hétszáz évnél régebbi esem ényekhez vezet. A z első 
magyar krónikás, Anonym us, Budáról és Pestről is mond hiteles dol
gokat. Óbudát a honfoglaláskor szállják meg a magyarok s a római 
város romjaira építik fel saját végleges várukat s m elléje a fővárosu
kat. Kurszán honfoglaló magyar vezér óbudai építkezését nem csak az 
első magyar krónikás, hanem nyugati és bizánci források is bizonyítják. 
Hasonlóképpen Pest kialakulását is. Anonym us írja, hogy Taksony vezér 
a Pestnek nevezett várat a mohamedán izm aelitáknak adja, akik a 
magyar kereskedelem  és pénzügy legjobb mozgatói. Pest vára azonos 
azzal a római castrummal, m elyet néhány éve a belvárosban tártak fel. 
Tehát a Duna m ásik oldalán is volt egy városépítő-városfakasztó mag, 
akárcsak Budán. Helyes a következtetés, hogy ez a belső városfejlesztés 
955-ben, az augsburgi vereség után indult meg. A  ném et visszaütés ki
józanította a kalandozásokra berendezkedő lovas magyarokat. Augsburg  
előtt nem  volt szükségük kereskedelm i helyre, központi városra, ezen
tú l már igen. Taksony fejedelem  970-ig uralkodott s addigra Budapest 
első fejlődése már megtörtént. A z  ezeréves római romra, ami Óbudán 
volt, így épült rá a magyar élet ú j köve s azóta Budapest kövei fölött 
éppen ezer esztendő m últ el, „megrakodva búval és örömmel“.

A  nem zet városaiban él és városaival hal meg. Ahogy a híres székely 
népballada beszél Kőmíves Kelemennéről, akit a dévai vár építői hiede
lemből az omló fa lak közé zártak s azzal m egerősítették magas Déva 
várát, úgy szólunk m i Budapestről és a magyar népről. Tudjuk, hogy 
e nép honfoglalása az ország fővárosában a századok vakolata. A  főváros 
m utatja  naponként, hogy a nem zetnek vele együtt kell emelkednie, nőnie, 
szépülnie, m indnyájunk egészségére és örömére. Salamon Ferenc, Buda
pest nagy történetírója mondta, hogy ez a város m inden nagy össze
omlása után ú j erővel állott talpra s szebb lett, m in t annak előtte volt. 
A  ma élő nem zedék is végigélte fővárosunk rettenetes pusztulását a 
második világháború végén, m ely nem  volt a legkisebb a történeti pusz
tulások közt. S ugyanez a nem zedék m inden aggodalmat és ellenséges 
kárörömet megcsúfolva, városát újjáépítette,

A  szépre és nemesre egy nem zetnek nem csak büszkének kell lennie, 
hanem azt a büszkeségnél nagyobb szorgalommal és akarattal folyton- 
folyvást tartania és fejlesztenie kell. Budapesten sok-sok ilyen m unka  
van és m indenki kiveheti a részét benne. A z ezeréves és a hétszázéves 
évforduló nógató fén y t ve t m indnyájunkra. Ügy gondoljunk Budapestre, 
ahogy egy család gondol az otthonára. A  tisztaság és szépség fenntar
tásához nemcsak pénz kell és gépek m unkája és hatósági intézkedés, 
hanem általános szeretet, figyelem  és jóakarat. E lnéztem  egyszer Lőcsén 
egy öreg embert, am int végigsétált a történelm i ragyogású Fő-téren. 
Ment, m endegélt a nyári napon s ahogy m egpillantott egy papírdarabot, 
lehajolt és felem elte. Senki nem  szólította fe l erre, semm iféle felirat 
nem  oktatta ki, magától te tte meg. Hát ilyen önnön m agunktól történő 
városszépítő cselekedetre van szükségünk. Pedagógusainknak és m inden  
szülőnek ilyen értelem ben kell szólnia a gyerm ekekhez, hagyják abba 
képzőm űvészeti és trágárkodási gyakorlataikat a házfalakon. A k i így 
szereti és óvja közvetlen környékét, az többet tesz városáért m inden  
ékesenszólónál. A z  az igazi budapesti, aki nem  akárhogyan akar élni 
ebben a valóban gyönyörű fekvésű  városban, hanem fe l akarja emelni, 
hogy százszorta szebb legyen, m in t valaha is volt az ezer évek alatt.

Szalatnai Rezső
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A statisztika
M I K S Z Á T H  K Á L M Á N

Mindig nógatnak, hogy szóljak m ár hozzá valam i tudom á
nyos dologhoz: hátha véletlenül kisül, hogy a tudom ányokra szü
lettem . M agyar em berrel m egeshetik  az.

Isten neki, hozzászólok egyszer — még pedig a statisztikához.
M ert tréfán  kívül legyen m ondva, fiatal korom  óta vonzódom 

a tudom ányokhoz. M ingyárt eleinte m ohón feküdtem  neki a m e
gyénél, hogy az aljegyzői asztal m elle tt „egyszerre“ tanu ljam  meg 
a helyesírást és á közigazgatás titka it, a korm ányzás m inden fo
gását. A főjegyző a nagybátyám  volt, az m egígérte apám nak, hogy 
kinevez, bevezet a közigazgatás p rak tikus részébe, s ha m ost tisz
teletbeli jegyzőnek állok be, a legközelebbi tisztú jításnál m egvá
lasztanak igazinak.

Igyekeztem  beválni, m indennap bem entem  a h ivatalos szobájába; 
adjon valam i dolgot, atyafiságos ú tm u ta tást hozzá, de m indig azt 
felelte, hogy annyi dolga van, m iszerin t nem  ér rá, hogy nekem  is 
adjon belőle. Csupa m iszerintekkel beszélt az uram bátyám .

— M it dolgozik annyit, P ista  bácsi? — kérdém  egy ízben, 
am int ú jra  íróasztala fölé hajo lva találtam .

— Pénzt csinálok öcsém.
— 1 Remélem, a rra  is m egtan ít uram bátyám , ha ráé r  — szól

tam tréfálózva.
— Ne félj, m egtanulod te  azt m agadtól is. E gyütt já r  az a 

megyei élettel.
Csak később tud tam  meg, m ikor én is o tthon le ttem  a m uni- 

czipális levegőben, hogy váltókat ír t  akkor alá.
Egy félév a la tt kész em bernek képzeltem  magam. Nem is 

olyan nehéz dolog! A végzés az „ennek fo ly tán“-ból indul és a 
„m ert különben“-nel dom borodik ki. A rendeletnek  alapm ondata 
a „M inekutána“ s ebből a szóból, m in t valam i virágcserépből, bu r- 
jánoznak lefelé a floskulusok. Az instanczia a „M iután“-ból kanya
rog a „kegyeskedj ék“-ig. Ezekkel a m űszavakkal föl lehe t vinni 
egész az árvaszéki elnökségig.

— Csak m ár egyszer Valami nagyobb dolgot kapnék, — sóhaj
toztam  a főnótárius előtt — hogy k itün te the tném  m agam at.

N agybátyám  nevetett.
— Bolond vagy, bo lo n d !. . .  A várm egye olyan, m in t az üveg

huta, édes fiacskám. I tt  a nagy masszából is tudnak  apró üveget 
fúni, és a kis masszából is nagy f ia sk ó k a t. . .  A várm egyének m in
den mindegy!

Nem érte ttem  én azt akkor — pedig nem sokára csakugyan 
kaptam  egy ilyen nagy masszát. Maga az első alispán te tte  az 
asztalomra.
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— írjo n  a községekbe rendeleteket — mondá. s az én kezem 
gépiesen nyú lt a toll u tán , hogy a „M inekutáná“-hoz egy szép 
kezdőbetűt kanyarítsak . — A földm ívelésügyi m inisztérium ra rá 
jö tt  a rosszabbik órája  — folytatá indulatosan s még egyszer föl
v e tte  és lecsapta az iratot.

Ügy rém le tt nekem , m in tha az ablaküveg is m egremegne, 
m in tha talpaink a la tt a föld is m egrem egne. . .  pedig csak az asz
talom on levő ak ták  mozogtak, am int az új jövevényt közéjük 
csapta.

— Ki lá to tt ilyet? Hogy azt m ondja, állítsuk össze, m ennyi 
eperfa van a m egyében? S tatisztikát az eperfákról? H át nincs a 
m iniszternek egyéb dolga? Selyem tenyésztési célokból? H át m ire 
való az? Az én feleségem  Bécsben veszi a selyem ruhát! M ikor 
ezekből a bogarakból selyem ruha lesz, m ár akkorra kanavászban 
fog já rn i az egész világ. Csak azt nem  foghatom  fel, hogy ju th a t 
a korm ánynak eszébe, ilyen haszontalanság! M it képzelnek azok 
egy alispánról? Még bizony rám  írnak  egyszer, hogy olvassam 
össze az egész megye terü le tén  a fű szá lak a t. . .  Eközben megvető 
tek in te te t vetve a m iniszteri rendeletekre, hozzám fordult:

— Csináljon valam it, amicze, ebben az ügyben. K érje  be a 
községektől az eperfák  számát, aztán üsse össze valahogy, de még 
ebben a hónapban, m ert el kell küldeni harm inc nap alatt.

Neki feküdtem  nagy passzióval. Száz és egynéhány szigorú 
„m eghagyatik“ m ent ki a bírákhoz. A községekben kalandosabb
nál kalandosabb h írek  kerekedének. Egy ánglius bará t já r t volna 
a királynál, aki k im utatta , hogy aranyat tud  csinálni az eperfából. 
M ár m ost az lesz, hogy m inden eperfát k ivágatnak az országban, 
szekerekre rak ják  és elviszik Angliába, azzal fizetik ki az ország 
adósságát.

V olt még három  verzió ezenkívül, de ez lévén a legvalószí
nűtlenebb, h á t ezt h itték  el legszívesebben. És akinek kedvenc 
eperfája volt, eltagadta. B utyók Jánosné asszonyom K isújfaluban 
m inhogy éppen tavasz eleje volt, bem eszelte m ind a ha t eperfáját 
a háza előtt, hogy a tö rvény  rá  ne ösm erjen. Nagy A m brus uram  
L itken ellenben kivágta a m agáét s úgy té te tte  fel ölrakásban a 
padlásra. Ki tud ja, m ikor lesz még abból sok pénz! Egy ebeczki 
em ber, aki m egunta az életét, kiválasztotta a legnagyobb ep ería t 
a faluban (a Csapodyak kertjében) s oda akasztotta magát. Azt 
gondolta a gazember, hogy ezzel is a hatalom nak á r t . . .

H etekig dolgoztam nagy szorgalommal éjje l nappal, hogy 
összeállítsam  a roppan t halm az adatokat, am elyek beérkeztek. 
H ovatovább, annál nagyobbnak látszott a m unka! Jö tt  a töm ér
dek konfúzió a szám ításokban. A m it négy napig csináltam, sokszor 
egyszerre haszontalanná vált. Megőszülök én ennél a m unkánál 
s mégsem lesz vége. Pedig  m ár csak tíz napom  van! Lehetetlen,, 
hogy elkészüljek . . .  Mindegy, megpróbálom.

H ivatalnoktársaim , akik keresztül-kasul já rtak  a szobában,
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míg én kétrétbe hajolva tö ltögettem  ki az egyes rubrikákat, össze
néztek a hátam  m ögött és mosolyogtak. Ném elyik gúnyosan meg 
is csipkedett: •

— Rakd össze az egész adat-halm azt egy szakajtóba és ültess 
rá  egy anya tyúkot, m ajd k ikölti az.

Egy estefelé benyit hozzám a főjegyző bácsi. Ez volt az első 
eset, hogy ennyire m egtisztelt."’

— I t t  vagy, gyerek?
— Itt.
— Dolgozol?
— Dolgozom.
— Igen helyes. Tudsz-e tarokkozni, fiú?
— Tudok.
— No hát akkor gyere be hozzám tarokkozni kisegítőnek.
— De nem  lehet ám, kedves bátyám !
— Nem lehet? — szólt csodálkozva, m in tha először hallaná 

életében ezt a szót. — Mi bajod van?
— Nincs nekem  sem m i bajom , de a viceispán rám  parancsolta, 

hogy ez okvetlenül kész legyen. A m inisztérium nak kell.
— M eglehet, öcsém, de a p a rtn e r meg a vicispánnak kell. 

Éppen ő van bent a szobában. Nem já tszhatunk  egy harm adik 
nélkül.

— Még sem lehet, m ert a kötelesség az e lső . . .
— H m . . .  nem  bánom  no . . .  hiszen van benne valam i igaz, 

m iszerint a kötelesség az e lső . . .  legyen ú g y . . .  de h á t tu lajdon
képpen miféle tengeri herken tyű  az, am in dolgozol?

— A megye terü le tén  lévő eperfákról állítok össze statiszti
kát.

— Csiga vér! M ajd segítek én. Add ide csak azokat az aktákat. 
Ham ar m ár no.

Volt az talán  egy fél mázsa is egy csomóban.
Az öreg dohogott valam it, azután babrá lt bennök egy kicsit, 

á tfu to tta  a m iniszteri rendeletet, m egnézte az egyik község je len 
tését, m egint dohogott valam it, m íg végre így szólt:

A részletek ad absurdum  vezetnek. M it bám ulsz rám ? Fogd 
azt a kalam ust és írd  a sum m a sum m árum ot. M iszerint az eper
fák összes száma a m egyében: kétszázhetvenhárom ezer ötvennégy 
darab. Punktum . M ehetünk tarokkozni.

Leírtam  gépiesen s csak azután néztem  az öregre ám ulattal:
— Hogy b írta  olyan gyorsan összeszám ítani? Nekem  még két 

hétig  ta r to tt volna!
— Hja, öcsém, — szólt ő nevetve — a praxis, a megyei 

p ra x is . . .
— Föl nem  foghatom , kedves bátyám .
— Nem is lesz h á t tebelőled soha jó tisztviselő.
. . .  És csakugyan olyan praxisa volt az öregnek, m iszerint ezt 

is eltalálta.
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A  Budapest Simor-utcai tem p
lomban is vezetnek istentiszteleti 
naplót, amelyben a többi között 
fe ljegyzik az igehirdetés alapigéjét 
és a címét. A z egyik vasárnap az 
igehirdető arról a bibliai jelenetről 
beszélt, amikor Jézus tanítását nem  
értették meg, ezért kellett példá
zatokban szólania. A  következő  
vasárnapon vendégig ehirdető szol
gált, aki az előző bejegyzést vette  
a beírásnál például. A  naplóban a 
két jegyzés így következik egymás 
után:

1953. február 8. Mt. 13, 10— 17.
„Nem é r te t té k .. ” V. B,

1953. február 15. Mt. 23, 23—29. 
(— Ezt se — ) Cs. L.

*

Papi szakem berek beszélgetnek 
arról, hogy mi a vasárnap jelentő
sége és lényege. A  vita hevében  
egyikük így egyszerűsíti le a kér
dést:

— A  bibliai sabbát lényege sze
rintem  az, hogy a hat m unkanap  
után következzék a hét pihenőnap.

*

Találkozik egy gyülekezeti tag a 
papjával. Üdvariaskodva a szoká
sos frázissal kezdi a társalgást:

— De régen nem  láttam Nagy- 
tiszteletü urat!

— Pedig m inden vasárnap látha
tott volna a templomban.

*

M egkérdezték Voltairet egy 
gyászbeszéd végighallgatása után, 
hogy m ilyennek találta a szónok
latot. ; i ■

— Olyan volt, m int Nagy Károly 
kardja — hangzott a felelet.

— ??
. — Hosszú és lapos.

Óra közben alig tudja abbahagy
ni a teológus a köhögést. A  pro
fesszor megáll az előadásban s 
megkérdezi:

— Hol fázott meg ennyire, fiam?
— N em  tudom, professzor úr — 

mondja a hallgató pillanatra szü
neteltetve a köhögést.

— Majd én megmondom. A  tor
kán.

Sokan hiányoznak az egyik órá
ról. A  professzor névsort akar ol-. 
vasni, előtte körülnéz, észreveszi 
a tátongó padsorokat és megszó
lal:

— Látok itt olyanokat, akik  nin
csenek itt.

*

A z  egyik régi amerikai elnök 
vallásosságáról és szófukarságáról 
volt híres'. A  templomból hazaérve 
felesége faggatni kezdte, hogy m i
ről is prédikált a pap?

— A  bűnről — hangzott a rövid 
felelet.

— De mégis m it mondott a bűn
ről?

— Helytelenítette.
*

A  bibliaóra végén bejelenti a 
lelkész, hogy legközelebb a hazu
gokról és a hazugságról fog be
szélni s megkéri a testvéreket, 
hogy addig is olvassák el otthon 
M árk evangéliumának 20. fejezetét. 
Legközelebb meg is kérdezi, hogy 
ki olvasta el a kijelölt részt. Egy 
csomó kéz em elkedik feleletül a 
levegőbe.

— Tihozzátok akarok beszélni, 
testvéreim, m ivel hogy M árk evan
géliumának — csak 16 fejezete 
van.
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CSATA
MÓRI CZ ZSI GMOND

A KÉT LÁNY reggel óta együ tt kapált.
A nehéz dologban m ár összeszoktak és fe ltám adt köztük a 

m unkabarátság. Egész elfeledték, vagy inkább term észetesnek érez
ték, hogy egyikük nagygazdalány, aki csak szeszélyből kapál, a 
m ásik szegény leány, akinek kenyere a kapa.

Végin voltak a rendnek  s m ár vagy tizedszer értek  le az ú t- 
szélre, ahol először kezdték a m unkát.

— Ja j a derekam , jaj csontom! — k iá lto tta  a nagygazdalány, 
am int egy percre m egállották pihenni.

K ét tenyeré t há tra te tte , úgy nyom ogatta vele a gerincét, am ely 
m egfájdult a hosszas görnyedéstül.

— Meg kell kenni! — nev e te tt csendesen a m ásik s szintén 
felegyenesedett, m in t a fiatal vessző, m eg sem látszo tt ra jta , hogy 
hajlo tt az im ént. T etszett neki a kényes gyerek, aki m ár belehal 
tízórára egy kis kapálásba.

— Nem jövök én többet káposztát kapálni! — duzzogott K lári, 
a nagygazdalány. — Ügy kell vigyázni, az em ber m ajd  m egm ered. 
Ha egy kicsit m egmozdítom a kapával, m ind já rt kidül.

— Kényes a káposzta, m in t a kisasszonyok! — m osolygott 
csendesen Erzsi.

:— Kényes az én derekam !
— Kényes vagy te  m agad is, m in t a káposzta! N evettek. 
Szekérzörgést hallo ttak  s egyszerre néztek el jobbra, a falu 

felé, le a völgyes síkra.
— V ájjon ki jön  erre? — m ondta Klári.
— P atak i P ista  — szólt term észetesen Erzsi.
— De könnyen m egism ered!
— Ism erem .
Egyszerre valam i k e rü lt közéjük. P a tak i P ista  nagyon já r 

m ostanában K lári után. A lánykának el is p iru lt az arca. Sietett 
sort fogni, tovább kapálni, hogy a legény it t  ne kapja éppen az ú t 
félen. Egy-kettőt szisszent, m ert m ost m eg attó l fá jdu lt meg a dereka, 
hogy ú jra  hajolni kellett, de m ár nem  volt kedve sem tréfára , sem 
bizalmaskodásra. Dolgoztak.

Sűrű  apró gyom verődött fel a káposztasorok közt, m ég á rta l
m atlanok voltak, de azért a vékony káposztaszálak gyáván, félve 
nyúltak fel közülük s egyikük sem m ert a rra  gondolni, hogy szem
beszálljon, harcra  keljen  a bu ja  dudvákkal, a fiatalon is vastag 
kakastaréjjal, s ham ar soklevelű bürökkel, az alattom osan meg
lapuló, drótszárú porcfűvel, meg a többi ism eretlen bennszülött 
ellenséggel, akik itthon  vannak it t  a káposztáskertben és m ire észre-
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vennék, m ár m ind eleszik az é letet a drága kis ü ltetvények  elől, 
akik kecsesen, ijed ten  em elik harm atosán kövér levelüket.

K lári ha lad t elől. ö  a gazda, ő az első.
Hiába, nem  soká b írta , pihenni kellett. Felegyenesedett há t s 

rátám aszkodott a kapára.
— Ja j, terem tőm , de m egvénültem  — mondta.
— Nem vénülsz te  meg soha, Klári.
— M iért?
— M ert m ár tízórára fáj a derekad a kapától.
— Hiszen annál ham arabb!
— Ó, aki nem  b ír kapálni, nem  m egy az kapálni; pedig aki 

nem  kapál, sose vénül az m eg — bölcselkedett Erzsi.
A nagygazdalány nevete tt s úgy rengett-ringo tt felsőrésze a 

kapanyélen, m in t a rózsatő lom bja a karón.
Erzsi is felállott. Az ő arca is piros volt, de nem  foltos fehérrel 

tarka, m in t az alm avirág, m in t K lári arca, hanem  egyszínű, árnya- 
latlan, húspiros; olyan volt a karja  is, a nyaka is, le a vállon az 
ingvállba, am eddig a nap süti.

Á tvette  m ind a négy sort s K lári hagyta, hogy szapora m un
kájú  kapája  az ő dolgát is végezze.

A szekér nem sokára itt  volt. Erzsi annál buzgóbban dolgozott. 
Nem ak art szóbaállni a legénnyel. Úgyis nagyon nem  tisztességes 
dolog, hogy egy ilyen kisgazdalegény, ahelyett, hogy keresne 
m agának egy jó dolgos, nekivaló szegény lányt, nagygazdalány 
u tán  sza lad . . .  Erzsi haragosan húzta  össze a szemét s úgy dolgo
zott, m in t a gép.

És mégis neki k iá llto tt először P atak i P ista, m ikor i t t  zörgött 
csendes rázással a szekere.

— Téged se fogadnálak m eg Erzsók!
Erzsi érezte a megalázást. Csak azért szólt hozzá, m ert hozzá 

szabadon szólhat, ö  csak szegény lány. F a j t á ja . . .
összeszoríto tta  a fogát, hogy ne is felelhessen.
— Nem vigyázol a kisasszonyra! — te tte  hozzá a legény.
— Ó, az ördög vigye el! — nevette  el m agát a nagygazdalány.

— m ért volnék én kisasszony.
— Hiszen parapli van a kezedbe!
— Az a! — neve te tt a lány és a nap felé em elte a kapát. — 

Jobb  volna, ha idejönne, osztán árnyékot tartana , am íg mi dol
gozunk.

— Ó, árnyékon csak heverni jó, nem  dolgozni! — szólt vele 
Erzsi.

— Ejnye, pedig m án ugrottam  lefelé — tré fá lt a legény.
A két sárga ló továbbvitte  a szekeret s a legény visszafordult 

az ülésdeszkán, úgy kiabált ide:
— Ja j, Istenem , terem tőm , hogy rakom  fel azt a kis lucernát! 

Jöhetnél segíteni Erz^us, látom  van érkezésed. K lárit, ezt nem 
m erem  híj ni!

\  í T í í i i t e
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— Pedig elmennék!
— Jaj, megáld az Isten! Rám fér a segítség, m in t a hátamba 

a bot.
— M ajd odaszánom ezt a kapanyelet! jó?
— Jó b izony!. . .
N evetve néztek egym ásra s Erzsiben fo rr t a m éreg. Nagyon, 

nagyon illetlennek ta lá lta  ezt a hosszú diskurálást. Látszik, m ilyen 
a nagygazdalány. A dereka elfárad, de a nyelve nem. Kell az? így 
kiabálni u tána  egy legénynek?

L esütötte a fe jé t és vágta, de úgy vágta a földet, ahogy csak 
lehetett.

K lári még sokáig viháncolt m agában, míg csak hallani lehe te tt 
a legény fütyülését, azután fanyalogva m en t u tána  Erzsinek.

— No, eressz engem  i s . . .  M án jó van. B írom  m ár a kapát!
Elfoglalta az első k é t sort s szótlanul halad tak  előre.
— Hej, derék legény a! — szólalt meg egyszerre csendes 

őszintén Erzsi.
K lári kuncogva nevette  el magát.
— Olyan m int a többi.
— Ném o ly a n ! . . .  D erék legény e z . . .  Kevés van i ly e n . . .  

Nem iszik, nem  pipál! Nem szórja el a pénzt.
Fontoskodva beszélt, m in t a szegény asszonyok, akiknek m in

den nagy dolog, s akik m indig panaszkodnak, ha felveti is őket a 
bőség.

— Csendes em ber — fo ly tatta  egyhangú szürke darálással — 
de igen jó dógos. Nem sok kell neki. A m últkori bálon se kö tö tt ez 
egy k ra jcárt se, csak am it muszáj vót. A koronát a belépésnél.

— H át a m uzsikusoknak nem  adott?
— A dott négy kra jcárt, csak hogy éppen meg ne szólják. Be

lökte a kalapba. Aki akarta, azt is gondolhatta, hogy tán  húsz 
k ra jcárt is adott.

A nagygazdalány m egütődött. V alam it nem  érte tt. K eveselte 
a gavallérosságát. M intha a szegénység szaga csapta volna meg az 
orrát.

— Jó  em ber. A feleségéhez is jó lesz. Az any já t is úgy ta rtja , 
m int a pohárba. Pedig az egy préda asszony, m oslékba önti a pa- 
szulylevest, ha m egúnja enni. A m últkor is m ustrá lta  é rte  a fia. De 
az nem  becsüli a m aradékot. Az m inden m ásnap főzni akar.

A nagygazdalány csodálkozott. Olyan lassan kapált, m in tha 
aludna. Erzsi m inden vágással o tt volt a sarkában. Ö sietett. Beszélt.

— Van is neki. Van egy kis földje, ö t  köblös. Az ap járu l 
m aradt, avval ő m ár azt teszi, am it akar. Ha m egházasodik, azt 
magával viszi. Jó  já r  vele valaki.

Ú jra hallgattak. A nagygazdalány megszólalt:
— ö t  köblös! A mi k e rtünk  alja is ötköblös!
De Erzsi nem  ügyelt sem m ire. Folytatta:
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— Jól im ádkozott az Istennek, ak it elvesz. De m eg is érdem li 
a jó asszonyt. Dógost. Amék rendbe tartsa , mosson rá, főzzön neki. 
Olyat, am ék tud ja , m ilyennek kell lenni a derék  szegény asszony
nak. Se sokat, se k e v e se t. . .  M ert mégis nem  kódus. Háza van, 
földje v a n . . .  Meg kell lenni, am i dukál.

M ár ezt úgy m ondta, hogy kést forgat a m ásik lány szívébe.
K lári a hangjából érezte m eg s bíborvörös le tt az arca a szé

gyentől, hogy ez a kapáslány felteszi őróla azt, hogy ő hozzá tudna 
m enni ahhoz a legényhez. Izgatott volt, dühös. Ha egyszál káposztát 
kivágott, észre sem vette , rátaposott.

Erzsi fo ly tatta:
— H át bolondulnak u tán a  a lá n y o k ..  m ert tud  a nyelvükön. 

Szeret velük tréfáln i, de azért m eggondolja az, k it vesz e l . . .  Más 
is m eggondolhatná, hogy csábítgassa-e azért, hogy olyan igen szép 
a bajusza.

— Jó lesz a kapa alá nézni! — K iálto tt rá  K lári.
Erzsi ijed ten  v ette  észre, hogy egy szál palán tá t k iboríto tt. Az 

elsőt a m ai napon. Lehajolt és elültette.
Szótlanul, versenyezve dolgoztak tovább.
A nap égetően meleg kezdett lenni. K lári m egállóit és levetette  

p irospettyes fehér rék lijé t s ledobta, ő  is ingvállban m aradt.
N em sokára végére értek  a sornak. P ihenés nélkül fordultak  

vissza az új renden.
A hőség rettenetes, k iállhatatlan  volt. A nap így még égetőb

ben perzsel, szabadon é rte  a bőrét, k ivágott nyakát, le az ingváll 
alá, keresztü l az ingen.

H irte len  elhatározással o tthagyta a kapá já t s visszam ent a 
rékliért.

A m int a piros pettyekre p illantott, valam i v illan t fel az agyá
ban. Hisz az a legény ragyás! Tele van az arca himlőhellyel.

Míg a rék lit felöltötte, odafordult Erzsi felé s azt k iá lto tta  neki 
gúnyosan, m egvetően.

— Ragyás . . .  Hisz az ragyás!
Erzsi m eghökkent. M intha rém lene neki is, de nem  em léke

zett rá. y  i
Hiába idézte maga elé az arcát, nem  lá tta  ra jta . H anem  eszébe 

ju to tt, hogy m ikor még kis iskolások voltak, éppen m ikor az öreg 
tan ító t tem ették, P atak i P ista nem  volt iskolában, m ert nagyhimlős 
v o lt! . . .  Lehet, hogy ra g y á s . . .  de csak nagyon k ic s it . . .

— Nem is látszik ra jta! — m ondta határozottan.
— Nem! — kacagott fel Klári. — Ilyen ragyák vannak rajta!
A m uta tóu jja  első ízét m utatta .
Jóízűen kacagott.
— A m án csak utolsó, ha valaki ragyás! — mondta.
A szava m in t az éles kő vágott Erzsi szívéhez.
— A zért jó vón, ugye! — csapott vissza egy m érgezett szót.
K lári felcsattant:
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— M i t . . .  M it képzelnek ezek! H át azt hiszed, nekem  egy 
ragyás is jó!

— Jó  bizony a szépe! K iválogatják! Oszt azt hiszik, hogy sze
gény lányoknak, m án a csutkája is jó meg a törekje!

K lári csípőre te tte  a kezét. Erzsi is harcra-készen nézett fa r
kasszem et a kapa melől.

Egy percig végig-végig m éregették egymást. A kkor a nagygazda- 
lány m egránto tta  a vállát.

— A cipőm ről se ráznám  le a po rt egy ra g y á sé r t. . .  Eriggy 
csak u tána, nem  szakasztom el előled.

— Nekem semmi közöm hozzád . . .
— Látom!
— H át nem  jól látod!
A kapáslány lehajo lt s tovább dolgozott.
A nagygazdalány pedig lesím ogatta a ru há já t, m egrázogatta 

magát, hogy a szoknyája ráncai jól essenek, s rék lije  gyűrődései el
sim uljanak, s ö tu jja l felfésülte a hom lokáról a rövid hajakat. Aztán 
h áta t fo rd íto tt a kapáslánynak s elm ent a sarki bokorhoz, am elyre 
le volt dobva a vasalt sárga kendője, azt felkötötte, gondosan, 
csinosan.

Észre sem vette, hogy am erre já rt, m indenü tt u ta t vágott kis 
cipője a m egkapált szegény palánták  között.

M ikorra elkészült, hogy hazam enjen, P a tak i P ista  m ár m egint 
itt  volt a lucernás szekérrel. M egállította a lovakat, úgy te t t  m intha 
valam i baj volna.

— Hova, hova, K lárika?
— K ét szemem után.
— Jobb a négy szem után. Ü jj fel n a . . .  K lári kényesen fordí

to tta  el a fejét. A legény ú jra  bíztatta.
— Jobb lesz itt  a lucernában. A kár a hintó, akár ez. K lárika!
K lári m egvetően, gyűlölködve nézett az arcába.
A szeme beszélt a szája helyett.
— M enjen a fa jtá ja  közé. N égykrajcáros g a v a llé r . . .  O tt az a 

lány. Intsen neki. A nem  bánja, ha rücskös i s . . .  A zért annak maga 
a legszebb!

Ellibbent, hogy csak úgy rep ü lt a szoknyája, és m egvetően á t
m ent a lovak elő tt az ú t túlsó felére s nem sokára le té rt a gyalo
gosösvényre, keresztül a búza közt.

A legény meg csak nézett, u tána  nézett a gőgös kis pávának, 
aki éles késsel m etszette ke tté  m inden rem énységét.

U tána nézett, hogy kavarodik  bele a kékszoknyája a zöld 
búzába, hogy v irít k i a fényes sárga kendő csillogva a napfényen, 
hogy távozik, hogy eltűnik, m in t hajnali álom, am ely olyan nagyon 
szép s olyan könnyen elillanó . . .

Végre visszapillantott a káposztaföldre. Erzsi akárm ilyen lassan 
dolgozott is, akkorára m ár egészen közel ért.

A legény gubbasztva ü lt a szekérben s hosszan elnézte a fürgén,
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ügyesen dolgozó leányt, az egészséges, izmos te s te t . .  Addig nézte, 
addig nézte, míg végre o tt állo tt előtte. Az útnál. S felegyenesedett.

- 0  Erzsi te  . . .
A lánynak lángvörös volt az arca, de a karja  is, a nyaka i s . . .
Meleg van. S a szeme könnyes volt.
— Hová m ent ez?
— Hová! — rán to tta  m eg a vállát a lány. — H át tisz tu lt a gaz- 

bul. M intha ez a káposzta ni, csak kihúzná a lábát, osztán elm enne a 
hazájába, m ert i t t  nem  jó a dudva k ö z t . . .

A legény nem  igen érte tte . De azért o tt fe le jte tte  a szemét 
a lányon, ak it olyan jó l ism ert, hiszen m indig együtt élnek, m ióta 
élnek, csak éppen az nem  ju to tt eddig eszébe, h o g y . . .

A lány  h irte len  fe lp illan to tt s élesen, kíváncsian nézett a legény 
arcába. K uta tva  fu to tt végig az arca színén egypárszor, aztán m o
solyogva sü tö tte  le ú jra  a tek in tetét.

A legény k italálta , hogy ez m ost megnézte, csakugyan ragyás-e? 
Elvörösödött, m élyről jövő hőségtől, am ely k itüzesíte tte  barna 
arcszínét. "

— De te  azért tű röd  a ragyást? — m ondta csendesen.
A lány csiklandósan felkacagott. Fojtva, befelé. A nevetés meg

rázta az egész te s té t s a m elle rezgett. Kem ényen, a kem ény ingben.
A legény is nevetett. A fogai fehéren  villogtak ki, m in t a 

farkasé. Harapósán.
— Na megállj . .  te  rig ó ! Hiszen én nem  tud tam  . . .  H unnan 

tud tam  volna, hogy t e . . .  szereted a ragyást.
A lány hangosan felkacagott s az arcán lecsordult egy könny

csepp. E lfordult, el ak art m enni, de azért o tt m aradt. Állva, háttal 
leha jto tt fejjel.

A legény szívvel, örömmel, tűzzel, hallgatva nézett a lányra, 
a derék, asszonynak é re tt terem tésre, s megszólalt:

— De m ost m án tudom  . . .  Hallod . . .  Tudom  mán, ne b ú su jj!
A lány elszaladt. Végig, végig a káposztasoron. O tt kap ta  fel

valahol a K lári o tthagyott kapáját. Azzal kezdett új rendbe a tú l- 
végen.

A legény utánanézett. N evetett ra jta , hogy a lány egyszer 
sem p illan to tt többet vissza.

— Tudom  én azért! — billen te tt az u jjával — szaladhatsz mán.
És igen, igen jó kedvvel rán to tta  meg a gyeplőt.
M ikor messze elm ent, m ikor m ár régen nem  hallo tta  semmi 

neszét a szekérzörgésnek, akkor Erzsi felállott, felegyenesedett és 
nagy lélekzettel, győztesen, diadalm asan nézett végig a csa ta téréi. 
És könnyes szemmel bám ult arra, am erre elm ent a r a g y á s . . .

Aztán tovább kapált.
S a kényes, vékony, ú ri palánták  vidám an m aradtak  el m ögötte 

hosszú sorral, hogy m egszabadultak az erőszakos, erős vetély tár- 
saktól, akik elszíjják az életet. És a karcsú kis testek  úgy em elték 
fel a levelüket, m intha napernyőt ta rtanának  a nap ellen.
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BÓK AY JÁNOS

GY HÁRSFA állt a kertünk közepén. Hatalmas, nagy fa volt való
ságos óriás a cingárkarú csenevész kis fák között, fönséges vén- 

ségében. Ügy állt ott egyenes, kemény törzsével, kimagasodva az eltörpülő 
házak között, m int egy tapasztalt vén katona, m int egy szélesvállú drago- 
nyos, aki őrködik a dolgok rendjén — nem, inkább m int egy uralkodó, 
aki időtlen idők óta,m egtörhetetlen biztonsággal uralkodik a törzse körül 
elszóródó távoli vidéken. Vagy ta lán  egy külön ország, egy külön biro
dalom, egy külön világ, am ely ott áll szétterpeszkedő gőgjében a  hitvány 
kis világ kellős közepén. így lá ttam  őt én, a tízéves kis fiú. Ügy álltam  
előtte, olyan megdöbbent tisztelettel, olyan gyönyörködő ám ulattal, ami
lyet semmi más előtt még nem éreztem soha..

Egyetlen vágyam volt: hogy észrevegyen engem, hogy valamilyen 
közösség tám adjon közöttünk, hogy behatolhassak a világába, hogy a 
lakója, az alattvalója lehessek én is, m ert sejtettem , tudtam , hogy meg
szám lálhatatlan a népe, m adarak, bogarak, hernyók, és pillangók, s tu d j’ 
Isten mi minden egyéb. K ifürkészhetetlen rejtély  volt a sűrű zöld lomb- 
sátor, felpillantó em beri szemek nem hatolhattak  a titkába. Eddig csak 
az árnyéka ju to tt nekem, az a nagy, fekete, hűs szőnyeg, m elyet gőgös 
kegyelemmel borított a földre.

Elbűvölt ez a hársfa! É jjel róla álmodtam, sóvárgó képzelettel, hogy 
ott ülök az országában millió levél, virág és m adár között, hogy láthatom  
ezt a rendet, ezt a külön világot, hallhatom  udvari zenekarát, a meg- 
zizzenő leveleket, a bogarak zsongását, az ágak zördülését, a m adarak 
egymással való hívogató beszédét. Egyik éjjel aztán álm odtam  valam it: 
odalopództam a fához, ledobtam a kabátom at és macskaügyességgel, 
mókusfürgeséggel felm ásztam a rra  a tízm éteres vastagrostú törzsre, odáig, 
ahol m ár az ágak kezdődtek — onnan aztán gyerekjáték volt az egész. 
Felriadtam  álmomból olyan izgatott lettem. Nem tud tam  többé elaludni, 
néztem az ablakot, hogy pirkad-e a hajnal, vár tarn; a nagy próbát. M ert 
elhatároztam  magamban, hogy m ásnap felmászom a fára, vakm erő hó
dítóként egymagámban, egyedül megszerzem m agam nak ezt az idegen 
világot. Megtöröm a hársfa gőgjét, meglopom: a titkát, befészkelem magam 
m érhetetlen zöld ölébe, és ott élek m ajd én is, a k itiltott ember, úgy m int 
a madarak.

Még alig pitym allott, m ár kapkodtam  m agam ra a ruhát és rohantam  
le a kertbe. Amikor ott álltam  előtte, úgy éreztem, hogy komorabb, gő
gösebb, hatalm asabb, m int valaha. Néztem a törzsét, tegnap este óta tíz
szer akkorára nőtt. Nekivetettem magam a m unkának, K ét rövid kis 
karommal m egpróbáltam átölelni, két k u ita  kis lábam m al megpróbáltam  
megkapaszkodni ra jta  — olyan volt, m int a legvadabb csikó, még hozzá 
sem értem, és m áris ledobott. Nyolc-tízszer nekimentem: visszaestem 
mindig. A térdemen vér csurgóit, a  tenyerem ről lejött a bőr. Fáradtan, 
letör ten, megverten kullogtam vissza a házba. Anyám rám nézett és fel- 
sikoltott;
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— Mi történt veled?! Elestél?
De nem feleltem  semmit. Durcásan ránéztem, hagytam  hogy le

mossa térdemről, tenyerem ről a vért, arcomról a piszkot.
De a tervem ről nem mondtam le. Nem. Gondolkozni kezdtem. Előbb 

kisebb fákkal kellene megpi óbálkoznom. Kiválasztottam egy csenevész 
akácfát — sikerült. Aztán egy szelíd kis gesztenyefát szemeltem ki magam
nak, a rra  is feljutottam . És így m e rt ez nap-nap után, gyakorlatoztam, 
vártam  és biztosan tudtam , hogy eljön a nagy nap, amikor majd ott ülök 
az öreg hársfa tetején és ő szolgál ki engem, ő lesz az én alattvalóm. 
M egértettem azt is, hogy a nagyon nagy dolgokat az életben nem  lehet 
csak úgy egy-kettőre megszerezni. Meg kell értük  szenvedni.

És ú jra  nekiálltam  a félelmetes hársfának, persze mindig akkor, 
am ikor senki sem látott. Titok volt ez, szörnyű nagy titok, tilalom volt, 
m int minden, ami elérhetetlen az em ber számára. De a titkom at mégis 
kileste valaki. Volt egy zsemlyeszínű kis dakli kutyám, úgy hívták, hogy 
Dani, nem tudtam  magamról lerázni, m indig utánam  szaladt, amikor 
kerülgettem  a hársfát. És ahogy megkezdtem a próbát, csaholni kezdett, 
m int aki óva int az ilyen őrülettől.

M ár egyszer félig feljutottam  a csupasz nagy törzsre, am ikor vissza
zuhantam. Sántítottam  egy hétig. Aztán tö rtént valam i — valam i re tte
netes, ami majdnem elrontotta az előttem álló örömöt. M egláttam a ker
tész hatalm as létráját. Csak oda kellene támasztanom a fához és könnyű
szerrel felsétálhatnék rajta. Tudtam, hogy az ördög kísértett meg. Becs
telen harc lett volna a becsületes hársfa ellen, a technika olcsó diadala.

Volt egy felejthetetlen éjszakám, amikor csendesebben, édesebben 
aludtam , m int máskor. Nevetve ébredtem. Szörnyen erősnek éreztem 
magamat. Ügy voltam, m int a hősök, akik érzik, hogy m a legyőzhetet- 
lenek, megölik m inden sárkányát a világnak. Szinte gúnyosan néztem 
a hársfára. Megfogtam két tenyeremmel, nekifeszítettem a térdem et, a 
talpam at, centim éterenként kúsztam  feljebb és feljebb, s egyszerre csak 
elkaptam  a hatalm as nagy ágat. H irtelen elvakultam, nem láttam  semmit. 
M intha sötét barlangba kerültem  volna, előbb be kellett húnynom a 
szememet, hogy ú jra  látni tudjak, hogy ú jra  bátor legyek.

Ki h itte  volna, hogy ilyen könnyű! M intha nekem terem tette volna 
Isten, itt egy ág, ott egy ág, csak lépkedni kellett, jól meg kellett fogózni, 
s mindig feljebb és feljebb jutottam . És egyre könnyebb le tt a séta.

Egyszerre m egláttam  valami furcsát. H atalm as kampós szeg volt 
a fa törzsébe verve, iszonyatos nagy rozsdás szeg, öreg, félelmetes, go
nosz — ki verhette oda vájjon? Kicsit szomorú lettem. Nem én vagyok 
az első hódító! Előttem is já rt itt m ár valaki. Volt m ár egy másik hős, 
aki megelőzött engem. De azért jó lépcsőfok volt ez a szög is, ő is segí
te tt a talpam nak, megint feljebb jutottam  néhány arasszal.

Azt hiszem, életem legnagyobb perce volt. M ár rám sütött a napfény, 
és vigyázni kellett, m ert elvékonyodtak az ágak és félelmetesen recseg
tek, am ikor felhúzódtam rajtuk. De aztán felértem  mégis, és ott ültem 
a trónuson, az egész világ fölött. Milyen kicsinyek voltak a házak, milyen 
törpék az emberek, kis bogarak az állatok, nagy csak én voltam egyedül. 
Nem tudom meddig lehettem  odafenn, csak a rra  emlékszem, hogy amikor 
előkerültem, m egvert az anyám, m ert az ebédet is elmulasztottam.

— Hol csatangoltál m ár megint? ; . . És mitől vagy mindig ilyen 
piszkos?

Ezt szinte naponta m egkérdezték tőlem. Hallgattam , boldogan hall



gattam, m int akinek vagyont érő titka van, am iről senki sem tud Sem
mit. Csak a Dani tudott mindent, ez a nyomorult kis figyelmes dakli, ő 
tudta egyedül, hogy egész nap a fán ülök. Kileste a titkomat.

De a nagy élmény csak ezután következett. Megismertem ennek a 
hárs-országnak a világát, szövetséget kötöttem  vele. Százezren éltünk 
ott együtt. Először riadtan  elröppentek előlem a m adarak, a lelkiisme
retes orvosként kopogtató harkály, a szépségében tetszelgő vörösbegy, 
a idegen csíz és a bizalm atlan veréb. Amikor látták, hogy nem bántom 
a fészküket, hogy a talpam  is vigyáz, amikor felkúsztam a rejtekem be, 
megszoktak, érezték, hogy hozzájuk tartozom. Mennyi m indent tanultam  
ott: hogy milyen m ásképpen csipog hajnalban a m adár, hogy elhalkul 
délben s milyen fecsegő lesz alkonyaikor.

Tanultam  tőlük még valam it: fészket* kell raknom  nekem is, fent 
a fa tetején, levelekből, gallyakból, szalmaszálakból, hogy a hátamon fe
küdhessem és úgy bám ulhassam  az égboltot, a bárányfelhők álmos, fehér 
hajóit. S hetek kemény m unkájával megépítettem  a fészkemet. Nem volt 
ennél puhább kosár az egész világon, m intha tündérek fonták volna 
saját hajukból. M ár könyvet is vittem fel, olvastam, álmodtam, sőt m ár 
aludtam  is, dehogy féltem, hogy leesem!

S egyszerre csak, egyik napról a m ásikra, újabb csoda tám adt a 
nagy hárs országában. Apró fehér virágok nyíltak ki a levelek között. 
És olyan illat tám adt tőlük, olyan bódító édes illat, hogy most igazán 
meg kellett fogóznom, hogy le ne szédüljek a fáról. És új lakókat kap
tunk, édes zenészeket, sokezer méh röpködött a virágok körül, zsongott 
a hangjuk a boldog élvezettől. H át lehetett-e boldogabb ember, m int 
amilyen én voltam?! Felettem  a kék ég, körülöttem  zizegés, zsongás és 
csipogás, orromban az angyali illat, a fejemben az álom m indenféle bolond 
dologról, amiről odalent a földön nem lehetett álmodni. O tt valóság volt 
minden, itt minden álom volt.

Már egész fehér volt a fa a tengernyi virágtól, am ikor egyszer megint 
elaludtam, mélyebben, m int máskor. Felhő se volt az égen, szellő se 
rebbent, csak sz volt a furcsa, hogy valam ennyi m adár belebújt a fész
kébe és halkan csipogott. Nagy lárm ára ébredtem. Süvöltött a szél, a 
fészkem himbálódzott és láttam , hogy az égen m int egy rohanó fekete 
szekér gomolyogva közeledik egy szörnyűséges felhő. Villámok cikáztak 
keresztül rajtam  és a föld m intha egyfolytában dübörgőit volna. Mire 
feleszméltem, m ár elért a vihar. Csapkodott a villám, recsegtek az ágak. 
S abban a pillanatban, am ikor összeszedve minden bátorságom at feláll
tam  fészkemből, rám csapott az orkán és elröpített, m ielőtt még elkap
hattam  volna az ágat. Ügy zuhantam, m int ahogy azt álmomban szoktam 
csukott szemmel menthetetlenül. De egyszerre csak m egakadtam  valamin. 
Két kezem és két lábam  lefelé lógott, alig tudtam  hátranézni. A kam pó
szeg volt: megfogta a nadrágomat. Ég és föld között lógtam, sehogysem 
tudtam  seg’tem magamon.

Égy rohant el a vihar, ahogyan jött. A m adarak m ár megszólaltak, 
egy szemtelen vörösbegy m ár kirepült a fészkéből. Egyszerre csak vad 
csaholást hallok. Dani áll a fa alatt, két lábát a törzsnek tám asztja, 
néz engem, vonyít és ugat, aztán kurta kis lábaival kapaszkodni próbál, 
de rögtön letottyan. Végül berohant a házba, fellárm ázta anyám at, apá
mat, odahozta őket a hárshoz.

Most aztán kellett a kertész nagy létrája. Apám hozott le két kemény 
karjában. Még csak meg se szidott, annyira megijedt. Csuromvizes voltam.
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És ahogy levetkőztetett és az ágyba bújtatott, reszketni kezdtem, meg
borzongtam. *

Csak azt tudom, hogy hőmérőt dugtak a hónom alá, s az anyám 
hangjára emlékszem, hogy azt m ondta:

— Uram Is te n ! . . .
Elvesztettem az eszméletemet. Milyen vad volt a lázálom. Megint 

lá ttam  a nagy fekete szekeret, ahogy fenyegetve közeledik hozzám, hogy 
átgázoljon rajtam , süvöltött a szél, jajongott a világ. De aztán elcsendesült 
minden, m intha forró napfényben fürödtem volna. A hársra kellett gon
dolnom, erre  a csodálatos, rejtelm es, illatos világra, az én szép fészkemre 
odafent, és m ondhattam  is valamit, m ert apám  m egrázott és azt kér
dezte tőlem:

— Mit akarsz? Mit beszélsz kisfiam?
Kapkodva, lihegve feleltem, mindig csak egyetlen szót:
— H árs . . . hárs . . .  hárs . . .
M ire felébredtem, ott állt előttem  anyám, nagy bögrével a kezében, 

s a bögrében valam ilyen sötét ital gőzölgőit.
— Nem! Nem! — kiáltottam  undorodva.
De am ikor azt m ondta anyám: „Igyál belőle kisfiam. H á rs . . .  az, aifűt 

k é r té l . . .  hár s fa t ea . . akkor  m ar vágyakozva nyúltam  utána. És az 
orrom at m egütötte az a szerelmes illat, az én illatom, az én birodalmam 
illatszere. M egmarkoltam a csészét és kiittam  az egészet. N ektárnak 
éreztem! Még senki sem tudta, hogy meggyógyulok, csak én tudtam 
egyedül, bizonyos voltam benne: értem  jö tt a hársfa, az én hatalm as 
barátom , hogy megmentse az életemet. Azt hiszem, igazán azt hiszem, 
hogy akkor semmiféle orvosság nem segített volna rajtam .

H át ez az én történetem , az én felejthetetlen nagy élményem a hárs
fával. És ha megöregedtem, ha le kellett mondanom az élet ezer örömé
ről, ta lán  ez fáj a legjobban: soha többé nem m ászhatok fel egy magas 
hársfára, soha többé nem uralkodhatom  az egész világon, soha többé 
nem lehetek m ár olyan boldog, amilyen odafönt voltam, tízéves koromban.

Georg Trakl:
Az élet lelke

Lágy romlás, mely a lombra hullott, 
tág hallgatás lakja az erdőt.
Az eltűnő falvak merengők.
Az ágak közt a nővér ajka suttog.

Eltűnik a magános ember, 
tán egy pásztor, utak sötétjén.
Egy állat jár a fák között s kilépvén, 
pillája a távol Istenre rebben.

A kék folyó szépen pereg le, 
föltűnnek már az esti felhők; 
a lélek is, mind angyalibb, derengőbb.
Múló képek hullnak a végtelenbe.

Vidor Miklós fordítása.
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A hízelkedő
Életemnek fényes horizontja 
Dűlt borzadó setétességre,
A búk mord éje gyászba vonja,
Több víg napom nem száll az égre. 
Két szép szemecskék engemet, 
Megvigasztalhatnak magok:
Űzzétek el hát éjemet 
Ti, két halandó csillagok!

Az áj  é s  a  c s i l l o g o k
Vigyázz! ha a hízelkedő 
Rád mosolyog: oly tükör ő, 
Kit mindig készen találsz: 
Színén lefestve láthatod 
Saját rózsás ábrázatod:
De csak mig előtte állsz.

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY a 18. század n a fv  m agyar költője, száz
ötven évvel ezelőtt halt meg: 1805 január 28-án Debrecenben, abban a vá
rosban, ahol született. Fiatalon távozott az élők sorából, mégis életm űvét 
teljesnek érezzük. Csokonai a nagy m agyar költők közé tartozik. Szokás 
mondani, hogy a rokokó költője volt. De ez a  m egállapítás költészetének 
csak egy részére áll. Csokonai lírá ja  nem egy stílusé, nem is egy tá rsa
dalmi rétegé, am elynek a  rokokó napsütést hozott. Ez a szegény öregdiák 
éppúgy megszólaltatta az egész m agyar világot, m int Balassi, Petőfi, Ady.

B o r n e m is z a  P é t e r
ÉLETEDNEK REGULÁI

Egész életednek jó magatartásá
ra imíly gondod legyen:

Minden érzékenységedet: nézése
det, hallásodat, szaglásodat, kós
tolgatásodat, testednek illetéseit 
igen óvd meg mindenféle bűntől.

Nyalakodó ne légy és kelletlen 
se egyél, se igyál.

Bujálkodástól ugyan iszonyodjál.
Tréfa-beszéded emberséges le

gyen.
Telhetetlen ne légy.
Kételkedő ne légy, hanem min

den gondodat hagyd Istenre és 
akármely nagy szükségedben is 
bízzál benne.

Megtartóztasd magad ételedben, 
italodban, szódban, haragodban, 
öltözetedben, járásodban és min
den cselekedetidben, hogy értelme
sek legyenek.

Gyors légy, de hebehurgyaság 
nélkül.

Erkölcsed meg ért legyen, hogy 
mind Isten, mind emberek szeres
senek.

Ne henyélj, de mindenkor valami 
jót mívelj.

Házadból ha kimégy, haszon nél
kül meg ne térj.

Istennek szüntelen könyörögj, 
mindenről hálát adj.

Meg is nyugodjál, de az mérték
letes legyen és nyájas és becsüle
tes.

IMÁDSÁG
Ür Isten, mi mennyei szerelmes 

szent Atyánk, ki az angyaloknak 
által a mezőn való pásztoroknak a 
te szent Fiadat az Ür Jézus Krisz
tust megjelentötted és meghagytad, 
hogy ne féljenek, hanem örüljenek, 
merthogy az Üdvözítő Krisztus 
immár megszületett. Kérünk tége
det, hogy a te Szent Lelked által 
végy ki a mi szívünkből minden 
félelmet és támaszd mibennünk ezt 
az igaz, örökké való örömet, mert 
noha mi e földön utálatosak, nya
valyások, szegények és nyomorul
tak vagyunk, de azért Üdvözítőnk 
vagyon: az Űr Jézus Krisztus, a te 
szerelmes szent Fiad. Ki mi éret
tünk emberré lett, hogy minket 
a haláltól és minden veszedelem
től megszabadítson és örök üdvös
ségre vigyen. Ki teveled és a Szent 
Lélekkel él és uralkodik mind- 
örökkön örökké, ámen.

(1580 körül)
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___ MIT JELENT ? ____
Egyházi és vallásos vonatkozású idegen szavak magyarázata

A  ugusztána: az Ágostai Hitvallás latin neve (Confessio Augustana).
Agenda: egyházi szerta rtások  könyve.
Apszisz: a tem plom  szentélyének (o ltár felőli végének) legtöbbször fé lköralakú végződése.
Advent: eljövetel. Az ádventi időszak Jézus eljövetelére (karácsony ünnepére) való elő

készület ideje az egyházi esztendőben.
Anthropológia: em bertan. Az egyházi tan ítá sban  az em berről, szóló rész neve.
Apokrifra: e lre jte tt. Azokat a kereszténység első idejében keletkezett vallásos iratokat 

h ívják így, am elyek nem kerültek bele a Szentírási könyvek gyűjtem ényébe, a k á 
nonba (1. o .). ' 1

Apostol: küldött. A tanítványok neve (M i 10.2) m iután Jézus elküldötte őket a m isszió 
(I. o.) szo lgá la tá ra  (v. ö. Mt. 28. 19—21).

Aszkézis: ö n sanyarga tás.

B ib i! a: könw ek . több könyv. A Szentírás görög nyelvű neve, mivel sok könyv g yű jte 
ményéből áll.

Bigott: vakbuzgó.
Bulla: régi okm ányokon alkalm azott függő fémpecsét. Innen m agát az okm ányt is 

B-nak nevezték, főként a pápai okleveleket, köriratokat.
C onfesslo: Konfesszió, h itvallástéte l, h itvallási irat.

Deuteronomium: a törvény m egism étlése. Mózes ötödik könyvének (V. Móz.) latin 
neve.

Dogma: tan té tel, a keresztyén tan ítá s  valam ely  tétele. D ogm atika: keresztyén hitről 
való tan ítá s  könyve.

Enclklika: pánai körlevél.
Epistola: levél. A" anostoli leveleket nevezzük fgv s a belőlük az egvházi év egves 

v a sá rn ap ja ira  k ijelölt levélbeli szakaszokat is, melyek az is tentiszteleten felolva
sásra  kerülnek.

Eszkatalógia: az egvházi tan ítá sn ak  az ű. n. u tolsó dolgokkal (halál, feltám adás, örök
élet. stb .) foglalkozó része. Eszkaton: utolsó, t. i. az utolsó idők. Az üdvösség- 
tö-ténetben  az utolsó idők tulajdonkénnen m ár Jézus m ennybem enetelével meerkez- 
dődtek és visszajöveteléig  ta rtan ak . Tehát m ár benne vagyunk az utolsó időkben!

Etika: erkölcstan . Az egyházi tan ítá sn ak  az a része, am ely a keresztyén em ber új életé
vel foglalkozik.

Epifánia: m egjelenés. fgy hfviák K risztus U runk dicsősége m egjelenésének ünnepét, J a 
nuár fi.át (helytelen m egfeleléssel: V U kereszt ünneoe).

Egzegézis: frásm agvaráza t, a bibliai szövegek értelm ezésének tudom ánya.
Exodus: kivonulás. Mózes m ásodik könyvének (II. Móz.) la tin  neve.
Evangélium : ö 'öm hír, arról, hogv Isten  szereti a világot és m eg akarja  m enteni Jézus 

w ic-rtus álta l. Négven íriák  m eg ennek töriénetét. ezek az evangélisták  (Máté, 
M árk. Lukács, János). Evangélium i szentlecke valam elyik .evangélium i könvvből 
az egyházi év egy-egy v asá rn ap já ra  az egyház á lta l kirendelt és az istentiszteleten 
fe lolvasott szakasz.

Genezis: Terem tés, eredet, Mózes első könyvének (I. Móz.) latin  neve.

Hierarchia: szent uralom , papuralom . Többféle je lentésben használják : 1. az egy-
házkorm ánvzatnak  az a rendje, am elyben a papoké az elsőbbség; 2. papi tisz t
ségek rangso ra  (a kát. egyházban).

Inkamáció: m egtestesülés. Isten  F iának em beri testbe öltözése (v. ö. Jn. 1, 14).
K arácsony az I. ünnepe.

Jézus: Szabadító , Isten  m egszabadít. Jesua, Jézsia form ájában elterjedt név Iz rae l
ben. v. ö. Mt. 1, 21.

Káté: Katekizm us, kérdésekben és feleletekben szerkesztett összefoglaló tankönyv 
a hit igazságairó l. E gyházunkban Dr. Luther M árton Kis- és N agy K átéját szok
tuk  érteni K. ala tt.
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Kánon: zsinórm érték, függő ón, á lta lában  m érték. Az egyházban a • Szentfráshoz tartozó  
könyvek Jegyzéke (kanonikus könyvek, e llentétben az apokrifus könyvekkel.) K ano
nikus szó értelm e álta lában  : az egyházba bevett, haszná la tos, elfogadott. így: 
kánonjog annyi, m int egyházjog. Kanonika vizitáoió: püspöki h ivata los lá toga tás  
valam ely egyházközségben.

Katedra: szószék.
Katekizáció: gyerm ekek kérdezgetve m agyarázó  ok tatása  a hit igazsága i felől (v. ö. Káté).
Klérus: papi rend, ellentétben ,az ú. n. világ iakkal a „ la ikusokkal”  (1. o.) Egyházunk 

nem ism er klérust. K lerikális: papos, papuralm i. K lerikalizálni: papi uralom  alá 
hajtan i. Á ltalában az egyház v ilági uralm i törekvéseire gondolunk ezzel a szóval 
kapcsolatban.

Konvertál: áttér. K onvertita: ú jonnan á ttért.
Konfirmáció: m egerősítés. A serdülő  ifjú ság  első úrvacsoravételének alkalm a, a Szent

lélek á ltal hitben való m egerősíttetésüknek alkalm a, m elyre a konfirm ációi ok tatás 
készít elő.

Kórus: a templom k arzata . M ásik jelentése: énekkar.
Korái: gyülekezeti közének. Korálkönyv: ilyen énekek da llam ainak  gyűjtem énye.
Krisztus: felkent, görög nyelven (héberül: M essiás, 1. o.)

L a ik u s :  nem egvházi. A gyülekezet nem lelkész! tag ja in ak  ilyen m egjelölése a ka to 
likus egyházban szokásos.

Lekció: az istentiszteletben az o ltá r előtt felolvasott szentfrási szakasz,
Leviticus: papi szolgála tró l szóló könyv. Mózes harm adik  ( I II . Mózes) könyvének latin  

neve.
Liturgia, szolgálat, görögül. E redetileg a teljes keresztvén isten tisz te le te t jelölték m eg 

ezzel a szóval. Ma á lta lában  az isten tisz te le tnek  a prédikáción kívüli részét 
értik  liturg ián .

M essiás: felkent, héberül. így  hívják á lta lában  az izraeli k irályokat; az Ur felkentje.
M etrnnolita: nüspők (1. o.) az orthodox (görög keletil egvházban.
Misszió: küldetés, latinul. A n ag y  missziói parancs Mt. 28, 18—20-ban o lvasható .. Az

egyház egész szo lgála ta : küldetés az evangélium  hirdetésére m inden népek között.
Numeri: Számok, szám lá lások  könyve. Mózes negyedik (IV. Móz.) könyvének la tin

neve.
O  ratórlum : im aház. Jelent továbbá többnyire bibliai tá'-gyú eeész  esté t betöltő  egy

házi zenem űvet is. énekkarra és zenekarra , m agánszám okkal.
O rnátus: papi istentiszteleti öltönjf.
Ordlnáció: lelkészszentelés.
Orthodox: igazhitű . A görög keleti egyház így nevezi m agát. O rthodoxia kora az

egyháztörténetben a reform ációt (1. o.) közvetlen követő korszak, mely a fő
hangsú ly t a tisz ta  tan ítá s  m egőrzésére helyezte.

I*alm arum : v irág v asám ap  la tin  neve.
Paradox: lá tszó lag  e llent mondó. Paradoxia: látszólagos e llentm ondás. Az Isten  igéjé

nek jellegéhez ta rtozik  hozzá, hogy tele van ilyen p-al.
Parókia: lelkészlak, lelkészt hivatal.
Passió: szenvedés, la tinu l. Passió  hete: a  N agyhét, K risztus U runk szenvedésére való 

megem lékezésnek az alkalm a. Passió já ték: a szenvedéstörténetet m egjelenítő  bibliai 
színjáték.

Parúszia: K risztus U runknak az idők végén való dicsőséges v isszajövetele.
Perikopa: az egyház álta l az egvházi esztendő v a sá rn ap ja ira  és ünnepnap jaira  kirendelt 

szentfrási szakaszok. M indig keriő van ilven: egy evangélium i és egy epistolai. 
vagv ószövetségi. Egyik o ltá r előtt kerül fe lo lvasásra , m ásikról történ ik  a szószéki 
igehirdetés. M agyarul ,,szentleoké” -nek is szokták nevezni.

P átriarcha: az orthodox (görög keleti) egyházban az érsek  neve.
Presbiter: öreg, görögül. Az első gyülekezetek vezetőit nevezték így. Ma az egyháztanács 

ta g ja it szokták így hívni.
Predestináció: eleve elrendelés.
Profán: világi, nem  egyházi.
Püspök: felvigyázó, a görög episzkoposz szóból. Az első keresztyén gyülekezetekben á l

ta lában  a gyülekezet le lk ipásztorát h ívták így. (V. ö. T itusz 1, 5—9).
Prozelita: Izraelben h ívták így a pogányságból áttérteket. (V. ö. Ap. Csel. 2, 10.)

Reformáció: visszaalak ítás . Isten  lelkének az a m unkája , amivel ú jra  m egajándékozta
egyházát az evangélium  tisz ta  hirdetésével. AJcik e m űvében em beri szerszám ai 
voltak, azokat h ívjuk reform átoroknak.
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Szuperintendens: felügyelő latinul, az episzkoposz görög szó megfelelője. Püspöki 
je llegű  egyházi tisz tséget je len t.

Szekta: szakadás. Téves tan ítá soka t valló  felekezeteket szoktunk így nevezni.
Szekuláris: világi, egészen csak e földi élet felé fordult. Szekularizm us: ezt a nézetet

valló  gondolkodás.

Teológia: Istenrő l való tudom ány. S mivel Isten  az Q Igéjében közelít felénk, tehát
az Isten  igéjének tudom ánya. M agyarul h ittudom ány szóval szokták v isszaadni, ez 

azonban nem egészen felel m eg a T. szó valóságos jelentésének. Teológus: aki 
ezzel a tudom ánnyal foglalkozik, tehát nem csak a lelkésai pályára készülők, h a 
nem á lta lában  m inden lelkész s term észetesen az egyház Teológiai Főiskolájának, 
az A kadém iának tan á ra i (professzorai).

Textus: szöveg. Az igehirdetés, prédikáció a lap jáu l szolgáló  szen tírás  szakasz t szoktuk 
így  nevezni.

U  Itram ontán : a hegyeiken tú li t. i. az Alpokon tú li, vagyis: róm ai. A vakbuzgóan 
pápás, kato likus irányzat neve.

r

Groó Gyula

Illyés Gyula:

LÁTOGATÓK
írok. Bejön a halszag. „Jónapot” 
— szól némán orromba, tüdőmbe, 
egyenest szívembe köszönve —
„a tó küld: hogy vagy?” — Meg

vagyok.

Sürget az asztalon a munka.
De nem gondolkozhatott!.
Űj vendég. Gomba-szag? A hegy

mögötti
erdő lép be az ablakon.

Aztán, fülig szerelmi lázban 
egy jegenye, szinte dadog.
Egy szántóföld, harsány-vidáman: 
tavaszra friss trágyát kapott.

Venyige-füstjével egy kémény. 
Bőgve a szomszéd tehene.
Aztán a rét minden fűszála, 
ég minden fellege,

s oly testvérien magyarázzák 
hogy élni jó és kell s lehet, 
hogy szemem alig tartja vissza 
válaszomat, a könnyeket.

Luther W artburgból ezeket írta 
M elanchtonnak: „írásod nem  tet
szett nekem , m ert azt látom belőle, 
hogy igen türelm etlenül hordozod 
a keresztet és túlságosan puha 
vagy, szokásod szerint. Ne mond
jad, hogy pásztornéküli nyáj vagy
tok, m ert ezzel kihívod magad el
len Isten haragját. Hányszor be
szélgettünk a láthatatlan dolgok
ba ve te tt hitről: nos, legalább gya
korolhatjuk m ost m agunkat eb
ben az életben. Ha elpusztulnék, 
ez nem  árthat az evangélium ügyé
nek, m ivel te engem ebben tú l
szárnyalsz és Illést Elizeus követi 
teljesebb lélekkel. Legyetek bol
dogok és adjatok hálát!"

❖  8  ❖

A m ikor Augsbyrgba utazott és 
nem  volt benne bizonyos, hogy 
onnét valaha is visszatér, Melanch- 
thonnak négyheti barátság után  
ezeket írta: „Légy férfi és tanítsd  
az ifjaka t jóra! Elmegyek, hogy 
feláldozzam értetek magamat, ha 
Isten is úgy akarja. Nehezemre 
esik, hogy a veled való találkozás
ról örökre le kell mondanom. Is
ten veled, kedves Fülöp, és for
dítsd el rólam Isten haragját ke
gyes imáddal
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HA A GAZDÁK TUDJÁK

Miért hasznosak a nedvdús takarmányok?

Gyakran hallunk olyan vélem ényt egyes gazdáktól, hogy a nedvdús 
takarm ányok  — am ilyen például a silótakarmány is — hátrányosan be^ 
folyásolják a tej összetételét. Ez a nézet nem  helytálló. A  zsír- és a 
fehérjetartalom  ugyanis, elsősorban a tehén egyedi tulajdonságától függ. 
Tehát sem a silótakarmány, sem  a moslék, sem  a répa nem  hígítja a 
term elt tejet. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy az alacsony zsír
tartalmú tejet adó tehenek te jének zsírtartalm át se a daraadag növe
lése, sem  más abrakféle nem  javíthatja  meg lényegesen, de a te j m eny- 
nyisége természetesen jelentősen növekszik.

Milyen kárt okoz a trágya késedelmes alászántása?

Egy mázsa jól kezelt, érett istállótrágyában m integy fé l kiló nitro
gén, ugyanennyi káli és 25 deka foszfor van. Ez azt jelenti, hogy egy 
kát. hold szántóföldre 200 mázsás istállótrágyázás esetén 100 kiló n it
rogént, 100 kiló kálit és 50 kiló foszfort hordunk ki. A  három értékes 
tápanyag közül a nitrogén rendkívül gyorsan párolog. Ha az istálló
trágyát egy hold területen 4—5 napig szétterítve, alászántatlanul hagy
juk , m integy 30 kiló nitrogént 15 kiló kálit és 5 kiló foszfort lop el a szél 
és a nap. Vagyis az alászántás halogatásával m integy 40 mázsa trágya 
megy veszendőbe. Ez a kukoricára átszámítva holdanként 5 mázsás te r
méskiesést jelent.

Mi a haszna a répában lévő nedvességnek?
A  takarmányrépában általában 88—90 százalék a nedvesség tar

talom és mindössze 10—12 százalék a száraz anyag. Ez azt jelenti, hogy 
300 mázsás takarm ányrépatermés esetén m integy 270 hektoliter „haszon
talan“ vizet fuvaroznak be a répaprizmába. Persze ez csak látszólag van  
így. A  valóság az, hogy a répában lévő, úgynevezett „tenyészvíz“ nem  
azonos a kútvízzel, vagy forrásvízzel. A  tenyészvíz kiegyensúlyozza a 
bélműködést és elősegíti a különféle nehezen em észthető takarm ány
félékből a tápanyagok kivonását. Ez annyit jelent, hogy a tenyészvíz 
segítségévül cl közepes minőségű rétiszénából annyit hasznosít a jószág, 
m intha kú tv iz  -itatása m ellett kiváló minőségű rétiszénát etetnénk.

v Mi történik a mélyszántott talajban?
Köztudomású, hogy a talajba évről évre sok növényi és állati ere- 

CLoiű anyag kerül. Ezek a szerves anyagok egy-két év m úlva csaknem  
nyomtalanul eltűnnek, vagy legalább is olyan módon változnak meg, 
hogy eredetüket már nem  lehet megállapítani.

Egy kataszteri hold 25 centi mélységben m űvelt szántóföldben m in t
egy 100 mázsa szerves anyag van. Ugyanebben az egy kateszteri hold
ban az apró élőlények összsúlyát tíz mázsára becsülthetjük. Ebből kb. 
öt mázsa ju t a talajbaktériumokra, öt mázsa pedig élő szervezetekre.
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Húsz centinél mélyebb talajrétegben már rendkívül kevés a levegő, 
ezért itt az anaerob baktérium ok szaporodnak el, s a növényi és állati 
m aradványokat humusszá alakítják át. Így jön létre a morzsás talaj
szerkezet.

A  mélyszántással a talaj mélyebb, tehát morzsalékosabb rétegéből 
hozunk fe l földet a felszínre, m íg az elporosodott felsőréteg lekerül 
mélyebbre, és a levegőt nem  igénylő baktérium ok m egint morzsás szer
kezetűvé a lakítják Üt.

M it je lent ez a gyakorlatban? A zt jelenti, hogy az ősszel 20—30 
centi mélységben szántott talaj, m integy két és félszerannyi nedvessé
get szív magába, m in t a rossz szerkezetű tömődött föld, am elyet nem  
szántottunk le ősszel. A  talaj szántott rétegében elraktározott víznek  
rendkívül nagy szerepe van a termés kialakításában. Köztudomású, 
hogy m inél több nedvességet tudunk tárolni a nyári száraz hónapokra, 
annál könnyebben érjük el k itűzött célunkat, hogy búzát az eddiginél 
egy-két mázsával, kukoricából pedig három-öt mázsával term elünk töb
bet kát. holdanként.

A  mélyszántás nem csak a talaj vízbefogadó képességét növeli, hanem  
a növényi anyagok m ennyiségét is gyarapítja. A  talaj fellazításával 
ugyanis levegőt ju tta tunk  a talajba és elősegítjük a hasznos talajbak
térium ok szaporodását, a felső réteget. A  mélyszántás hatására tehát 
a talaj még trágyázás nélkül is gazdagabbá lesz tápanyagokban. Ez 
persze nem  jelenti azt, hogy a m élyszántás a trágyázást feleslegessé 
teszi, hanem  azt, hogy a trágyafélék is csak jó lm űvelt talajban érvénye
sülhetnek. Tehát a mélyszántás egyik alapvető feltétele a trágyázás 
eredményességének is.

Teljes kifejést!

A  tehén tőgyének teljes kifejésére fokozott gondot kell fordítani.
Nem  szabad benne te jnek maradnia. Ennek több fontos oka van. A z  
utolsó tejcseppek rendkívül bővelkednek zsírban (tejszíntartalm uk 12— 14 
százalék), tehát értékes term éket veszítünk, ha a tőgyet nem  fe jjü k  ki 
teljesen. A  hiányos kifejés gátlólag hat a további tejelésre és okot szol
gáltat a tőgy megbetegedésére. A  tőgyben maradt tej megalszik és eltörni 
a tejcsatornákat. Ez gátolja vagy teljesen megakadályozza az egyes 
m irigyrészletek m űködését és a mirigyállomány gyulladására vezet. 
Ezért a fe jést m indig kövesse a tőgy masszírozása és utána csepegtes
sük ki még a tőgyben összegyűlt tejet.

A  vetések sortávolságáról

A  keskeny sortávolságú vetés következtében az egyes növények  
tenyészterülete megközelíti a négyzetes alakot, s ez lehetővé teszi, hogy 
a növények tökéletesebben és egyenletesebben kihasználják a talaj ! 
víztartalm át és tápanyagait. A  szokásos — 12—15 centiméteres — sor
távolságú vetéskor 1 négyzetm éternyi területre 350—400 mag jut, e ze k  
7 sorban helyezkednek el, s egy-egy sorba 50— 60 mag kerül, tőtávolsá
guk tehát kb. 2 centiméter. Ha ugyanennyi vetőmagot keskeny sortávol
ságra vetünk, akkor 1 négyzetm éterre több sor jut, a vetőmagok pedig 
4—5 centiméter távolságra kerülnek egymástól. A  keskenytávolságú  
vetés m egnehezíti a gyom növények elszaporodását is és csökkenti a 
talajnedvesség elpárolgását.
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A  gabonafélék ve tésén él ügyelnünk kell a sorok ve té s i irányára is. 
A  vetéssorok helyes iránya a kelés és a fe jlődés első szakaszában ked
vező  hatással van  a növényre.

A z  a helyes, ha a sorok észak-déli irányúak. Ebben az esetben  reg
gel és estefelé, a napsugarak keresztben  érik  és jó l m egvilág ítják  a 
csíranövényeket, m eg a fia ta l növényeket. D élben ellenben hosszában éri 
a nap a sorokat és a növények  beárnyékolják egym ást, vagyis a déli nap 
heve nem  m eleg íti fe l túlságosan a növényt.

V iszont, ha a sorok kelet-nyugat irányúak, reggel és este hosszában  
éri a sorokat a nap, s a növények  nem  ju tn ak  elég fényhez. D élben  
azután keresztbe kap ják  a sugarakat, m egvilágításuk javu l, azonban a 
a leve lek  m unkáját ron tja  az em elkedő hőm érséklet és a levegő száraz
ságának fokozódása.

Anyakocák kiválasztása

Mi a teendő a ten yésztésre a lkalm as kocasüldők kiválasztásánál, 
s hogy ápoljuk, gondozzuk a té li fialásból szárm azó m alacokat?

A nyakocáknak lehetőleg sokatfialó, jó  hústartó m alacokból 
válasszuk ki a legszebbet. A  hússertés fa jtá k a t 8—10 hónapos korban, 
a 100—120 kilós sú ly elérésekor, a m angalicákat pedig 10—12 hónapos 
korban átlagosan 80—100 kilós sú lyban búgassuk be először. Ne eléged
jünk m eg az egyszeri búgatással, eresszük az anyakocára 10—12 órás 
időközökben kétszer-három szor is a kant.

A  vem hesség m ásodik felében  — különösen a té li m alacoztatásnál 
— fokozott gondot kell fordítan i a kocák k ím életes járta tására  és takar
mányozására. Naponta 2—3 órát jártassu k  a vem hes kocákat, s e tes
sünk ve lü k  az abraktakarm ányokon k ívü l bőséges, nedvdús eleséget. 
A z etetésre e lőkészíte tt takarm án yt testhőm érsékleten , az ita tó v ize t 
pedig  20 C fok hőm érsékleten  adjuk.

A  té li takarm ányban sokkal kevesebb  az ásványi anyag és k eve 
sebb a v itam in tarta lom  is. E zért az anyakocák eleségét naponta ízes ít
sük m eg evőkanálnyi konyhasóval. A  szü letendő m alacok csontozatának  
erősítésére naponta 3—4 deka F utort vagy  P ekket, a vitam inh iány p ó t
lására p%dig A - és D -vitam in -in jekciókat adjunk az anyakocának.

A  vem hes kocákat fialás e lő tt 10—12 nappal h elyezzük  külön kut- 
ricába, s a fia lás idején  tartózkodjunk a fiaztatóban. A  m alacok köldök- 
Zsinórját a hasfaltól 6—7 cen tim éterre vág ju k  el s az ú jszü lö tteke t 
nyom ban rak ju k  külön ládába, hogy az an yju k  agyon ne nyom hassa  
őket. ' .... i H i

A  gyengébb m alacokat m ár az első szoptatáskor tegyü k  az anya  
csecsbim bóihoz, hogy a több iek  el ne üthessék. Á llam i gazdaságokban  
és tsz-ekben  — ahol több koca fia l egyszerre  — a sokat fialó anyák  
m alacai közül v igyünk át eg y-k e ttő t a kisebb családdal rendelkező anyá
hoz. Hogy a nevelő-anyakoca az ú jszü lö tte t elfogadja, a m alacokat fe l
száradás után ken jük be ecetes v ízzel.

A  fiaztatóban télen  a hőm érséklet általában 15—20 C fok legyen. 
A z alom szalm át vág ju k  fe l 15—20 centis darabokra és naponta legalább  
egyszer, de inkább kétszer alm ozzunk.

A  v e té s i irányról
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A  m alacokat 3 napos kortól kezdve rendszeresen itassuk  istálló
hőm érsékleten  lévő friss vízzel. Hathónapos kortól kezdve pedig  v ilá 
gosszínűre pörkölt árpára szoktassuk őket. A  tíznapos m alacoknak ad
ju n k  rendszeresen  nedvdús takarm án yt is, elsősorban sárgarépát, ha ez 
nincs, takarm ányrépát, vagy  burgonyát.

Ha az idő nem  túlságosan zord, a m alacokat m ár egyhetes koruk
ban rövidebb  időre engedjük a kifutóba. Ha viszon t az idő kedvezőtlen, 
a fiazta tóban  kell a szabad m ozgást biztosítani.

A trágyáiéról
A z alom szalm a az istá llózo tt álla tok v ize le tén ek  csak egyharm ad  

részét sz ív ja  fel, a kétharm ad rész pedig  — ha a gazda nem  elég szem 
füles — elfolyik, elpárolog, egyszóva l kárbavész. Pedig a trágyalé rend
k ívü l alkalm as a növények  fejtrágyázására, a legelők, a ré tek  öntö
zésére.

*

A  trágyalé összegyű jtésére kiválóan alkalm as a trágyalékút, am elyet 
házilag is könnyen m egépíthetünk. Első feladat, hogy a trágyatelep  le j
tős végén  egy-két cem entgyűrű t ássunk le a földre, s trágyalé-kú t a ljá t 
agyagból készítsük  el. Ha nincs cem entgyűrűnk, a kút fa lá t téglával is 
kirakhatjuk. A  gödröt azonban tö ltsük  m eg félig  törekkel, am ely a híg 
ürü léket m agábaszívja. A m ikor a törek több trágya levet m ár nem, tud  
felszívn i, az á tita to tt tö reke t szed jü k  ki, rak ju k  a trágyatelepre, s a göd
rö t ú jra  tö ltsük  fe l törekkel.

A  trágyalé ren dk ívü l gazdag nitrogénban és káliban. Ha lágy v ízzel 
ötszörösére, hatszorosára h ígítjuk, nem csak a tavaszi konyhakerti növé
n yek  fejtrágyázásához, hanem  a rétek, legelők öntözéséhez is eredm é
nyesen  felhasználhatjuk.

M egfelelő alm ozás esetén  az igásló 60—65, az igásökör 80—110, a 
hízóba fogott göböly 120—140, a nyáron át legelőkön ta r to tt tehén 40—65, 
a növendékm arha 40—50, a házisertés 20—30, a juh  pedig  5—7 m ázsa  
trágyá t term el évenként.

Mese a hangyákról
— Hát már csak nagy bolondok vagytok, ti Hangyák — Hlondja a 

Mókus az összedúlt házukat újra építgető hangyáknak. — Hetek 5ta tartó 
fáradságos munkátokkal nagynehezen felépített váratokat valaki csak az 
imént rúgta fel s ti már ismét azt csináljátok. Hiszen amilyen lelketlen 
most a világ, minden pillanatban jöhet újra valaki, aki megint csak le
rombolja házatokat.

— Hát ez mind igaz — felelték a Hangyák. De mi, ha építményein
ket ezerszer lerombolnák, ezeregyedszer is újra fognánk kezdeni! Mert 
mi lankadatlan buzgalmunkkal nemcsak a magunk igénytelen kis ott
honát építgetjük fel egyszer mégis csak egészen, hanem egyúttal szobrát 
emeljük a türelemnek és az élniakarásnak, az önfegyelmezésnek és a 
bizakodásnak is, amely erkölcsi tényezők pedig annál hatalmasabbak lesz
nek, mentül többször kell a magunk igénytelen kis hajlékát újra meg 
újra kezdenünk!

DOROSMAY JÁNOS
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Három ország hét egyháza 
vezetőségi találkozója Po
zsonyban. Az első sorban a 
magyar, csehszlovák és len
gyel protestáns egvházak ti

zenegy püspöke.

j

Olésezik az Evangélikus 
Egyházegyetem Tanácsa. 
D. Dezséry László püs
pök beszámol püspö
k e ik  amerikai útjáról. 
Mellette Mihályfl Ernő 
egyetemes felügyelő és 
D. dr. Vető Lajos püspök.

Dr. Paul Gennrich, a 
Német Gustav Adolf 
Werk főtitkára előadást 
tart Teológiai Akadé
miánkon. Az asztalnál 
Prőhle Károly teológiai 
tanár, dr. Paul Gennrich 
és dr. Pálfy Miklós teo

lógia] dékán.
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Nyikoláj moszkvai metropc 
litát a református egyház 
debreceni Teológiája dlsz- 
doktorrá avatta. A képen Far* 
kas József lelkész, Nyikoláj 
metropollta, dr. Kopolovles 
Iván görög-keleti adminisz
trátor, Péter János reformá
tus püspök, Békefl Benő refor
mátus esperes, D. dr. Vet® 

Lajos pfispök.

Lelkészszentelés a kőbányai evan
gélikus templomban. Balról jobb
ra: Benczúr László püspöki titkár, 
D. Dezséry László püspök, dr. 
Pálfy Miklós teológiai dékán a 
Confirma Deus-t éneklik. Az Ifjú 
lelkészek, Szimon János és Dö
mötör Tibor az eskütétel után 

térdelnek

Pent Jobbra:
O. Dr. Vető Lajos püspök prédikál 

• budavári templomban
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