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Oj esztendő, viqsáqszerző
Most kezd újulni,
Újulása vig örömet
Most kezd hirdetni.

Hirdeti már. a Messiást
Eljöttnek lenni,
Leqyetek a naqy Istennek
Mind ú) -hível,

~Isó kék éq, felső szép éq,'
Dicsérd Uradat,
Urad áldjad, menny, föld, ~enqer,
Te meqtartódat!

Meqtartódnak, táplálódnak
Mondj hozsannakat.
Hozsánna néked ,Úr Jézus,
Adj víq napokati

Aldott Jézus, dicső Krisztus,
Kedvezz népednek,
Bor-búzával, bő terméssel
Látoqasd őket!

(Hajdúsáql n6pi éJnek. Bartók Béla
qyűjtéséből.)

Megjelent 10.000 példányban

Felelős: D. dr. Vető Lajos

/

19286 - Egyetemi Nyomda, Budapest - F. V.: Janka Gyula igazgat~



JANUÁR
Napok Protestáns Napi igéknaptár

(íjév hete. Lk. 2,21 ; Gal. 3;23-29

1. Vasárnap ÚJtÍv Ézs.43,l-7. Zsolt. 121.
2. Hétfő Ábel Lk. 4,1&-21. Mk. 1,1-8.
3. Kedd Benjamin Ézs. 43,1&-19. Mk. 1,9-13.
4.

~~~~~tök{
Leona Józs. 1,1-9. Mk. 1,14-20.

5. Simon Jak. 4,13-17. Mk. 1,21-28.
6. Péntek Vízkereszt Jn. 3,16-21. Mk. 1,29-39.
7. Szombat Attila !.Jn. 2,12-17. Mk. 1,40-45.

Vízkereszt után 1. Lk. 2, 42-52. Rm. 12,1-5.

8. Vasárnap Szörény Ézs, 4~,l-8 -, 3. Móz. 1,1-9.
9. Hétfő Marcel 1. Jn. 4,9-16/a 3. Móz. 10,9-11.

10. Kedd Melánia Jn. 1,35-42. 3. Móz. 16,1-14.
11. Szerda Ágótá Jti. 1,43-51. 3. Móz. 16,15-22.
12. Csütörtök Ernő Mt. 4,12-17. ·3. Móz. 19,1-5.
13. Péntek • Veronika Zsid. 2,14-18. 4. Móz. 13,1-3.
14. Szombat János Jn.5,19-24. 4. Möz. 14,1-25.

Vízkereszt után 2. In. 2,1-11. Hm. 12,6-16.

15. Vasárnap Lóránt Jer. :H,31~34. 4. Móz. 21,4-9.
16. Hétfő Gusztáv ihs. 61,10-11. 5. Móz. 1;5-33.
17. Kedd Antal 2. Móz •.20,l-17. 5. Móz. 1,34-46.
18. Szerda Piroska Mt. 19,3-9. 5. Móz. 4,1-24.
19. Csütörtök Sára Mt. 5,17-26. 5. Móz. 4,25-40.
20. Péntek ) J;flbiá,n Jn. 1,15-18 e , 5. Móz. 5,1-18.
21. Szornbat / Agnes Csel. 7,35-40; 51-53. 5. Mói. 5,H)-30.

Vízkereszt után utelsö hét. Mt. 8.1~13. Hm. 1'2,17-21.

22. Vasárnap Artur Hab. 3,3--,4 ; 11,18-19. 5. Móz. 6,4-13,
23. Hétfő Zelma 2. K-or. 3,12-18. 5. Möz, 7,6-ll
24. Kedd 'I'írnár' 2. Kor. 4,3-12. 5. M~~. 1S,1-1U
25. Szerda Pál 2. Kor, 4,13-18. 5. Moz. 10,12-2Q.
26. Csütörtök Vanda qal. 1,11-24. 5. Mőz, 18,9-~.
27, Péntek 12 Botár Mt. 16,24-28. 5. Móz. 24,&-22.
28. Szombat Károly Fil. 3,20-4,1. 5. Móz. 30,1-10.

\
Hetvened Mt. 20,1-16. 1. Kor. 9,24-10,5.

29. Vasárnap
" Adél I Dán. 9,1-4; 18,20-24. 5. Mőz, 30,11-20.

30. Hétfő Martonka 1. Kor. 1,26-31. 5. Móz. 31,30-32,18.
31. Kedd VirglIiá Fil, '1,27-30. 5, Móz, 32,19-43.

. ,.

Havi imádság: Úr Jézus, aki dicsőségben megjelentél, magasztalunk közel-
ségetlért, az általad hozott örömér-t, szabadulásért. Kérünk, fogd a ke-
zünket, hogy veled vándoroihassunk ennek az évnek minden napján. Amen,

Hold fényváltozÍlsai: Utolsó negyed 4-én, 23,41 - Újhold 13-án, 4,01 -
Első negyed 20-án, 23,58 - Holdtölte 27-én 15,40 .

-
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FEBRUÁR
Napok Protestáns Napi igéknaptár

1. Szerda Ignác Rm. 3,21-28. 5. Möz, 33,1-3.
2. Csütörtök Karotin 1. Kor. 3.5-9. 5. Móz. 34.1---;-12.
3. Péntek ( Balázs Mf. 10,40-,-42. Mk. 2,1-12.
4. Szombat Ráhel Lk. 17,5-10. Mk. 2,13-17 .

.
Hatvanad Lk. 8,4--15 ; 2. I(or. 11,18-12,9.

5. Vasárnap Ágota . 2. Kor. 11,21fb-12,9. lUk. 2,18-22.
6. Hétfő Dorottya Mt. 13,10-17. Mk. 2,23-3,6.
7. Kedd Tódor Ézs. 28,23-29. Mk.3,7-19.
8. Szerda Aranka Ll" 10,38-42. Mk. 3,20-30.
9. Csütörtök Abigaii Józs. 24,1~-2fa, 13-16. Mk. 3,31-35.

10. Péntek Elvira Zsid. 3,12-4,1. Mk.4,1-20.
11. ·Szombat. Bertold Zsid~ 6,1-8. , Mk. 4,21-25.

Ötvened Lk. 18,31-43; 1. Kor. 13,1-10.

12. Vasárnap Lidia 1. Móz. 12,1-9. MI,. 4,26-34.
13. Hétfő Elia Lk: 13,31-35. Mk. 4,35-41.
14. Kedd Bálint Lk. S,18-23. Mk. 5,1-20.
15. Szerda Aldáska ,Mt. 6,16-21. Mk. 5,21-34.
16. Csütör-tök" .,' .Iulianna Lk. 9,57fb-62. Mk, 5,35-43 .
17. Péntek Donát Mt. 6,1-8. .Mk.6,1-13.
18. Szombat Konrád Mk. 9,14-29. 1. Móz. 22,1-14.

Invocablt (Böjt 1. Zsolt. 91,15) IUt. 4,1-11. 2. Kor. 6,1-10.

19. rr~~%nap ) Zsuzsanna Ef. 6,10-20. Mk. 6,30-40.
20. Álmos Jak. 4,1~10. Mk. 6,45--'-56.
21. Kedd Eleonóra Jak. 1,13-18. l\ik.7,1-13.
22. Szerda Gerzson Zsid. 4,14-16. Mk. 7,14-23.
23. Csütörtök Alfréd Zsid. 12,1-7. 1\lk. 7,24-30.
24. Péntek Mátyás Mt. 16,21-28. j\lk.7,31-37.
25. Szombat Géza Mt. 12,38-42. Mk. 8,1-9.

Reminisecre (Böjt J. Zsolt. 25,6) Mt. 15,21-23. 1. Tess. 4,1-7.

26. Vasárnap~ I Sándor I Ézs.50,4-11. Mk 2,10-21.
27. Hétfő Ákos .Jn.7,17-18. illk. 8,22-26.
28. Kedd Elemér Csel. 5,17-29. ilIk. 8,27-38.
29. Szerda R.omán . 1. Sám. 3,1-10. Mk. 9,1-13.

Hnvl ImMság : 'Úristen, mennyei Atyánk, aki azért küldted Fiadat ebbe a ví-
Iágba, hogy kietlen helyeken is kihajtson a mag, nyisd ki a szivünket
igéd és kereszted felé. Ámen.

A Hold fényváltozúsal: Utolsó negyed 3-án 17,08 - Újhold ll-én 22,il8-
Első negyed 19-én 10,21 - Holdtölte 26-án 2,41.
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MÁRCIUS
Napok Protestáns I Napi igéknaptár

1. Csütörtök

I
Albin

I
Csel. 16,8-15. Mk. 9,14~29 ..

2. Plintek Lujza Zsid. 5,4-10. Mk.9,30-37.
3. Szombat Kornélia Mt. 21,33-46. Mk. 9,38-50. \

OculI (Böjt 3. Zsolt. 25,15) Lk. 11,14-23. Ef. 5,1-9.

Laetare (Böjt 4. Ézs. 66,10) Jn. 6,1-15. Gal. 4,21-31.

Judica (BöJt 5. Zsolt. 43,1) Jn. 8,46-59. Zsid. 9,11-15.

Virágvasárnap - Nagyhét Mt. 21,1-9; Fil. 2,5-11.

Havi Im'idság : Hűséges Atyánk! Tanits bennünket, hogy Krisztus keresztje
titkát igazán megismerhessük, hittel Reád nézhessünk, minden szen-
vedést csendes nyugalommal hordozhassunk; Ámen.

4. Vasárnap it
5. Hétfő
6. Kedd
7. Szerda
8. Csütörtök
9. Péntek

10. Szombat

11. V."árnap
12. Hétfő ~
13. Kedd
14. Szerda
15. Csütörtök
16. Péntek
17. Szombat

18. Vasárnap I
19. Hétfő )
20. Kedd
21. Szerda I')') Csü törtök23: Péntél{
24. Szombat

2:')0 Vasárnap
26. Hétfő ~
27. I{edd
28. Szerda
29. Nagvcsüt.
30. Nag~'Pént.
31. Nagysz.

Kázmér
Adorján
Alpár
Tamás
Zoltán
Franciska
Olimpia

Mt. 20,20-28.
Jn. 1,29-37.
Csel. 8,1-8.
Lk.' 22.21-30.
Lk.4,38~.
1. Kor. 4,9-16.I Ézs. 49,1-,-6.

Gal. 4,22-5,l/a
Jn. 6,22-29.
1. Kir. 19,1-8.
Jn. 6,47-59.
Jn. 6t..60-65.
Jn. 1;!,20-26.
Jn. 8,21-30.

Mk. 10,1-12.
Mk. 10,13-16.
Mk, 10,17-31.
Mk, 10,32-;-45.
Mk. 10,46-52.
Mk, 11,1-10.
Mk. 11,11-14. 20-26.

Mk. 11,15-19.
Mk, 11,27-33.
Mk. 12,1-11.
Mk. 12,13-17.
Mk. 12,18-27.
Mk. 12,28-34.
Mk. 12,35-44.

Mk. 13,1-13.
Mk. 13,14-23.
Mk. 13,24-37.
II1k.14,l-11.
Mk ..14,12-35.
Mk. 14,26-31.
Mk, 14,32-42.

1I1k.14,43-52.
Mk. 14,63-65.
Mk. 14,66-72.
Mk. 15,1-15.
Mk. 15,16-28.
Mk. 1",29-41.
Mk. 15,42-47.

..
A Hold fényvnltozásai : Utolsó negyed 4-én 12,53 - Újhold 12-én 14,36 -

Első negyed 19-én 18,13 - Holdtölte 26-áll 14,11 .

Aladár
Geraelv
Kri;ztián /
Matild
Nemzeti ü,

Henriette
Gertrud

Sándor
József
Hubert
Benedek
Katalin
Bruno
Gábor

Zsolt
Erika
Hainalka
Gedeon

'Jónás
Izídor
Árpád

Zsid. 7,1-3 16-17.
Zsid. 7,23-27.
.r». 7,1-13.
Jn. 13,;11-35.
Zsid. 10,1-10.
Jn. 11,47-55.
Zsid. 10,19-23.

Zsolt. 22,20-32.
Ézs. 50.5-10.
Zsid. 9,16-28. '
Zsid. 4,15-5,9.
Mt. 22,2-13.
1. Móz. 22,1-18/a
Mt. 27,57-66.



ÁPRILIS
Napok Protestáns I Napi igéknaptár

Húsvét. l\fk. 16,1-8; 1. Kor. 5,6-8.

1 VasÍU'nap Rugó Ez. 37,1-14. Mk. 16,1-8.
;!. Húsvéthétfő Áron Csel.2,22-32. Mk. 16,9-13.
3. Kedd c Keresztély Lk. 24, 36-47. Mk. 16,14-20.
4. Szerda Felszab. Ü. Csel.3,12-20. Zsolt.68,1-24.
5. Csütörtök Vince Csel.8,26-40. Zsolt. 68,25-36.
6. Péntek Cölesztin Mt. 28,16-20. Zsolt. 116,1-9.
7. Szombat Herman Jn. 20,1-9. Zsolt. 116,10-19., '

Quasimodogenltl.(Húsvétu, 1.) Jn. 20,19-31 ; 1. Jn. '5,4-10.

8. '."m., j Lidia Jn. 3,1-8. Jn. 14,1--6.
9. Hétfő Erhardt 2. Tim. 1,6-10. Jn. 14,7-14.

. 10. Kedd Zsolt 2. Tim. 2,1-5. Jn. 14,15-24 •
11.

~~~~~~töke, Leó Jn. 5,1-14. Jn. 14,25-31.
12. Gyula 1. Tim. 1,12-17. Jn.15,l-8.
13. Péntek Ida Rm.6,3-11. Jn. 15,9-17.
14. Szombat Tlbor Jón. 2,1-11. Jn. 15,18-25.

MisericordiaDoyrlnl (Húsvétu, 2.) Jn. 10,11-16; 1. Pét. 2,21-25. -
15. Vasárnap 1 Tas , Jer. 23,1-8. Jn. 15,26-16,4
16. Hétfő Rudolf Ef. 2,4-10. - Jn. 16,5-11.
17. Kedd Enikő 1\11.26,31-35. Jn_ 16,12-15.
18. Szerda ) Ilrna Jn. 21,15-19. Jn. 16,16-24.
19. Csütörtök , Kocsárd Ez. 34,23-31. Jn. 16,25-33.
20. Péntek Tivadar Zsid. 13,12-21. Jn. 17,1-5.
21. Szombat Anzelm Csel.20,28-32. Jn. 17,6-13.

Jubilate (Húsvétu, 3.) Jn. 16,16-22; 1. Pét. 2,11-20.
,

22. Vasárnap Csill:l Zsolt. 66. Jn. 17,14-19.
23. Hétfő Béla Ef. 4,17-24- Jn. 17,20-26.
24. Kedd György Ef. 4,25-32. Zsolt. 143.
25.

~~~~~~tök~
Márk I. Jn. 4;7-14. Zsolt. 144. /'

26. Ervin Csel.17,22--33. Zsolt. 146.
27. Péntek Arisztid Rm. 8,18-23. Zsolt. 147.
28. Szombat Valéria Rm. 1,18-25. Zsolt. 148.

Cantate (Húsvétu, 4.) Jn. 16,5-15 ; Jak. 1,16-21.

29. Vasárnap I Albertina I Ézs.42,10-16. Zsolt. 149.
30. Hétfő Katalin , Ef. 5,8-14. 1. Pét. 1,1-9.

Havi Imádság: Atyánk! Áldunk, hogya te néped Pásztorát feltámasztottad
a halálból, és az Ű ígéjével nyájadha hivsz bennünket. Add, hogy a jó
Pásztor szavát felisinerhessükés Ot követhessük, hogysembűn, semhalál
ki ne szakithasson kezedből. Ámen. '

A Hold fényváltozásai: Utolsó negyed 3-án 9,06 - Újhold t i-én 3,39 -
EI,ő negyed 18-án 0,28 - Holdtölte 25-én, 2,40 .



MÁJUS
(

Napok Protestáns I Napi igéknaptár

1. Kedd Munka ü. Jn. 6,66-69. 1. Pét. 1,10-12.
2. 'Szerda Zsigmond 'Kol. 3,16-24. 1. Pét. 1,13-16.
3. Csütörtök (: , Irma '1111.21,12-17. 1. Pét. 1,17-21.
4. Péntek Flórián 2. Tim. 2,8-13. 1. Pét. 1,22-25.
5. Szombat GoUhard 1. Sám, 16,14-23. 1: Pét. 2,1-10.

Rogate (Húsvét u, 5.) Jn. 16,23-30 ; Jak. 1,22-27.,

6. Va.árnap Frida 1. Kir. 3,5-15. 1. Pét. 2,11-17.
,7. Hétfő Napóleon Mk. 1,35-39. 1. Pét. 2,18-25.
8. Kedd Gizella Kol. 4,2-6. 1. Pét. 3,1-7.
9. Szerda Gergely 1. Tim. 2,1-8. 1. Pét. 3,8-17.

10. Csütörtök. Mennl'bem. ü, 2. Kir. 2,1-12. 1. Pét. 3,18-c-22.
11. Péntek Ferenc Kol. 3,1-4. 1. Pét, 4,1-11.
12, Szombat Pongrác Lk. 18,1-8., 1. Pét, 4,12-19.

Exaudi (Húsvét u, 6.) Jn. 15,26-16,4; 1. Pét. 4,7-11.

13. Vasárnap Szervác 5. Móz. 34,1-8. " 1. PéL 5,1-7.
14. Hétfő Bonifác Jer. 29,11-14/a 1. Pét. 5,8-14.
15. Kedd. Zsófia Lk. 12,8-12. 1. Kor. 1,1-9.
16. Szerda Mózes 1. .Jn. 2,24-29. 1. Kor.l,10-17.
17. Csütörtök) Bánk Jn. 7,37-39. 1. Kor. 1,18~25.
18. Péntek Erik Zsid. 11,32-40. 1. Kor. 1,26-31.
19. Szombat Buda Ézs.41,17-20. 1. Kor. 2,1-5.

Pünkösd. Jn. 14,23-31 ; Csel. 2,.1-13.

20. Vasárnap Bernát, Zsolt. 118,24-29. 1. Kor. 2,11-16.
21. Pünkösdbétf. Konstantin Zsolt. 106,1-8. . 1. Kor. 2,6-10.
'22. Kedd .Julia Csel. 2,42-47. 1. Kor. 3,1-8.
23. Szerda Dezső Csel. 3,1~21. 1. Kor. 3,9-15.
24. Csütörtök~ Gergely Csel. 4,5-31. 1. Kor. 3,16-23.
25. Péntek Orbán Ef. 2,17-22. ,1. Kor. 4,1-5.
26. Szombat Fülöp Csel. 8,14-25. 1.. Kor. 4,6-13.

Szentháromság. Jn. 3~1-15; Rm. 11,3:1'-36.

27. Vasárnap Hella Zsolt. 99. 1. Kor. 4,14-21.
28. Hétfő Emil Ef. 3,14-21. 1. -Kor. 5,1-8.
29. Kedd Keve Kol. 2,1-9. 1. Kor. 5,9-13.
30. Szerda Nándor Ef.4,l-6. 1. Kor. 6,1-8.
31.' Csütörtök Tóbiás 1. Tim. 3,14-16. 1. Kor. 6,9-11.

\

Havi Imádság : Urunk! Add nekünk Szentlelkedet, hogy a te gyülekezetedben
megujult szívvel dicsőíthessünk és bizonyos reménységgel könyöröghessünk
hozzád. Amen.

,. I •
A Hold fényváltoz~sal : Utolsó negyed 3-án 3,55 - újhold 10-én 14,04 -

, Első negyed 17-én 8,15 - Holdtölte 24:-én 16,26

-

.:
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JÚNIUS
Napok I Protestáns Napl igék

naptár ,

I -
1. Péllt~k ( Tünde I Ef. 1,3-14. 1. Kol'. 6,12-;-20.
2. Szombat AI;1uá Jn. 5,17-23. 1. KDr. 7,10-16.

Szentháromság u, 1. Lk. 16,19-31 ; 1. Jn. 4,16/b-21.

3. Vasárnap Ildikó Jer. 3.6,1-32. 1. Kor. 7,17-24.
4. Hétfő Kadocsa 2. Tim. 3,14-17. 1. Kor. 7,29-31.
5. Kedd Augéla :Ez. 2,1-7. 1. Kor. 8,1-6.
6. Szer'da Norbert Csel. 8,26-35. 1. Kqr. 8,7-13.
7. Csütörtök Róbert Lk. 10,1-11. 1. Kor. 9,1-12.
8. Péntek • Medárd Ez 3,22-27. 1. Kor. 9,13-23.
9. Szombat Félix Ézs.5,1-7. 1'. Kor. 9,2~27.

( _.
I Szentháromság u, 2. Lk. 14,16-24; 1. Jn. 3~13-18.

10. Vasárnap Margit Ézs. 55,1-7. 1. Kor. 10,1-13.
11. Hétfő' Barnabás Csel. 6,1-7. 1. Kor. 10,14-22.
12. Kedd Virág Pr. 4,17 ; 5,1-6. 1. Kor. 10,23-11,1.
13. Szerda Tóbiás Mt. 11;25-30. 1. Kor. 11,2-16.
14. Csütörtök Vazul Lk. 14,12-15. 1. Kor. 11,17-26.
15. Péntek :J Jolán Ézs. 45,22-25. 1. Kor. 11,27-34.
16. Szombat .Iusz tin Jak. 2,1-9. 1. Kor. 12,1-;-3.

Szentháromság u. 3. Lk. 15,1-10; 1. Pét. 5,6-11.
, ,

17. Vasárnap Laura Lk. 19,1-10. 1. Kor. 12,4:-11.
18. Hétfő Arnold Jer. 14,7-9. 1. Kor. 12,12-26. I
19. Kedd Gyárfás Bir. 10,6-16. 1. Kor. 12,27-31.
20. Szerda Rafáel Lk. 15,11-32. 1. Kor. 13,1-7.
21. Csütörtök Alajos Rm, 4, 1-8. 1. Kor. 13,8-13.
22. Péntek Pa]llina Rm.5,1-11. 1. Kor. 14,1-12.
23. Szombat Gi} Zoltán 1. Jn. 2,1-6. "1. Kor. 14,13.....:..25. ,

Szentháromság u. 4. Lk. 6,36-42 ; Hm. 8,18-23.

24. Vasárnap Iván Ézs. 40,1-8. 1. Kor. 14,2&-40.
25. Hétfő Vilmos 1. Tim. 6,11-16. 1. Kor. 15,1-11.
26. Kedd János Fil. 1,12-21. 1. Kor. 15,12-19.
27. Szerda' László Fil. 2,19-30. 1. Kor. 15,20-28.
28. Csütörtök Levente Csel.19,1-7. 1. Kor. 15;29-34.
29. Péntek Péter' és Pál Lk. 12,49-53. 1. Kor. 15,35-,-49.
30. Szombat Pál apostol Jn. 10,40-,-42. 1. K<;>r.15,50-5.~.

Havi Imádsá II : Urunk 1 Te mindent elvégeztél a mi üdvösségünkre. Áldunk érte.
Köszönjük szolgáidat is, .akík által evangéliumod elért mihozzánk is;
Örizz bennünket attól, hogy hiábavalóvá tegyük bocsánat od jó hirét.
Ámen. .

•A Hold fényváltozásai : Utolsó negyed l-én 20,13 - Újhold 8-án 22,29 -
Első negyed is-en 12,56 - -Holdtölte 23-án 7,13

..
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JÚLIUS
Napok

8. ~~sjönap. Teréz Ézs. 43,1-7. Jer. 3,19--4,4.
9. Veronka Tit.3,3-7. Jer.5,l-6 .

10. Kedd , Amália .1. Pét. 3,18-22. Jer. 6,9-21-
11. Szerda Lill Gal. 3,26-29. Jer. 7,21-28.
12. Csütörtök Izabella Csel. 10,34-48/a Jer.8,4-9.
13. Pénték Jenő Mt. 3,13-17. Jer. 9,6-23;
14. Szornbat ) Eörs Ef. 3,14-21. Jer. 11,1-17.

1. Vasárnap (
2. Hétfő
3. Kedd
4. Szerda .
(i. Csütörtök
6. Péntek
7. Szombat

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

~~st%nap'
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

22. Vasárnap oi'
23. Hétfő
24. Kedd
25. Szerda
26. Csütörtök
27. Péntek
28. Szombat

Protestáns
naptár Napi igék

29. \Tasllrnnp I
30. Hétfő «:
31. .Kedd

Havi imádság: Atyánk, gyermekeiddé fogadtál bennünket a keresztség által .
. Hadd [árjun k ezután fiaidként. szentséghen és igazságban. Ámen.

A Hold ,fényváltozásai :' Utolsó negyed l-én 9,40 - Újhold 8-án 5~37 -
Első negyed 14-én 21,46 - Holdtölte 22-én 22,29 - Utolsó negyed
30-án 20,31

Szentháromsáo u. 5. Lk. 5,1-11 ; 1. Pét. 3,8-Hi.. .

JIU. 19,16-26.
Lk.9,57/b-62.
1. Kir. 19,15-21.
Lk.9,51-57/a
II. Tim. 4,1-5.
Lk. 9,18-26.

.r.u. 14,25-35.

,1. Kor. 15,54-58.
1. Kor. 16,1-14.
1. Kor. 16,15-24.
Jei:. 1,1-10.
Jer. 1,11-19.
Jer. 2,1-13.
Jer. 2,21-32.

Tibold
Ottokár
Kernél
Ulrik
Emese
Ésaiás
cien

Szentháromsáo u. 6. )\It. 5,20-26; Bm, 6,3-11.

Szenthárcmság u, 7. Mk. 8,1-9; Rm, 6,1?-23.

Henrik 1. Móz. 3,1-19. Jer. 11,18-23.
Zalán Mk. 8,13-':21. Jer. 13,1-11.
Elek Jak. 3,1-10. .Ier. 14,1-12.
Frigyes Lk. 11,34-36. Jer. 14,19-15,9.
Emilia Gal. 4,12--20. .Ier. 15,10.'15~21.
llIés Rm. 12,1-2. Jer. 17,5-18.
Dániel 1. Kor. 9,24-27. Jer. 18,1_12.

~zentháromSág u, 8. JIn. 7,15-21 ; Rm. 8,1.2-17.

joel. 2,21-3,2.
Mt. 5,13-16.
Mt. 12,33-37.
Jal,.2,14-17. ,
1. Kor. 12,12-26.
Fil. 6,1-11.
Mt. 21,18-22.

Magdaléna
Lenke
Krisztina
Jakab
Anna
Olga
Vince

Jer.20,1-6.
Jer. 20,7-16.
.Jer.26,1-15.
.Jer. 26,16-24.
.Jer. 21,11-14.
Jer.23,1-8.
Jer. 26,1-26 .

. \ .

Szentháromság u, 9. Lk. 16,1-9; 1. Kor. 10,6-13.

Márta
Judit
Oszkár ll. Móz. 41,1-4. 3.

Préd. 9,13-18.
,Lk. 16,10-13.

Jer. 36,27-32.
Jer. 24,1-10.
Jer. 51,59-64.

9



AU'GUSZTUS
Protestáns

naptár

Péter
Lehel
Csilla
Domonkos

Vajk
Berta
Ibolya
László
Emőd

. Lőrinc
Tibor

Jak. 3,13-18.
1. Tim. 4,12-16:
JIU. 10,16-23.
Lk. 12,54-59.

Napi igék

Jer. 27,1-12.
Jer. 28,1-17.
Jer. 29,1-23.
Jer. 29,24-32.

Szentháromság u. 10. Lk. 19,41-48; 1. Kor. 12,1-11.

Napok

Huba
Allwtm. ü,

Sámuel
Menyhért
Farkas
Bertalan
Lajos

1.
2.
3.
4.

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Rózsa
Szílárd
Agoston

. Lilla
Róza
Erika

Zsolt.33.
1. Tim. 2,1-7.
Neh. 4,1-15.
1..Kir. 21,1-12/a
Rm.13,1-7.
5. Móz. 32,3-12 .
Rm.9,1-5.

Jer. 21,1-10.
Jer. 34,1-7.
Jer. 37,1-10.
Jer. 37,11-21.
.Jer, 32,1. 7-25.
Jer. 32,26-27.
Jer. 38,1-13:

Szentháromság u, 11. Lk. 18,9-14; 1. Kor. 15,1-10.

Havi Imádság: Ne engedd, Urunk, hogya biln és baj megkeményitsen bennün-
ket, hanem add, hogy mikor ezek támadnak; nálad bocsánatot. erőt, és
védelmet találhassunk. Amen.

Mt. 12,9-21.
Ézs.42,1-8.
2. Kir. 20,1-7.
Jak. 5,13-18.
Mt. 9, 27-38.
IlU. 8,14-17.
Lk. 4,38-44.

5. vasárnap
6. Hétfő ~
7. Kedd
8. Szerda
9. Csütörtök

10. Péntek
11. Szombat

12. Vasárnap Klára 1. Sm. 1,1-28. Jer, 38,14-48.
13. Hétfő ) Ipoly Lk. 14,7-11. Jer. 39,1-18.
14. Kedd Özséb 1. Sm. 14,40-51. Jer. 52,1-11.
15. Szerda lllária Llf·7,1"':"10. Jer. 52,12-30.
16. Csütörtök Abrahám Csel. 12,18-25. .Jer.30,8-17.
17. Péntek Ibolya Gal. 1,11-24. Jer. 31,1-14.
18. Szombat Ilona Ef. 2,1-7. Jer. 31,34-37.

Szentháromság u. 12. Mk. 7,31-37; 2. Kor. 3,4-9.

19. Vasárnap
23. Hétfő
21. Kedd GO
22. Szerda
23. Csütörtök
24. Péntek
25. Szombat

Jer. 3·1,35-48.
Jer. sir. 3,14-24.
Jer. 'sír. 3,25-50.
Jer. sir. 5,1-22.
2. Kor. 1,1-7.
2. Kor. 1,8-9.
2. Kor. 1,12-22.

Szcnthúrumsűg u. 13. Lk. 10,23-37 ; Gal. 3,15--22.

A Hold fényviiltozúsal: Újhold 6-án 12,25 - Első negyed 13-án 9,45 -
Holdtölte 21-én 13,38 - Utolsó negyed 29-én 5,13 .,

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Vasúrnap
Hétfő
Kedd

~~~"t~~í:Ök~
Péntek I

Gal. 3,15-22.
. Jak. 2,1-13.

Mt. 10,40-42.
Mk. 12,41-44.
Filem. 1-25.
Zsid. 2,11-18.

2. Kor. 1,23-2,4 .
2. Kor. 2,5-11.
2. Kor. 2,12-17 .
2. Kor. 3,1-6 ..
2. Kor. 3,7-11.
2. Kor. 3,12-18.

,

10



SZEPTEMBER
Napok Protestáns Napi igéknaptár

1. Szombat I Egyed I Mt. 25,31-46. 2. Kor. 4,1--6.

Szentháromság u, 14. Lk. 17,11-19; Gal. 5,16-24.

2. Vasárnap Rebeka 1. Krön, 29,9-21/a 2. Kor. 4,7-12.
3. Hétfő Hilda Ézs. 40,26-31. 2. Kor. 4,13-18.
4. Kedd • Rozália 1. Tim. 1,12-17. 2. Kor. 5,1-10.
5. Szerda Viktor 1. Krón. 17,15-20. 2. Kor. 5,11-17.
6. Csütörtök Zakariás 2. Tess. 2,13-17. 2. Kor. 5,lS-21.
7. Péntek Regina Fil. 1,12-1S. 2. Kor. 6,1-10.
8. Szombat Mária Fil. 1,19-26. 2. Kor. 6,11-7,1.

Szentháromsdg u."15. Mt. 6,24-34; Gal. 5,25-6;10.

9. Vasárnap Ádám 1. Móz. 2,S-17. 2. Kor. 7,2-7.
10. Hétfő Erik 1. Tüll. 4,4-S. 2. Kor. 7,S-16.
11. Kedd Teodora 1. Tim. 6,6--12/a 2. Kor. 8,1-15.
12. Szerda ) Szabolcs Csel. 20,27-37. 2. Kor. 8,16-24.
13. Csütörtök Ludovika 1. Kir. 17,1-6. . 2. Kor. 9,1-7.
14. Péntek Szerénke Jn. 4,31-3S. 2. Kor. 9,8-15.
15. Szombat Enikő Lk. 6, 20-26. 2. Kor. 10,1-6.

Szentháromság u, 16. Lk. 7,11-17; Ef. 3,13-21.

-
16. Vasárnap Edit Zsolt.86. 2. Kor. 10,7-18.
17. Hétfő Hajnalka 2. Sám. 12,19-23. 2. Kor. 11,1-6.
18. Kedd Titusz Zsid. 12,4-11. 2. Kor. 11,7-15.
19. Szerda Vilma Jób. 2,1-10. 2. Kor. 11,16-33.
20. Csütörtök\1i:J Csendike Ef. 6,18-20. 2. Kor. 12,1-10.
21. Péntek Máté Zsid. 10,35-39. 2. Kor. 12,11-1S.
22. Szemhat Móric Lk. 21,10-19. 2. Kor. 12,19-13,4.

Szentháromság n, 17. Lk. 14,1-11 ; Ef. 4,1-6.

23. Vasárnap Tekla ' Jer. 7,21-28. 2. l~or. 13,5-13.
24. Hétfő Gcllért Rm. 13,S-10. Péld. 1,'-10.25. Kedd Kleofás Mt. 15,1-9. péld. 2,1-13.
26. Szerda Jusztina Mt. 17,24-27. Péld. 3,1-12.
27. Csütörtök { Labore 2. Kor. 9,19-23. Péld. 3,27-35.
28. Péntek Vencel Gál. 5,1. 4-6. 13-15. Péld. 6,6-19.
29. , Szombat Mihály Mt. lS,l-11. Péld. S,12-32.

Szenthiiromság u, 18. Mt. 22,34--46 ; 1. Kor. 1,4-9.

30. Vasárnap I Jeromos I Rut. 2,1-23. Péld. 10,17-32.

Havi Imá,lság: Mennyei Atyánk! Testünkre-lelkünkre kiterjedő ,szereteted
teremtse meg bennünk a hála, az irgalmas szerétet és a bizakodó remény-
ség gyümölcsét. Ámen.

A Hold !ényvilltozásni: Újhold 4-én 19,57 - Első negyed 12-én 1,13 -
Holdtölte 20-án 4,19 - Utolsó negyed 27-én 12,25

I
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OI(TÓBER

Napok Protestáns I Napi igék
naptár

1. Hétfő Bogárka Jn. 15,9-17. Péld. 14,26~35.
2. Kedd Petra 1. Móz, 4,2/b-15. Péld. 15,16-33.
3. Szerda Helga 1. Jn. 4,7-16/a Péld. 16,1-10.
4. Csütörtök~ Ferenc Ef. 6,1-9. Péld. 23,29-35.
5. Péntek Aurél 2. Kor. 8,1-9. Péld. 25,11-22.
6. Szombat, Brunó Csel. 5,1-14. Péld. 31,10-31.

Szenthároinság u. 19. Mt. 9,1-8 ; Ef. 4,22-28.

7. Vasárnap -A~ália Ézs. 1,18-20. Zsolt. 67.
8. Hétfő _Etelka 2. Móz. 25,17-22. Zsolt. 50,1-15.
9. Kedd Dénes Kol. 3,5-11. Zsolt. 50,16-23.

10. Szerda Gedeon Kol. 3,12-17. Zsolt. 65.
11. Csütörtök) Fenyőke Lk. 19,1-10. Zsolt. 104,1-..8.
12. -Péntek JlIiksa 1. Jn. 1,5-10. Zsolt. 104,19-35.
13. Szombat Kálmán Jud. 20-25. Zsolt. 107,1-16.

Szentháromság u, 20. Mt. 22,1-14; Ef.-5,15-21.

14. Vasárnap Helén 2. Móz. 24,9-11. Zsolt. 107,17-32.
15. Hétfő Teréz Jn. 6,24-33. Zsolt. 107,33-43.
16. Kedd Gál 2. Móz. 16,2-7/a Zsolt. 113.
17. Szerda Hedvig Csel. 20,7-12. 1. Tess 1,1-10.
18. Csütörtök Lukács 1. Kor. 10,14-22. 1. Tess. 2,1-22.
19. Péntek ~ Luciusz 1. Pét. 2,5-10. 1. Tess. 2,13-16.
20. Szombat Irén Zsid. 7,23-28. 1. Tess. 2,17-3,8.

Szentháromság u, 21. Jn. 4,46/b.,-54; Ef. 6,10-17.

21. Vasárnap Orsolya Ézs.51,9-16. 1. Tess. 3,9-13.
22. Hétfő Előd Mt. 10,34-39. 1. Tess. 4,1-12. '
23. "Kedd Gyöngví 2. ·Tim. 2,1-5. 1. Tess. 4,13-18.
24. Szerda Salamon Rm. 14,4-21. 1. Tess. 5,1-11.
25. Csütör-tök Blanl,a Tit. 2.1-1Q. 1. Tess. 5.12-28.
26. Péntel, [ Dömötör Lk. 22,31-38. 2. Tess. 1,1-12.
27. Szombat Szabina I. Jn. 2,15-17. 2. Tess. 2,1-12.

Szentháromság u, 22. I\1t. 13,23-35; Fil. 1,3-11.

28. Vasárnap Simon Ezsdr. 9,5-9. 13-15. -2. Tess:2,13-17.
29. Hétfő Jenő l\H.7,1-5. 2. Tess. 3,1-5.
30. Kedd Farkas Lk. 17,1-4. I 2. Tess. 3,6-18.
3t. Szerda Ref. emlékű, Jel. 14,6-7. Gal. 1,1-10.

Havi imádsáfJ : Áldott légy, Urunk, hogy megkönyörültél egyházadon és ismét
tisztán ragyogott fel evangéliumod. Fegyverezz fel bennünket vele, hogy
semmi el ne szakithasson tőled. Ámen. -

A Hold fényváltozásai : Újhold 4-én 5,24 - Első negyed f t-én 19,44 -
Holdtölte 19-én 18,24 - Utolsó negyed 26-án 19,02

-
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NOVEMBER
\

Napok' I Protestáns Napi igéknaptár

1. Csütörtök \ Marianna ll. Jn. 3,18-22. Gal. l,Í1-21.
2. Péntek ~ Achilles 2. Móz, 18,20-33. Gal. 2,1-10.
3. Szombat Győző Ézs. 64,5-11. Gal. 2,11-16.

Szentháromság n, 23. Mt. 22,15-22; Fil. 3,17-21.

4. Vasárnap Károly Ez. 37,15-28. Gal. 2,17-21.
5; Hétfő Imre Mt. 10,1-10. Préd. 1,1-14.
6. Kedd Lénárd Mt. 10,11-15. Préd. 2,l-ll.
7. Szerda Nany Okt. F. Mt. 10,16-23. Préd .•2,12-26.
8. Csütörtök Gottfried Mt. 10,24-3l. Préd. 3,1-15.
9. Péntek Tivadar Mt. 10,32-39. Préd.4,17-5,6.

10. Szombat) Luther Mt, 10,40-42. Préd, 5,9-16.

Szentháromság uo 24. Mt. 9,18-26 ; Kol. 1,9~14.

11. Vasárnap Márton Ézs. 30,15-18. Préd, 6,1-12.
12. Hétfő Jónás lill. 24,1-8. Préd.7,1-14.
13. Kedd Szaniszló lIIt. 24,9-14. Préd, 9,1-10.
14. Szerda KIementina Mt. 24,29-35. Préd. 9,13-18.
15. Csütörtök Lipót Mt. 24,36-42. Préd. 11,1-10.
16. Péntek Ottmár 2. Tess. 2,1-12. Préd.12,1-8.
17. Szombat .Jenö Mt. 24, 43-51. Jel.l,1-8.

Az egyhá7J esztendő utolsé előtti hete. Mt. 25,31-46; 2. Tess. 1,3-10.

lll. Vasárnap O!I Ödön Dn. 7,2-17. 26/a-27. Jel. 1,9-20;
19. Hétfő Erzsébet Jn. 5,19-24. Jel.2,l-7.
20. Kedd Jolán Zsid. 10,26-31. Jel. 2,8-11.
21. Szerda Olivér Joel. 2,12-17. Jel. 2,12-17.
22. Csütörtök Cecilia Lk. 21,11-19. Jel. 2,18-29.
23. Péntek Kelemen 1. Pét. 4,1-7. Jel. 3,1-6.
24. Szemhat Emma Jel. 20,11-15. Jel. 3,7-13.

Az egyházi esztendf utolsó hete. Mt. 24,37-51 ; 2. Pét. 3,3-13.

25. Vasárnap ( Katalin

I
Ézs. 65,17-19. 23_25. Jel. 3,14-22.

26. Hétfő Csongor Lk. 12,35-40. 2. Pét. 1,1-11.
27. Kedd Tünde Zsid. 12,12-17. 2. Pét. 1,12-21.
28. Szerda Stefánia l\~k. 13,3J-37. 2. Pét. 2,1-11.
29. Csütörtök Nóé I Mt. 25,14-30 . 2. Pét. 2,12-22.
30. Péntek András Zsid. 10,32-39. 2. Pét. 3,1-10.

Havi Imáds6g : Urunk! Te mínden ellenségünkön győztél. Köszönjük, hogy
győzelmed nyilvánvaló lesz az utolsó napon. Add, hogy _addig hitben
járjunk, hogy akkor győzelmedben is részesülhessünk! Amen.

,
A Hold fényváItozásai: 'Ojhold 2-án 17,43 - Első negyed 10.én, 16,09 -

Holdtölte 18-án 7,44 - Utolsó negyed 25-én 2,12

,
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DECEMBER
Napok Protestáns Napi Ig6knaptár

1. Szombat ·1 Elza I Zsid. 12,22-29. 2. Pét. 3,l1-1S.

Ádvent 1. Mt. 21,1-9 ; Rm. 13,11-14-

2.
~éi~őap. Aranka Zsolt. 25 1. Móz.3,1-15.

3. Olivia Hab. 2,1-4. 1. Móz.3,16-24.
4. Kedd Borbála Mik. 2,1-2. 9. 12-,3. 1. Móz.8,15-22-
5. Szerda Vilma ~. Sm, 7,4-9. 11-14a 1. Móz.12, 1-9.
1>. Csütörtök • Miklós És. 64, 1-3. 1. Móz.15,1-6.
7. Péntek Ambrus ~sid. 10, 19-25. 1. Móz.22,1-19.
8. Szombat Mária Jel. 22,12-14. 1. Möz, 49,8-10.

Ádvent:' Lk. 21,2ii-36; Rm. 15,4-13-

9. Vasárnap Ernőke Zsolt. 80. , Ézs. 7,1-16.
10. Hétfő l Judit Lk. 12,35--40. Ézs.9,1-6.
11. Kedd Árpád 2. Tess. 3,1-5. Ézs. 11,1-10.
12. Szerda GabrieDa Zal<.2,14-17. Ézs. 28,14-19.
13. Csütörtök Luca Agg. 2,1. 3-,.9. Ezs. 32,1-51.
14. Péntek SziJárdka Lk: 17,20-25. Ézs. 33,14-19.
15. Szombat Johanna Jel.3,l4-2l!. Éz!;.33,20-24.

Ádvent 3. IJt. 11,!-19 ; 1. Kor. 4,1-S.

16. Vasúrnap Etel Jer. 1,4-10. 17-19- Lk. 1,1-4. I

17. Hétfő • Lázár Mt. 11,11-15. Lk.l,5-17.
18. Kedd Estike Mt. 3,1-11. I.k. 1,18-25.
19. Szezda Viola Lk. il,10-20. Lk. 1,26-38.
20. Csütörtök Csaba Jn. 1,6-9. 15-16. Lk. 1,39-45.
21. Péntek Tamás Jn. 1,29..,-.34. Lk. 1,46-56.
22. Szombat Zénó Lk. 7,29-35. Lk. 1,57-66.

Ádvent4• .Jn. l,ui;-28 ; Fil. 4!~7.
,,"

23. Vasárnap Viktória É~s. l1,1-ll. "Ll<;1,67-80.
24. Hétfő ( Ád{,més Éva Jer. 31,1l1-34. Lk.2,l-7.
25. Kedd Karácsony 1. Zg,lt 2. Lk. 2,8-14.
26. Szerda K;lráesoby 2. Zsolt 9S. Lk. 2,15-20.
27. Csütörtök János .1. Jn· 1,l-}(I. Lk. 2,21-24.
28. Péntek Kamilla Mt.2,13-1· Lk. 2,25-35.
29. Szombat . Dávid Jn. 12,35.....4s. tk. 2,36-40 •

Az év utolsó hete. Llí, 2,33-:-:M1; Gal. 4,1-7.

30. Vasárnap Anikó I Jn. 12,44-IJO. t!:zs.35,1-10.
31. Hétfő Szííveszter :$;Í;s.pl;1-6. Ézs. 55,1-13.

Havi ·Imádsá!l: Ébressz fel bennünket, Úristen, h~ készen legyünk FIad
fogadására, örömmelfogadjuk és néked tiszta s vvel szolgáljunk, Álnen.. "., - .,

A HOldúnYVÓ\tozásal:'újhQld 2,-án9,12 - Első negylld 10-én 12.51 -
Holdtölte 7-én 20,0!)"-:- "OtoI~óÍl!:gyed24.én 11;10 . .

- .. .. .,-.

14



I

{jfJé.!~étJF-e tJaLó-
D. DR .. VETŐ LAJOS

A naptárra évszázadok során úgy néztek az ernberek közül na-
gyon sokan, hogy abban egész évre szóló olvasmányok és tudni-
valók vannak.' A biblia egész életreszóló olvasmány, a naptár pedig.
egy egész évre közöl tudnivalóka:t. Sokáig' az embereknek nem is volt
más olvasmányuk, csak ez a kettő. A huszadik században már min-
dennapi olvasnivalója is lett az embernek: a napilap, az újság. De
már belépett életünkbe a 'rádió és a telefon is. Segítségükkel még
gyorsabban értesülünk a világban történő eseményekről, mint az
újságból. Ehhez jön még az úgynevezett televíziós készülék, a tá-

l' volbalátó. Ez a csodálatos találmány, mint a mozi, mutatja is, ami
történik valahol a világon. Es pedig ugyanabban az időben. Ugy-
hogy nagyeseményeknek egyidőben szemtanúi (és fültanúi) is Iehe-'
tünk a televíziós készülék és a rádió útján. .

Ha az emberiség kulturális életének korszakát 5-6000 évre
becsüljük, s meggondoljuk, hogy az újság. a rádió, a távolbalátás
az utolsó ötven év alatt lett az emberiség közkincse, nem túlozunk,
ha azt mondjuk: olyan korszakba jutott az emberiség, amilyen még
tudomásunk szerint soha nem volt.

A mai ember azonban ennél nagyobb dolgokra is képes. He-.
pülni tud. Gyorsabban, mint a leggyorsabb röptű madár. Talán csak'
néhány év kell ahhoz, hogy a Iegközelebbi. csillagokba is átrepüljön.
A betegségek okainak nagy részét nemcsak ismeri, hanem le is tudja
küzdeni. Ismeri az anyagi világ szerkezetét és láthatatlan alkotá ele-
meit. A bennük levő irtózatos erőket fel tudja szabadítani és céljai
szolgálatába kényszeríti őket.

A jövőbe persze nem látunk bele. A sok nagyszerű találmány.
közt hiába keresnénk jövőbelátó .készüléket, Hiszékeny embereket
bolondító szélhámosok, [ósok. és varázslók állítják csak magukról;
hogy belelátnak a [övendőbe, Ezektől a Szentírás nagyon erélyesen
óv bennünket. Es igaza' van. A jövőnket, a holnapot, az újesztendőt,
és egész életünket Isten kezében tudjuk. "Életem ideje kezedben
van" (Zsolt. 31,16).Es ott jó helyen van.

Az év elején mégis előre kell néznünk. És nemcsak az év ele-
jén, hanem míndíg, amíg csak élünk. "Valaki az eke szarvára veti:
kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára" (Lk. 9,62)-
mondotta Krisztus Urunk. Előre azonban nem azért kell néznünk,

. hogy jósok .•médjára fürkésszük a jövőt, hanem, hogy Istentől ka-
. patt életidőnket és lehetőségeinket jól ',használjuk fel. Ha nem is
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tudhat juk, mit hoz 'a jövő, bizonyos, hogy a jovo kialakításában az
embernek nagy lehetőségei vannak, A tudomány vívmányai birto-
kában olyan nagy Iehetőségei, mint soha azelőtt, Amikor magunk-
nak és egymásnak boldog újesztendőt kívánunk, ennek annyiban
van értelme, ha arra törekszünk is, hogy az újesztendőt boldogság..•
ban bővelkedővé tegyük, Ebben keresztyén vallásunk irányít ben-
nünket, melyben megvan a jelenvaló és az eljőveridő élet ígérete.

Szűkebb életkörünkben is nagy lehetőségeink vannak,
Amikor például családi körünkben boldogságat kívánunk, nyil..•

vánvaló, hogy ennek csak akkor van értelme, ha magunk is célul
tűzzük ki, hogy szeretetben kívánjuk folytatni csaladunk tag-jaival
közös életünket, s őket is szeretetre igyekszünk nevelni. Ez lesz az
alapmagatartásunk Iegkőzelebbi hozzátartozóink felé s ezen az ala-
pon igyekszünk intézni minden dolgunkat, ezen az alapon igyekszünk
rendezni minden véleményeltérést, érdekösszeütközést. összekülön-
bözést, ami csak előfordul. Egvmás hibáit is szaretetben igyekszünk
elhordozní, szerétettel legyőzni és megszüntetni. A szeretet ugyanis
családi életünk igazsága. Amikor tehát azt keressük, hogy kínek
van igaza, az lesz a döntő, hogy kinek a véleménye, tette mozdítja
elé) a szeretetben való békés és hasznos együttélést.

De így kell ennek lennie a családi életünknél nagyobb életkőr-
ben is: a munkahelyűnkön, azokkal kapcsolatban, akikkel együtt
dolgozunk. Az üzemben, az lrodákban, a termelöszövetkezetben, a
községünkben, városunkban s az egész hazában. Mindenek előtt pe-
dig gyülekezetünkben, a hívők közösségében. Az egyház éppen az az
iskola, ahol különféle, de mégis hitben egymáshoz a legközelebb
álló emberek megtanulnak nagyobb közösségben együbtélní és együtt
munkálkodni. Itt is mindig annak van igaza, aki a szeretetben való
hasznos együttélést és együttmunkálkodást mozdítja elő. ,

Legszűkebb életkörünkben, a családban, a szülők azok, akiknek
fő Ieladata a szeretetben való hasznos együttélése biztosítani, vé-
deni, fejleszteni és előmozdítani. Feladatukat jó példával, bölcs ne-
velő munkával, türelemmel" megbocsáto szeretettel, következetes
es állhatatos szóbelí tanítással, intelemmel és építő dorgálással, szor-
galmas és önfeláldozó munkával végzik. Enélkül nincs rend, nincs
szeretetben gazdag, erősödő közösségí -élet, s egyéni boldogság sem.

Ugyanúgy: a közösség nagyobb és szélesebb formáiban is meg
kell lennie a hasonló vezetésnek, így kell lennie hazánkban a dol-
gozók államában, a szocialista társadalomban is. Luther szerint az
államnak ez a feladata, s ezt 'tanítja a Biblia is, nevezetesen, hogy
az Ország Iakosainak békés együttélését, a javak termeléset es igaz-

.ságos edosztását, az ország külső békéjét biztosítsa. Az állam ezt a
feladatát törvénnyel es karddal végzi. Luther szerínt ez az államnak
Istentől kapott rendeltetése. Az államort ebben a ténykedéseben se-
gíti belülről, a lclj:ünknél fogva Isten igéjének, a törvénynek és
evangéliumnaK:hirdetésével, vagyis a hívek Krísztusban való neve-
lésévei és tanításával az €gyház. Luther Márton a szülők tiszteleté-
ről szóló bibliai parancsolatot, a negyedik parancsolatot, éppen ezért



magyarázza úgy, hogy. ide tartozik a törvényes fel-sőbbség tisztelete
is. Ehhez a parancsolathoz pedig tudvalevőleg ez az isteni ígéret tar-
tozik: "Hogy jól legyen dolgod és hosszúéletű légy a földön."

A népek sokáig úgy éltek a földön, hogy az államok felett nincs
már semmilyen magasabb hatalom, mely azt a hivatást tölten é be
közöttűnk, mint a családban a szülők, vagy az országban az állam-
vezetés. Az államok közti nézeteltéréseket és érdekellentéteket úgy
intézték el, mint az őserdőben élő vademberek: erőszak alkalmazásá-
val, többnyire véres háborúkkal. 'A huszadik század két világháború-
jának tanulságait levonva, létrejöttek azonban olyan hatalmassá-
gok, amelyek a nemzetközi békét vannak hivatva védeni és előmoz-
dítani. ilyenek időrendben: az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ)
és a Békevilágmozgalom. Erre az utóbbira akkor lett szükség, ami-
kor az ENSZ háborús elemek hatása alá került és gyöngének lát-
szott a világbéke megőrzésére. A Békevilágmozgalom nagy ereje
azonban most már hovatovább jó irányba tereli az ENSZ-t, egyre
[obban megfékezi a háborús erőket, s egyre több eredményt ér el
az államok közti veszedelmes ellentétek kiküszöbölésében és a kü-
lönböző államok közti békés együttélés előmozdításában.

A szülők és a gyermekek egyaránt kötelesek a saját boldogsá-
guk biztosítása céljából a békés és hasznos együttélést szerétetben
védeni és előmozdítani. Ugyanakkor minden ernber legfontosabb
feladatai közé tartozik a világbéke védelméért vivott küzdelmet is
győzelemre segíteni. A:z evangéliumban élő keresztyén ember is hite
egész erejével, szíve mélyéből imádkozik s minden erejével részt
vesz, a béke védelméért folyó küzdelemben. A békemozgalom meg-
indulása óta ezt teszi magyarországi evangélikus egyházunk is. Azok
a felbecsülhetetlenül nagy eredmények, melyeket a Békeválágmoz-
galom az utóbbi években elért, amelyek nélkül emberi megítélés sze-
rint a földkerekség már régen lángokban állna és vérözönben úszna:
szerény mértékben magyar evangélikus egyházunk békemunkájának
is eredményei, s már ezért is szívből hálát adunk érte Istennek.

Amikor az új esztendőben békében" éspedig még nagyobb és épí-
tóbb békében kívánunk élni, ennek a kívánságnak csak úgy van ér-
telme, ha még nagyobb odaadással, fegyelmezettséggel, még több
bölcsességgel, szeretettel és még hívőbb imádkozással küzdünk a vi-
lág és a népek, magyar hazánk és népünk békéjéért.

1956-ban szép hazánk, Isten kegyelméből, nagy egyháztörténeti
esemény színhelye lesz: ez év nyarán nálunk tartja gyűlését az Egy-
házak Világtanácsa Kőzponti Bizottsága. Ez lesz az első eset, hogy
a Központi Bizottság ülésére több mint száz egyházi vezérember jön
a világ minden tájáról. Sok neves evangélikus ember is, ,A legtöbb
olyan kőztük, aki még nem járt hazánkban.

Evangélikus vallású az- Egyházak Világtanácsa Végrehajtó Bi-v
zottságának elnöke, s így a Központi Bizottságnak is elnöke: Frank-
lin Clark Fry New York-i egyházi elnök (püspök), az Amerikai
Egyesült Lutheránus Egyházalt elnöke, Az Egyházak Világtanácsa
hat elnöke közül evangélikus vallású Dibelius Ottó berlini püspök,

2 Evangélikus naptár

•
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aNémet Evangéliumi Eg";)~h8k Tanácsának elnöke, a negyvenmil-
liós nérriet evangélikus E%) ház vezető püspöke. Fontos személyisége
az Egyházak Világtanácsának a Hit és Egyházalkotmány Bizottság
elnöke, Yngve Brilioth svéd evangélikus, érsek, Berggrav Eivirid
norvég püspök, továbbá Fuglsang-Damgaard, a dán evangélikus egy-
ház prímás püspöke. Tagja a Kozponti Bizottságnak Lilje Hanns
hannoveri evangélikus püspök, a Lutheránus Világszövetség elnöke,
Noth Gottiriesi- szászországi evangélikus püspök, Smemo Johannes
norvégiai evangélikus püspök, lVikolainen Aimo Tamurjo profesz-
szor, a finnországi evangélikus egyház képviselője, May J. F., az
osztrák evangélikus, egyház püspöke, Niemöller Márton, a hessen-s-
nassaui evangélikus egyház elnöke, Chabada János szlovák evan-
gélikus egyetemes 'püspök, továbbá Indiából Gnanajayam Pál Dávid
tambarami evangélikus lelkész, Indonéziaból Karimuda Sitompul, a
szumatrai batak evangélikus egyház Jelkésze.

A sok másvallású nevezetes személyiség közűl kiemeljük Fisher
G. canterbury érseket, az anglikán egyház fejét, Bell G. chichesteri
püspököt, yisser't Hooft-ot, az Egyházak Világtanácsa főtitkárát, In-
diaból Newbigin Lesslie püspököt, Sobrepena, püspököt a Filippini
szigetekről, bagadu Kwei Péter lelkészt Afrikából, Amerikából

,Oxnam püspököt, Pusey Nathant, a Harvard Egyetem rektorát. '
A magyar protestáns egyházakból a Kőzponti Bizottság tagjai:

Vető Lajos püspök és Pap László református teológiai dékán.
Egyházunk a testvér református egyházzal, s a többi magyar

egyházakkal együtt szerétettel készülődik erre a nagy eseményre,
'amilyen még hazánkban nem volt, nagyszámú külföldi vendégünk
testvéri fogadására. Bizonyára gyülekezeteínk is imádkozni fognak
azért, hogy Isten áldja meg gazdagon az Egyházak Világtanácsa,
Központi Bizottságának magyarországi tanácskozásait, határozatait,
a keresztyénség és az embertség javára. Meggyőződésünk szerint ez
akkor várható az eddiginél is nagyobb mértékben, ha az Egyházak
Világtanácsa nem csupán az ENSZ felé, hanem a Békevilágtanács
felé is kiépíti együttmunkálkodó jó kapcsolatait. Erre kell, hogy in-
dítsa az Egyházak Világtanácsát mimdenek előtt az, nagy az egyhá-
zak egységét múnkáló ökumenikus mozgalom, melynek világszerve
az Egyházak Vil~ta:nácsa, éppen az emberiség békéje iránti fele-
Iősségből született, másfelől, hogy az Egyházak Világtanácsa az
utóbbi két esztendőben ezirányú feladatait egyre világosabban fel-
ismerte s értük jó szolgálatokat is tett.

A naptár egész évre való olvasmányokat éle;tudnivalókat közöl.c

Bevezetésül az újesztendőbe pillantva legyen elég erunyi. Az a fő,:
hogy mindnyájunk terveit és jövő évi munkáját formálja és hassa.
át a szerétet nagy parancsa. Akkor nem tervezgetünk és nem fára-o
dozunk 'hiába az emberiségnek ebben a csodálatos új korszakában,
amilyen még nem volt, s amelyet máris atomkorszaknak kezdünk
elnevezni. És az Istennek békessége, mely fölötte van minden em-
beri értelemnek, meg fogja {'.,oizni szíveinket és gondclatainkat a
Kr+sztus Jézusban (Fil. 4,7).
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A békéért folyó küzdelem nagy esztendeje
D. DEZSÉRY LASZL6

1955a békéért folyó kűzdelem nagy esztendeje. fgy fog rágon-
dolni a történelem. A világ emberisége ennek az esztendőnek nagy
békeeseményeibőlmerített erőt és reménységet arra, hogy a békét
fenn lehet tartani, meg lehet védelmezni és tartóssá lehet. tenni
mindannyíunk javára.

1955-benvolt a háború befejezésének 10-ik évfordulója. A má-
sodik világháború győzelmes befejezését a hitleri Németország és
a ve1e szövetséges fasiszta hatalmak által indított háború befeje-'
zését megünnepélték mindenütt a világon. A mi hazánk a második,
világháborúban 420 ezer halottat és 200 ezer sebesültet vesztett. Ez
annyi, mintha hazánk legnagyobb hat vidéki városának lakosságát
csecsemőstől.öregestől kiirtották volna, 700 ezer magyar állampol-
gárt hurcoltak ki Németországba és több mirrt fél milliót elpusztítot-
tak. Magyarország világháborús kára 80 milliárd forintnal több volt,
nem számítva az egyes embereket ért anyagi veszteségeket. De így
volt ez Európa valamennyi országábanés különösképpen a 'Szovjet-
unióban, amely ellen a hrtlerí Németország dühe összpontosult és
amely ország Európa felszabadításáért a legtöbbet áldozta.

Nem csoda, hogy a világ mínden táján erősödik a békemozga-
lom és nem csoda, hogy különösen akkor erősödött hatalmasat. ami-
kor az amerikaiak nyomására Nyugat-Németország felfegyverzését
kezdték el előkészíteni. A népek mílliói mozdultak meg, hogy a fa-
sizmus erői fel ne éledjenek, hogy a német mílitarízmus új lehető-
séget ne kapjon a világ Iángbaborítására. A béke-világmozgalom a
népek rokonszenvétől támogatva nagy sikereket ért el 1955..;ben,
melyek a nagyhatalmak közötti tárgyalásokhoz vezettek.

Az esztendő békeharca a Béke-Világtanács e felhívásában harcot
hirdetett Nyugat-Németország felfegyverzése ellen és a tömegpusz-
tító fegyverek eltiltásáért. A bécsi felhívást a Magyar Népköztársa-
ságban 7 millió 146480 ember írta alá. Jóval többen, mint I950-ben
a stockholmí békefelhívást, és többen,' mínt, 195I-ben a berlinit, A
világ minden táján 1955 októberéig 655 millió 963 ezer 811 ember
írta alá a bécsi békefelhívást. Ez rendkívül jelentős dolog. Azt je-
lenti, hogy évről évre szaporodik .a békéért küzdők tábora és ez az
esztendő megmutatta, hogy ez a béketábor ma már világtörténelmi
feladatok végrehajtására' képes. A Béke-Világtanács hatalmas erő-
feszítéssel harcol az emberiség reménységének megvalósulásáért.

1955.június 22-29-ig tartották Helsinkiben a békeszerető erők
világtalálkozóját. A Béke-Világtalálkozón 68 nemzet 1640 küldötte,
valamint 92 meghívott vendég és 109 megfigyelő képviselte a leg-
különfélébb személyiségeket és társadalmi csoportokat egymástól
aagyon eltérő politikai, filozófiai, vallási vagy szociális elmé~et'eket.
Ezek~ a különböző nézeteket a béke fenntartásáért lelkesedő harc
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fogta össze és szervezte egy táborba. A helsinki Béke-Világtalálkozó
felhívást bocsátott ki a népekhez, melyben megállapítja, hogy "egy
megosztott világban, hála a. kőzvélernény erőfeszítéseinek, tíz esz-
tendő óta első ízben találkoznak majd a négy nagyhatalom kor-
mányfői". Továbbá, hogy "most valóban a világ közvéleménye for-
dult szembe az erőpolitikával, a katonai tömbökkel. a fegyverrkezési
versennyel és az atomháború szőrnyűséges veszedelmével". Igy is
van. A békeszerető emberek világközvéleménye készítette elő a
nagyhatalmak genfi tárgyalásait .. Ezekhez a tárgyalásokhoz méltán
fűzte hozzá a helsinki felhívás, hogy "a nemzetközi ellentétek lépés-
ről lépésre áthidalhatok és. valóra válhatnak a népek reményei".

1955 júliusában össze is ült Genfben a négy nagyhatalom kor-
mányfőínek értekezlete. Az értekezletet a Szovjetunió világraszóló
béketettei vezettek be, amilyenek az osztrák államszerződés meg-
kötése, .a Jugoszláviával újra felvett kapcsolat és az ezzel kapcsola-

.tos belgrádi nyilatkozat, valamint az indokínai háboru befejezése,
amelybon a Szovjetuniónak és a Kínai Népköztársaságnak óriási sze-

. repe volt, Segítette a genfi értekezlet létrejöttét az ázsiai és afrikai
országok bándungi értekezléte is, mely megmutatta, hogy a világban
a hatalmi erőviszonyok megváltoztak. hogy a gyarmati és félgyar-
mati országok nem tűrik tovább a kizsákmányolást.

A genfi kormányfői értekezlet tehát a békés megállapodások, a
sikerrel lefolytatott tárgyalások tapasztalatai alapján ült össze az
egész világ reménységétől kisérve. A négy nagyhatalom kormány-
fői meg is állapodtak abban, hogy az értekezlet milyen napirend
alapján fogjon hozzá a világkérdések tanulmányozásahoz és a meg-
egyezések lépésről lépésre való előkészítéséhez. A négy tárgysoro-
zati pont ez volt: Németország' újraegyesítése,' az, európai biztonság
kérdése, a leszerelés 'kérdése és a Kelet-Nyugat közti .kapcsolatok
fejlesztése. Mind a négy kormányfő ismertette álláspontját és vá-
zolta kormánya törekvéseit. A tárgyalásokról végül közös nyilatko-
zatot adtak ki, melynek Iegfontosabb pontja az, hogy a négy nagy-
hatalom külügyrniniszterei 1955-ben 'folytatják a megkezdett tanács-
kozásokat. A külügyminíszteri értekezlet számára a négy nagyhata-
lom kormányfője irányelveket adott. Az első ezek közül rendkívül
jelentős, mert összekapcsolja az európai biztonság és a kettészakított
Németország békés egyesítésének kérdését. A leszerelés kérdésében
megállapodtak abban,hogy együbtműködnek az Egyesült Nemzetek
Szervezetével, annak Ieszerelési bizottságával s em a "bizottságot
össze is hívták 1955 augusztusára New Yorkba. Megállapodtak t0-
vábbá abban, hogy fejlesztik a Kelet és Nyugat közötti kultúrális
és gazdasági kapcsolatokat.

A genf~ értekezlet eredménye tehát újabb tanácskozások lehe-
tőségét nyitotta meg, enyhítette a világfeszültséget, a nagyhatalmak
érintkezésében új kerszakot nyitott, hiszen oazokkormányfői szin-
ten 1945-beontalálkoztak utoljára, és a fennálló bizalmatlanság jó
részét eloszlatta.
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A világ népei fellélegzették a genfi értekezlet után és várjál{ a
további eredményeket. Ezek az eredmények természetesen még nín-
csenek a kezünkben. Az Amerikai Egyesült Allamok részéről újabb
és újabbmegnyilvánulások történnek, amelyek a genfi értekezlet

. után nyílott reménységet gyengítik. A Szovjetunió viszont szilárdan
halad a békepolitika és a megegyezés útján. A népeknek még sok
küzdelmet kell folytatniuk [övőjükért, békéjükért.

A béke erői a hatalmas Szovjetunióra és a Kínai Népkőztársa-
ságra támaszkodnak. Európa 600 milliónyi Iakosából nem sokkal
kevesebb, mint 300 millió a .béketábor országaihoz tar-tozik. Ázsia
mintegy 1400 milliónyi lakosságának kb. 600/0-a ma már népi demok.•
ratikus országokban él. A háborúellenes erők nemcsak Európában.
hanem Azsiában és Afrikában is nagyon jelentősen megnőttek. Ha-
zánk ebbe a hatalmas béketáborba tar-tozik, ennek céljaiért küzd és
ennek véde1mét és támogatását élvezi. A varsói szerződés, amelyet
1955. május 14-én kötöttek, s amelyet országgyűlésünk törvénybe
iktatott, hazánk békepolitikájának fontos alapja.

Az országgyűlés külpolitikai vitájában D. dr. Vető Lajos evan-i
gélikus püspök, országgyűlési képviselő szólalt fel: "A dolgozó nép'

'ma már megérti a világpolitika nagy kérdéseit, és megtanulta az;t
is, hogy ezeket a kérdéseket hogyan kell és hogyan lehet megoldaní,
A háborús mesterkedések ellen egy orvosság van: a békeszerető
százmillióknak az egész földkerekségen össze kell fogniok, rá kell
mindenütt ébredniük annak tudatára, hogy ők a1kotják a túlnyomó
többséget, ők az 'erősebbek. Mindez nem elmélet csupán, hanem a
történelem valóságában egyre diadalmasabban érvényesülő igazság."

Vero Lajos a továbbiakban Nyugat-Németország felfegyverzé-
sének veszélyéről beszélt. .

Vető püspök egyházunk lelkészeinek, presbitereinek és hívei";
, nek véleményét fejezte ki. Egyházunk nevében beszélt. Egyházunk
lelkesedéssel támogatja hazánk békeküzde1mét, a maga részéről min-
dent megtesz, hogy nemzeti életünk erősödjön és békésen fejlőd .•
hessék, Egyházunk rendszeresen imádkozik a békességszerző Isten ..•
hez, hogy biztosítsa földi békénket is, és tegye erőssé azok akaratát,
akik az emberiségnek jót akarnak. Hálásan emlékezünk arra, hogy
az Egyházak Világtanácsa múlt évi evanstoni (USA) hagygyűlésén a
részvevő több mint félszáz egyház a világ rninden tájáról, nem kis
mértékben a magyar püspökök szolgálatából egyhangúlag tudott
olyan határozatot hozni, hpgy az Egyházak Világtanácsa a kormá .•
nyolchoz fordult a nagyhatalmi tárgyaláso újrafelvételéért, a tö.•
megpusztító fegyverek eltiltásáért és a világ békés fejlődésének elő..•
mozdításáért. A magyarországi evangélikus egyház szívvel-Iélekkel
akar megtenni a továbbiakban is itthon és külföldön egyaránt
minden tőle telhetőt azért, hogy a béke fennmaradjon és tartós le..•
gyen, Ez Isten akarata és ez az egyház igazi engedelmessége, Aildja
meg Isten il népek békeküzdelrnét, és rtávoztassa el az emberiség
feje fölül a háborút és a nyomor rémét,
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ILL~S GYULA:

- Részlet-

Mert ml. szorftotlia kézbe a fegyvert?
Nem a Rossz ellen támadt, aki telkdlt1

,S ha al1nyl sem lett volna harc? Ha s>oótlan
"hal el a hit" a "római mocsokban"?
Ha arra tart eszme s világ, amerre
a "tlarás templcm-kuf ár-" vezette,
ha nincs, ki a bűnnek ellenszegül
s - ha úgy fordul, hát t'eménytelenOl,
de c~iÍ.k annál szebb önfeládozásképp -
odavágj a, .hogy "nem tehettem máskJépp!",
ma hol vagyunk? Akkor tán elmarad (
a kin, a- vér; akkor nincs áldozat,
nincs ~ inkvizíció?!

Ha - bár "hiába" -
Gusztáv Adolf nem. ül harci lovára,
s J.obbáqy-Iqa helyett nem váqynak inkább
fédyve.rt ölteni á toulouse-i tiszták,
valdeusok, husziták, Boc.skay .
irást-imát se tudó hajdúi,
hiszed, hoqy lett volna béke, olyan bár,
amilyet az IInént !emosolyoqtál?
Hll,zed, hoqy voln;> "Iyan~amilyen
rriáCJyárság, ha nincs - Kálvi,n?

Nem hiszem.

§

I

IVagy mást mondo": szobában volna villany,
ha nem ~ép Giordano Bruno ~ tűzbe?

. Hol kezdodött,. hoqy atomerő is van
s holnap rakétán repülsz ld az ürbe?
övék az érdllm, kiket sem a mágtya
nem riaszthatott vissza, sem a qálya -
- látták, vag'y nem a céljuk,

azt Jól tátták, hoqy nincs visszafelé út;
a múlt; ahQgy füst-vetHe összeomlott,
úgy lökte ,;íkét, mint lőpor' az ólmot:
előre! é~ ők vállalták e sorsot -
MOl1dClhát velem, hogy dicsőség reájuk!

Ail~an·tnémán, hírhozó katonájuk,
l1'lát azt fortJatva, hogy én mit kapok,
nem is őtőlük, macjyarázatot: .
a tet tek t ö 1; mélyek ,- akár a gyermek
magukart Csak· felnőttsorban felelnek.

Véqül, ezt mondtam, önvígasztalásképp:
volf bárkié a szándék.

maga az lsten se tudhatta másképp.

(194'6)



OKTÓBERIG)

1954-55. egyhcizi krónikája

A krónika mindig egy elmúlt év fontosabb napjait, kiemelkedő ese-
ményeit veszi számba. Akik az alábbi egyházi krónikát végig .olvassák,
1954-55 egyházi eseményeit tekintik áto Jó, hogyha a számbavételnél fi-
gyelembe veszik a zsoltáros kérést: "Taní·ts minket úgy számlálni nap-
jainkat, hogy bölcs szívhez jussunk" (Zsolt: 90, 12.). Hogyan segíthet az
egyházi krónikávai való foglalkozás bölcs szívhez? Hogyan kell számba-
venni az elmúlt év napjait? .

Az igéért való hálaadással kell végigtekintenünk mindenek előtt az
elmúlt éven. Isten táplált bennünket az ige eledelével és arra méltatott,
hogy tovább szólgáljuk evangéliumát.

Kőnyörögnünk kell azért, hogy Isten Szentlelkét ne vonja meg tő-
lünk, hanem oktasson az egyház útjának 'felismerésére és az' azon való
engedelmes és bizodalmas járásra.

Alázattal kell fi,gyelnünk szüntelen arra, hogy Isten. tekintetével az
egész világot, az egész emberiséget átfogja. Az egyház élete nem önma-
gáért 'van, hanem az evangéliumért, mely minden emberhez szól és min-
denki szolgájává teszi azt, aki meghallotta és befogadta.

Ne feledkezzünk meg Isten semmi .jótéteményéréíL A feledékenység
nem segíti bölcsességhez a szívet. 1954-55 év lépten-nyomon emlékeze-
tünkbe idézi mindazt, ami 10 évvel ezelőtt történt. Bölcs szívhez akkor
segít bennünket, az elmúlt esztendő napjainak számbavétele, ha feleleve-
níti bennünk a 10 éve véget ért háború szörnyűségeít és ha úgy emléke-
zünk, hOoOYnem feledünk. .

1954 őszén egyházi életünk azoknak a beszámolóknak hatása alatt
állott, amelyek az Egyházak Világtanácsa evanstoní nagygyűlésének ese- .
ményeiről számoltak be. Október 27-én az Országos Esperesi Értekezlettel,
valamint a Teológiai Akadémia Tanári Karával kibővített tanácsülés
előtt számoltak be püspökeink amerikai útjukról. Az Evangélikus Életben
D. Dezséry László püspök "Evanstoni riport" címen 10 számban közölt
híradást a világkonferenctáról és úti élményeiről. A világkonferencia
iránti érdeklődés túllépett az egyházi .határokon. Világi, lapok is foglal-
koztak vele. Péter János református püspök, rriint országgyűlési képviselő
parlamenti beszédében is kitért Evanstonra, D. Bereczky Albert reformá-
tus püspök az Eötvös Lóránt Tudományegyetem nagytermében tartott
előadást. D. Dezséry László püspök Békéscsabán, D. Dr. Vető Lajos püs-
pök Sopronban az Országos, Béketanács meghívására ismertette az evan-
stoni konferencía lefolyását és eredrnényeít.; "~ .
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"Hogy mindnyájan egyek legyenek"

Az Evangélikus Élet október 10-i számában több evangélikus lelkész
nyilatkozott ökuménikus szolgálatunkról abból az alkalomból, hogy a kö-
vetkező vasárnap igehirdetései Jézus főpapi imájáról (Jn .. 17.) szóltak,
amely az egyház egysége szolgálatának alapvető bibliai helye. ' '

D. Dr. Vetó Lajos püspök németországi útja

Alig érkezett vissza Evanstonból Vető Lajos püspök, ismét útra indult"
hogy Eisenachban, a Gustav Adolf Werk nagygyűlésén. amely a ali GyÚ-
lekezeti Segélyünkhöz hasonlóan a rászoruló evangélikus egyházközsége- ..
ket segélyezi, - vegyen részt. Paul Gennrich főtitkár' évi beszámolójá-
ban hális szavakkal köszönte meg Vető püspöknek azt a szeretetet, amely-
lyel a magyar evangélikus egyház őt 1954. májusában magyarországi útja
során fogadta.

Tessedik-múzeum 'Szarvasnn

Szarvas község felszabadulásának 10 éves évfordulója alkalmából
nyitotta meg azt a három helyiségből álló múzeumot, amelyben a nagy
szarva si evangélikus lelkész emlékeit gyűjtötték össze. '

"Amit a retormácíéban visszanyertünk"

A reformáció ünnepének hetében ezen a címen hangzott valamennyi
gyülekezetünkben ígehírdetés-sorozat.

D. Dr. vae Lajos püspöl. 50 éves
,

Október 17-en töltötte be D. Dr. Vető Lajos püspök 50. életévét. Kül-
földről 'is több vezető egyházi férfiú emlékezett meg a püspök születés- ,
napjáról. Október 27-én az Egyházegyetem Tanácsának kibővített ülésen
D. Dezsőry László püspök köszöntötte jubiláló püspöktársát.

"'üSllőkeinlt a Hazafias Népfront Országos Tanácsában

A Hazafias Népfront Országos Kőngresszusa októberi üléséri a 105
tagú országos tanács tagjai közé választotta Vető Lajos és Dezsérv László.'
püspökeinket is.

Tab és Kurittyán ltapta a templomépítési offertóriumot

Ai Egyházegyetem Tanácsa október: 27-én tartott ülésének döntése
szerint az 1955. év templomépítési offertóriumát két templom kapta meg.
Á kurittvám leányegyházközség szép, XVI. századból való temploma sür-
gős renoválásra szorult. A tabi egyházközség templomát pedig farontó
:~mbáttártÍatlta még., ,;

24



Megújított templomok

November 7-én istentisztelet keretében szentelte fel Vető Lajos püs-
pök a szentendreí szőrvány-gyülekezet renovált pomázi imatermét. "Ez
a szerény imaterem 'nem kevésbé templom, mint a fényes székesegvházak".
mondotta a püspök igehirdetésében. December s-én a súlyos háborús ká-
rokat szenvedett és megújított nógrádi leányegyházközség templomát szen-
telte fei veie Lajos püspök.

Huszár GáJ emlékezete

Az Evangélik\ls Egyetemes Sajtóosztály . december 12-én ünnepség
keretében emlékezett meg a Deák téri templomban Huszár Gál magyar
reformátorról, 'akinek híres énekeskönyve 380 évvel ezelőtt jelent meg.'
Az ünnepi előadást Dr. Schulek Tibor komáromi lelkész tartotta, igét hír-
detett Dr. Ottlyk Ernő teol. tanár. ' /

Új tanácsok .

November 25-én vasárnap választotta meg az ország az új tanácsoJta't.
A szavazó cédulákon nem e"oy helyen ott volt egyházunk tagjainak. es
lelkészeinek neve is. A budapesti városi tanácsba' beválasztották: D.
Dezséry László püspököt, - a megyei tanácsokba pedig Válint János és
Mekis Adám espereseket, valamint Lehel Ferenc szombathelyi lelkészt;

Országos Segédlelkészi Konfrencia Fóton

A Déli Egyházkerület "Mandák Mária Intézetében" 4 napos konf'e-
rencián vettek részt november 30---december 3-ig segédlelkészeink. A kö-
zel ötven' segédlelkész élénk eszmecserével kapcsolódott be az előadásokba.
amelyek ilyen kérdésekkel foglalkoztak: az Újszövetség értelmezésének
kérdései, a római katolíkus Mária -tan kifejlődése és aIlnak mai -szerepe.
az Oszövetség üzenetének tolmácsolása, a közügyekben való részvételünk.
A konferenciának két vendégelőadója is volt. Dr. Berki Feriz az ortodox
egyház adminisztrátora az ortodoxíáról, Farkas Dénes római katolikus
püspöki helynök az atomkutatásról tartott előadást. Ez utóbbi alkalom-
rMI meglátogatta a konferenciát 'Horváth János, az Allamí Egyházügyi
Hívatal elnöke is. Megjelent továbbá Horváth Richárd es Mag Béla plé-
bános a római .katoltkus lelkészek békebizottságának elnöke ill. titkára i~.

Tíz esztendeje robbantották föl SS katonák a vecsési templomot

Advent II. vasárnapján megemlékezett a vecsési gyülekezet arról,
hogy,10 éve, december 9-én, SS katonák robbantották fel szép templomát
és paplakat 14 aknával. A kőtemplom helyén most egy az Egyházak vi-
lágt!ináclla által adományozott baraktemplom áll, "Nézzetek a romokr és
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tanuljátok szeretní a békét"! ~ mondotta Dezséry LászlóIgehírdetésében,
Az istentisztelet után tartott díszközgyűlésen Hegedűs Lajos lelkész ismer-
tette a templom felrobbantásának történetet. Felszólalt többek között Par-
:raii György. Kossuth-díjas újságíró, az Országos Béketanács elnöksége
.nevében. A közgyűlés táviratot intézett az Egyházak Világtanácsához és
a Béke-Világtanácshoz.

vietorisz ,József

December rü-án 86 éves korában meghalt Vietorisz József Nyíregy-
házán. Ö fordította le magyarra a hatalmas 'I'ranoszcíus- énekeskönyvet
szlovákból. Lefordította az összes Luther-éneket. Száj:los finn és egyéb

.egyházi ének műfordítása fűződik. nevéhez. Tőle származik az első teljes
. magyar Vergiltus és Plautus,

A Magyar Ökuménikus vegrehajtóbizottság ülése _'

December 16-án Budapesten a Ráday-könyvtárban tartotta ülését Be-
reczky Albert református és Vető Lajos evangélikus püspök elnökletével
a Magyar Ökuménikus Tanács Végrehajtó bizottsága. Az ülésen előadást
tartott Varga Imreszlovákiai református püspök. Vető Lajos püspök kö-
szöntötte Péter János református püspököt püspöki szolgálatának 5. lév-
fordulója alkalmából. A Tanulmányi Bizottság elnökévé az elhúnyt Dr,
Victor János helyébe Dr. Pap László református teol, akadémiai dékánt
választották. A'Tanulmányi Bizottság alelnöke továbbra is Dr. Pálfy Mrk-.
lés evangélikus teológiai dékán.

Felsza,badtdásunk 10. évfordulója

, Debrecenben 1944 december 21-én egybegyűlt az Ideiglenes Némzet-
gyűlés és másnap megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány. A 10 esz-
tBIldős évforduló alkalmából, december 21-én' Debrecenben ünnepi ülést
tartott az országgyűlés. Egyházunk részéről jelen volt Vető Lajos püspük

..országgyűlési képviselő és Dezséry László püspök. Az ünnepi ülés tör-
vényjavaslatot fogadott el az Ideiglenes Nemzetgyűlés történeti jelentő-
ségének megörökítéséről.

3· feladat

Az újév alkalmából Vető Lajos püspököt munkatársai valamint bu-
-daí lelkészek keresték' fel hivatalában. Dezséry László püspök köszöntő
szavaiban többek között három feladat. szemmeltartására hívta fel a fi-
gyelmet: 1. Igehírdetésünk merjen a néphez szólni. 2. Bizonyítsuk meg
egyházunk és. hazánk életének összefüggését szent hagyományaink alap-
jáno 3. Isten békeak=v-tát kell megszólaltatnunk és szorosan fel kell zár-
~ózqunk a békeharchoz. .
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Zugló köszönete

(Jjév napján a pesti egyházmegye felügyelői és presbiterei nevélien
köszöntve Dezsérv László püspőköt Kárpáti Sándor, a zuglóí egyh~
s~gfelügyelője, emlékeztetett arra, hogy éppen egy évvel ezelőtt jelentette
be a püspök újévi köszöntése alkalmával a "két templomért" akció meg.
indítását, amelynek segítségével a zuglói gyülekezet 86000 forint segít-
séget kapott templomépítése befejezéséhez. A felügyelő gyülekezete háláS
köszönetét fejezte ki az ország valamennyi gyülekezete felé. .

Dr. MikIer Károly t
Januárban, 81 éves' korában hunyt el Dr. Mikler Káróly joga4:adémial

tanár, kiváló egyházjogász, az Egyházegyetem közgyűlésének ' világi fÓot

[egyzője, Mikler Károlynak jelentős szerepe volt az 1934-37 évi, majll
az 1948-ban kezdődő zsinat munkálataíban. '

Dezséry László püspök csehszIovákiai útja

Január 20-án tért' vissza Dezséry László püspök Csehszlovákíából,
ahol családjával együtt 2 hétig tartózkodott. Ott tartózkodása a1kÍal.mávef
számos egyházi vezető emberrel tárgyalt és találkózo,tt. ' .

"Lelkészeink hivataluknál fogva részt ves~~k a béI.e érdekében való
meggyőzés munkájában"

- mondotta Vető Lajos püspök február 3-án az Országos Béketanács
üléséri felszólalásában. A tanácsülést a IV. Magyar Békekongresszus elő.•
készítésére hívták össze,

Mott János t .
Februárban halt meg 92. életévében Mott János, az ~yházak Világa

tanácsa tiszteletbeli elnöke, a Keresztyén Diák Világszövetség megalapí .•
töía, Az Ökumenikus Mozgalom világszerte ismert munkása, "aki 1946-ban
a Nobel-Békedíjat is megkapta. Az Evangélikus Életben Dr. Schulek Tibolr
emlékezett meg róla. Mott János többször járt hazánkban is. 1909-b~m
Viktor Jáno-s későbbi református teológiai professzorral karöltve megala-'
pította a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetséget,

234318 forint a Gyülekezési Segély 1954. évi gyijjtésének eredménye

Február 18-án tartotta Budapesten a Gyülekezeti Segély értekez .•
letét a kerületi és az, egyházmegyei előadókkal Koren 'Emil országos
lelkészvezető és Dr. Fekete Zoltán országos világi vezető' elnökletével,
Koren Emil jelentést tett az 1954 évi gyi1jtés eredményéről, Az öss~űlt



teljes összeg az előző évi gyűjtés kétszerese és országos viszonylatban
lélekszám szerint 0,55 forintot tesz 'ki. Általában a kislétszámú gyüleke-
zetek vették ki részüket a leglelke~ebben.I.gen sok helyen értek el 1 fo-
rmtos személyenkéntí átlagot és több helyen 3 forint fölé emelkedett az'
átlag. Az Evangélikus Élet olvasó tábora 10992 forintot juttatott a két
templom. megsegítésére. A két templom, vagyis a zuglói és a pesthideg-
kutí egyenkint több mínt 80 000 forint segítséget kapott. A kis gyüleke-
zetek és szórványok megsegítésére 73 000 forintot osztottak. szét az egyház-
megyék ..

PüsPökeink Bécsben

Február 14-19 között tartotta a Lutheránus Világszövetség Végre-
hajtó Bizottsága ülését Bécsben. Az üléssel kapcsolatban osztrák evan-
gélikus hetet rendeztek, amely megmozgatta a 400000 lelket számláló
egész osztrák evangélikusságot. A Lutheránus Világszövetség vezetői tör-
téneti jelentőségűeknek nevezték ezt az ülést, mert azon valamennyi szom-
széd egyház képviseltette magát. A Világszövetség ilyen mértékben eddig
nem tudott találkozni ezekkel a tagegyházakkal. Megjelentek Bécsben a
lengyel, a szlovák, a sziléztaí, a' romániai szász, <'1 jugoszláv és az olasz
egyház képviselői. A Magyarországi Evangélikus Egyház nevében Vető
Lajos és Dezséry László püspökök jelentek meg. A február '14-én tartott
sajtófogadáson Lilje püspök megállapította', hogya kelet-európai népi' d~-
mokráciákban élő egyházak; - élő egyházak, melyek a maguk helyén
gyümölcsözve töltik be szolgálatukat.

Kántqrképzésünk újabb eredménye,
Február 21-én du. 4' óra hosszan tartó alapos vizsga keretében adtak

számot a Déli egyházkerület "Mandák Intézetének" alapfokú kántort tan-
iolyama résztvevői munkájukról. Ez volt a XI. alapfokú 3 hónapos kán-
tori tanfolyam az intézetben.

Káldy Zoltán esperes felszólalása a IV. Magyar Békekongresszuson

Február 26-án kezdődött meg a Himnusz hangjaival a IV. Magyar
Békekongresszus a Sportcsarnokban. A küldöttek sorában résztvett egy-
házunk' részéről .Dezséry László püspök, Mekis Ádám esperes, püspök-
helyettes, Káldy Zoltán esperes. A meghívottak között ült Darvas József
miniszter, egyházkerületi felügyelő, Grünvalszky Kár6ly' egyetemes főtit-
kár, Dr. Pálfy Miklós dékán, Gyöngyösi Vilmos esperes, Virág Gyula lel-
kész. Egyházunk sajtóját Dr. Ottlyk .Ernő és Zay László képviselte. Káldy
Zoltán esperes felszólalásában a következőket mondta: "Nem szabad meg-
engednünk, hogy az 'e<mb~ri életet védő 5. parancsolatot, a "Ne ölj" pa-
rancsa szent védőövét a tömegpusz-tító fegyverek százezerszeresen hágják
áto Nem akarjuk se anémet militarizmust, se az atomháborút. mert nem.
akarjuk a világ elpusztítását, A mi egyházunk tudja, hogynem elég nemet
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'mondahia hídregén bombára és anémet mílítarízmusra, Lgenre van szük-
ség a békéért való munkálkodás területen." A kongresszus felhívással
fordult a magyar néphez. A felhívás ezekkel a szavakkal végződött: "Erő-
sek vagyunk. Igaz ügyünk a béke ügye, győzni fog."

Dominiqu~ Micheli látogatása

Február 23-án néhány napos látogatásra érkezett hazánkba Dominique
Micheli az Egyházak Világtanácsa titkára, 25-én részt vett a Magyarcr-
szágí Egyházak Ökumenikus Tanácsának .emlékünnepélyén. Meglátogatta
Elooyetemesszékházunkat. annak könyvtárát, a Déli püspöki hivatalt, a
Zuglói gyülekezet épülö templomát és szeretetotthonát és 'I'eológíaí Aka-
démíánkat,

Budapesti segédlelkészeli munkája az Egyházegyetem könyvtárában

1954közepe óta '1400 folyóméter új állványt építettek be az Egyete-
me,' Könyvtár új helyiségében. Az új állványzat lehetővé teszi az eddig
még nem rendezett könyvanyag rendezését. A 100000 kötetet számláló
könyvtár rendezése Szimonidesz Lajos tábori püspök az egyetemes könyv-
tárbizottság elnökének vezetésével folyik. 1955.Iebruárja óta püspökeink
felkérésére a budapesti segédlelkészék hetente 1-1 délelőttre a könyvtár
rendezése munkájában 'való ;észvételt vállalták. . .

Egyházunk megemlékezése felszabadulásunk 10. évfordulójáról

Március 15-én az Egyházegyetem .Tanácsa, Országos Esperesi Értekez-
let és a Teológiai Akadémia tanári kara együttes ünnepi ülést tartott ha-
zánk felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából. Mihályfi Ernő egye-
temes felügyelő mondott megnyitó beszédet, az.ünnepí megemlékezést Vető

, Lajos püspök tartotta, utána az elmúlt IQ esztendő ered ményei vel foglal-
kozó előadás következett, amelyet Dezséry László püspök tartott. Az ün-
nepi ülésen felszólalt Weltler Rezső és Mekis Ádám esperes, valamint
Pálfy Miklós dékán. Ai ülés elfogadta azt az ünnepélyes nyilatkozatot,
amelyet április 4-én hazánk felszabadulásának napján külön küldöttség
adott át Horváth János elnöknek, az Állami Egyh*zügyi· Hívatalban. A
nyilatkozat igy végződött: "Áldjuk Istent hazánk felszabadításáért és az
azóta eltelt 10 esztendőért. Kérjük Istent, áldja meg népünket továbbra is
és koronázza teljes sikerrel mindazok munkáját, akik a világ békéjeért
fáradoznak." .

,<\, Kereszt~'én Énekeskönyv 6j kiadása

. Március 8.....,9-én kétnapos ülés keretében behatóan foglalkozott az
Egyetemes Ének és Liturgiai Alosztály azzal a beterjesztett anyaggal,
amelyet 10 hónapi munkával egy külön munkaközösség állított össze a
Keresztyén Énekeskönyv ú] kiadásának előkészítésére. Az új kiadás - az
Egyetemes Közgyűlés határozata értelmében - eredeti számozással, több
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mint 300 éneket tartalmaz a régi úgynevezett "Dunántúli" anyagbél, új
részében közeí 100 eddig nem használt éneket és Pröhle Károly össze-
állításában imádságokat közöl. Az új kiadás anyaga az előző, évek hím-
nciló@ai munkáiának felhasználásával és a gyülekezetek, valamint a lel-
készek hozzászólás ának meghallgatásával állíttatott össze. A március 1'5->--'
lÜ'án tartott egyetemes tanácsülés elfogadta és kinyomtatásra javasolta a
részletes ismertetésekkel elébeterjesztett tervezetet.

A Gyülekezeti Segély 1955. évi programja

Az Egyházegyetem Tanácsa március l5-l6-áll tartott ülésén a Gyü-
lekezeti Segély javaslatárá elhatározta, hogy "négy templomért'" indít
akciót. A segélyezésben részesülő templomok: Az Északi Egyházkerülethez
tartozó abaújszántóí egyházközség hernádbüdí temploma és a révfülöpi
templom, valamint a Déli Egyházkerülethez tartozó csengődí és -vasasí
templom. Mind ,a négy templom építése befejezésre vár.

János passió

A nagyhét folyamán két budapesti gyülekezetben a Deáktéren és a
Várban adta elő a Lutheráma Ének- és Zenekara Bach János Sebestyén
teljes János passióját,

A lelkészi hivatali munka új rendtartása

Aprilis l-ével léptette életbe határozatával az Egyházegyetem Tanácsa
'a lelkészi hivatali murika új rendtartását. A rendtartást egy munkakö-
zösség dolgozta ki. A'rnunkaközösség Dezséry László püspöknek a Lelkészi
Munkaközösségek Országos vezetőjének irányításával működött és Szabó
József ny. püspök elnökletével végezte munkáját.

Jubileumi sajtóvasárnap

Aprilis 24-én' a husvét' utáni 2. vasárnapon minden gyülekezetben
megtartották a =zokásos sajtovasárnapot. Ennek a vasárnapnak offerto-
riuma az egyház; sajtót szolgálja. 1955-ben az a tény emelte ki a sajtó-
vasárnap jelentőségét. hogy ezelőtt 30 esztendővel kezdte meg szolgálatát
egyházunk szakf ilyóírata a "Lelkipásztor", melyet Vértessy Zoltán ma-
gyarbolyi lelkesz alapított. Az Evangélikus Élet, 'melyet Szántó Róbert ke-
lenföldi lelkész alapított, ez évben jelentette meg 20. évfolyamát. az Evan-
gélikus Sajtóosztá ly pedig Dezsérv László püspök hosszabb szervezöí
munkája után, 1950-ben, öt évvel ezelőtt létesül!

Uj imaház Nádasnon

Aprilis 17-én szentelte fel Vető LaJOSpüspök a nádasdi egyházközség
uj imaházát. A 700 lelket számláló gyülekezet 1953 őszén fogott hozzá a
munkához. Pénzben a költségek kereken 28000 forintot tettek ki.
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Vető Lajos püspök felszólalása az országgyrűlésen

Aprilis 18-án összeült az országgyűlés, hogy megbeszélje az o.s : ~ előtt
álló feladatokat. Az országgyűlés foglalkozott Népköztársaságunk külpoli-
tikáiával és annak legfőbb .irányvonalaként népünk békés építő munkájá- ,
nak és hazánk függetlenségének biztosítását jelölte meg. Vető Lajos egy-
házunk elnökpüspöke mint országgyűlési képviselő felszólalásában a kö-
vetkezőket mondotta: "Az egyházaknak erejük és erkölcsi tekintélyük tel-
jes latbavetésével kell küzdeniök egy új háború előkészítése és kirobban-
tása ellen. A lutheri reformáció magyarországí egyházának nevében erről
a helyről is kérem a német evangélikus keresztyéneket, hogy ébredjenek
roppant felelősségükre és arra a feladatra, amelyet a béke érdekében saját
hazájukban kell teljes erejük kifejtésével megoldaniok",

A Lelkésznevelő Intézet életéből

Aprihs második felében Pesthidegkúton a Lelkésznevelő Intézetben
3 napos csendesnapot tartottak a teológusok részére. A csendesnapokon
valamennyi teológus személyes beszélgetést folytatott a szelgálatot végző
lelkészekkel. A csendes nap közös úrvacsorával végződött, amelyen Dezséry
László püspök szolgált. A püspök egy későbbi látogatása alkalmával meg-
hallgatta a teológusok beszámolóját a húsvéti szuplikációikról. Május Iü-én
d. u. "otthonóra" keretében számoltak be tapasztalataikról azok a csere-
diáckok,akíkz hetet töltöttek a debreceni református teológiai akadémián,

Offertóriunl az egyházi nyugdíjasok támogatására

Június 19-én valamennyi evangélikus gyülekezetben off'ertóriumot
tartottak a nyugdíjas lelkészek, lelkészözvegyek és lelkészárvák támoga-
tására. A Nyugdíjosztály kötelékébe tartozó ~ellátottak száma jelenleg
328,kőzülük 279 személy ellátmány terhét az állam viseli, 49 személy ellát-
mányát viszont a Nyugdíjosztály folyósít ja. Nyugdíjosztályunk pénztára
évente közel 180000 forintot folyósít az egyházi nyugdíjasoknak. A szük-
séglet fedezésének/egyik forrása a gyülekezetelere kívetett kötelező nyug-
díjjárulék, a másik forrása a gyülekezetek hozzájárulása: az offertórium.

"A hit közösségének reménységében"

címen írt cikket az Evangélikus Élet jurnus 19-i számában Dezséry
László püspök. Cikkében kapcsolódva azokhoz az emlékekhez. amelyek
Finnországi látogatásához fűzik a Helsinkiben tartott Béke Világtalálkozó
alkalmából testvéri szívvel kereste meg a finn evangélíkusokat, hogy a
hit és reménység közösségében hívja fel· őket a békéért' való küzdelemre,

A pesthidegltúti templom felszentelése

Június 19-ér: szentelte fel Vető Lajos püspök a pesthidegkúti fiók
egyházközség templomát. A templom-építése Sándy Gyula műegyetemí ta-
nár tervei szerint 1941-ben indult meg. A háború megakadályozta a to-
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Helsinki

vábbépítést, amely csak 1953-ban indult meg ujra a Gyülekezeti Segély
támogatásával. A most végzett munka használhatóvá tette a' templomot,
kereken 110100 forintot emésztett fel, amiből a Gyülekezeti Segély ado-
mánya kerekert 80000, az országos templomépítési offertórium pedig 11 és
fél ezer forintot fedezett. "Mondjuk ki nyíltan és őszíntén, ~ mondotta
Danhauser László lelkész' - ha a Gyülekezeti Segély országos mozgalrna
nem jött volna segítségünkre, bizony aligha tarthatnánk meg ma a szen-
telést," '

Tanévzá,ró a Teológiai Akadémián

Június 20-'án tartatta Teológiai Aloadémíánk tanévzáró ünnepélyét.
Az istentiszteleti szelgálatot Dezséry Lászlo püspök végezte a fasori ternp-
lomban. Az istentiszteletet követő ünnepélyt az Akadémia aulájában
tartották. Megjelent Veres Pál, az Állami Egyházügyi Hivatal osztály-
vezetője, a Budapesti Református Teológiai Akadémiát dr. Czeglédy István
professzor, a debreceni Református Teológiai Akadémiát dr. Pákozdy
László képviselte. "Az építő társadalomban kell megtalálilia a helyét és
szerepét, igehirdetésének és. lelkipásztori munkájának hangját a magyar
evangélikus lelkésznek. Epítő és plántáló munkára hivattunk el" - mon-
dotta dr. Pálfy Miklós dékámi jelentésében. Az evangélikus lelkészképzés
múltjáról CÍlI'·P'1 dr. Ottlyk Ernő professzor tartott előadást. A végzett
hallgatók nevében Keveházy László lelkészjelölt szólt, '

Június 22-29-ig Finnország fővárosában Helsinkiben rendezték meg
az 1955. évi Béke-Világtalálkozót, amelyen 68 ország csaknem 2000 kül-
dőttje követelte, hogy vessenek véget a hidegháborúnak. Június 23-án a
korigresszuson felszólalt Czapik Gyula egri érsek, a magyarországi római
katolíkus püspöki kar elnöke. "A keresztyénség békét hirdet és követel -
mondta Czapik érsek ,.-- ámde nem a pacifizmus defetista rossz értelmé .•
ben." Isten áldását kérte a Béke Világtanács eredményes munkájára fel-
szólalásának befejezéseképpen. '

Országos Esperesi ~rtekezlet

Június 29-én az Egyházegyetem székházában Országos Esperesi Érte-
kezletet tartottak, Vető Lajos és.Dezsérv László püspök elnökletével. Az
értekezlet előadója Dezséry László püspök volt, aki több mint 2 órás elő-
adásában ismertette egyházunk ,belső helyzetét és jelölte ki a belső egy-
házi élet programjának irányelveit. Az :Értekezleten különös tekintette!
voltak a lelkészi továbbképzésre, a gyülekezetek belső életére és a felső
egyházi vezetés munkarnegosztás ának kérdéseire,

Ot év.e szentelték püspökké Dezséry László püspököt

Június 27-én a Déli Egyházkerület székházában a budapesti lelkészek
és munkatársaí körében köszöntötte Vetó Lajos püspök Dézséry László
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püspököt pűspökké szentelésének 5. évfordulója alkalmából. A június 29-i
Otmzos Esperesi Értekezlet szintén üdvözölte a püspőköt és ebből az al-
kalomból megjelent Varga József, az Allami Egyházügyi Hivatal <ilniiik-
heliett~ és Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő.

Nyári továbbképző lelkészi konferenciák

Július 5-én kezdődött meg Gyenesdiáson az első nyári Jelkésztovább-
képzőkonferencia. Összesen 9 ilyen négynapos konterencía volt. 6-ot Gye-
nesdiáson. 3-at pedig Fóton rendeztek. meg. A konferenciákon átlagban
50 lelkész vett részt, mégpedig úgy, hogy mindegyík konferencián mind a
16 egyházmegyéből voltak Ielkész-résztvevők.

Az evanstoni határozatok és végrehajtásuk

Az 1954 nyarán Evanstonban tartott Ökumenikus nagygyűlés anyaga"
val foglalkeztak a lelkészek is és gyülekezeteink is. A nagygyűlés záró-
üzenetét az ÖSS7esevangélikus szószéken felolvasták. Az evanstoni gyű-
lés által hozott határozatok kiterjednek az egyházi élet legfőbb területeire
és foglalkoznak mindazokkal a politikai, társadalmi kérdésekkel is. ame-
lyek ma feszültségben tartják az emberiséget. Mekis Adám esperes az
Evangélikus .Élet július 17-i számában foglalkozott az evanstoni határoza-s
tok végrehajtásának kérdésével. Ismerteti cikkében a határozatokat, vala- ,
mínt, hogy miként foglalkoztak az ezekben felvetett kérdésekkel az öku-
méné tagegyházai. Fölveti továbbá azt a kérdést, hogy a Lutheránus Vi'ág-
szövetség miért zárkózott el folyóiratá ban az evanstoni határozatok puhli-
kálásától és miért nem foglalkozott azok végrehajtásával. "Bízzunk abban,
- írja az esperes - hogy rövidesen eljön annak az ideje, amikor a Luthe-
ránus Világszövetség Ieltsmeri ezt a feladatát is és a már említett .evan-
stoni határozatokkal kapcsolatban olyan példaadó álláspontot fog elfog-
lalni, amilyet loggal elvárnak tőle, nemcsak a Kelet-Európában élő evan-
gélikusok, hanem hisszük, hogy az egész világ Iutheránussága is."

Vető Lajos püspök Svájcban

Augusztus 2-9-ig tartotta a svájci Davesban az Egyh.á~aik Vil.ág-
tanácsa Központí Bizottsága ülését. Egyházunk képviseletében dr. Vető
Lajos püspök, a Központi Bizottság tagja vett részt az ülésen. A magyar-
országi Református E.gyháza,t Péter János püspök képviselte, A Központí
Bizottság foglalkozott a Magyar Protestáns Egyházak meghívásával, ame-
lyet Péter János püspök terjesztett a bizottság elé. Elhatározta a Központi
Bizottság, hogy az 1956. évi gyűlését Magyarországon tartja.

Dezséry László püspök Kötcsl'n

Augusztus 21-én Dezsérv László püspök, dr. Ottlyk Ernő teológiai ta.
nár kíséretében meglátogatta a kötcsei egyházközséget és vasárnap dél-
előtti istentiszteleten szolgált, maid a presbitériummal folytatott meg.•
beszélést. A püspök látogatása azért történt, hogy kifejezze szeretetét a
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gyülekezet iránt, melynek sok tagia járullj; hozzá, hogy Kötese termelő-
szövetkezetí községgé alakuljon: Az egyházközség felügyelője Tr imrnel
Henrik, aki egyoon a Somogy-Zalai egyházmegye felügyelője ís, szemé-
lyében is azt példázza, hogy mennyire segíti egyházunk hazánk f€·jlődését
és felvirágoztatását. O maga a Kötcsei .Béke TSZ szőlészetí brigád veze-
tője. Augusztus 7-én a magyarr-rádió közvetítette azt a beszélgetést, ame-
lyet a rádió munkatársa folytatott "I'rlmmel Henrikked termelőszövétke-

. z-~i munkájáról és házépítéséről. Szeride Sándor lelkész, aki 'maga is he-
lyesen tanította gyülekezetét az átalakulás idején; így köszönte meg a
püspök igehirdetését: "Be,állul1ika sorba; Istennek engedelmeskedve kö-
vetjük az utat, amelyet Isten jelölt ki számunkora püspök úr igehirde-
tése által embertársaink javára és hazánk előmenetelére."

\
Újjáépült a Deák téri parókia-épület

A Deák téri paplak épülete 1795-ben épült, előbb, mint maga a temp-
lom. Valamikor a hivatalon kívül mindössze hét Lakás volt az épületben.
Ma 14 összkomfortos és két félkomdortos Iakás kapott helyet. A hivata-
lok közül itt találjuk a Jelkészí hivatal, sekrestye, gyülekezeti terem, egy-
házi pénztár helyiségert. A restaurálás és átalakítás az Országos Műemlék
Bizottság irányítása mellett történt és az épületet lehető eredeti formá-
jára igyekezett helyreállítani, főleg' külseíében, Az évek óta esedékes
helyreállítá muníca és 'átépítés kerek 800000 forintba került. Ebben kerek
500000 forint az állam megértő, egyházunkat támogató segítése, 300000
forintot pedig a Deák téri gyülekezet fedez, javarészt helyreállítási köl-
csönből,

A jubiláló Református Teológiai Akadémia

100 esztendővel ezelőtt főleg Török Pál református és Székács József
evangélikus püspök közös fáradozásával létesült a Pesti közös Protestáns
Teológia, a későbbi Pesbí Református 'Teológiai Akadémia. A jubileum
alkalmából a világkeresztyénség 12 kiváló hittudósát és egyházi vezetőjét
avatták .tíszteletbeli doktorrá. A diszdoktorok között szerepel anémet
evangélikus egyház három kiemelkedő teológusa: Eissfeldt hallei" Stauf-
fer erlangení professzorok' és NiemöHer Márton egyházelnök. Szeptem-

, ber 17-én délelőtt a tiszteletbeli doktorrá avatás ünnepi aktusán dr, Pálfy
"Miklós dékán egyházuruk nevében a következőket mondotta: "Valljuk és
bizonyságot teszünk mindig arról, hogy a világ egyházainak testvéri ösz-
szefogása döntő történelmi órákban az egyházak egyértelmű döntései a jó
ügy mellett, felelőssége a világ, az emberiség [övőjéért a nemzetközi jó-
barátság eseménye is. Isten SzentleLke szentelje meg úgy teológiai mun-
kánkat, hogy gyümölcsei Istennek tetszők legyenek." Az ünnepségekerr
részt vett a szlovákíaí Evangélikus Egyház részéről Jan Chabada egye-
temes püspök és Jan Michalkó dékán. Vasárnap a Deák téri templomban
tartott istentiszteleten Níemöller egyházi elnökés Chabada püspök pré-
dikált, Michalkó dékán a tordasi gyülekezet Istentlszteletén szolgált.
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·Hazánk
a további fejlődés utján

Az elmúlt esztendő hazánk felszabadulásának tizedik esztendeje volt,
Helyi és országos ünnepségek-végtelen során keresztül hömpölygő.t né.•
pünk lelkesedése a tízesztendős évfordulón, Népünk ünnepelte a békében
eltöltött tíz esztendőt, az országépítés hatalmas eredményeit, a szabad
hazát, amelyet a nérriet elnyomás és az úri elnyomás évszázadaí után a
Szovjetunió győzelmes hadserege vivott ,Iciszámunkra. Az elmúlt tíz esz-
tendő fáradságos, de győzelmes úton vezette népünket. Hazánk megerő-
södött, gazdas3,ga' óriásit fejlődött, kultúrája kiszélesedett népünk egé-
szére. Hazánk ma olyan ország, amely nem ismeri a rnurukanéhküliséget,
amelyben ma mindenkinek jut rníndig bőségesebb kenyér.

Az 1955. esztendő nagy előrehaladást jelentett hazánk ípara szem-
pontjából. Már Kossuth Lajos azt tanította nemzetünknek, hogy "ipar
nélkül fél!karú óriás a nemzet". Azóta ezt az igazságot sokszor elfelej-
tettük A felszabadulás tíz éve alatt azonban a magyar nemzet egésze
öntudatosan vallja ezt az elvet és kétkezű ór'iássá akar lenni. A magyar
ipar rohamos fejlődése biztosította hazánk újjáépítését és a felszabadult
Magyarország minden országépítő eredményét. Az elmúlt esztendősen is
egész sor gyárat és üzemet létesítettünk az ipar mánden ágában és még
tervszerűbbé vált az ipari' termelés, hogy biztosítsa hazánk e,gye:11etes.
fejlődését és a nép jólétének további emelkedését. A gyárak mellé SZ<2P
munkáslakásokat építettünk, néhol egész kis városokat, ahol a dol=;ozó
emberek végre modern, egészséges, szép lakásokhoz [utnak, Sok iskolát
építettünk és a -rnűvelődés sok új intézményét. Kérházak és bö:-:sűdék,
tudományos kutAtóintézetek és népkönyvtárak egyaránt mutatják hazánk
szép fejlödését.

A magyar ember általában igen ügyes. Szeretí a technikát, hamar
elsajátítia a gépekkel való bánásmódot, örömét leli a -munkában. Magyar
ipari munkások, Iparosok, bányászok rnindig is híresek voltak munka-
szeretetűkről, áldozatkészségükről, Ma' ezek a [ellemvonásaink napról
napra erősödnek és mándig több örömet okoznak azok által az eredrné-
nyek által, amelyeket ezek segítségével elérünk. Különösen figyelemre-
méltó az, hogy a magyar dolgozó ember mennví örömmel," tanulnívágvás-
sal és gonddal végzi a munkáját. Az öregebbek tanítgatják a fíatalabbakat
s a fiatalok túl akarják szárnyalni mestereiket. A magyar munkásernber
gondolkozva dolgozik, ötletes találmányokon töri a fejét és munkájával
mindig ki akar válni. Ezek azok a szép jellemvonások, amelyeket sza-
bad hazánk utolsó tízesztendős fejlődése mégcsak megerősített. Még in-
kább megtanultunk dolgozní ésma már azt is tudjuk, hogy érdemes dol-
gozni, mert a jó mainlea révén lehet egyedül igazi becsületet szerezní,
A mai magyar ember tudja, hogy munkájával nemcsak a maga kenyerét
keresi meg, hanem egyben az ország gazdagságát gyarapítja, A munka
eredménye a dolgozó emberek életét javítja, szépíti s ma már igazán
tudjuk, hogy mmdannyiunk hűséges, áldozatkész munkájából épül a jó-
létünk, az egész nép közös java.
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, ,:',A magyar nép tudja, hogy a munkához és annak eredményes vég-
zéséhez mtlyen nagy szükség van a békére. A békés, alkoto munka fel- ,
tétele az ország, az emberiség békéje. Azért szeretek úgy a mi hazánk
Iakosaí a békét, mert szereták a munkát és mert tudják, hogya béke, a
munka .és az emberi boldogság szoros~ összetartoznak.

A mai magyar ember hazaszeretete elsősorban a becsületes munká-
ban fejeződiJk ki, mellyel népe javát mozdítja elő: A felszabadulás tíz
esztendeje, az eJmúlt esztendő is arra tanította népünket, hogy szájhős-
ködés és pufogó fráaísok, amelyekre régebben nevelték, nem jelentenek
hazafíságot, hanern inkább a haza legszentebb, legfontosabb ügyeinek
elárulását. Az :it§azi hazafíság azé a dolgozó emberé, aki mdndennap tu-
datosan végzi el feladatát a többiek és a saj.iut maga érdekében.

Ezek a gondo1atok, ilyen szellem biztosíthatja csak hazánk fejlődését
és amit a múlt esztendőben ezen a téren elértünk, azt mínd annak lcö-
szönhetjiiik, hogy ez a szellem érvényesült dolgozó népünkben.

A magyar ipar s az iparban dolgozó rnunkásság a múlt esztendők-
ben sokat segített a magyar parasztságnak is. Sok mezőgazdaságí g~pe.t
gyá.mottaJk,új gépáJlomása!mt á!Jilítottak fel és a régieket továbbfejlesz-
tették. So..l{kíváló szakammkás ment a falura a ,gépállomások,ra és a
nagyobb gazdaságokba. hogy segitse a mezőgazdaság gépesítését, a rnező-
gazdasági gépek felha.,z..nálására tsnítson tés általában közremű:ködjélk
abban, hogya magyar falu mdnél hamarabb utolérje a modern életkörül-
mények bíztosítása tekintetében a várost, Ismét egész sor magyar, falu
ismerte meg, vagy kezdte használni először a villanyt, az emberi kénye-
lernnek és az emberi művelődés nek ezt a modern, elengedhetetlen fe1té-
telét, Parasztházak soraiban gyulladt ki a villany és tette lehetövé az ol-
vasást, a rádióhallgatást, tette kellemesebbé, modernebbé az életet. falvaik
egész sora Impott az elmúlt esztendőben mozít, kövezetet, ktsebb-nagyobb
mezőgazdaságí ipari üzemet" kultúrotthont, napközi otthont, iskolát, jobb
közlekedést, jobb utat, ezer jelét annak, hogy a magyar falu elmaradott-
sága Magyarországon megszűník s a falusi ernberek éppúgy fognak része-
sülni mindenütt a cívíhzácíó, a technika vívmányaiban, 'ahogyan a városi
emberek;

Mezőgazdaságí terme1ésün:k is erőteljesen javult az elmúbt.iesztendő-
ben. Különösen mutatkoziJk. ez bizonyos megvékben. Somogy megyében
április 1-001szeptember 1-ig 4872 család lépett a közős termelés útjára s
41921 katasztráíís holdat vitt be a közösbe. Szolnok megyében 39~3 csa-
lád 23319 katasztrálís holdon alapitott termelőszövetkezeteket. Mindez
azért lehetséges, mert parasztságunk a termelőszövetkezetek működési
eredményeiből azt a világos meggyőződést szerezte, hogy a nagyüzemi,
mezögazdaság valóban jóval többet termel, mint amennyit az egyénileg
dolgozó gazdák a maguk eszközeíved.ugyanakkora földön termelni tud-
naIk. Az 1955.. évi aratás eredményei bebizonyították, hogy a termelő-
szövetkezetek termésátlagaí holdanként sokkal magasabbak, mint az
ugyanabban a kőzségben dolgozó legjobb gazdáik termésátlagat. Ez óriási
jelentőségű hazánk jóléte szempontjából, mert ezeket a termelési ered-
ményeket a termelőszövetkezetekben nagy földterületeken érték el, szem-



ben a Iegíobb egyéni gazdák tíz hold \körüli földjelken . A lJtalászosolk be-
takarítása-után ugyanez az eredmény mutatkozott a Kiapá'soiknál is. Ku-
koricából, burgonyából, cukorrépából- a termelőszövetkezetekben 25---40
százalékkal értek el jobb eredményeket, mánt az egyéni gazdák.·

1955 ősze a <termelőszövetkezetek elszámolásat során meggyőzte pa .•
rasztságunk jó részét afelől, hogy a termelőszövetkezetekben élő parasz-
tok többet kerestek, rnint a Iegíobb egyéni ,gazd~

Ezért lendült fel a termelőszövétkezebí mozgalom, Parasztságunk
megérti, hogy ez' a jövő útja. Ez kedvez az ő egyéni érdekesknek .és ez
kedvezaz ország jólétének is. .

Az elmúLt esztendőben egyénjleg termelő parasztságunk is megerő-
södött.Allamunk sok támogatást nyújtott nekí gépekben. talajjavító esz-
közökben, vetőmagban es különoözö kedvezményeloben. Ko=~yunk
azonvan, hogy az egyénileg dolgozó parasztság termelése is emelkedjék,
amennyire az .~aJk lehetséges: a 'kds paraszti parasztság adottságaihoz ké-
pest. Ez a falu [ólétét ugyancsak emelte,

Kereskedelmünik is sokat fejlődött az esztendőben. Kűlkereskedel-
münrkerősödött a békéért folytatott küzdelem eredményei folytán, ame-
lyek lehetövé teszilk, hogy nyugat és kelet között javuljanak a gazdasági
és kulturálís kapcsolatok. Hazánkbarr.a belső kereskedelemben óríásí si-
kere volt a különböző helyi vásároknak. vidám vásároknak és őszi vá-
sároknak. A város lakossága mellett a falu lakossága is' mándig színvo-
nalasabb árucíkíket kap szükséglete minden termetén. Ezek az áruk nem-
csak oda kerülnek a szeme elé, de ma. már bőségesen túd belőlük. vásá-
~~ .

Külön nagy beszámolót kellene írni az elmúlt esztendő kulturális
eredményeiről. Iskoláztatásunk további nagy fejlődést mutat, könyvkíadá-
B~ mínden eddigit meghaladó mennyiségben és mánőségben szolgálja
azoka1az új tízezreket, akik megszerették ~ könyvet és rendszeresen
olvasnak Ez az esztendő az olcsó könyvnek, az értékes olvasmánynak is
nagy sikerű esztendeje vo1t. Példája ennek az "Olc"ó Könyvtár" óriási
példányszáma. Ilyen színvonalas, a világírodalom remekeíböl összeállí-
tott népszerű sorozatot még sohse adtak ki magyar nyelven. ·De éppígy
síkereket ért el a magyar filmgyártás is. Zenei életünkre az elmúlt esz-
tendőbenaz egész világ felfigyelt a világszerte ünnepelt Bartók Béla mŰ4

veíböl rendezett 'hangversenysorozatok miatt. A rádió Bartók-hangverse-
nyelt 15-20' rádíóájlomás vette át a Világ mínden tájáról. De hasonló
örömmel írhatunk' sportolólnkról is, erről a legnépszerűbb fiatal Sereg-
ről,amely hazánknak újabb és újabb dicsőséget szeréz a sport színte vala .•
mennyi ágában. -

Ez az esztendő méltó vobt hazánk felszabadulásának [ubíleumához,
Ezekre az eredményekre támaszkodva bizakodunk a további ered-

ményekben,haladunk biztosan a magunk útján. Ezen az úton nyílik szá-
mun!ITaa felemelikedés.

. D~ Dezséry László
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A MAGYAR BISLrA
kiadásával és terjesztésével a Ma- resztyén hitünk és életünlk leg!köz.
gyar Brbliatanács foglalkozík, amely pcntíbb ügye a Szeritírás. Gyüleke •
.az evangélskus, a református egy- zeteínkben színte mínden csaláQ.
ház és a Szabadegyházak Szövetsé- ban VaJl1Bíblda.
gében létrejött egyházak munJkalkö- A Magyaa-Bibliatanács ezenkívül
zösségo, A Brit- ésKülföldi Biblia- Bibliával ellátja a kelet-európai or-
társulat annak idején a magyarcr- szagoleban élő protestánsokat. így
szágt bíbliakíadás jogát a magyar- 1955-ben közel '8 ezer Bibllát kül-
országí református egyíházra ru- dönt a Romániában és Szlovákíában
.házta. A református egyiház ezt a élő testvéregyházaknak. A Biblia-
felelősségteljes szelgálatot csak úgy társulatok Vl1ágszöv'etsége megbí-
vállalta, hogy a Magyar Bibltata- zásából pedig 12 ezer 500 Bibllát
nácsban megosztotta a többi protes- és 5 ezer revideált Újszövetséget
táns egyházakkal. A Magyar Bit- nyomatott hazánkban a világ mín-
liatanács megoízásából két biblia- .den részén élő magyal' protestánsok
revíziós bizottság ikészíti elő az ó- használatára.
és az újszövetség új fordításának A Magyar Bibliatanács 1955,
próbekíadását, őszén belépett a Bíbhatársulatok

Protestáns egyházainket Isten 'J,Uágszövetségébe,amely a Magya.""
_ egyre iln/k,á.bbrávezeti arra ,a felís- országí Bibliatanács felvételi kérel-

merésre, hogy keresztyénségünk, ke- mét egyhaJIlIgúlagelifogadta,

A l\fagyarol'szági Ökumenikus Tanácsot
az Egyházak Világtanácsa Társtanáesává választották

. Az Egyházak Világtanácsa 11 nemzeti ökumenikus tanácsot társ-
tanáccsa választott 1955. évi davosí Központi Bizoetságí üléséri. A társ~,
tanácsok kapcsolata leülönösen erős a Világtanáccsal. és annek munkájá-
ban megnagyobbodott felelősséggel veszneik részt. A társtanácsok kívált-
ságai közé tartozik, hogyaVilágtanács nagygyűléseíre a tagegyházak de-
legátusain kívül a társtanács külön delegátust ís küldhet, a Központi Bi-

- zottság üléseire pedig tanácsadót.
A davosi Központí Bizottsági ülésen a Magyarországi Eo"YházakÖku-

menikus Tanácsát is az Egyházak Világtanácsa 11 társtanácsa közé vá-
lasztották. Ilyenformán a jövő évi magyarországi Központi Bizottsági
ülésre 'nemcsak a megválasztott Központí Bizottsági tagot küldhetik ki
egyházaink. hanem az Ökumenikus Tanács külön delegátusát is. A Világ-
tanács legközelebbi nagygyűlésére is ezen a címen külön delegátust küld-
het majd a Magyarországi Ökumenikus Tanács.

Az Egyházak Világtanácsa Központí Bizottsága által megválasztott
társtanácsok a következők: az ausztráliai, kanadai, ceyloni, dán, francia,
német, magyar, indiai, indonéziai, olasz, japán, koreai, holland, újzélándí,
svéd, brit és Egyesült Allamolobelí egyházak nemzeti ökumenikus taná-
csai. A Magyar Ökumenikus Tanácsnak e társegyházak közé való vá-
lasztása nagy megbecsülése protestáns egyházaink . eddigi ökumernkus
szolgálataínak,



MegpróbáItság 'Isten előtt -
. I

megpr()báltság emberek előtt
1.

Akik megigazultak hit alapján - irja PM apostol -, azoknak bé-
kességük van Istennel az ú"r Jézus Krisztus által. Ezért odajárulhatnak
Isten elé és dicsekedhetnek azzal a reménységgel, hogy Isten majd egy-
kor saját dicsőségében részelteti őket. Majd hozzáteszi: "De nemcsak ezzel
dicsekedünk, hanem megpróbáltatásainkkal is, mivel tudjuk, hogy a meg-
próbáltatás állhatatosság ot szül, az állhatatosság pedig kiprőbáltságot, a
kipróbáltság pedig reménységet" (Rm 5,1--4). Amit az apostol ezekkel a

, mondatokkal leír, egészen mély jellemzése minden igazi keresztyén élet-
nek. A' keresztyénség nem azzal kezdődik, hogy mi emberek keressük
Istent, Ó' végül nagynehezen ráakadunk, hanem azzal, hogy mielőtt mi
még tudnánk Istenről, ő máris szól hozzánk igéjében és ránk talál. Ami-
kor pedig ,ig'éje, beszéde szíven talál mánket és hitet ébreszt bennünk,
akkor tudunk édes bizalommal Isten felé fordulni, akkor merjük magun-
kat, életünket egészen őrá bízni, azt letenni atyaa kezébe. Ekkor megnyi-
lik számunkra az ajtó Isten felé' Jézus Krisztus által, hiszen ez a csodá-
latos, kegyelmes, vígasztaló és életet újító- ige egyedül Krisztusban és
Krisztus által szólal meg. Amikor pedig Isten kegyelmét Jézus Krisztus-
ban, az ő igéjében megragadjuk, hitünkkel elsajátítjuk, akkor "megiga-
zultunk", V<:lJgymás szóval Isten elfogad igaz gyermekeiként: most már
"békességünk 'v,an Istennel", megszűnt bűnös Iázadásunk ellene, új élet
kezdődik, azért odajárulhatunk Isten színe elé és ha megállunk előtte,
nem hamvaszt el bűnt büntető haragjának lángja, hanern inkább úgy
megujul életünk, hogy részesedik Isten dicsőségében, {lz Ő életében- és
örölokévalóságában.
, Ez az, amit röviden "meg.igazuIás"-n8Jkszoktunk mondarri: Pál apos-
tol szavai szerint a megigazulás nemcsak a jövő ,reménysége, tehát nem-
c ak. egykor, az utolsó ítéletben fog bekövetkezni, hanem már most meg-
valósul, mikor még e földi életben járunk, ha ti. ílyenivalóságos hitre,
Isten iránt igazi bizalomra gyúl szívünk. Ezért a megigazulás a kezdet,
kezdete annak a keresztyén életnek, amelyben helyt kell állnunk. Mert
ha ez az egész életünket Isten kezébe tevő hit tölti el szívünket, akkor
támadnak ránk kísértések és megpróbáltatások. Nem könnyű abban a hit-o
ben élni, hogy egészen Isten kezében vagyunk és hogy mindent tőle kell
'elfogadnur.k, noha asajárt munkánkkal . és .szorgalmunkkal szeretnénk
biztosítani életünket és 'méginkáhb életünk, életfolytatásunk számára Is-·
'ten [ótetszését. A mindennapi élet sok apró tapasztalása, emberek jósága
és gonoszsága, melyet átélünk, sok-sok csábítás és értelmes, sokszor a
megcáfolhatatlan igazság mezébe öltözködö okosság mdnd kísértéssé vá-
lik, el 'akar szakítani Istentől, attól, aki egyedül minden élet forrása és
életnek, halálnak egyformán ura. Rohanó napjaink sok nundenféle ta-
pasztalása, a nyílt kísértések éppen úgy, mint az Istent és igéjét feled-
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tető csábítások, a ránk támadó bajok és szenvedések rmnd a maguk méd-
ján próbána teszik hitünket, próbára tesznek minket, hogy vajon valóban
ragaszkodunk-e Istenhez és hiszünk-e benne, merjük-e őrá bízni, tudunk-e
lj; -akarunk-e valóban és egyedül neki élni, szolgálni, Pál apostol ezekről
a· "háborúságok"-ról - vagy érthetőbb szóval: megpróbáltatásokról ~
mondja, hogy állhatatosságot szülmek,' ha megállunk bennük. Isten pe-
dig azt akarja, hogy megálljuk a próbát és az ő megpróbált és "kipró-
bált", ktpróbáltságuk által megbízható gyermekei legyünk. Jak. 1,12 is
erről a kísértésekben kípróbált keresztyénről mondja, hogy elveszi az élet
koronáját, amelyet az úr ígért az őt szeretőknek.

Il.:
Keresztyén életünk azonban nem lelkünk elrejtett mélységeíben, má-

sok számára hozzáférhetetlen, kíváncsi szemek. számára bezárt "be}ső
szobákban", még csak nem is a templomok hűvös, csendtől ünnepélyes
zárt térségében folyik, hanem - ha-van IS nem egy, csak Isten számára
ismert titíka - künn az emberek szeme elött va '"nagy nyilvánosságban",
Hiszen azok a "háborúságok" vagy "megpróbáltatások", amelyeket az
apostol Rm 5,3-ban említ, nem valahol szívünk elzárt titkos világában,
hanem mdnd enn api életünkben, emoertársainkkal való. érintkezésünk-
ben, munkárik és életfolytatásunk hétköznapi folyamatában támadnak
ránk és teszik próbára hitünket. Amikor Isten azt akarja, hogy hitünk-
ben, hozzá ragaszkodásunkban állhatatos, feléje fordúló reménységünk-
ben bizonyos - tehát "kiprólbált" - gyermekei legyünk, ~or a próbát
úgy kell megállanurik, hogy embertársaink előtt is kipróbáltaknak, meg-
bízhatóknak bizQnyuljunk.,

Megpróbáltság Isten' előtt és megpróbáltség remeerek előtt elválaszt':'
hatatlanok egymástól. Isten kípróbált gyermekei felebarátaik között is
kipróbáltaknak bizonyulnak: a társadalomnak is megbízható tagjai, akik-
től embertársaik is joggal várhatják el, hogy keresztyén mívoltukhoz mél-
tóan teljesítsék azokat az Istennek tetsző feladatokat, amelyek a társada-
lom életében rájutc hárulnak. Nem véletlen, hogy az apostoli levelele az
első keresztyén gyülekezeteket különféle formákban, de mindíg azonos
értelemben intették példás életre, megbízhatóságra és hűségre a társa-
dalmi együttélés sok mindenféle feladatában. "Példás életet éljetek a po-
gányok között, hogyha valama miatt mínt ,gonosZJtevőketrágalmaznak
táteket, [ócselekedeteitek láttán dicsőítsék Istent a meglátogatás napján"
- írja 1 Ft 2,11, talán éppen azokban a napokban, amikor a nagy római
tűzvész után ,a keresztyéneket kezdték okoini a nagy katasztrófáért. "Mint
az Iste.'1 vála:sztottai... öltsetek fel könyörületes szívet, jóságot, aláza-
tosságot, szelídséget, hosszútűrést" - inti Pál is gyülekezetert (Kol. 3,12),
azután külön utasítást ad az akkor-í társadalom alapszerveinek, a család-
atyának, .családanyának, szolgáknak, ifjaknak és öregeknek stb. Azokról
a keresztyénekr61, akik életfolytatásukban az igazságot cselekszik és egy-
mással békességben élnek, mondja: "Aki ebben szclgál Krisztusnak, az
kedves Isten előtt és az emberek megbecsülik" (Rm 14,18).Az ilyen ember
kinróbált tagja a társadalomnak és becsületet r,zerez embertérsai előtt.
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~------------------------------------------------------
A kipr6bált kereszt:ién jellem'hez azonban nemcsak a cselekvés nyílt-

szándékú tisztasága, becsületessége, egymás és a közösség javának kere-
sése, a szolgálat őszíntesége tartozik hozzá, hanem elválaszthatatlan tőle
"annak megítélése, mi a rossz és mi a jó" cF'il 1,10). A míndermapí élet
változatos helyzeteiben sokszor kerülünk döntés elé. "Kipróbáltalk" és
"megbízhatók" akkor' leszünk, ha ebben a döntésben azt vizsgáljuk és
keressük, "mi az, ami kedves az Úrnak". Ezt pedíg akkor találjuk meg,
ha döntéseinket nem önző .érdekünk, hanem a mások javára szolgáló
szerétet határozza meg s ha arra igyekszünk, hogy mlndennapi munkánk-
kal a közösség Istennek tetsző építéséhez járulunk hozzá. így mondja
Pál apostol is, hogy "nem kereste a maga javát", hanem a közösségét, a
gyülekezetét. (1 Kor 10,33). Igy kell keresnie a keresztyén embernek is
mindazt,ami építi, és kerülni mindazt, ami rombolja a közösséget, káro-
"ítja a felebarátot és rontja hitének hitélét mások előtt. Ezért" mondja
az apostoli intelem is olyan nyomatékkal: "Aki jó napokat akar látni .. :;
forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót; keresse a békességet és kövesse
am" (1 Pt 3,10-11).

Em a kipróbált keresztyén magatartást különösen ké'!: irányból fe-
nyegeti a kísértés. Egyfelől könnyen abba a. veszedelembe kerülünk, hogy
megfeledkezünk megujult életünk gyökeréröl: kípróbáltságunk a közös-
"égben abban .gyökerezik, és abból táplálkozik, hogy Isten megpróbált
és hűségesnek bizonyult gyermekei vagyunk. Ha erről megfeledkezünk,
akkor magatartásunk elszakad a hítünktől. Lehet, hogy így is ki tudunk
alakítani következetes és szilárd erkölcsi jellemet. De akkor elveszítjük
a szeretet erejét és vele az igazi, a közösséget valóban építő erőt. A másik
veszedelem az, hogy megfeledkezünk arról, ki a "felebará tunk" és mí a
közösség, amelyben élünk. Jézu" nem ok nélkül állította kortársai elé az
irgalmas samaritánus példaképét. A "samarj.tánus" hallgatói számára az
,,~l1enség" volt. "Felebarátunk" nemcsak az, aki velünk egy hiten van,
velünk-egy nézetet vall, az, akihez az érdek szálai fűződnek, hanem mín-
denki, aki ránk szorul, Keresztyén magatartás, "kipróbált.<.:ág"az ernberek
előtt éppen az, ha ott segítünk és annak gondjait vállaljuk. akitől vi-
szontszolgálatot nem várhatunk. Sokszor hajlandók vagyunk ",rra is, hogy
azt a közösséget, amelyben élünk és amelyben keresztyén szeretetürsket
gyakorolni akarjuk! leszűkítsük a gyülekezetre, "hitünk cselédeire" vagy
éppenséggel egészen szűk "te..<Jtvériközösség" tagjaira. Nekünk azonban,
ha valóban keresztvének akarunk lenni, nem így kell forgolódnunk az
emberek .közt. Nemcsak a gyülekezetben, nemcsak szűk testvéri kőrben,
hanem a "vi1áJg;ban"élünk. Jézus ·nem hiába figyelmezteti tanítványait,
hogy "világosságuk", az Istentől nyert kegyelem, az élet drága ajándéka
úgyfényeskedjék "az emberek előtt, hogy lássák a ti jÓClSelekedeteiteket
és dicsőítsék mennyei Atyátokat" (Mt 5,16).

Igy zá-rul a kör. Kipróbáltságunk Isten előtt átjárja mdndennapí éle-
tünket, munkánkat, a Iegszürkébb hétköznapjainkat is, hogy- hűségesok-
nek és megbízhatóknak bizonyuljunk embertársaink körében. Ez a hű-
ségünk és megbízhatóságunk pedig ·legven mindemkí számára Isten felé
mutató jellé.

Dr! Karner Károly
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Igaz Isten előtt - igaz emberek előtt
Egyik prédjkácíóm után egy [ó ismerősöm figye]lffi~tett, hogy ma

nem elég, ma nem helyes így prédikálni: "bűnösők: vagyunk", hozzá kell
tenni: "Isten előtt". E nélkül félreérthető az igehirdetés. Világossá kell
tenni, hogy más a bűnösség Isten előtt és más a bűnösség emberek előtt,
Ez az okos figyelmeztetés egyenesen kapóra jött nekem. Addig is nagyra
becsültem Dévaí Mátyásnak, ennek a kiváló magyar reformátornak a t1i-
nítását a "két igazulás"-ról. De attól fogva még többre értékeltern. Még'
bizonyosabb lettem afelől, hogy a reformációnak ez a banítása ma éppen
úgy időszerű, mint akkor volt. Fordítva is mondhatjuk: nem, szükséges
kiegészítenün'k a reformácíó tanítását, míntha az csak az Isten elötti
megigazulásról szólt volna, és mintha nekünk kellene kfalakítanl a tel-
jesebb egyházi tanítást, azt a' taníeást, hogy miképpen leszünk igazak Is-
ten akarata szerint az emberek előtt. Nem tehetnek róla a reformátorok;
hogy idők múltával az Isten elötti megigazulás, prédikálása mellől elma-
radt az emberek előtra megigazulás tanítása, Míért történt ez így? 'F~
lelni tudek a \kérdésre anélkül, hogy az egyháztörténelem lapjairól idéz-
.nék. Egyszer ugyanis, amikor a "két megígazulásv-ról beszéltem, többen
'aggályukat fejezték ki: azt mondták, veszélyes dolog ilyesmit emlegetni
is, mert úgy fogják érteni a dolgot a híveink, hogy kétféleképpen lehet
megígazulni. Hát bizonyosan a félreértésektől való félelem okozta leg-
inkább és Iegtöbbször, hogy nem hangzott folyton és nem hangzott mdndig
tisztán ez a nagyszeru reformátórí tanítás: igaznak lenni az.emberek előtt,
ez éppen vgy dolgunk, éppen' úgy 'keresztyénségürtk nagy ügye, mánt a
másik: igaznak lenni Isten előtt. '

, Luther olykor úgy tett köztülk különbséget, hogy beszélt a belső és
külső megigazulásról. Megkülönböztette a megigazulást különleges ' érte-
lemben, más szóval: összes bűneink egyszerre való megbocsátását, és az
élet megigazulását, más szóval: a bűnök lassankéntí megöldöklését. "Be-
lül a lélekben, Isten előtt, egyedül a h~t által lesz ]gaz az ember, csele-
kedetek nélkül: külsőleg azonban, nyilvánvalóan, az emberek előtt és
sajátmaga előtt, .a cselekedetek által lesz igazz;á,'vagvis ezáltal ismeri
meg és lesz bizonyos afelől, hogy belül Igaz, hívő és kegyes. Ezért nevez-
heted az e."oyiiketnyílvánvaló vagy külső megigazulásnak, a máükat belső
megígazulásnak: mégis: a külső megigazulás csupán' csak gyümölcse, 'kO-
vetkezménve és bizonysága a szívbeli megigazulásnak. az ember nem
lesz igaz általa Isten, előtt, hanem előbb ígazzá kell lenned O előtte."
Ugyanezt fejezte ki Luther, amikor Krísztus kétféle cselekedeteiről be-
szélt. Vannak Krísztusnak olyan' cselekedetei, amelyeket személyesen,
nélkülünk vitt véghez, ezek az ő fő cselekedetei, ezekben hiszünk: van-
nak viszont olyan cselekedetei, amelyeket bennünk visz véghez a' fele-
barát javára -' szer'etetben.

Dévaí Mátyás egyenesen em a cimet adta kátéjában az 'egyilkfejeret-
nelk: "Két Igazutás. Isten és ember előtt." Először persze ő is az Isten
előtti megigazulásról tanított, hiszen hazánkban is elsősorban ezen a téren
VOlf~eformál!l1.ivaló, és csak igy lehetett elébe vágni egy új tévelygés-,
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1IEIk, annak a. tévedésnek, hogy a hithez valamiképpen méglscsak hozzá
kell járulniolk a cselekedeteknek. Dévaí így· sorrímázta erre vonatkozó
tanítását: Isten előtt az igaz hit által üdvözülünk, tisztulunk meg, igazu-
Junk meg: a Krisztust fogjuk meg az igaz hittel: de hitünket csak az
Istenlátja, a szívek tudakozója. Ezután tér át a másik "igazulás"-ra. "Szük-
ség, hogy hitünknek cégére legyen, amelyről emberek megismerjék, hogy
keresztyének vagyunk. E cégér a jó cselekedetek. Ez az adó, amellyel
minden jó keresztyén bartozik- Istennek hittel, embernek szeretettel. Ad-
juk meg azért Istennek az Istenét, embernek az emberét, Istennek szol-
gáljunk a hittel, embernek a szerertetteL Mindenkí adós az Istennek az'
igaz hittel, élő embernek a hit gyümölcsével, az atya-fiúi szerétettel. Is-
ten láthatatlan, Neki a mi láthatatlan részünket. azaz beszédünket, csele-
kedetünket adjuk. Em kívánja az Isten mitőlünk. A tízparancsolatban ezt
parancsolja, tudniillik az igaz hitert és az atyafiúi szeretetet, de (úgy) hogy
üdvösségünket ne a cselekedetekből várjuk, hanem csak a Krisztus Jézus-
nak érdeméből . . . Az Isten ingyen szeretett minket, ingyen teszen [ót :
mivelünk, csak az Ö irgalmasságáért, em az irgalmasságát az O szent
Fiában jelentett= ki. Tegyünk mi is ingyen a mi atyánkfiaival jót. Innét
üdvösségre való érdemet semmit ne várjunk. LEgyen szeretet szeretet
helyébe! Jóllehet a. mi szeretetünk semmi az isteni .szeretethez képest,
de mégis jó néven veszi tőlünk. Magának tulajdonítja, valamit az Ö
nevében, őérette, Ö tisztességére atyánkfiainak teszünk ... "

Dévai, akárcsak Luther, arra tette a hangsúlyt ennek a tanításnak a
kifejtésében, hogy Isten előtt egyedül a Krisztus Igazsága számít, azt
pedig "hisszük", viszont az emberek előtt a szeretet cselekedetei által
leszünk igazza. Helyénvaló, ha ehhez hozzátesszük: Isten azt akarja, hogy
az embertársaink javára végzett cselekedetekkel jussunk "igazság"-ra az
emberek előtt: tehát harnis lenne az az igény, hogy minket, keresztyé-
neket az Iste-nbe vetett hitünk mdatt becsüljenek az emberek.

Az is hasznunkra válik, hogyha hitvallási irataink idevágó tanítását
megszívleljük Ezek azt is hangsúlyozzák, hogy az Isten előtti igazságra
a magunk erejéből semmiképpen el nem juthatunk, sőt egyedül a Szerit-
lélek viszi azt véghez: ellenben az emberek előtti "igazság"-ra többé-
kevésbé a magunk erejéből is eljuthátunk. Senki se hárítsa el hát ma-
gától a felelősséget azért, hogy teljesiti-e az Isten parancsolatait ember-
társai javára! Ezenfelül ebben az evangélikus tanításban benne van an-
nak az elismerése is, hogy olyanok is folytathatnak többé-kevésbé tisz-
tességes életet, szerezhetnek maguknak igazságot az emberek előtt, akik
nem hisznek Istenben. Viszont tökéletesen azok sem tölthetik be Isten
akaratát, akik hisznek. így hirdették hitvallási írataínk a maguk mód-
ján az emberek, minden ernber egységét. Nem abban van tehát a külőnb-
ség az emberek között, hogy némelyek hitük gyümölcseképpen meg tud-
ják szerezni azt, némelyek pedig nem, mert nem hisznek Istenben, A
különbség az, hogy némelyek tudják, hagy az emberek előtti igazságért
is felelősek az Istennek: tudják, hogy erre vonatkozóan is van akarata
az Istennek, mégpedig míndíg ugyanaz: minden cselekedeteinket Isten pa."
rancsolataihoz szabni, rnínden cselekedetünlckel embertársaink igaz ja-
vára élni, Dr. Sólyom Jenő
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Kegyelem Istentől - becsület emberek előtt
DR. LUTHER MÁRTON "A kere."Ztyén ember szabadságáról" círnű

iratá ban gyönyörűerr Ílfja le, hogyan hatja át Isten kegyelme a keresz-
tyén ember életének teljességét,

A keresztyén hitben az ember az üdvösségre és a' föld{ magaJtartást"a
egyaránt erőt és útbaigazítást kap Istentől. Pál.apostol azt Ifja: "Mindenre
van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít". (Fil. 4.13.) A keresztyén
hit olyan erő tehát, amely ámhiaJtj;a'azegész életet, Isten akaeata szeríntivé
formálja az embert, erőt ad Isten szándéka megvalósításához. Isten ke-
gyeímének éppen abban van' a gazdagsága, hogy .am.iJtkövetelő akarata
a törvényben megkíván tőlünk; ahhoz az evangelium által, a Krísztusban
.való hit által, erőt, és míndent megad, hogy azt. cselekedhessük is, Luther
a Szeritírásban vílágosan megkülönbözteti egymástól a parancsolatot, vagy
Ilsten törvényét, amely különféle jócselekedetet tanít, és azután Istennek a
kegyelmes ígéretét, az evangéliumot, amelyben Jézus Krisztus által erőt
ad követelő akacatának teljesítésére. Ha 'már az ember a parancsola-
tokból megismerte, hógy mennyire allkalmatlan az Isten színe elötti meg-
állásra. megér-tette, hogy az Isten törvénye aJapján el kell kárhoznia,
éppen akik9d'hangzik fel Isten kegyelmes ígérete, amelyet Luther ezekkel
a szavaldoal foglal össze:

'"Akarsz-e mihden parancsolatot teljesíteni? Akarsz-e gonosz kíván-
ságaidtól és bűneidtől szabadulni, amint eZlt a parancsolatok kénysze-
rítve követelík? Nohát higyj a Krísztusban, akiben én neked minden ke-
gyelmet, i@a;z;ságosregot,békességet és szabadságot felajánlokt Ha hiszel,
mindez a tiéd, ha nem hiszel, nem a tiéd. Isten ígérete éppen azt nyújtja,
amít a parancsolatok követelnek, éppen azt viszi teljességre, arrrit a pa-
rancsolatok mondanak, hogy- minden Istené legyen, a parancsolat is, a
teljesítés is." AJki Isten ·i.géjén igaz hibtel csüng, az hit által, az ígétől Is-
ten gyermekévé lesz, amint János evangéliuma mondja: "ValélJkik pedig
befogadták ot, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenok, ak,ik
az ő nevében hisznek." (Jn. 1,12.) Az Istenben élő hit ennélfogva min-
derr.parancsoletot betölt és teliesít, hálás szívvel, örvendező léle'kike1,hi-
szen semmit sem adha.t Annak, akitől jön "minden jó 'adomány és töké-
letes ajándék" (Jak.. 1,17.), egyedül a nékí oda szánt élettel válaszolhat
lsten kegyelmének, gazdagságára. Luther szerint az IE-ten kegyelmét meg-
tapasztalt keresztyén embernek ezt kell mondania ekkor:

"tme, az én Istenem engem méltatlan és elkárhoeobt embert, minden
érdemem nélkJü:l.,ingyen kegyelemből megajándékozott Krisztus által. és
Krisztusban núnden kegyesség és üdvösség teljes gazdagságával, úgyhogy
immár semmi másra nincs szükségem, minthogy higyjem, hogy ez így
van. Nohát ennek az én jó Atyámnak, aki engem minden jóval így el-
halmozott, megteszek én is önként, szabadon és ingyen, mindent, ami néki
tetszék és leszek felebarátaim iránt én is keresztyén, mint Krisztus irán-
tam lett és nem teszek egyebet, csak amiről tudom, hogy nekik szüksé-
ges, hasznos éB üdvösséges."

tgy árad az Isten kegyelme ,által megajándékozott keresztyén élet-
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ból az IglaZJi felebaráti szere"ret, az emJberek j~V'ámk InII.lllkáláSa, Az It:lteJlii
től jövő kegyelem tehát szükségképpen vezet az 'embertársa·kihoz. Jézus
Krisztus nem hiába kapcsolja szorosan össze lt;ItenneIkés az embereknek:
il szeretetét az ún. nagy parancsolatban: "Szeresd az Urat, a te Istenedet
teljes szívedből és minden erődből és teljes elmédből, és a te felebaráto-
dat, mint magadat." (Luk. 10,27.) Istent nem lehet szeretni anélkül, hogy
embertársaink felé is ne fordulnánk cselekvő szerétettel. Ezt az igei taní-
tást fejezi ki Luther, amikor ezt írja:

"Amely cselekedetnek nem az a célja, hogy másnak &zo,lgáajon,az
nem igazi keresztvéru cselekedet."

Ez az a krísztusí lelkület, amely míndenestől a mások iaváJt akarja
szolgálnt. Erre intett Pál apostol is: "Ne nézze mi-dd a maga hasznát, ha-
nem mindenkí a másokét is. Annak okáért az az Indulat legyen benne-
tek, amely volt a Krisztus Jézusban is" (Fil. 2,4,5.). Krísztussá lenni a
felebará.t iránt azt jelenti, hogy cselekedetünk és minden törekvésünk
arra irányul, hogy általuk embertársaíreknak- szolgáljunk és [avaikat mun-
káljuk. A krisztusí lelkület jó kedvvel, s szeretettel, szolgálabkészen for-
dul a felebarát felé s az egész életet arra valónak tartja, hctgy általa
embertársaink:at szeretetbök szolgálja, Jól mondja Luther:

"A keresztyén ember neirn él önmagában, hanem Krísztusbam és-fele-
barátjában. Krisztusban a hit,felebarátjában a szeretet által. A hit által
felemelkedik önmaga fölé, Iel Istenhez: Istenből alászáll ismét önmaga
alá a szeretet által és mégis Istenben és az istenn szerétebben marad
míndvégig."

A keresztyén embernek ez a felebarátok felé fordúló szeretettelies
magatartása áttorrósítja munkáját, hivatáshűségét, minden életvíszonyát.
Az emberek megérzik magatartásán és megtapasztalják rramkáján azt a
magas erkölcsi értéket, amelyet magából sugároz. ,Ez szeréz becsületet
a keresztyén embernek. Itt válik, valóságga, hogy a hitben rejlő isteni
kegyelem mennyire hajtóereje és mozgató rugója a keresztyén ember er-
kölcsi magatartásának. Méltán mondta Jézus Krísztus: "Úgy fényljék a
ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket és
dicsőítsék a ti mennyeí Atyátod{~t"(Mt. 5,16.). Jézus Krisztus látható
keresztyén életet követel. Ennek van becsülete az emberek előtt is. Mert
ebben válik nyílvánvalóvá.. hogy a keresztyén ember mínden olyan ügy-
nek a támogatója, ami segit az embereken, ami javukra van, amí az életet
előbbre viszi, ami a földi 'jólétet és békét ts "egi-U,ami az emberek közöttt
igazságosság megvalósítását tűzi ki célul. Hogyne volna az emberek előtt
is megbecsült az, aki ezekért fáradozik! Hogyne értékelnék a keresztyén
[ó cselekedetet mindazok, akik az erkölcs győzelméért munkálkodnak.

Az Istentől jövő kegvelemIgy ha-tja át a keresztyén ember egész éle-
tét. így valósul meg a jó cselekedetekben gazdag keresztyén élet, amely
erkölcsi mivoltáért szükségképpen magához vonzza a jót akaró, igaz em-
berek megbecsülését.

Bárcsak betöltene egész életünket ez a gyümölcstermő hit, Isten ke-
gyelmének egész gazdagságal Bárcsak mindnyájan becsületet szerezhet-
nénk embertársaink előtt [ó cselekedeteinkkel, erkölcsi szílárdságunkkal,
hitből fa'kadó dolgos és szorgalmas életünkkel! Dr. Ottlyk Ernő
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BEL MATVASTOL
,.

BERZSENYI DANIELIG
Irta; SZALATNAI REZSŐ

A XVIII. századról általában kevés vigasztalót hallottunk. Az volt
képzeletünkben a magyar összezsugorodás kerszaka. A török hódoltság
után erőtlenül, megfogyatkozva s összetörve állottunk a Kárpátok falai
között. A század elején alig kap erőre a nemzet, máris kénytelen egy kor-
szakot jelentő szabadságharcot vívni életre-halálra. Ez a kuruc felkelés,
amely elbukik. A század végén ott a magyar jakobinusok kívégzése a
budai Vérmezőn. A két stáció közt kacskaringózik Mária Terézia barokk
éveinek sora s a Habsburgok gyarmati kíszípolyozásának körmönfontabb
módszerei. Hát ebből mit fogadjunk el hagyományként? Úgy, ahogy van,
az egész századot elfogadhatjuk lendítő erőnek. Mert ha kissé jobban
körülnézünk, tüstént azt tapasztaljuk, hogy ez a XVIII. század tele van
hallatlan magyar erőfeszítéssel. Az energia nemcsak a fizikai területen
nem vész el, hanern egy nemzet életében sem megy veszendőbe. A kataszt-
rófák nagy megújulás forrásai.

Thököly Imre és Il. Rákóczi Ferenc szabadságharcával nem zárult le
a magyarság küzdelme emberi méltóságáért és nemzeti meg vallási sza-
badságáért. A kurucok letették a fegyvert, de kezükbe vették a magyar
műveltség önkorrnányzatát. Ebben igen jelentős, talán a legjelentősebb
szerepet az evangélikus magyarság játszotta. Nem véletlenül, Evangélikus
őseink a kuruc zászlók alatt nagyon jól érezték magukat. Elvi magatar-
tásuknak, reformációs szemléleWknek megfelelt a "pro patria et liber-
tate" politikája. Oszintén kardot rantottak érte, odaadták utolsó dénáru-
kat is, moccanás nélkül haltak meg a labancok vesztőhelyein. A háborúk
után egy új nemzedék jelenik meg a közéletben, amely' arra tanítja a né-
pet, hogyan kell élni és dolgozni a hazáért. ;,Eltemet .nem szántam, mert
megérdemletted" - írta .hazájához fordulva Bónis Ferenc, kivégzése előtt,
a, pozsonyi várbörtönben. S ez nem egy ember vallomása, mindnyájan
így gondolkodtak, mindnyájan ilyen eszményi tiszta' ágú és férfiasságú
hazafiak voltak. Most, 1711 'után, az ellenállás újfajta módszerét kellett
alkalmazni. Műveltséggel s alkotá erővel kellett szembeszállni az osztrák
önkénnyel.

Rákóczi még él, a nép kuruc verseket mond és kuruc nótákat énekel.
A kuruc költészet, nemzeti irodalmunk büszkesége, a legcsodálatosabb
népi líra Európában, melynek igazi gazdagságát csak most ismerjük meg,
hogy a kutatás feltárta már, a protestáns magyar költészet közvetlen ne-
veltje'. Az új irodalomtörténeti kutatás kiderítette, hogy ez a kőltészet a
zsoltár s az evangélikus egyházi ének, feledésbe merült régi énekeink
folyt:::':ása. Csak természetes hát, hogy Rákóczi s a nevével szálló érzel-
mek ott tanyáztak az evangélikus parókiák on, a mi templomainkban, a
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mi iskoláinkban, az evangélikus nép és értelmiség összejövetelein. A ka-
tonai ellenállás szellemi ellenállássá váiik a magyar Iuteránusokban. S ezt
nem tudta legyőzni Bécs ezernyi ezer katonája, kémje, diplomatája, sen-
kije sem:

Ez a XVIII. század a, magyar evangélikusság nagy százada. Csodála-
tos bőségben sorakoznak fel egymás után, szinte egymás kezét fogva, a
legkiválóbb evangélikus magyárok. Illő, hogy szóljunk róluk s ne feled-
jük el példamutatásukat. Egyes emberekről, kiemelkedő, lángeszű írás-
tudókról fogunk itt beszélni, de hozzá kell gondolnunk míndíg, mind-
egyikükhöz, az egész nemzetet, a magyar népet. Milliók állnak mögöttük,
mint egy kórus, amely erőt ád annak, aki vezeti' s intonálja a dallamot.
Soha tudós vagy író, szervező vagy nevelő nem képes országépítő .akcíóra
önnön. magában s önnön magától. S nemcsak érzelmekben kell azono-
sulnia a néppel, hanem tudatosan, elvszerűen is, mint aki már beszélt az
emberekkel s tudja, hogy azok miképpen gondolkodnak. Csak így érthető, ,
hogy elődök s- táplálo és serkentő környezet híján is, gyakorlatilag még
elJenreformációs ellenséges környezetben élve, ha a hivatalos világra gon-
doltak,úttörő munkát végezhettek. A nép támogatta őket, mint a nyáj a
pásztorát.' '

A nyáj tápláló melegét az evangélikus iskolák jelképezték. Mennyi
okosság és szívósság volt őseinkben, hogy kiharcolták 'e század folyamán
régi ískoláíkat s tudtak a régiekhez újakat is felsorakoztatni. Csak a
katolikus szerzetesí iskolák. eredményét elérve és azt felülmúlva érhettéle
el az engedély megmaradását s érvényét. Ez a kerszak a felvidéki evan-
gélikus líceumole és kollégiumok kerszaka. Nagy öröm elmerülni egy-egy
iskolánk múltjának élő anyagába. Itt is, ott is eleven bizonyítéka mind-
egyik, Pozsony tól Bperjesig; a kuruc magatartásnak. Esze Tamás csak
'nemrég bukkant rá a rozsnyói evangélikus iskola igazgatój ának, Missovicz
Míhálynak, iskoladrámájára. A szírijáték Mátyás kírályról szól. Mátyás
híre akkortáit új fénnyel világított. Az emberek tudva tudták, hogy ha '
Rákóczi visszatérne s elfoglalná a magyar király trónját, akkor az a bol-
dog állapot köszöntene hazánkra, amelyről Hunyadi Mátyás uralkodása
idején híres volt az ország.. Egy latin nyeívű magyar verset is talált Esze
Tamás ebben a színjátékban. Az már közvetlenül Rákócziról szól. A nagy
perzsa uralkodóval, Cyrusszal. hasonlítja össze a vers Rákóczit. Bizonyí-.
téka annak, hogy a magyarság értelrníségében mennyire általános volt
Rákóczi erkölcsi tekintélye. "Rákóczi Ferenc, a tetteivel ragyogó Cyrus"
'- ez a vers címe. S magyar fordításban négy utolsó sora így hangzik:

Jámbor Cyrusom élj, ó élj! A szerencse kísérjen
És a-vezérekriek őre: vezessen az Úr!

Mint a szabadságot rég visszahozá a zsidóknak
, Cyrus - akkép Te szerezd vissza magyarnak is azt!

Ez a vers míndennél job.ban igazolja azt a szellemet, amely felhasználta
még kényszerűségből a régi latin hazai köntöst, hogy patriotizmusát híven'
s erősen .őrízze. Képzeljük el hozzá a diákságot, a tanárokat, a szülőket.
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S képz~ljük. el, hogy ez így. volt nemcsak Rozsny3n,' !'ianem mínden 1SRfJ.ó.
Iánkban, Ezek a diákok a század végére megalakítják önképzőköreíket,
a Magyar Társaságokat, az elsőt Pozsonyban, a másodikat a szomszéd
Sopronban, s végig az egész országban. A Társaságok célkitűzése: a ;na-
gyar nyelv ápolása egyet jelentett a 'kuruc hagyományok ápolásával, a
felvilágosultsággal és a polgári forradalmi magatartással. ahogy ezt épp
a pozsonyi és soproni líceum történetéből tudjuk. A Társaságok a haladó
eszmék várainak számítottak. Kazinczy Ferenc egyik könyvére a neve
alá ezt nyomatta ki: A soproni Magyar Társaság tagja.

Irodalmi és tudományos életünk evangélikus papok és tanárok mun-
kássága révén válik egyszerre nemzeti jelentőségűvé és európai színvona-
lúvá. A magyar írodalomtörténetet például Czvittinger Dávid alapította
meg Rotarides Mihállyal és Wallaszky Pállal. Czvittinger Dávid (1673-
1743) seirnecbányai fiú volt, német egyetemeken tanult, ott jut az eszébe,

. hogy összeírja a magyarországi írók neveit, műveik címét s összegyűjt
minden adatot az írókról. Magyarországon erre még senki sem vállalko-
zott. Tervét megvalósította.· A források megszerzése sok pénzébe került,
adósságba is keveredett, még az adósok börtönét is megjárta emiatt. De
feltett szándékát megvalósította. 1711-ben, a majtényt fegyverletétellel
egy időben jelent meg Frankfurtban és Lipcsében Czvíttínger nevezetes'
műve, a támogatásért hálából Hont megye rendeinek ajánlott "Specimen
Hungariae Litteratae", 418 oldalon. Ez az első magyar irodalomtörténet,
Ennek folytatása volt Rotarides Mihály könyve, az 1745-ben napvilágot
látott "Historiae Hungarieae Iitterartae"; amely már harmadfélszáznál több
írót sorol fel. Mmdkettejük munkásságát folytatja s befejezi Waliaszky
Pál (1742-1824k aki előbb Tótkomlóson, 'majd Cinkotán működött mint
ev. lelkész. Cinketára örömmel jött, mert így Budapest közelébe került s
munkájához erre volt szüksége. Wallaszky nagy könyvtárat gyűjtött össze,
Cinkotáról Jolsvára választották meg lelkésznek. Több fontos munkát írt,
Ide valamennyi közül a legnevezetesebb' az irodalmi lexikonként megírt
"Conspectus Reipublioae Litterariae in Hungaria", mely Pozsonyban je-
lent meg 1785-ben. E könyvek mutatták meg Európának hazánk irodalmi
és tudományos rangját s váltak alapvető kútforrássá szinte nemzeti tu-
dományunk: az irodalomtörténet számára.

A nagy század legnagyobbimagvar lutheránus alakja kétségtelenül
a tüneményes tehetségű Bél Mátyás (1684-1749) volt. Amikor azt mond-
juk, hogya XVIII. század magyar evangélikus tudósai Magyarország
első modern leltározóí, akkor elsősorban Bél Mátyásra gondolunk. Evan-
gélikus lelkésznek készül, Besztercebánya, Veszprém és Pápa ískoláí
után a németországi Halleben megismerkedik kora haladó német pedagó-
giáiával és tudományaival. Polihisztorrá válik, minden tudományok is-
meröíévé. Hazakerűl. lelkész és tanár egyszerre. előbb Besztercebányán,
később Pozsonyban. Az ő igazgatásában válik a pozsonyi evangélikus
liceum Magyarország egyik legjobb iskolájává. Bél Mátyás hitt abban,
hogy a neveléssel nemcsak az ifjúságot, hanem magát a társadalmat is a
helyes útra lehet vezetni. Mazvarorszáznak művelt, jellemes és magabízd
emberekre van szüksége. Bél megmutatta, hogyan kell forgatni li tol.
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Irt,' hogy az a mba<!s!g'liMé fegyverévé alakuljon a kezünkben. Rá~'
mutatoti a felvilágosultság értékére: a valóság hiteles megismerésére és
a megismerések közlésére, Tantervében helyet kapott a természettudo-
mány. Diákjainak megmagyarázta, hogy latin és görög írók helyett ma-
gyarokat olvassanak. Távol országok helyett hazánkra irányította a fi-
gyelmüket. Ott volt iskolájában az ország minden vidékének fia, mín-
denki tudott valamit szűkebb hazájáról, ha beszédbe elegyedett· diák-
jaival, egyszerre csak úgy érezte, hogy egy élő adattár és eleven tér-
kép van előtte. Ez adta neki a gondolatot ahhoz, hogy tudományos mun-
kásságát velük, mint munkatársaival valósítsa meg.

Közben családot alapít, vezető lelkész. Főleg németül és latinul ír,
hogy eredményesen tudjon harcolni hazájaért Bécsben, ahol lebecsül-
ték a magyart s Európában, ahol félreismertek bennünket. Németül győzi
meg olvasóit a magyar nyelv szépségéről híres magyar nyelvtanában
5 latinul küzd a türelemért, az ellentétek eltompításáért, a műveltségért,
a józan ész győzelméért. Az a célja, hogy a török kerszak után újból
összeálló egységes ország belső kötelékeit embertől emberig, magyartói
németíg, szlováktól rornánig, a szerbtől a horvátíg újból egybefonj-a s
közös alapot teremtsen a közös hazában. Bél Mátyás mindenkinél [ob-
ban tudta, milyen nagy; gazdag, független: és szabad országa volt Euró-
pának a régi Magyarország s ilyenné válhat ezután is - mondotta. Föld-
rajzi, történeti, néprajzi. nyelvtudományi, irodalomtörténeti, teológiai,
természettudományi és orvosi tanulmányokat írt s egész ismeret-anyagát
és nagyszerű osztályozó és rendszerező képességet egybefoglalta hazánk-
ról írott korszakalkotó művében,

Vármegyériként. gyűjtötte össze az anyagót. Kérdőlapokat osztott
szét diákjai közt, azokra pontos válaszokat kért. Az ötlet sikerült, egy
év alatt jó anyaget gyűjtött össze. Ekkor szétnézett az országban, a hely-
színen -ellenőrizte az' adatokat. Gondos és fáradhatatlan ellenőrzö volt.
Megvádolták, hogy mint Rákóczi régi híve kuruc ellenállást szervez út-
jain. Bél nem hagyta magát, felment a császárhoz. Ezentúl még jobban
ügyelt arra, hogy Magyarország ismertetését számokkal, adatokkal,
leírásokkal végezze. Ez a tárgyílagossága volt a legfőbb fegyver Magyar-
ország kizsákmányolói ellen. Érdekes, hogy bírálói kihúzták a kuruc-
háborúkról szóló mondatokból a "háború". szót s helyébe "lázadást" Ír-
tak. Bél mosolygott az együgyűségen. az olvasóra bízta, alkosson képet
magának az olyan lázadásról, amely nyolc évig tartott. Különösen kel-
lemetlenkedtek Bélnek a gőgös főúri családok, a korrnányszékí főhivatal-
nokok és egyes vármegyék is, amiért megírta róluk a valóságot. 1735-ben
jelent meg a díszes, nagy alakú, gyönyörű metszetekkel s Mikoviny
Sámuel térképeivel díszített "Notitia Hungariae novae hístorico-geogra-
phica" (Az új Magyarország történeti-földrajzi ismertetése). Az első kö-
tet Pozsony vármegyéről szólt. A bevezető szöveg előtt ott látható az író
arcképe. Úgy ül ott Bél Mátyás, akár egy fejedelem, Jobbján a lúdtoll.
Avval írta rengeteg "levelét, mert az egész országgal levelezett,' avval
írta prédikációit, mert minden vasárnapi igehirdetését előre gondosan
Mell·írta, avval írta műveit magyar, latin, ném et, szlovák nyelven. Avval
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a lúdtoltal írta újságját, a Nova' Posoniensiát, azt tette le, mikor estén-
ként fogadta híveit, tanár társait vagy tanítványait, Fejedelem volt, az
alkotó tudományos munka kírálya. Mondják, hogy elbűvölő madoravoJt
li ékesszólása lefegyverezte ellenfeleit is. A császár és a pápa is kítűn-
tette az evangélikus tudós lelkészt il meghajolt előtte. Így lett Rákóczi
hívéből győzedelmes szellemi hadvezér.

S nem is volt egyedül. Nemcsak tanártársai és diákjai állottak mun-
kakőzösségében, hanem korának egy mágík nagy magyar tudósa, Bél
földije és barátja: Míkoviny Sámuel, egy evangélikus lelkész fia, a "ma-
gyar ingenieur", ahogyan térképeire aláírta a nevét. Mérnök és feltaláló
ezermester, elődje a csodálatos Kempelen Farkasnak. Mikoviny Sámuel
(1700-1750) ugyancsak Németországban járt főiskolára, hazajövet Po-
zsonyban telepedett le, mint építészmérnök, de otthona tudományos labo-
ratóríum, könyvtár és csillagda egyben. Tíz év alatt elkészíti Bél nagy
művéhez Magyarország vármegyélnek térképeit. Mikoviny a magyar
térképészet megalapítója, ugyanolyan szigorú, pontos és megbízható tudós,
mint Bél. Mikoviny szervezí :át a selmecbányai bányamérriöki iskolát,'
s 1794-ben a francia forradalmi kormány ezt az iskolai reformot veszi
át a francia szakoktatás 'számára. Mikoviny a selmeci vízgazdálkodás
megoldója, feJtalálója a váltovízkeréknek és a hidraulikus sajtónak. Sel-
mecbányai vízfelfogó-rendszere világhírű. Mikoviny szabályozta .a tataí
Nagytó-t li lecsapoltá a környék mocsarait. Szabályozta a Garamot és a
Vágot, ő kezdte átépíteni a királyi palotát Budán s megtervezte Buda-
'pest árrnentesítését, Hihetetlen munkaereje volt, akárcsak 'Bélnek.

Bél és Mikoviny együttműködése Pozsonyban a liceumi tanárokkal
és diáksággal. a magyar sze1lemi felszabadulás úttörő eseménye és pél-
dája e században.

Képzeljük el" micsoda ellenállást kellett leküzdeniöle lépten-nyomon.
Hisz dupla kisebbségben éltek: mínt haladó gondolkodású emberek és
mint evangélikusok. Képesek voltak minden akadály leküzdésére. Szár-

_ nyakat kaptak, amint elérték céljuk első lépcsőfokát.
Ilyen volt a győri származású Ráth Mátyás (1749-1810) is, egy fiatal

evangélikus' lelkész, aki ott élt Pozsonyban, látta a magyar szellemi for-
eongást, gondolt egy nagyot s merészet, felkereste Patzkó Ferenc nyomda-
tulajdonost s valami hallatlan dologra tudta rábeszélni. Arra, hogy ad-
Janak ki együtt magyar nyeívű újságót. Latin és német lap volt az or-
szágban, melyet a bécsi császár sikeresen németesített, de magyar nyelvű
lapot még nem olvashattak a magyárok. Patzkó jó üzletet látott il lelkes
tervben s igent mondott.:' Már csak arról volt szó, ki fogja megszerezní '
a lap-engedélyt a királynőtől, Mária Teréziától. Olyasvalaki, akinek le-
kötelezettie volt a bécsi Burg, Nagyon valószínű, hogy ez nem volt más,
mint Kempelen Farkas, a sokoldalú tudós és önzetlen patrióta, akinek
sikerült rábeszélnie Mária Teréziát az engedély megadására. Így jelent
meg 1780~ban Pozsonyban az első magyar újság: a Magyar Hírmondó,
'amelynek Ráth Mátyás volt az első szerkesztője. Kiderült, hogy kitűnő
szerkesztő. Élénk' s érdekes lapott tudott összeállítani. A Külföldi·
hírek és a Hazábéli dolgok rovatában mindent közölt, ami politikai és
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gazdasági érCIekesség volt. Levelezóket szervezett be evangélikus lelkész
és tanár-ismerőseiből az egész országban. így tudott hírt adni az egész
ország életéről. Legtöbbet Budáról és Pestról írt, hisz őmaga és egész
köre azon volt, hogy az ország fővárosa ismét és teljesen Budapest legyen,
A lap apró történeteket is közölt, anekdotákat. Beszámolt az ország gabo-
naterméséről, az időjárásról. Külön foglalkozott az irodalommal, könyv-
ismertetéseket hozott, szoktatta és nevelte olvasóit a magyar könyv sze-
retetére és megbecsülésére, 1782-ben a nemzeti nyelv s a régi irodalmi
alkotások dícséretével egybefoglalva országos felhívást közöl a magyar
népköltészet gyűjtésére. A kuruc szabadságharc ebbena formában je-
lentkezett sikeresen, tegyüle hozzá tüstént, mert a Magyar Hírmondó a
magyar újságírás első iskolája lett.

Ugyanezt a reformáló, úttörő, a lehetőségeket meglátó és megragadó
szellemet hozta magával Pozsonyból Szarvasra az Alföld mezőgazdasági
reformátora: Tessedik Sámuel (1742-1820). Egész életműve mintaképe
annak a gyakorlati segítségnek, amelyről ettől kezdve híressé válik ha-
zánkban a protestáns pap. Ismerte és tovább adta kora természettudo-
mányi ismereteit. Mezőgazdasági szakiskolát hoz létre Szarvason, rá-
mutat az alföldi szikes talaj megjavításának toppant fontosságára, nö-
vényeket s fákat honosít meg s tanítani kezdi a parasztságot, hogy mező-
gazdasági szakismeretekelsajátításával megkönnyítheti munkáját s fel-
emelheti életszínvonalát. Tessedik látta a törökdúlta Alföldet, amely az
ö éveiben is csak félig-meddig érte el azt a terméshozamot, amelyet el-
érhetett volna, ha háborúk és pusztítások helyett békében fejlődik tovább
Mátyás kora után is.' .

Míg Tessedik a gyakorlati mezőgazdaságí pedagógiát mívelte, addig
Berzeviczy Gergely (1763-1822) elméleti téren fejtegette Magyarország
gazdasági fellendülésének szükségét &; lehetőségeit. A magyar felvilágo-
sultság érdemtelenül háttérbe szorított lángeszű alakja a kakaslornnící
földbirtokos. Mint szepesi ember, aki beutazza a Tátr'ától északra fekvő
országokat, tervet dolgo? ki a magyar mezőgazdaságí terményele és a
magyar ipar északi pia cai számára. Pontosan látta az _ország rendkívülí
lehetőségeit. De commertio et industria Hungariae c. 1797-ben megjelent
műve ékes tanúbizonysága ennek. A magyarországi parasztságról írt
másik nagy műve rávall a felvilágosul'; polgárra, aki a jobbágyság el-
törlését állította fel követelrnényként ahhoz, hogy a parasztság többet
produkáljón. Ez a műve meg sem jelenhetett könyvalakban s az író ne-
vével, kéziratban terjesztették a barátai. Berzeviczy nem volt hajlandó
térdet hajtani Bécs előtt, inkább visszavonult szepesi házába. Csak az
evangélikusság védelmét vállalta haláláig, mmt egyházkerületi felügyelő.
Levelei, cikkei a magyar protestánsok helyzetéről nagy hatással voltak a
protestáns leülföld re. Mikor Pesten megindul a magyar színjátszás, Ber-
zeviczy nagy összeggel siet a nemzeti műveltség támogatására. A magány-
ban is jól tudta, mi készül a teátrísták buzgóságából az ország főváro-
sában.

Bél és Mikoviny, Tessedik és Berzeviczv, Ráth Mátvás és Wallaszky
tudományos törekvéseit s egész munkásságát a század végén egyetlen.
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ember foglalja össze szíkráző keménységgel: a dunántúli evangélikus lel-
kész-fiú: Hajnóczy József (1750~1795). Hajnóczy a .magyar polgárságnak,
mint feltörekvő osztálynak egyik legtudatosabb s jellem dolgában legkivá-
lóbb képviselője. Evangélíkus ískoláink nevelték s a családi kör otthon, a
parókián. Művelt, tiszta, puritán férfi volt, jártassága a század szellemi'
érdeklődésének összefoglalását jelenti. Történetírással, jogi tudományok-'
kal, közígazgatással, könyvtár-vezetés sei és újságírással foglalkozott egy-
szerre. Mikor felajánlották neki a nemességet. elutasította magától. Csak
polgár akart lenni, egyenlő az egyenlők közt. A jobbágyságról írt tanul-
mányában lándzsát tört a' felszabadítás mellett. A francia forradalom
híve volt, a magyar jakobinusok igazi vezére. Hajnóczyt kell megnézni,
hogy' képet alkossunk magunknak arról az' értelmiségi szervezkedésről,
mely Magyarország társadalmi és politikai átalakulását kívánta. De a
mozgalmat Ferenc császár emberei leleplezték s a vezetőket a budai Vér4

.mezőn a császár kivégeztette. Ott .halt vértanu-halált Hajnóczy József
is. Másnap, a kívégzés után, az: osztrák kapitány, aki a börtönőre volt,
lekísérte Hajnóczy cellájába Kazinczy Ferencet. S mikor egyedül marad-
tak, rámutatott a falra. Azon pedig egy folt setétlett, a falhoz támaszkodo
Harnóczy kabát jának nyoma. "Csókolja meg azt a foltot!" - mondotta
Novák kapitány Kazinczynak.

Az erősek folytatják egymást, a halál nem jelent semmit a szellem
számára, az folytatja útját a nemzedékek soraiban. Ferenc császár sötét
korszakában annyi üldözés és martirium után támad a magyarságnak új
nevelője: Berzsenyi Dániel, a költő. Berzsenyi (1776-1836) a holtak hű-
ségét s az élők erejét példázza mondanívalójában. Versei úgy 'hatnak,
mínt egy gúla csúcsa. E gúlában benne van a XVIII. század magyar evan-
gélikusainak életműve. Berzsenyi Dániel emlékeztet minket e száz év ér-
telmére, mikor azt írja:

Mi az hát, ami a magyart emelheti?
Valóban nem más.vmint az ész s erkölcs:
Csak úgy állhat meg a mi kis testünk,
Ha az lélekkel s erővel teljes.

\ XVIII. században ezt adtuk mi a nemzetnek.
Ne felejtsük el soha nemzeti örökhagyóínkat, ismerjük meg őket,

gondoljunk rájuk!

r

Magyarok az Egyházak Világtanácsa. szerveiben
D. dr. Vető Lajos püspököt az

1954. évi evanstoní vllággyűlés,
Pap László református teológiai dé-
káinnal együtt a Kőzponti Bizottság
tagjáva választotta. Dr. Vero püs-
pök ezenkívül tagja a Hit- és Egy-
házalkotmány Bízobtságnak, vala-

mínt a Nemzetközi ügyek Blzottsá-
gának, ])X. Pap László dékán pedig
a Vítágtanács Pénzügyi Bízottságá-
naJk t.agj,a. Péter János református
püspök pedigia Társadalmi ügyek-
kel foglabkozó Bizottság tagja.
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•

EVANCjÉLlKVS
LELKÉSZI. HIVATAL

••

"Evamgélikus lelkészí hivatal" ~ ez a felirat olvasható' a templo-
mairuktövébe támaszkodó' pa.rólciálkajtaján. Benn az ajtó mögött, íróasz-
tal mellett, könyvek között egy ember fogad: a lelJkészi'hivatal vezetője, '
a lelkész. 'I'adán ismerős, megszokott MC, tálán ú], eddig nem :láft;ott,.
Talán, a..~t személy szerínt ,kerestem, már ott nem találom: hosszú szol-
gálat után megérdemele nyugalorreban piheni ki egy élet fáradalmaít,
vagy talán már haza is tért, mdnt betakarított érett kalász, Urának szérű-
jébe. Új munkás állt be helyébe a nagy aratásba, '

Régi. s nyilván rosszmájú szólásmondásezerint "a lelkészek hat napon
át láthatatlanok s a hetediken érthetetlenek". Hát lehet, hogy voltak ilyen
lelkészek is, hiszen mindenütt akadnak haszontalan emberek. A lelkészi
szeigálat valójában ugyancsak Igénybe veszí hordozóját, a hétnek mind
a hét napján, még olyankor is, 'arruíkor mások pihenőnapot tarthatnak,
Nézzünk csak körül a le!Jkészi hivataíban: azok a vaskos .nagy könyvek
qtt a polcon az anyakönyvek. Keresztelési, konfirmációi, esketési, áttérésí,
temetési, anyakönyvek, A lelkész vezeti az anyakönyveket s végzi mínd-
ezeket a szolgálatckat: újszülötteket részesít a keresztség szentségében,
gyermekeket oktat s konfirmáI, öregeket. betegeket, vigasztalásra szoruló-
kat Iátogat, úrvacsorával erősíti az utolsó útra készülőket, megáldja, az
élet útjára együtt induló házaspárokat, s kikiséri Istennek temetőkertjébe
azokat, akiket hazahívott az élet és halál Ura, az. élők gyülekezetéből a
mennyei gyülekezetbe. S .mindezekben a lelkész pásztora gyülekezetének.

Mindezekben a szolgálatokban igazában egy dolgot végez az evangé-
likus lelkész: hirdeti az Isten igéjét. 'Ezért rendeltetett. OS1 hitvallásunk,
az Agostai Hitvallás így tanít erről: "Hogy a hitre eljuthassunk, azért
rendelte Isten az igehirdetői hivatalt az evangéltum hirdetésére és a
szeatségek kiszolgáltatására" (V. cikk). Bizony, -nem azért vannak lelké-
szek -, mert hát' ugyan miért is vannak? -, mert akadtak emberek,
akiknek ez a pálya megtetszett. nem is azért, mert a gyülekezetek kíván-
tak maguknak elöljárót, v~ más efféle okból, hanem azért, mert Isten
így rendelte.

Az Isten igéjének hirdetése, ez hát a Ielkészí hivatal veleíe-magva,
Emberfelettien nagy és nehéz feladat: az örök lsten üzenetét emberi
szóban elmondani, az élő embereknek, hogy megérthessék. S persze előbb
neki magának kell megértenie ezt az üzenetet. Egy élet kevés arra, hogy
erre a feladatra felkészüljünk s azt elvégezzük. ot esztendő a teológiai
főiskola s ez a hosszú idő minden tanulmányával csak éppen arra elég,
hogy elindítsen a helyes úton: az ige megértéseés hirdetése útján. De
azután is: mínden nap új lecke, minden vasárnap új állomás, minden
prédikáció új harc és új győzelem. Bizony igazabb az előbbinél az a má-
sik szólásmondás: a jó pap holtig tanul. Mikor már mind kialszanak a
fények a faluban, egy ablak még míndig világít: a parókián, a lelkészr

\
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, hivata!lé. Könyvei fölé hajolva tanulja a Könyv iga~t, nagy leillkek'kel,
Agostonnal. Lutherrel társalkodva keresi az ige értelmét az ige szolgája,
az evangélikus lelkész. Mert igéjének hirdetését, az ige szolgáílatát Isten
'ugyan az egyházra bízta; az egész gyülekezet felelő", érte, míndenestül,
De a [ó 'rend kedvéért azt is rendelte Isten, hogy elhívassanak és meglb!-
zassanak ezzel a szolgálattal egyesek, akik. az életüket $zánjálk reá, akik-
nek ez a mestersége - a szónak igazi, régi szép értelmében: aJkIkmeste-
rek ebben, mert ezt tanulták, s akiknek ez a hivatása, mert Isten a gyü-
Iekezet által erre hívta el Oket. '

Emberfeíetü feladat ez, mondottuk, S ez talán a2lt jelenti, hogy ailtiik
reá vállalkoznak, nem is lehetnék közönséges embereik? Voltak a ke-
resztyénség történetében, akik így vélték: a "pap" szerintük csakugyan
természettölöbtí erókJkel.felruházott ember: Azzá teszi őt a "szent kenet",
pappá avatásánakszerbartása. Ennek a kenetnek erejével emelkedik ki
messze a gyülekezet többi tagja, a "laikusok", vagvis a nép fölé. Ezért
illeti meg személyében is különös tisztelet, a megkülönböztetett elbánás.
S ez a kenet letörölhetetlen jelleget ad viselőjének holtáig, az apostolok
utódává és különös méltóság hordozójává teszi. Nos, ez a felfogás szöge-
sen ellenkezik azzal, amit a Szentírásból, az igehirdetői hivatalra nézve
kíolvashatunk. Ezért tért vissza a reformáció az eredeti bibliai igazság-
hoz ebben is. Luther ~ nyomán hitvallási irataink világosan tanítják,
hogy a lelkészi szolgálat méltósága nem viselőiben van, hanem magában
a szolgálatban, "A 'szentségekkel élni lehet, jóllehet gyarló emberek szol-
gáltatják ki ... ", "mert a szentség és az Ige egyaránt Krísztus rendelése
és parancsa folytán hatásosak, akkor is, ha bűnösök szolgálnak velük".
Így tanít az Agostaí Hitvallás VIlI. cílcke. Igen, a lelkészek is gyarló,
bűnös emberek, mint a gyülekezet többi tagja. Mégis víseíjk a hivatalt,
rnert Krisztus így rendelte, s ez a szolgálat, íme, hordozza őket. A vál-
laikra nehezedő teher emberfeletti s mégis: szárnyakat ad nekik, repül-
nek és nem lankadnak meg, [árnak és nem fáradnak el. Nem "szent
kenet", nem is valami magunkszerezte erkölcsi tökéletesség méltat ben-

. nünket erre a szolgálatra, hanem Urunk elhívása 61"parancsa. ,A,. gyüle-
kezet joggal várja el, hogy pásztora hitben, szeretetben, Uszta életbeQ

. példakép járjon előtte. De ne keressen benne "apostolok útódját", "szent
embert", természetfeletti erőkkel 'felruházott' magasabb rend képviselő-
jét. Az ige szohgáját lássa benne, Kri sztus parancsánek hordozóját, ne
többet - de ne is kevesebbet!

"Evangélikm"lelkészi hivatal"; kis táJbla pa["ókdákfal.án. Esővert, ,
megkopott talán. Ha elmész mellette, gondolj roindarra, ami mögötte van:'
Isten rendelése, Krisztus parancsa, az iJge szolgálata. S arra is, akt mö-
götte van: a lelkészre, akit elhivott a gyülekezet szavában Isten keze
és odaállított a nyáj élére. Szószékre, oltár elé, templom csöndjébe, ahová
csak szolgálata vezeti. S ne feledp el: szolgálataíért te is felelős vagy,
az egész gyülekezet, az egyház népe mindenestül! Imádkoztál-é eleget
érte, hogy adjon neki a Szentlélek-ú'risten erőt és bölcsességet, tusa-
kodni az ige értelmé ért, vílágosságért, az út megísmeréséért, amelyen
vele együtt neked is - mindnyájunknak - járnunk kell?! •

Gl"OÓ Gyula



A SZlENi ÖRÖM 'ILEVEllE
A Filippi-levelet végigolvasva, Beethoven IX. szímfóniája jut eszembe,

az öröm szímfóníája. Az alapmotívum itt is az öröm. A négy fejezet, mint
négy tétel következík egymás után, melyekben újra és újra visszatér az
alapblOtívum': az öröm. Talán még más hasonlóság is akad e levél és a
IX. szimfónia között, ti. mindkettő keletkezésének körülményeí is ha-
sonlók. Mint ahogy aIX. szimfónia komponálásakor már külső han-
gokra süket Beethoven életkörülményeiből egyáltalán nem érthető az
az öröm,amely szinte tombol ebben ,a szimfóniában, éppen úgy Pál
apostol körülményeí sem magyarázzák . meg azt a túláradó örömöt,
amely e levélből hömpölyög felénk. Beethoven a süketség börtönében,
Pál 'apostol valóságos börtönben sínylődik. Tudom., hogy nem azonos
örömről van szó, ezért nevezem Pál levelét így: a szent öröm levele,

1. A helyzetrajz.
.',

Ez a levél, csakúgy, mint az efezusi, 'kolossei és Filemonhoz intézett
levél fogsági lenél, hangulata azonban egyáltalán nem a siralomház ko-
mor hangulata. A filippibeli gyülekezet Pál. legkedvesebb gyülekezeté-
nek mondható. Igen jellemzőnek tartom, .hogy e gyülekezettől pénzt fo-
gadott el az apostol (4, 10-19). Efezusban, 'I'esszaloníkában nyornatéko-
san hangsúlyozza, hogya maga kezével munkálkodík, nem fogad el'
semmit (Csel. 20,24). Mindnyájan saját életünk tapasztalatából tudjuk,
bögy az elfogadáshoz barátság kelÍ. Szeretetének kifejeződése az a meg-
szólítás.: amelyet 4, 1 ben olvasunk: "tién örömöm és koronám." Filippi-
ről tudnunk kell, hogy Európában itt hirdettek először evangéliumot
(Csel:. 16-17). Filippi gazdag város, volt, a környező hegyekben gazdag
aranybányák kincseít hozták felszínre az ernberek. Octavíánus óta kato-
nai kolónia ez a város. Vallásilag is jelentős hely, pogány' kultuszköz-
pont, ahol Dionizosz tisztelete dívott. - Azóta, hogy Pál először volt
Filippiben kb. tíz esztendő telt el. A munka folytatására ott hagyta
Timóteust ésLukácsot.· S' a munka szépen folyt is, a létszám szépen
gyarapodott. 'Nem szakadt meg a kapcsolat közte és a gyülekezet kőzött,
sőt mínd bensöségesebb rvíszony alakult Ki. A gyülekezet érdeklődés-
sei kísérte Pál útjait, Pál meg tudott arról, hogy milyen buzgóság, ko-

'molyság, szeretet jellemzi a gyülekezetet. Tudta, hogy' tévtanítók sem
kaptak teret,' hanem megmaradtak. az általa hirdetett evangélíum mel-',
lett. Valószínűleg több levelet váltott a gyülekezettel de csak ez, a levél
maradt fenn, amely ha jobban megfigyeljük, .maga is válaszjellegű.
Pál nem nevezi meg a helyet, ahol fogságát tölti és ahonnan levelét írja,
Lehet; hogy Efezusból írja' sorait, ahol egyidőre börtönbe vetették, sőt a
haláltól is kellett tartania; így kb. 53 körül írhatta e levelet, nagyobb
a valószínűsége azonban vannak, hogy az ún. első római fogsága idején,
mégpedig annak későbbi stádiumában írta 63 tájánvFogsága elején még
a saját szállásán tartózkodott (Csel, 2fl, 30), a levél írásakor már a test-
\
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őrség házában van n, 13), a praetoriumban, a császári testőrség, kaszár-
nyájában, ahol a katonai szálláson kívül fogda is volt. A törvény elé idé-
zik, de úgy látja, hogy megmarad (1, 25; 2, 24.). Azt reméli, kiszabadul
még, hogy szolgálhasson, hogy elmehessen Filippibe is szeretett testvé-
rei közé. A 4, 22 v. igen érdekes közlés a körülményekről: Pál tud a csá-
szár udvarában élő keresztyénekről, üdvözletüket tolmácsolja a filippi-
beli gyülekezetnek. íme mindenütt van népe az Istennek! Kaszárnyá-
ban is, Iogdában is mindenütt. A levél megírásának közvetlen oka. az
volt, hogy a filippibeliek Pált fogságában adományokkal és hírekkel ke";
restek fel Epafroditus személyében, aki látogatása során megbetegedett,
így a filippibeliek most már két emberért aggódtak. Pál igyekszik meg-
nyugtatni őket és egyúttal .megköszöni ajándékukat.

A levél hangja igen személyes jellegű. Mint lelki atya lelki gyer"
mekeinek, úgy ír Pál apostol ia gyülekezetnek. A szokottnál többet fog-
lalkozik személyes ügyekkel. szinte kiönti lelkét kedves gyülekezete
előtt. Nincs szüksége vitatkozásra, mert a filippibeliek nem hajlottak a
tévtanításra. Az egész levél arról beszél, hogy Pál fogsága nincs az evan-
gélium kárára, hanern inkább előmenetelére. Krisztus ígéje nincsen
bilincsbe verve. Amit Isten elkezdett, azt véghez is viszi, még ha szolgá-
jától el is vétetik a szabad mozgás lehetősége, Pál bizton hisz a terveit
véghez vívő Istenben, ezért tud örvendező lenni!

2. A levél felosztása

Bevezetés, 1, 1-2. Felirat és áldáskívánás - üdvözlet.
1. 1, 3-11. Az apostol köszönete és könyörgése, Szavai az imádság

hídverését jelentik. A nagy távolság áthidalása az imádság. íme: két
ember között meglevő távolságot Istenen keresztül lehet legegyszerűbben
áthídalni. Ma már nincsenek távolságok - szoktuk mondani büszkén,
mégis micsoda távolságok vannak emberek között, Talán egymás mellett
ülnek, mégis kílométerek választják el egymástól. Tanulhatunk Páltól"
távolságok áthidalása lehet az imádság.

II. 1, 12-26. Hírek a pillanatnyi helyzetról és a fogoly apostol élet-
körülményeiről, Pál nem sopánkodik. Boldog odaadás sugárzik e sorok-
ból. Mindent vállal az ügyért. Nem válogat a szolgálat alkalmaiban.
E szakaszban van a levél kulcsverse (21): "Nékem az élet Krísztus." Élete,
tartalma, célja s mozgatója Krisztus. A halál közelében nem szoktak az
emberek színészkední.. Pál szemtől szembe van a halállal, szava őszinte
szó. Számára még a halál is nyereség, mert - úgy hiszi - általa is Krísz-
tushoz kerülhet közelebb.

lll. 1, 27-2, 18. Intések. Az apostolnak az a kívánsága, hogy Illesz-
kedjének be valamennyien a közösségbe. Egy tégla önmagában mindegy
hol' van, de az épületben már nem mindegy, Istennek nagy ajándéka a
lelki épület, a gyülekezet, az egyház. Meg kell becsülrrí.s.Ebben a szakasz-
ban a 2, 5-ll, híres néhány verse, az ún. kenózís (megüresítés) szakasza,
amelyben Pál Jézus Krisztus önmegtagadásaról beszél,
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IV. 2, 19~30: Közlések Timótheus várható küldéséről és Bpatrodrtus
vísszaküldéséről, Nagyon kedves meleg hangú serek .

. V. 3, 1-4, 9. Intézkedések az egész gyülekezet és az. egyes gyüllike-
zetí tagok felé.

VI. 4, 10-20. Az örömnek és hálának a kifejezése a gyülekezet által
küldött szeretetadományokért,

Befejezés. 4, 21~23. Üdvözlet és áldáskívánás.
A levél kerete a kegyelem. E szóval kezdi Pál mondanivalóját (1. 2)

és e szóval fejezi be (4, 23).

3.A levél tartalma

Tizenhatszor fordul elő ebben a rövid levélben az öröm szó. Mi az
öröm? A hiányérzet kielégülése, megszűnése. Szomjasnak a víz, fáradt-
nak a pihenés, betegnek a megfelelő orvosság, eltikkadtnak a hűvös szellő,
fázónak a barátságos meleg szoba, elhagyottnak a szeretet, szerelrnesnek
a csók. És meddig tart az öröm? Egy pillanatig, amíg meg nem történik
a kielégülés, aztán tovább sóvárog az ember. Az élet szüntelen sóvárgás,
örömkeresés. Valami vagy vataki hiányzik és ezért érezzük úgy, hogy örö-
münk nem teljes. Hiányzik az orvos, aki minden betegségre tudna gvógy-
szert adni, hiányzik a kulcs, amely minden titok-kaput ki tud nvítni,
hiányzik a megoldás sok-sok problémánkban. Hiányzik valaki ebből 'az
utcából - ahogy egy régi nóta mondja, hiányzik valaki ebből az életből -
érezzük lelkünk mélyén. Valami rettentő mohó vágy él az emberi szív-
ben, hogy ezt a hiányt betöltse. Mindenben ezt keressük, s rnindig azt
reméljük, most találjuk meg. Az elveszett paradicsom hiányzik, mondja
Milton. Mi így mondjuk; Krisztus hiányzik. Ha Ot megtaláltuk. ha O
ránk talált, úgy van tartós öröm az életünkben ..Ezért van öröme Pálnak,
mert így ír levelében: "Nékem az élet Krisztus." Van Kri ztusa - van
öröme - élete alapvető hiánya megszűnt. A tanítványtól senki el nem
veheti ezt az örömöt, mert az Úr megígérte jelenlétét a világ végezetéig.
Akik az Úrra néznek, felvi.dulnak - olvassuk a 34. zsoltárban. Eszerint
egyfejmozdulat az öröm titka, nem mindegy, hová nézünk. Miért vagy-
tok szomorú ábrázattal? - kérdezte Jézus az emmausi tanítványoktél.
Mintha azt mondta volna: Rossz felé néztek, tanítványaim.

Pál ismerte ezt a Iejmozdulatot, arccal az Úr felé élt.' A börtönben
semfeledkezett meg róla. Helyes volt .a fejtartása ott is, kilátott a bajok
közül, az Úrra nézett és ezért volt öröme ott is. Pál titka az egész Újtes-
támentum titka, hiszen ez az Újszövetség örömhíre: Itt a Várvavárt, Aki
annyirahiányzott, megérkezett, örüljetek! Jézus Krisztus prédikált, hatal-
masan cselekedett, meghalt, deofeltámadott, mennybe ment, hogy helyet
készítsentanítványainak, bűnbocsánatot szerzett, üdvösséget hozott: Örül-
jetek!Pál af.ilippi levéllel nem tesz mást, csak belekapcsolódik az Újtes-
tamentum örvendező íróinak sorába.

Ez a levél az öröm szimfóniája. Mint a szimfóniában jön a dallam
különböző hangszereken, úgy jön elő a téma, az öröm újra meg újra
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.ebben a levélben; a szent öröm levelében. Hallgassuk csák: .öröm az
imádság 1, 4. szerint. Nem teher, nem újabb kötelesség. Öröm az evan-
gélium hirdetése 1, 18. Akár saínből,' akár szívből történik, az ügy megy
előbbre és ez öröm. Öröm a közösség 1, 25. és 2, 2. Öröm megállani a tiszta
tanításban 3, 1-10. A tisztá. tanítás nem élettelen száraz dogma, hanem
örömöt nyújtó tiszta levegő, amelyben öröm élni. Öröm az adás. Pál
Epafroditust szí~esen küldi, pedig talán neki is szüksége volna rá. 2, 28-
29. Öröm az elfogadás is 4, 10-11. A gyülekezet gondoskodásábana Krisz-
tus erejét látja. Öröm az élet 1, 25. Hiszen szolgálatí leheroséggel van tele,
hiszen-hasznosak lehetünk a másik ember életében. Öröm a"halál is 1, 21,
Mert a feltámadás erejét ismeri Pál és hisz abban, aki feltámadott. '

Örüljetek az Úrban!" Ismét mondom, örüljetek! 4, 4. E két szó össze-
"tartozik: öröm és Úro A szent öröm levele arra tanít, hogy az örömöt
"kereső ember egy helyen találhatja meg a kívánt, tartós, elvehetetlen
örömöt: az Úrban. Az emberek mínd-mínd keresik az örömöt, de az "Urat
nem. A keresztyén ember az Urat keresi és ezért az örömöt is megtalálja.
Az öröm titka Krisztusban van. Csak az az ember tudja, elmondant, amire
olyan sokan vágyakoznak: nékem az élet öröm, aki el tudja mondani:
nékem az élet Krisztus!

A MEGELÉGEDO HÁZASTÁRS

Nincs palotám, aranyom sincs,
Oe szegény hajlékomban
Aranynál sokkal nagyobb kincs,
Békesség követ nyomban,
A le9hűségesebb szerelem
Nyájassága vesz körül,
A legnagyobb" fejedelem
Annyit, mbnt én, nem ör ül.

A nap "első suqárjával
CSókolva költ fel hivem,
Bájoló mosolygásával
Megvidámitja szivem;
Azután "vidám elmével
Repül gyors munkájára,
Fr lssen varr, fon szép kezével,
Kis angyalink számára.
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Száztiz évvel ezelőtt, 1846 február
19-én, halt meg Kis János, a költő
és soproni' evangélikus püspök.

Este dolgaink fogvtával
Karját karomba fűzi,
Majd énekkel, majd tréfával
A gond fellegit űzi;
5 csak egy patak ezüst árja,
Mely öntözi kertünket,
5 csak a hold szelid suqárja
Látja szép örömünket."

Mely bOldoq, ki vígan éli
'A közép sors javait,
5 irígy szivvel nem szemléli
A föJd pompás nagyjait!
e:gek, nékem fényességet
5 nagy kincset ne adjatok,
Adtatok víg szívűséget,
Attól meg ne fosszabokl



..

Sdk olyan mondat van a Szentírásban, amelyet talán már sokszor
olvastunk, de szemünk csak elsiklott felettük. Egyszer azután megszíne-
'sednek és új tartalmat kapnak. Néhány ilyen mondatot szélaltatunk meg
alább.

Jézus "barátai"

"TI az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek. amiket en pa-i
rancsolok néktek!" - mondja Jézus búcsúbeszédeiben tanítványainak,
(Jn 15,14.) Az igazi barátság a legszebb és legmélyebb emberi víszonyoéc
közé tartozék, mindig kölcsönösségen alapszik, barát a barátot ltéTm
szokta, de nem parancsol neki. Hogyan, hogy Jézus azoket mondja "bará .•
taínak", akík parancsolatainaik engedelmeskednek? Érthetővé válnak J~
ZUS szavai, ha arra gondolunk, hogy Jézus korában a "barát" szó nern";
csa!kkét egyforma társadalmí állású ember kölcsönösségén alapuló vi.,
szonyát jelölte meg, hanem magas' udvart méltóságot is. A perzsa nagy
kírályoktöl fogva az ókoron végig az uralkodók a "barát" címével tün ••
'tették ki a legmagasabb állami tisztségek betöltött, azokat, akik az ural-
kodó megbízásából fontos állami feladatokat hajtottek végre. Megtalál .•
juk ezeket a méltóságokat Rómában a esészár udvarában is. Amikor
Pilátus nem akarta Jézust elítélni, őt is' megfenyegették: "Ha ezt szaba--
don bocsátod, nem vagy barátja a császárnak" (Jn 19,12). Ez más szóval ' "-
azt jelentette, ha nem ítéli el Jézust, feljelentik a császárnál, hogy szaba ••
don bocsátott egy lázadót és akkor elveszti udvari rangját, méltóságát és
hivatalát. Aki a, császár "barát"-ja, annak ura érdekeit kell képviselnie,
az Ő parancsait kell végrehajtania, mindent az ő kedvére kell tennie. De
természetes volt az is, hogy aki az uralkodó "barát"-ja volt, az bősége.
sen részesült az uralkodó kegyében, azt az uralkodó elárasztotta aján-
dékadval,

Jézus szavában a "barát" szónak ez az értelme csendül meg. Ezért
mondja Jézus tanítványairól, mínt "barátairól", hogy ő maga választotta
kij őket, mint ahogyan az uralkodó tünteti ki kegyével barátait, és hogy
kinyilatkoztatja nekik mdndazt, "arndt az Atyától hallott". (Jn 15,15--'-16),
mint ahogyan az uralkodó is legbelső tanácsosaival, "bará.taival" közli ter ..•
veit. Mint ahogyan az uralkodó első tanácsosai tói elvárja, hogy a rájuk
bízott feladatokat hűségesen elvégezzék, úgy mondja Jézus is "barátai-
nak" azokat, "akik azt cselekszik, amit ő parancsolt nekik";

Jézus barátjának lenni tehát nem valamd emberi kölesönösségí vi.•
szonyt jelöl meg, még kevésbé érzelmi alapon létrejött mísztikus "barát~
ságot", mint ahogyan azt sokszor gondolták, hanem. ez tanítványi 'hűségben
és engedelmességben valósul meg. Jézus barátai az ő szentségének és ,
tisztaságának tanúi, azok, akiket életének ajándékával megajándékozetc
éli akik ezt az ajándékot viszik tovább, ajándékozzák tovább, szinte azt
mondhatnám: PlWarolják és így teljesíti'k a, tanítvány ,~üldetésért.
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8brahám, az ;,Isten barátja.~

JaJmb levele (2,23)Abrahémot az "Isten barátjának" mondja. Nekünk
ez a megjelölés nagyon knilönös, szinte érthetertlen,hiszen úgy érezzük,
hogy a barátság egészen emberi magatartás és csak egyenrangú felek kö-
zött alakulhat ki. ú'gy érezzük, Istennek senki sem lehet "barátja", ha-
nem inkább szolgája, mert hiszen teremtményei vagyunk, ak.~knekí szol-
gálattal és engedelmességgel tartozunk,

Ábrahámot már Ezs. 41.8 is 'Isten barátjának mondja, Nem azért,
mível ez a jelző a páJtdark:át valami különösen közelí emberi víszonyba
hozta Istennel, hanem mivel ebben a névben fejeződött k:i legjobban az,
hogy Ábrahámot maga Isten választotta ki, emelte fel magához és mivel
ebben a névben összesűrűsödött egész Izráel választottsága. Később a
zsldó írástudománybari is találkozunk ezzel a jelzővel: benne tükröződik
az a magas méltóság; melyre Isten az egész választott népét elhívta. Jk;
2,23 idézi 1. Móz. 15,6 mondatát: "Hitt Abrahám az Istennek és (ez) tulaj-
doníttatott neki igazságul." Ezt a mondatot idézi Pál apostol is (Rm 4,3;
Gl 3,6) arrnak i,glazolás..1iul,hogy már Abrahám is hit által igazult meg,
Ja'kab erre az igére annak bizonyságául hivatkozik, hogy Abrahám hite
nem volrt;üres szó, hanem "cselekedetben", egész magatartásában, életé-
ben vált valóságga. Isten "barátja" is olyan értelemben volt Abrahárn,
hogy Isten választotta -ki őt, és hogy Ábrahám hűségesen ragaszkodott

, Istenhez, életével pecsételte meg am, amire őt Isten elhívta,
Minket ez az ige arra figyelmeztet, hogy hitünk, kegyességünk soha-

sem maradhat üres szó, nem is zárkózhatik be imádságos életünkbe, ha-
nem mándennapunkat kell formálnia. Isten "barátainak", azaz olyan hí-
véknek kell mutatkoznunk, aIaJk életükkel tanúsítjáík hűségüket iránta;

nLegyen meg a te akaratod!"

Számtalanszor elimádkoztuk már a Míatyánk harmadik kérését, S
talán kevesen vannak, akik nem vették még ajkukra ezt a' kérést az
élet egy-egy nehéz sörsfordulójánál, különösen is akkor, arnakor koporsó-
nál állottak. Ilyenkor össze szoktuk kapcsolni, ezt a kérést Jéz~ imád-
sagával a Gecsemáné kertben: "Vidd, el tőlem ezt a poharat; mindazáltal
ne az én akaratom legyen meg, hanern a tied!" (Mk 14,36).Ha így imád-
kozzuk a Miatyámkot, akkor az az Isten akaratába való belenyugvásnak,
a lemondásnak és az érthetetlen sorscsapásedoba.való beletörődésnek az
ímádságává lesz.

Pedig egészen megszűkítjük a harmadik kérés értelmét és vele együtt
mindazt, amiért Jézus tanítványait ímádíkozni tanította, ha azt így értel-
mezzük. JézUJ..'" nem olyan tanítványokat akar, akik csüggedten beletö-
rődneik a sorscsapásokba és akik a kegyesség legfőbb megnyilatkozásá-
nak a változhatatlanba való belenyugvást tekintik. Ellenkezőleg, Jézus
arra tanít, hogy könyörögjünk Istenhez: vigye véghez ebben a világban
is éppen úgy az Ő akaratát, mint ahogyan az a mennyben az ő örökké-
való birodalmában megvalósul. Isten mindig a jót akarja, - ebben a ví-
1á,gJbanis; Tehát azt akarja, h~ valósulion meg a szeretet, az ő szent
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oreme -és a békesség, viszont tűnjön el, semmásüljön meg a gonoszság,
az elnyomás és kízsákmányolás, az önző érdekek érvényesítése mások ro-
vására, minden civódás, háborúság és háború az egyes' emberek közt ép-
pen úgy, mint a népek között.

Amrkor mint Jézus tanítványai könvöröghetünk Istenhez, aki nekünk
minden jó adománnyal bővelkedő mennyei Atyánkká lett Krísztusban,
akkor azonban nern úgy ímádkozunk, mdnt alkik ölbe tett kézzel' várják,
a mennyei csodát, Az imádság, amelyre Jézus tanít mínket, kötelez is:
kötelez arra, hogy mi is ennek a szent, [ó :és tökéletes isteiu akaratnak
a cselekvői Iegyünk. Igazán és helyesen em az imádságot csak megujult
szívvel és megazentelt é1ettel lehet imádkozni. Emlékeztessen minket ez
az imádság mándig arra, hogy magunlk is valósítsuk életüDlklben azt,
amiért ímádkozúnk. .

;,Szabadíts meg mínket a gonosstőlt"

A Miatyánk utolsó kérését sokszor imádkozzuk úgy, hogy abba bele-
visszük személyes elképzelésünket arról, ami "gonűsz". Ilyenkor főként
arra gondolunk, amí n€l..~ünlkszemély szerint Látszik gonosznak, ami ne-
künk árt, vagy ami életünket nehezíti, sokszor bizony belecsúsznak ebbe
a kívánságba a kisebb-riagyobb kellemetlenségek, olyanok is, akitcet sze-
mélyes ellenségeinknek gondolunk vagy feltételezünk. Ha így imádkozzuk
a Miatyársk utolsó kérését, akkor már-már személyes érdekeink szolgá-
latába állít juk ezt a könyöngést: Isten szabadítson meg rnínket attól, amit
mi gonosznak gondolunk, érzünk, vagy tapaszbalunk.

De semmivel S€II1l forgathatjuk ki a Miatyánkot eredeti, jézusi értel-
méből jobban, mint ha' azt emberi érdekeink szolgálatába állít juk. Ami-
kor Jézus arra tanít, hogy könyörögjünk a "gonosz" hatalmából való sza-
badulásért, akkor először is arra kell gondolni, amiben a gonoszság össze-
sűrűsödík: arra az ősi gonoszságra, amely kiszakft minket az Istennel
való élet· boldog tisztaságából, bűnre csábít és bűnben sorvasztj a életün-
ket. Ez a' kérés először is saját magunkra fordítja tekíntetünket: bennünk
is ott székel a gonoszság sok mándenféle fajtája: önzés, hiúság,irí,gység,
gonosz kívánság mások iránt, paráznaság, mások életét megrontó csele-
kedetek, - és loí tudná még megmondani, rnennyi mdndenféle fajtája a
gonoszságnak. Első sorban azért könyörgünk ebben az imádságban, hogy
lsten szabadítson meg a saját gonoszságunktól, amely tönkre teszi a-ma-
gunk és mások életét, szabadítson meg 0gy,hQ,,"Y megujítja életünket
Szentlelke erejével.. De 'a felebaráti szeretet arra indít, hogy e könyörgés-
sel ne csak magunkra gondoljunk, hanem azokra az embertársainkra is,
akik éppen úgy szenvednek a gonoszság hatalma alatt, mint mi magunk
és könyörgünk azért is, hogy Isten vegye el a világban a gonoszság ha-
talmainak erejét, tegye erőssé és diadalrnassá az Ő jÓ8'á~t, szeretetét és
békességét.

Dr; Karner Károly
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Te Titusoddal hajdani őseid

Várába gyűltél, hogy lebeqő ,hajónk

A bölcs tanács s kormány figyeimén

AlIni-tudó leqyen a habok közt.

Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet!

Órdítson orkán, jőjön ezer veszély;

Nem félek. A kUrt harsogását,-

A nyihoqó paripák szökését

Ez idén kettős Berzsenyi jubileumunk van. 1776 május 7--én született

a költő, tehát most májusban van születésének 180. évfordulója, s 1836.

fe,bruár 19-én halt meg, tehát februárban van halálának 120. évfordulója.

'Be1'zsenyi Dániel a magyarság legnagyobb költői közé tartozik. Németh

László Berzsenyi könyvében, amely .1938-ban jelent meg, lerázta az isko-

lák porát a Berzsenyi-költeményekről s kitűnő érveléssel megmutatta,

hogy Berzsenyi Dániel nemcsak nagy költő, hanem nagy ne1l(zet,i tanítónk

is. Szül(?földjén maradt s szülőj.öldjét s az egész országot rendületlen

erőnek érzi 'és érezteti, s egész emberségével a nemzeti közösség költője.

Minden szóban ízt, meglepetést, ingert tartogat. Roppant erő és rendü-

letlenség árad verseiből, Horatius, a latin költő, aki annyira szeretett,

ledér voit Berzsenyihez képest. Berzsenui egy reális, erős emberséges,

művelt és boldog ,magyar,t akart látni hazájában. Nekünk evangélikusok .•

nak, akikhez hite és tájékozódása révén is tartozott, egyik legnagyobb

iJrökhagyónk ez a költő. Ismerjük meg közelebbről, olvassuk újra s újra

nagy költeményeit. Itt közöljük "A magyarokhoz" c. két költeménye

közül az egyiket, hogy a Berzsenyi-képet kidomborítsuk,

A MAqV AROKHOZ

Forr a viláq bús tenqere, ómagyar!

Adáz Erynnis lelke uralkodik,

S a' föld lakóit vérbe mártott

Tare dUhös viadalra' készti.

Egy nap lerontá Prusszia trónusát.,

A balti partot s Adria öbleit

Vér festi, s a Cordillerákat

S Haemusokat zivatar borítja.

Feqyvert kiáltnak Baktra vidékei,

A Dardanerák bérc ei dörgnek.

A népek érckorlátl dőlnek,

S a zabolák s kötelek szakadnak.

62

Bátran vigyázom. Nem sokaság, hanem
Lélek S szabad nép tesz csuda dolgokat,

Ez tet1te Rómát föld urává,

Ez Marathont s, Budavárt híressé.



SORBAN IMRI: ÉS A DOI<TOR
irta: SZAMOSKÖZl ISTVÁN

Az őszikék rejtelmes zenekara végevárhatatlan egymásutánban
húzta, húzogatta az egyetlen egy ütemre terjedő melódiát:

- Mijjér ... mijjér ... - hallatszott be a mélységes sötétség-
ből a kitárt felső ablakokon keresztül. Sorbán Imre legalábbis így

. hallotta. így illett a lelkébe, amint .ruhástól végigdőlt az. ágyon és
a lecsavart petróleumlámpa árnyait nézte a mennyezeten, Nézte ~re-
sen, hogy el ne aludjék.

- Miért is - kérdezte magától. - Miért is ilyen nehéz ez az
én nyomorult életem? Baj, baj után. Miért nem lehet aludni most
nagyot, jót, mélyet, amikor az ember gel:!ed bele a munkába. Azt
se tudja, szántson, kaszálj on, gyűjtsön, hordjon ...• és akkor itt van
.ez a gyerek. Ez az egyetlen egy, a kis Imrus, Ott veri a láz, csak
úgy dobalja magát. Még az Isten is elhagyta az égben.

- És egyáltalában, az az orvos is hol a nehézségbe késlekedik?
Elmúlt már tíz óra, sőt fél tizenegy is, ő pedig kora délután üzent
érte. .

Az ám, csakhogy az orvost is meg kellene hallgatni. Majd az
.elmondaná, hogy még délben szüléshez ment, éppen a másik határ-
szélbe. Onnan estefelé ért haza; akkor megt a motorja cserben-
hagyta. A rendelő tele VOlt. No, hamar, hamar csak. Az is megvolt.
akkor gyorsan elő abiciklit, de csak a Iábhajtásút persze s azzal
aztán irány Öntőpusztára,ki Sorbán Imréhez. Hát így volt az, de
azt itt a tanyai éjszakában, honnan tudhatná az ember? .

Most csörren a csöngő, fogják a kutyák is s .afíatal gazda fel-
pattan, ugrik a nyitott konyhaajtóhoz:

- Kormos, Petár, nem mentek! Hó!
Kiss doktor úrnak nem újság sem a kutya, sem a tanyai éj-

szaka. Mindkettövel sűrűn van dolga. Be is hajt egész az ámbitusig.
Most hunyorgat a lámpafénynél. Dűti a kerékpárt az. oldalnak s.
már bent is van. Törülgetí a szemüvegét, úgy kérdi:

- Hány éves a gyerek? - Tizenkettő.
- Most múlt augusztusban -teszi hozzá Sorbánrié, aki eddig

a tüzet tartotta életben kint a konyhában. Hátha kell vizet forralni,
tavaly is kellett. Alacsony, gyorsmozgású, barna fiatal asszony, most
olyan ijedt, hogy maga se tudja, mit csinál. Odafurakszik a gyerek,
meg az orvos közé, Ő költögeti, rázza. ..

- Imriském, Imriskérn te, nézd csak, itt a doktor úr l
De biz a gyerek nem ébred, alszik mélyen. Gyorsan. rövideket

lélegzik. Erre minden· ok megvan. A doktor a lámpánál nézi a 'hő-
mérőt s csak ennyit mond:

- Negyven egész egy tized - azt is inkább magának szánta.
Aztán felülteti a gyereket, hátulról, a fejénél emelve. A fiúcska

kinyitja a szemét, de nincs megijedve, vizet kér, Iszik. Áz orv JS
egyre hallgatja, hallgatja a tüdejét, kívált jobboldalt, a lapockája
alátt. Aztán visszafekteti és így szól:
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.••.••Tüdőgyulladás. A jobb oldalon, kezd5dő füd5gyulladás. Nem
kell megijedni, gyógyítható. Hanern penicilin kell, mégpedig min~
hamarabb,' Nyúl is a táskájá után, de ahelyett a szemüvegéhez káp,

.mintha az akarna leesni. Pedig csak eszébe villant, hogy arrii nála
volt, azt délután el is használta, meg Is feledkezett róla, vagyís most
otthon sincs gyógyszere. Mire ez az ember megfordul a városból . , i

nem, az. nem jó. Töpreng .
. Egészen fiatalember, négy éve praktizál. Magas homlokú, hátra-

fésült lobogó hajjal. Széles a válla, jó nevű súlydobo volt főiskolai
viszonylatban, szóval ide való ember, ide a sokféle tanyára, az erős
munkába.

Ütögeti a Iáamérő tokjával a térdét s egyre azon gondolkozík,
hogy - amikor nincsen penícilin - mit kéne csinálni, hogy legyen?
Tizenhárom kilométeere a patikától éjféltájban. Egyszer csak --"'
mint aki pofon-egyszerű dologra eszmélt -'- jókedvűen csap a rnel-
lette üldögélő Sorbán Imre vállára s nevetve mondja neki:

-- No, nézze már, még ilyet! ... Fától nem látjuk az erdőt! Hát
itt van a szomszédban a "Petőfi" tsz, augusztus elején kaptak egy;
nagy merrtöládát, magam rendeztern össze, abban van. Abiciklim
meg amott van, a lámpa kitűnő, felugrik rá, átmegy, felkölti az
elnököt, áthoz egy ampullával és megvan. No; menjenvcsak gyorsan.

Az ember az asszonyra nézett, az meg az urára, aztán míndket-
ten az orvosra, maj d megint egymásra.

Nem, itt most nem lehet szólni. Ki tudja milyen ember ez az
orvos. Igaz, azt mondják nagyon rendes egy ember, kornoly, hatá-
rozott, de azért derűs, vidám. Szeretik is, ez mind igaz lehet, de

. erről azért nem keU beszélni. Inkább elmegy Sorbán Imre Uti Gá-
borhoz, az elnökhöz, pedig, ha tudná ez a doktor, hogy mit kért,
mit ajánlott most, tán inkább nem mondta volna.

Ö megy most Uti Gáborhoz éjnek idején, pontosabban éjfélkor,
hogy kirázza az ágyából és azt mondja neki: . ,,'

- Eljöttem, Gábor ... S hogyan mondja majd tovább? Eljöttem
téged megkérni. Téged, akinek úgy megmondtam a magamét akkor.
Igen, akkorv-amikor otthagyta a termelőszövetkezetet, amikor kilép-
tek ők, tizenegyen. Akkor lássalak, amikor a hátam, közepét ..•
Igen, igen, tagadhatatlan, ez·volt az utolsó szava Utihoz, aztán be-
csapta az ajtót. Hát most mégis látni fogja.

Mindezt azonban már a kerékpáron gondolta végig-. amint du-
ruzsolt a dinamó és a kis sugárvető pásztázfa a tarlót.' A futónád
szélén betordult. Maga se tudta miért, hiszen erre volt hosszabb az
út. Kellett az a perc is. '

Törődött iső a kutyákkal, lesz, ami lesz. Hogy is volt az negy-
venháromban? Valahol lengyel földön történt, az is így éjszaka.
Akkor se akartakimenni. Minden bokorban egy-egy halál volt. Igen
ám, de .egyszer csak elordította magát a zászlós úr:

- Amelyik emoer még egyszer megtorpan. úgy lelövöm, mint
a kutyát, megértették?
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l!:rde1{es, mos] emlékszik ... milyen hosszan, milyen sokáig ment
becsukott szemrnel, előre tartott manlicherrel. Most is úgy tartotta
a kerékpár szarvát, mintha fegyverrel rohamozoa, Aztán tllJii~an
zörgetett, - Ki az? - hallatszott bévülről. '

- Én ... Én a ... Sorbán Imre - lökte ki magából.
Na, Uram Isten, mi lesz.
Egy darabig nem volt semmi. Szöszmötölés odabenn. Gyufa vil-

lant, lámpafény nőtt a szobában. Aztán a kulcs gyors egymásután-
ban kettőt nyikkant.

Ingben, gatyában állt ott Uti Gábor, jobbjával a kilincsen, bal'
kezéhen a lámpával. ,

- Mi van, Imre? Mi történt? Te vagy az? Gyere be!
Két lépcső volt a levélajtóig. De nagyon magas néha két lépcső;
De azért fel lehet rajta jutni. '
- Baj van, Gábor, nagy baj van.
- Azt gondolom, Imre, ha te éjfélkor énhozzám jössz.
A gyerekkel van a baj, Gábor, Imrussal. Ott vár Kiss doktor,

nálunk, tüdőgyulladás kezdődik Imr-usori s penicilin kéne, egy.'
Egyetlen egy, meghozzuk. meghoznánk becsülettel... azt mondj a a
doktor, hogy nálatok lenne, ha adnál ...

Na, ézt így kellett kimondani egyszerre, vagy sehogy, vagy soha.
Aztán az legyen most már, ami lesz.

De Sorbán Imre most tévedett, mert nem az lett, arrnnek lenni
kellett volna - szerinte. Az lett, hogy az elnök igen elkomolyodott:

- Na, Imre - mondta -, 'akkor nálatok valóban nagy baj van,
Szegény gyerek. Várj csak ... hogyne adnánk, persze, hogy adunk.
De már meg az a kulcs hol is van.. mert itt annyi a kulcs, hogy
elég benne eligazodni. Várj csak!

És Sorbán Imre várt. Úgy várt, hogy a lámpa mellé nézett, föl
a falra. Ott képek voltak. ilyenek-olyanok, azonban azokat ő nem
látta most sehogyan., Inkább arra erőltette magát, hogy meg ne
látsszék rajta, az Istenért meg ne látsszék rajta! Az elnök a parányi
hosszúkás, sárgaburkclatú dobozkával tért vissza.

- Itt van, Imre, úgy tudom, egyszerre nem kell több, De ha
kéne, hát van. Csak siess vele, meglásd milyen hamar rendben lesz,
meglásd: elfújja ez a bajt.

- Köszönöm, Gábor ... - kezeltek gyorsan, de most aztán
.ment ez a bicikli. Érdekes, pe-dig felfelé vitt enyhén az út, de néha
felfelé könnyebb menni, mint le a lejtőn.

A gyerek azt se mondta sssz ... nagyon elesett volt, erőtlen.
Az injekció simán ment s a beteg tovább aludt. Hanem ezt az olajos
fecskendőt csak ki kell mosni, ha mindjárt éjfél után egy óra van
is. A doktor az asszonyt kérte meg:

- Legyen szíves már alaposan forró vízben kimosogatní,
- Na, megvan tehát. Mi is van még hátra? '
Ezen gondolkozott az orvos, mivel elővette a fáradtság.' Ja,

igen ...
- Nohát, akkor én most esztéká receptre felírom ezt a gyógy.•
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szert, aki megviszi a "Petőfi"-be, meg ~gy másikat is felírok, arra
holnap lesz szükség. Azzal vette elő a piros nyomású vénytömböt.

Hő, a mindenit! Hát mégiscsak meg kell mondaní. Mégiscsak. .
Nem lehet elhallgatni.

- Doktor úr, kérem - töri a szót Sorbán _o, ne arra a receptre
tessék írni. Másikra. Mi nem vagyunk esztéká tagok ...

- Dehogy nem. Minden tsz-tag az itt. Hogy ne lennének?
- Kiléptünk, doktor úro Azért nem vagyunk tagok. .
Az orvos nem szólt semmit. Fekete-fehér nyomású privát tömb-

jét tette maga elé és mindent felírt rá. Csak, ahogy átnyújtotta, ak-
kor kérdezett ennyit:

- És miért léptek ki ... vagyis mért nem lépnek vissza? Jobb
így maguknak?
, - Doktor úr ~ kezdte Sorbán -; doktor úr is azt kérdi? Dok-
tor úr, aki szabad ember? Tessék nézni .. _ én sohasem voltam cse-
léd ember... Ezt nem rossz szóval mondom, mert azt. én se he-
lyeslem, hogy úgy vólt, ahogy volt. Azt se mondom, hogy itt nem
megyen minden rendesen. nem, az Isten is megverne érle. Uti Gá-
bor becsületes ember s a tagok is azok. Megy is .ez itt jól. Hanem
azt tessék megérteni, hogy aki nem volt cseléd, aki a magá embere
volt, az nem veszi fel azt, hogy este így' rnondják neki: te holnap

.. ezt csinálod, te meg 'ezt, te oda mégy, te meg ernide. Ezt a doktor
. úrnak meg kell érteni, a doktor úr szabad ember..

- Igen, én szabad ember vagyok s oda megyek, ahová akarok
'Ma este például mozijegyünk volta feleségemmel, maga tudja, hogy

. fiatal házas vagyok. Igen, mozíjegyünk volt, azonban Sorbán Imre
nekem azt mondta:

- Kiss doktor, te nem mégy ma moziba, hanem huszonhat
kilométert bíciklízel az éjszaka, kijőssz hozzánk, itt eltöltesz két órát .
és hajnalban fogsz 'lefeküdni. És - lássa - én nem mondtam azt,
amit maga. Én nem mondtam, hogy nekem pedig egy Sorbán Imre·
nem parancsol, oda megyek, ahová akarok. Hanem azt mondtam,
hogy oda·megyek, ahol szükség van rám. Érti, ahol hasznos lehetek;
ahol a többi ember életét segítem. És látja, közben azért én nagyon
szabad embernek érzem magamat, annyira, hogy mindent elmond-
tam magának."

r A doktor szíve beleforrósodortt, hái még hozzá tette:
-- És látja, itt hibázik maga és a többiek. Maga akkor volt hűt-

len, amikor legnagyobb szükség lett volna magukra! Mint engem,
úgy hívták magát is: nézd, segíts rajtunk. Úgy jobban leszünk.
Egészségesen halad az, ami nélkületek beteges... ilyesmiről volt
szó. És én minden ilyen esetben megyek, ha 'hívnak.

Az őszikék hazáig kísérték Kiss doktort biciklijével. Sorbán Im-
rétől pedig ütemesen kérdezgették: mijjjért ... mijjjért?

És másnap, amikor' Imre megvitte a gyógyszer-adósságot, hasz-
szasan elbeszélgetett Uti Gáborral arról, hogy milyen lesz a Sorbán-
család jövendő esztendeje akkor, amikor az áldozatokat és a [ava-
kat a közösséggel együtt hozzák és élvezik,
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Mennyi föld kell az embernek?
Irva: Tolsztoj Leó

pahom szomszédasszonyának egy kis földbirtoka volt. Százhúsz
gyeszjátín. Az asszony azelőtt a legnagyobb egyetértésben élt a

parasztokkal, sohasem pántotta őket. De most egy leszerelt katonát fo-
gadott fel intézőnek, az meg állandóan bírságolta a parasztokat. Akár:"
hogy is vigyázott Pahom.. hol a lova járt a szomszédasszony zabjában,
hol a tehene tévedt bele a szomszédasszony kertjébe, hol a búa'jai legel-
tek a szomszédasszony legelőjén. Mindenre bírság jár.

Télen az a hír járta, hogy a szomszédasszony el aikarja adni a föld-
j&tés az intéző meg akarja venni. Ennek hallatára a parasztokIgen meg:
ijedtek. Ha az intézőből földbirtokos lesz - gondolták -, se vége, se
hossza nem lesz, a bírságoknak. .

Ostromolták a szomszédasszonyt, hogy adja át a birtokát a község-
nek. S mert hajlandók voltak többet adni érte, az asszony beleegyezett.'
A parasztok összegyűltek egyszer, összegyűltek másodszor, de sehogy sem
tudtak megegyezni. Elhatározták, hogy kiki annyi füldet vesz, amennyit
tud. A szomszédasszonynak ez ellen sem volt kifogása ..

Mikor Pahom meghallotta, hogy -szomszédja húsz gyeszjátint vett é$!
a vételár felére haladékot .kapott, megirígyelte. Megtanácskozta a dolgot
feleségével: "Földet vesz a többi paraszt, nekünk is szereznünk kell vagy
tíz gyeszjátint." .

Száz megtakarított rubelük volt. ELadtak egy csikót, a méhkasok felét
és a fiúkat elszerződtették munkába. Ilyenformán ősszekaparták a pénz
felét. .

Pahom kíszemelt magának tizenöt gyeszjátínt egy kis erdővel és' tár-
gyalásokat folytatott a szomszédasszonnyal, Megtörtént az alku, ittak rá
áldomást és Pahorn foglalót is adott. Beutaztak a városba. megfogalmaz-
ták a szerződést, Pahom megszerezte a vételár felét és kötelezte magát,
hogy a maradékot két éven belül kifizeti.

Szóval Pahomnak földje volt. Pénzt vett kőlcsön a sógorától, vető-
magot vásárolt és bevetette birtokát. Már egy év múlva a szomszédasz-
szonynak is, a sógornak is le tudta róni az adósságot. Pahorn mcst föld-
birtokos volt. Saját birtokát szántotta föl, saját földjén kaszálta 'a szé-
nát és saját rétiére hajtotta barmát. Pahorn nem is tudja, hogy örüljön,
úgy .Iátja; hogy az ő földjén más a fG és más virágok teremnek rajta.
Azelőtt .ezt a földet is' olyannak látta, mint minden egyéb földet, rnost
viszont ezt különleges Iölddarabnak nézte.

Pahom örült az életnek, Minden [ó lenne, csak a többi paraszt ne
bántaná az 'Ő földjeit és ne legéltetné az ő rétjé'l1 a jószágot. De azok
továbbra is az Ő, határára hajtották a teheneket és éjjel idegen lovak ta- '
postálc a gabonáját. Pahom elkergette a lovakat és eleinte nem harrgu-
dott a gazdáikra. De .aztán elfogyott.a türelme és bepörölte őket a ke-
rületi bíróságnál. Pedig tudta jól, hogy a parasztot a szükség kergeti erre
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és nem a gonoszság. Mégis - gondolta - meg kell őket tanítanom, mert
különben mindenemot lelegelik,

A bíróság segítségével nem egyszer tanította móresre a parasztokat
Pahom, nem €b")' parasztot ítéltek birságra. Úgyhogy "a szomszédok kezd-
tek nem jó szemmel nézni Pahomra. Mindenkivel rossz lábon állt. Ha
földbitioka meg is nőtt, a községben egyre szűkebb és szükebb lett szá-
mára a hely. '

Híre Járt, hogy sokan költöznek az új Volga-parti telepekre. Pahom
házában ült. Egy átutazó paraszt éjjeli szállást kért. Pahorn 'a parasztot
ott tartotta éjszakára és bőségesen rnegtraktálta étellel-itallal. A paraszt
.azt mesélte, hogy az Alsó-Volgamellékről jön. Ott sokan telepedtek meg.
Felvették őket a községbe és minden léleknek tíz gyeszjátín földet utal-
tak lu: na~':1s'lerüföld, gyönyörüség a kövér kévéket látni.

Panorn elragadtatással hallgatta. Gondol)a magában: mit is vesződöm
én itten, amikor, élhetek' jól is. Eladom a földet és a házat, azon a pén-
-zen megtelepszem az Alsó-Volgán és birtokot vásárfok. Ut a szűkösség
miatt állandóan vesze..l{edni'kell az embernek.

Nyár idején útnak indult: Szamáráig hajón ment a Volgán, onnan
négyszáz versztet gyalog, Mikor helyben volt, mindent olyannak talált,
ahogy mcsélték. Összel. hazautazott, földjét, házát, Jószágát nyereséggel
eladta, kijelentette magát a községből, megvárta a tavaszt és családjával
e'gyütt az új földre utazott,

,Ott Pahom, családostul, egy nagy faluban letelepedett és beiratko-'
zott a közsógbe. A község öregert megvendégelte, rnire, azonnyomban
kiállitottáJk az összes okmányokat. Öt lélek számára ötven gyeszjátin föl-
det utaltak ki a legelőn kívül, Pahom kiépítette a gazdaságát és jószágot
vásárolt. Most csak az a föld, amire lélekszám szerínt jussa volt, duplája
volt az előbbinek. És milyen termékeny földje volt! Pahomnak mindene
bőven termett és annyi jószágot tarthatott, amennyire kedve tellett.

- Miközben még befektetéseket eszközölt é,.-, rendezte a gazdaságát, rnin-
'den gyönyörűnek látszott. Mikor aztán már meghonosodott, ez a föld .s
szűk lett neki. Nemsokára kedve kerekedett rá, hogy, mint mások, ő is
kemény búzát vessen, de a földben, amire lélekszám szerint jUssa volt,
kevés volt a búzatermő föld. Előbb pusztai perje-földre, vagy pedig uga-
ron vetik a búzát, egyszer vetik, aztán két évig parlagori hagyják a föl-
det, amig újra benőtte a pede. Lágy föld, az van elég, de ez csak a rozs-

o nek jó, a búza a kemény földet szeretí. Pahom az első évben búzát ve-
tert a oirtokán. A búza kitűnően megtermett é" erre Pahomnak kedve
kerekedett móg: több ~öldre. Ügynöl-höz ment és P~y évre földet bérelt
nála.- A vetés bő termést hozott. Sajnos, a föld mcssze feküdt a falutól
és pahomnak vagy 15 versztnviről kellett behordama a termést. Pahom
látja, hogy a környéken, majorokban, parasztok élnek és megsz-edik ma-
gukat. Mennyivel jobb lenne, ha bérlet helyett földet vásárelnek és szín-
tén egy majorba fektetném a pénzemet. Akkor egy jól kikerekített bir-
tok lenne a kezemben!

Összekerült Pahom egy paraszttal. ak! .tönk-ejutott és olcsón túl akart
adni 500 gyeszjatinos birtokán. Megegyeztek: Pnhomna:k 1500 rubelt kel-
lett fizetnie, az .ősszeg felét azonnal, a másik felét később.



Ebben az időben egy. áltutaz<;· vá....ro-os tért be- Pahom udvarára. Teát
júta.k és beszélgettek erről is, arról is. A vásáros elmesélte, hogy messzi
tájról, a baskirok vidékéről jön. Ott vett magának földet, 500 gyeszjáJtin
körül és 1000 rubelt fizetett érte. "CStak a falu öregjelt kell 'egy kicsit
megkenní" - magyarázta -, és kaftánokat és szőnyegeket osztot tam
köztük szét, ioo rubelembe került a dolog. Azután egy láda teát is el-
osztogattam és míndenkínek adtam pálinkát, amennyi csak beletér. Egy
gveszíátín 20 kopek embe került. Itt a szerződés, A' folyómentí rész és a
puszta: csupa szűzföld."

Pahom tovább kérdezősködött,
A vásáros így folytatta:
"Am a földet egy év alatt sem tudod megjární. Baskir ország az

egész. Az emberek. buták, mínt a birkák, majdnem ingyen lehet ott vá-
sárolni."

Pahom azt gondolta magában: Minek is. vegyek én az én ezer rube-
lemért 500 gyeszjátint és ráadásul még adósságba is verem magam, mí-
kor ugyanezért a pénzért óriási birtokot szerézhetek magamnak.

Pahom megérdeklődte, hogyan kerül az ember a baskirokhoz. A vá-
sáros távozása után útra kelt. A gazdaságot a feleségére ha.gyta, csak
egy bérest vitt magával. Átutazóban a közelí városban egy láda teát,
ajándékokat, pálinkát vett, ahogy azt a vásáros ajánlotta.

Kocsiztak, kocsiztak, már 500 versztnyi utat tettek meg. A hetedik
napon elértek a baskírok nomád táborához és mindent úgy találtak, ahogy
a vásáros mesélte, A baskírok a folyó mentén, a pusztában sátrakban
laknak. Nem szántanak és nem esznek kenyeret. A tehenek és a lovak
a pusztán legelnek Asátrak mögé vannak kötözve a csikók, naponta
kétszer odahajtják a kancakat A lótéjből kumiszt készítenek. A kumiszt
az asszonyok összerázzák és sajtot csinálnak belőle. A baskir henyél,
csak kumiszt és teát bzik,' birkahúst eszik és furulyázik. Mind kövér é.s
jókedvű, egész nap mást sem tesznelk itt, csak mulatnak. A nép nem ért
oroszul, .de barátságos. Mikor a baskírok meglátták Pahornot, kiléptek sát-
raikból és körülvették a vendéget. Tolmács is akadt és Pahom elmon-
dotta, hogy földvásárlás dolgában jött. A baskírok mondták, hogy örUl-
nek, megfogták Pahomot, a [ó sátorba vezették, leültették egy szőnyegre,
puha vánkost tetteik alája és teával, meg kumisszal itatták. Egy birkát
is levágtak és megkínálták hússal Pahomot. Pahom a kocsijából elő-
szedte a láda teát és a többi ajándékot és szétosztotta. A baskírok örül-
tek és egyre beszéltek egymással. Aztán felszólították a tolmácsot, hogy
..beszéljen.

- Azt mondják, hogy megszerettek téged. Nálunk az a szckás, hogy
a vendégnek mindenben kedvében járunk, ajándékért ajándékot adunk.
Most rnondd meg, mi tetszik itt neked, mivel ajándékozzunk meg?

- A legjobban a földetek tetszik - felelte Pahom, - Nádarn oda-·
haza, szűken vagyunk és már minden föld meg van munkálva. A ti föl-
detek sok és [ó, Még sosem láttarn ilyen földet.
.. A tolmács lefordította Pahom szavait.

A baskírok újra összedugták a fejüket. Aztán a tolmács így szól:
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- Azt mondják, hogy annyi földet adnak neked, amennyit csak
akarsz. Mútasd meg a kezeddel, mely ik földet .akaro«, a tied lesz.

Erre egy rókaprém-sapkás ember lépett közéjük. Ez volt vezérük,
Pahom azonnal átnyújtotta neki a legjobb kattant és öt font teát is.

A baskírok beszéltek vele. A vezér hallgatta a beszédet, mcsolygott és
ezt mondta oroszul:

. - Rendben van. Végy magadnak földet ott, ahol akarsz. Van itt
föld elég.

Pahom azt' felelte:
- Köszönöm a [ó szót. Sark a földetek, nekern meg kevés kell. Csak

azt kell tudnom, melyik föld lesz az enyém. A földet' le kell mérní és
nyugtát kell írni róla. Ti [ó ernberek vagytok, földet adtok nekem. De
lehet, hogy a gyerekeitek visszaveszik tőlem.

A vezér nevetett.
- .Lehet szó róla - bizonygatta. - Olyan szerződést kötünk, hogy

am senki fel nem oldja. Van e.gy írnokunk. beutazunk a városba és min-
dent elintézünk.

-'- És milyen árat kértek?
- Az' árat így szabtuk meg: ezer rubel maponként, Egy feltételünk

van: ha a nap folyamán nem térsz vissza arra a helyre, ahonnan k iiri-:
dultál, a pénzed elveszett,

- De hogyan jegyezzük meg, merre jártam?
- Ahol elindulsz, . mi megállunk, a legényeink majd utánad lova-

golnak. Ahol parancsolod, cölöpöt vernek. Aztán mi ekével, cölöpről cö-
löpre, barázdát húzurrk. Olyan kört csinálj, arnilyet akarsz. De nap-
lernente előtt ott légy, ahonnan kiindultál. Az egész föld, amit körül-

,jársz, a tied. .
Pahom beleegyezett. Elhatározták, hogy hajnalban útrakelnek. beszél-

gettek még egy darabig, kumiszt és teát ittak és birkahúst ettek. Mikor
beállt p.z éjszaka, Pahom aludni tért. A baskírok- szétoszlottak. Elhatá-
rozták, hogy kora reggel összegyűlnek és napkelte előtt helyben lesznek,

Pahom nem tud elaludni. . Állandóan a földre gondol. Hej, mít is fó-
gok én itt berendezni. Ötven. versztet csak megjáro-k egy nap alatt - a
nap most hosszú -, ötven verszten belül tízezer gyeszjátín fekszik. Senki
előtt sem kell hajtonganom. Annyit szántok föl, amennyit akarok, ami
megmarad, legelőnek hagyom. Pahom egész éjjel nem alszik, Mái.: hajna-
lodik. Ideje útra' kelni a merbeszélt helyre. .

Pahom hívta' a bérest, aki a kocsiban ült, befogatta a lovát és felkel-
tette a baskírokat, .

Mikor a reggeli nap vörösre testette az eget, a dombra mentek ki és
összegyűltek egy csoportba, A vezér Pahorn felé közeledett és kezével a
pusztára mutatott.

- Amerre a szemed lát, minden föld a míérsk. Válassz kedved sze-
rint.

Pahom szeme csillogott: messzíre nyúlik el a föld, sima, mint a ténye-
rem es tekete, mint a mák. Van, ahol embermagasságtg nő a fű. A ve-
zető levette rókaprém-sapkáját, a domb közepére tette és így szólt:
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~ Ez a [elzés. Erre tedd a pénzedet. A' béresed is itt fog állni, innen
indulsz el és ide térsz vissza. Az egész föld, amit körüljársz, a tiéd.
. Pahom elővette a pénzt és a sapkába tette, Levetette kaftánját, Úgy-

.hogy csak zubbonyban maradt, zsebébe kenyeret tett és egy palack vizet
kötött a derekára, kísímította a csizma szárat és útrakész volt. Gondol-
kodott, gondolkodott, milyen irányba menjen. Míndenütt gyönyörű itten .•
Nem szabad időt veszteni - gondolja -, amíg hűs van, könnyebb a járás.
A lovasok- a háta mögé állnak Iovaikkal. Mihelyt Ieltüník" a nap, elindul,
utána a lovasok. .

Nem ment se gyorsan, se lassan. Körülbelül egy versztnyi utat tett
meg anélkül, hogy megállt volna, kiadta a parancsot, hogy cölöpöt ver-
jenek a földbe. Már' benne' volt a· mozgásban, meggyorsította lépteit és
rövidesen beveretett egy második cölöpöt. Ahogy a napra néz, öt versztré
becsüli már a megtett utat. Ekkor meleg lett és Pahom levetette a zubbo-
nyá~: További öt verszt után a 'fmróság kínozta. A napra nézett és látta,
hogy ideje van reggelizni, Már [ó darabot mentem - gondolja .. De még
korán volna visszafordulni. Leült, levetette csízrnáít és tovább ment.
Most megkönnyebbült. Azt gondolja, még öt versztet megyek, aztán balra
térek, Mennél tovább megy, annál szebb a vidék. es Pahom egyenes
vonalban folytatta útját.

Most aztán már be kell kanyarodnom - gondolja. - Milyen mele-
gem lett. Elővette a vízespalaekot, járás közben ivott, még' egy cölöpöt
veretett be, aztán balra kanyarodott. Ment és ment, Magas volt a tű és
Pahomnak mind melegebbje lett. Fáradságot' érzett. Egy pillantást vetett
a napra és látta, hogy dél van. Megállt és egy darabka kenyeret evett,
Ha leülsz - gondolta -, elalszol. Kíszuszogta magát és tovább ment,
Eleinte. könnyen járt, az ételtől megjött az ereje. De a forróság ólom--
súllyal nehezedett rá és álmos lett. Érezte, hogy túlerőltette magát.

Vagy tíz versztnyi utat tett meg, ebben az irányban. Be akart balra
kanyarodni, de a táj olyan szép, olyan buján nő a fű ebben a völgyben.
Kár otthagyni: Itt biztosan nagyszerűen megterem a len. Egyenesen
megy, a vöhgy is 'az övé lesz és beveret ,egy cölöpöt. Csak most fordul.
be másodszor. A távoli domb felé néz és alig látja ott az embereket. Szá-
mítása szerint V3J,,"Y tizenöt versztnyire lehet tőlük. Túlságosan hosszú
lett a két oldal, a harmadrkat meg kell rövidíténem. Igaz, hogya birtok
így ferdevonalú lesz, de mit csinálhatok? Be kell Iordulnom, aztán egye-
nesen a dombnak tartok, sietnem kell és nem csinálhatok fölöslege", var-
·gabetűket. - Földem van most bőven. És Pahom bekanyarodott és egye-
nesen a dombnak tartott.

Pahom lábai fájnak. Felsebezte őket. Meggörnyedt, szeretne pihenni,
de nem .szabad, nincs rá ideje, naplemente előtt helyben kell lennie. A
nap nem vár. Pahom úgy siet, mintha kergetnék.

Nem tévedtem? Nem túlságosan sokat vettem? É5 ha nem érkezern
idejében? Még messze a domb és én már egészen elnyúztarn magam.

Megrázkódott, nekiiramodott és futni kezdett. A lábai véreznek, sza-
lad. Szalad, szalad, eldobja a zubbonyát, a csizmáit, a vízespalackot, a
sapkát. Eltúlo.ztam, míndent elrontottam. Nem érek oda naplementéíg,
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A nelyzet miég rosszabbodik: az ijedts,éJgtől eláíl Pahom lélegzete,
Szalad - az ing és a nadrág a testére tapadnak, a szája ki van szá-'
radva. Melle zihál, mdnt a kovácsműhely fujtatója, a szive úgy ver, mint
a kalapács, a térdei összecsuklanak, mintha nem is az övéi volnának.

Alig gondol már a földre. Igen: attól fél, hogy meghal, de nem tud
megállní.

Összeszedi utolsó erejét és rohan, a nap már az ég peremén áll, de
.a domb már egészen közel van. A baskírok integetnek. kdabálmak --o

látja a vezért, ahogy az a földön. guggol és a hasát fogj'a, A napra néz,
A nap, nagy, vörös, a földet érinti, kezd alászállni.
Most elérte a dombot; a nap leszállt. Felrohan a dombra- itt fek«

szí'k a sapka. Megbothk, elesik. és kezével' megfogja a sapkát,
- Derék legény vagy! - kíádtja a vezér. - Sok földet szereztél!
A béres fel akarja segíteni Pahomot, Ekkor látja: a szájából ömlik a

vér, Meghalt.
A béres [ajveszékel,
A vezető feláll és odadobja a béresnek az ásót: itt van, áss!
A baskírok felállnak és elmennek.
A béres maga marad a holttesttel. Sírt as Pahomnak, éppen akkorát,

amekkora Pahom fejétől lábáig: három öl,

BODROG MIKLÓS:

l.na az 'Isten mühelyében
5 il búzát is, ha meg nem őrölik,
nem lesz belőle majd az asztalon
dús, éhezőket éltp.tö kenyér -
jónéhány'éve igy bapasztatorrt,
5 nem is csodá lom, hoq)< mindig elér
kíméletlenül .süjtö pő:-ölyöd,
m'kor ke';nényen 'pusztítod, ölöd
gyilkolod, ami nem tetszik Neked,
megvallom: sokszor sulykoló kezed
vajmi kevéssé kellemes 'nekem,
és forrólevegőJű műhelyedből
már rég megszöktem volna, Istenem,
de tudom, hogy h~ formálsz valakit,
bár tűzön-vizen, keserveken át,
de kezed abból embert alakít.

Nagyon formátlan lehetek, Ut:'am,
hOgy annyit sajtolsz, annyit ka lapálsz,

míq látható lesz rajtam valami
a Te képedre formált emberarc ból
és jobban meg tudom majd hallani,
hogy mit tanítasz életről és harcról,
mert nékem ugyan )6 gyakorlatom 'van
a bűnbánatban és szóban. azonban 1

az engedelmességben már kevésbé,
kevesbé.

, Ha szétszórt szívet kovácsolsz egésszé,
fájdalom nélkül nem megy az, tudom,
S nemesfém sem tisztul meg magától,
méq cserép sem lesz a föld agyagából,
hanem csa'k tűzben, keserves úton,
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Esetlen, vidékies, rosszul vasalt öltönyében. himlőhelyes arcá-
val, klasszikusokkal mindig dugig telt aktatáskájával -- mely

klasszikusokból hosszú szakaszokat idézett, ittasan a szöveg szépsé-
gétől - hetedikesei számára szörnyen kornikus figura volt. És ha-
bár\.külseje oly sok és találó csúfnévre csábította diákjait, ebben az
iskolában is úgy keresztélték el, mint az összes előzőekben, ahol
húszesztendős tanári tevékenysége alatt megfordult: .

- Magasabb Szempontból tanár úr - mondták róla rögtön har-
madnap, miután a latin- és görögórákon negyedórákig hallgatták
elragadtatott magyarázatait. Ez a gúnynév rövidesen teljesen elta-
karta polgári .nevét,

- Magasabb erkölcsi szempontból... hm... ezt még el ken
sajátítaniok, fiúk, nem engedhető meg az oly nevetséges aljasság;
mint aminő a szomszéd dolgozatának lemásolása lenne - mondta
ezen a napon a kékeslila latin dolgozatfüzetek fölé hajolva. Az
utóbbi napokban annyira az írásbeli dolgozat egyes moridataira össz-
pontosította figyelmét - ezzel a feladattal akarta a, hetedik osz-
tályban befejezni az egész évi munkát -, hogy a borzalmas esemé-
nyekkel telített környező világ elmerült mellette, hangjai nem ér-tek
el sem füléhez, sem lelkéhez. Most éppen felemelte csontos, örökké
tintafoltos mutatóujját, hogy régimódi méltósággal bejelentse, dik-
tálni kezdi az első mondatot, enuntiationem .primam, mikor egy-
szerre ideges kopogtatás hangzott fel és a keskenyre nyitott ajtón
hirtelen belépett az intézet igazgatója. Mintha szörnyű nyomástól
fuldokolna, háttal az ajtónak dőlt, s bágyadt kézlegyintéssel jelezte
a diákoknak. hogy ülve maradhatnak. .

- Ö, spártaiak, menekülök Termopyléből - súgta Rysánek
hetedik -osztályos tanu1ó Moucska nevű szomszédjának, tréfával
próbálva elütni nyugtalanságát, mely epercben elfogta. De )VIoucska,
elsápadva egy hirtelen balsejtelemtől, meg sem hallotta pajtása sza-
vait. Tollát minden ok nélkül bemártotta a tintába és ugyanolyan
értelmetlenül füzete felső részére tette. A tollszár görögni kezdett
a tiszta lapori és minden fordulatnál nedves,· fekete foltokat mázolt
a papírra. •

- Havelka ... Moueska ... Rysánek .. ~ jöjjenek velem - hal-
latszott az igazgató izgalomtól elgyengült hangja. Magasabb Szem-
pontból tanár úr, akinek diktandóra felemelt ujját a meglepetés
egészen természetellenes helyzetbe juttatta, nyomatékosan tiltako-
zott: .

- Igazgató úr, kérem, éppen latin dolgozatra készülünk ... és
így. .. magasabb szempontból.'~. épp ezeknek a diákoknak a tá-
volléte .. e

.Magas,abb szempontból tanár
írta: lAN .DRDA

,
Kr
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A hetedikesek zavartan felálltak. Körülnéztek az osztályban,
mintha társaik vonásaiból jövendő sorsukat olvashatnálc ki. Mindnyá-
juknak egyszerre eszébe jutott a tegnapi ostoba vita az uszodában.

Az igazgató nem bírta ki 'tovább az osztályban. Gyorsan ki-
ment a folyosóra. Magasabb Szempontból tanár úr, felzaklatva a
gondolattól, hogy épp a három legjobb növendéke; akiknek latin
fogalmazására gyermekien kíváncsi, nem lesz jelen a dolgozatírá-
son, élénken gesztikulálva az igazgatá útán futott. ,

Ebben a pillanatban Havelka, Moueska és Rysánek hetedikesek,
akik már az ajtóhoz értek, sorsukkal néztek szembe. Az ajtónyíláson
át látták, hogy a folyosó nagy világos ablakánál három férfi áll,
szürkészöld bőrkabátban. Moucska még egyszer visszanézett, Sóvár
szemeivel átölelte az osztályt, mintha egy szörnyű kérdésre várt

,volna feleletet. Homlokán verejtékcseppek ütköztek ki. Havelka, aki
: az első padban ült, a helyéré szaladt, öntudatlan mozdulattal rá-
tette a tintatartóra a fedelét, aztán ismét visszatért Rysánekhez. Az
már a kilincshez nyúlt. Nem nézett körül. Nem búcsúzott senkitől
es semmitől. -

Az ajtó bezárült mögöttük. A hetedik osztály bent maradt ta-
nulói hátán végigszánkázott a jeges iszonyat. Mert 1942 júniusát
Írták akkor. '

Magasabb Szempontból tanár úr öt perc múlva tért vissza az
osztályba. A lábai úgy reszkettek, hogy alig birta a katedrához von-
szolni magát. A székre roskadt, csontos ujjaival' megmarkolta ha-
talmas, domború homlokát és egészen elváltozott, gyerekesen sirán-
kozó hangon, csendesen jajgatott:

- HaUatlan! ..:. Hallatlan! .. ;
Aztán, mégis megemberelte magát es szembenézve a rossz elő-

érzettől megkövült osztállyal, rekedten dadogta;
- A maguk maguk ... osztálytársait letartóztatták ... mi-

csoda ... képtelen félreértés ... az én ... az én ... diákjaim! ...
, , Este hétkor az utcai hangszórók szétharsogták azoknak a nevét.
akiket aznap főbelőttek, mert helyeselték a Heydrich ellen, elköve-
tett merényletet A rádió .ezek között bemondta Havelka Frantysek,
Moucska Karel és Rysánek Vlastymil nevét is.

,*,. ..A tanárok már reggel' hétkor .összegyűltek a tanácsteremben,
Némán, minden szóra képtelenül. A júniusi nap az asztal lap-

[ára esett. Húsz ember, szinte megsemmisülve az iszonyattól, úgy-
tamolygott a napsütésben, mint il legszörnyűbb sötétségben. Minden
újonnan érkező, csak megsokszorozta tehetetlenségüket. Kaltner, a
cseh tanár: fekete hajú, komor külsejű férfi, aki október 23-ára, a
nemzeti ünnepre hazafias rímeket szokott gyártani, az ablak elé' állt,
testével megszakítva a nap áradását. Egyszerre megragadott egy
széket, kezével átfogva CI, szék tám1áját, mintha támaszt keresne a
gondolatnak, amely ide-oda járkálása közben ért meg alacsony hom-
loka mögött és hisztéríkusan kiabálni kezdett:
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= Tessék! Ez az eredménye a fOl'rada1:m·asdinak! MindnyáJunkat
llIYGnlőnek.-Úgy, mint Táborban!

Az intézet igazgatója halkáR feljajdult és a szívéhez kapott,
A többiek hallgattak. Még a lélegzetüket is visszafojtották. Csak a
történelemtanár, mézesszavú, sunyi ember mert megszólalni, Akta-
táskájából kivett egy ív négyrét hajtott papirost, szétterítve az asz-'
talra tette és édeskés hangján, melyet a félelem sem változtatott
meg, mondta: .

- Kolléga urak, én feltétlenül szükségesnek tartom, hogy ha-
ladéktalanul kűldjünk egy nyilatkozatot az államtitkár úrnak és
Moravec miniszter úrnak,' amelyben őszinte lojalitásunkról, bizto-
sítjuk őket. Bátorkedtam a nyilatkozatot megfogalmazni ...

A rettenetes csendben húsz sort olvasott fel, húsz sort, telve alá-
valósággal és szolgalelkűséggel, Aztán kicsavarta töltötollát s a papi-
rost a testület legidősebb tagja elé tolva, szolgálatkész gesztussal
kínálta aláírásra. A hittantanár. a hetvenéves aggastyán, aki már
Isten tudja hány éve tanitott, reszkető ujjai közé vette az írást, és
betűről betűre végigsilabizálta a szöveget. Mikor elkészült vele, a
papirost . az asztalra ejtette. .

- En már öreg ember vagyok. Az életem végén nem fogok
hazudni ...

Elhatározták hát, hogy ehelyett a tettenért hetedik osztály diák-
jai előtt ki kell jelenteni, hogy elítélik elvetemedett társaik nyilatko-
zatát és ezt illően be kell vezetni az osztálykönyv be.

- De az Isten szerelméért, ki fogja ezt megcsinálni!
A cseh nyelv tanára és a történelemtanár egyszerre felelték:
- Természetesen az osztályfőnök!
Mindnyájan fellélegzettek, akik megszabadultak a tehertől .. Ma-

gasabb Szempontból tanár úr némán, nagy figyelemmel szemlélte
összekulcsolt kezei izületeit. A hetediknek ő volt az osztályfőnöke.

*
Mintha üres lenne a VII. osztály.

Hol van az az örökös zsivaj, a méhraj zúgásához hasonló
zsibongás? Magasabb Szempontból tanár úr kinyitja osztálya ajtaját.
De akik most érkezésére felállnak az iskolapadokban, teljesen má-
sok, mint tegnap .voltak. Csak körülbelül ismeri fel diákjait, inkább
csak a megazokott ülésrend szerint -kűlönbözteti meg őket. Mert
ezen az éjszakán valamennyi hetedikes átment az AcheTCIDfolyón,

.elkísérve azt a hármat, akiknek a helye üres.
Úgy ülnek le, mint a gépek, mikor Magasabb Szempontból ta-

nár úr elfoglalja helyét a katedrán. Nem osztály többé. Nem IS kö-
zösség már. Mindegyik egyedül van, begubózva a félelembe. Vagy a
gyűlöletbe?

- Fiúk - kezdi, de hangja már az első szónál elfúl. Nem kap
levegőt. Feláll, hogy gégéje felszabaduljon. Szegényes, gyűrött zakó-
jában, térdnél kipúposodott nadrágjában,' a himlőhelyekkel borított
csúfság a dobogó szélére áll.

7')

,
I

i
:
lj



=.. Fiúk = dadogja újra. A gallérja fojtogatja. ~ A tanári 'kar
en~em bízott meg- .. : hogy... hogy... a ~;gnapi... szornorú ese-
méríyt . .. helyesen ertelmezzem waguk eJott." hm... Magasabb
erkölcsi szempontból.... . .

Ebben apillanatban húsz .diák emelte rá a szemét, Mintha ez az
ócska, elkoptatott, komolytalan frázis egyszerre új, rettenetes értel-
met és jelentőséget kapott volna. Míntha éket vert volna közte és
diákjai közt. Vagy ... Nagy erőfeszítéssel lélegzetet vett. ·Azután
egyszerre, a fuldokló sietségével, aki fél, hogy. elmerül, mielőtt vé-
gig mondaná, kiáltotta diákjainak:

- Magasabb erkölcsi szempontból ... csak azt az egyet mond-
hatom maguknak: a zsarnoket meggyilkoini nem bűnt

Ez az egy mondat megszabadította minden feszűltségtől és zűr-
zavartól, A feje kitisztult, végtelen pontossággal ésnprólékossággal
látta most diákjait, mind a huszat, akiket ötödiktől fogva vezetett s .
akiknek szemei most az ajkán csüggtek. látta és ismerte őket: a jó-
kat és a rosszakat, a becsületeseket és az .álnokokat, a békéseket és
a vadócokat, a könnyűfejűeket és a nehézkeseket, aszerényeket és :
a tőrtetőket. Az is lehet, hogy éppen közülük valamelyik jelentette
fel Rysánekéket. Az is lehet, hogy valami apró sérelem, félreértés,
vagy észrevétlen gyúlölet új, szörnyű eseményeket hordoz a méhé-
ben. De akkor is: hogyan hazudhatna a' diákjainak? Égő vágy ra-
gadta meg, hogy: éppen ezek előtt a fiúk előtt moridja ki azt a mon-
datot, amelyet már tegnap óta gyűr le magában, amelyet ma reggel
a tanácsteremben már majdnem ki is mondott, s amelyet ki kell
mondania, lesz, ami lesz!

Lassan, csöndesen, valami nagy benső' nyugalommal mondta
osztályának, egészen a kezükbe adván magát:

- A Heydrich ellen elkövetett merényletet én is ... helyeslem!
Úgy érezte, mindent megmondott. A katedra felé fordult hát,

leült és írni kezdett az osztálykönyvbe. De alig érintette tolla a
papirost, a padokból jól ismert zaj hangzott Tel. Magásabb Szem-

.pontból tanár úr lassan az osztályára emelte tekintetet. Húsz hete-
dikes állt előtte vigyázzban, felemelt fejjel, lángoló szemekkel.

Csehból fordította:

Palotai E7'zsi

LUTHER ÖNMAGARÚL: ."úgy
szerette Isten Luther Mártont, hogy
Jézus mindnyájunkért meghalt és
külőn-lkiirlön megváltott."

• 1

szECHENYI: "Igaz ugyan, hogy
öltözete szerint fogadumk mindenkit
abelépésnél" de aszerint kísérjük
ő.t ld, ahogy viseDk.edett."
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Irta: Vidor Miklós

Meggypüros esernyőgownL
/' .

Akkoriban már olyan lázzá vadult közöttünk a gombozás, hogy mín-
den egyéb elfogíaltságot haszontalan ídőlopásnak, a felnőttek ok..•

vetetlenkedö hatalmaskodásának tartottunk. Négy-öttagú kompániánk
délelőtt, az iskolában az előző délután Iejátszott gomb-mérkőzések ese-
ményeit tárgyalta és az aznap délután sorrakerülő bajnoki mcccsek esé-
lyeit vitatta. . .

Az utolsó óra után pedig, hazafelé mentünkben, megkoplalt tízórai-
pénzünkön újabb gombokat vásáJro1tunka divatáruüzletekben, hogy kel..•
lően megerősítsük csapatunlcat,

Egyik ilyen iskola utáni. vásárlási körúton akadt meg Palkó szeme
egy különös gombon. Nem kabátra, hanem női esernyővégre való, tömör
anyagból készült, súlyos, meggypiros-színű díszgomb volt. Csak állt a ki,'"
rakat előtt és kidülledő szemmel bámulta.

- ..Micsoda bekk lenne! - suttogta el végül.
- Nem szabályos, nem kap [átékengedélyt! - vetette ellene Guszti,
- Miért ne kapna? Gomb, gomb, az nincs' benne a szabályzatban;

hogy kabátra varrják! \
- De ezt föl se lehet varrni, nincs rajta lyuk!
- Az mindegy! És amelyiknek fémfüle van, hogy le kell csípní f~

góval?
Mindannyian részt vettünk a vitában. Ki- rnelletse, ki ellene volt

Palkó fölfedezésének. Észre se vettük, hogy már kiabálunk, ágálunk a'
nyílt utcán, a kírakat előtt.

- Jó, akkor én beállítom a mamám púderdobozának a tetejét! - há ...
borgott Sanyi. - Olyan gomb az is van, mint ez!

- Szavazzunk! - ütötte föl a fejét Palkó. - Jelen van a szövetség
mínden tagja ..•...vett számba bennünket.

S az egykori Fasori gimnázium II. B. osztályának öt diákja, akikről
galamblelkű osztályfőnökünk nem is képzelte volna, hogyaP. G: L. Sz.
(Pesti Gomb Labdarúgó Szövetség) vezetőségét s egyben teljes tagságát
tesszük ki, ott, az esernyőüzlet gondosan elrendezett kirakata előtt rög.•
tönzött kőzgyűlésen - három a kettő ellen --.:...megszavaztuk, hogy ezen-
túl az esernyőgomb is teljesértékű [átékos lesz.

Ezután bevonllltunk az üzletbe, s mikor megtudtuk. hogy a nagyre-
ményű hátvédjátékos kemény nyolcvan fiUérbe kerül, megkeseredett
szívvel fordultunk ki az. ajtón. Ha összeadjuk a pénzünket, talán kítellk
belőle - de ki segítette volna hozzá ríváltsát, hogy megkaparíntsa a CSQ4

dajátékost?
Másnap Palkó egy órával később érkezett iskolába. Késését múló

rosszulléttel okolta meg SO bár s~ülői igazolást nem tudott produkálni,
osztályfőnökünk tudomásul vette bejelentését, Még meg is csóválta a fe-
jét:
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. - Sápadt vagy, fiam. Biztosan elrontottad .a :yomrodat;
Palkó szerényenbólintott, és ezzel az ügy hivatalos része elréndezé-

dött. Ahogy pedig tanarunk kihúzta a lábát az osztá.lyteremből, Palkó is
kihúzta nadrágzsebéből a meggypiros esernyögombot.

- Fél kilenckor nyitják az üzletet, és én csak tegnap este kunyerál-
tam ki nagyapámtol egy pengőt .. ; - tette hozzá magyarázőn.

Mindannyian értettük, sőt megértettük. Ha bármelyikünk hozzájut-
hatott volna a fejedelmi összeghez. ugyanígy cselekszik. Hogyan is sza-
ronghatna végig az ember a délelőtti öt órát, ha nem érzi markában a
'piros esernyőgombot!

Az izgalom délután ért a csúcspontra. mikor Palkó csapata már az
új szerzernénnyel vonult ki az ebédlőasztal lapján létesített sporttelep pá-
lyára. A piros díszgomb bemutatkozása fényesen sikerűlt, Súlyosabb, ro-
busztusabb volt minden más közönséges gombnál, egyszerűerr elsodorta
a .támadásra induló ellenfél csatárait, Attörhetetlen fala volt ez a véde-
lemnek.

A balul végződött mérkőzés után nem tudtam többé ellenállni a
vágynak. meg kell szeréznem Palkóról a piros esernyögombot, mert nél-
küle minden gombtudományom reménytelen kísérlet marad. Hogy elcse-
réljem, akár négy-ot másikért is? Az eleve reménytelen volt. De olyan
'hevesen sütött ez a szorongató kívánság, hogy egyszeriben megindult
bennem a csavarosmenetű ravaszkodás,

- Te Palkó - kezdtem el pöcögtetní az újdonsült gombot -, azért
ez nem egészen bíztosfutású ám, Itt billeg, nézd csak! Meg kellene re-
szelni.

Tudták rólam a fiúk, hogy a gombreszelésnek igazi mestere vagyok.
úgy lecsiszoltam a gombok alján az egyenetlen kis dudorokat, hepehupá-
kat, hogy gép' se különbül. Addig-addig bízonykodtam, hogy még meg is
ugrik talán ez az esernyő-díszgomb, míg Palkó is jobbnak látta, ha meg.•
kér: reszeljern egyenletesre, ,
,S aznap este a saját csapatornon kívül Palkó szemefénye is ott csör-
.gött a zsebemben, mikor kíssé késve, beállítottam odahaza vacsorára.
Edesapám szígorú tekintettel fogadott. Éreztem a közelgő veszedelmet.
Amint. leszedik az asztalt, leckefölmondásra fog, akkor pedig kiderül,
hogy a latin i.geragozás helyett egész délután gombot pöcögtettem. S en-
nek egyenes következése csak egy lehet: édesapám babiloni fogságra veti
'az egész' csapatomat, míndaddíg, míg úgy nem találja, hogy jobb belá-
.tásra tértem. Baljós hallgatással nyeltem a vacsorát, Nem éreztem én az
ízét másnak, csak a saját keserűségemnek

Mínek is teregessern itt szét minden részletével együtt, hogyan zaj-
lott le vacsora után a kemény igazság-tétel? Nagyjából úgy, ahogy előre
elképzeltem. Persze, a ,gombokat .elkobozta a szígorú szülői fegyelem

'e..,oytől-egyig.Mondhattam én, hogy az az egy nem az enyém, vissza kel-
lene adnom Palkónak.
, - Amíg mind a négy coníugatíot nem fújod, addig csak a nadrágo .•
don tűrök meg gombot, hogy el ne veszítsd! - utasította el a kegyelmi
kérvényt apám,



S 'alighanem ez a krudélis ítélet csőppenthette gyerekfejembe az al-
Ijas ötletet. Azaz, hogy legyünk csak igazságosak, nem lenne szép, 'ha
apámra testálnám a magam részét. Mert az világos, hogy nemcsak a ba-
ráti szív beszélt belőlem" mikor rávettem Palkót, hogy reszeltessé meg
velem, a' gombját hanem már akkor is gazságban törtem a fejemet. Az
otthoni zord intézkedés csak kívírágoztatta a csírát.

Másnap lógó orrill állítottam be az iskolába. Mindjárt odamentem
Palkóhoz s szemébe mondtam, amit fél éjszaka spekuláltam ki, hogy apám
így. meg úgy. megharagudott és végül - nagyot nyeltem - tűzbe hají-
totta rnind a gombjaimat, közte az övét is;'

Palkó nem tett egyetlen szó szemrehányást sem, szomorúan bélin-
tott, majdhogynem részvétet fejezte ki és belenyugodott a csodahátvéd
tűzbalálába. Nem is történt aztán semmi, csak elmaradtam a délutáni
gombcsatákról. naphosszat bifláztam odahaza,

Egyik napon édesapám bennjárt az iskolában, előmenetelem után ér-
deklődött. El6zetesen nem tudtam .róla, csak akkor rántotta össze gyom-
romat az ijedelem, mikor tízpercben megpillantottam a folyosón, il tanári
szobák előtt. fra most Palkó előkerülne s megkérdeznél ... Furcsamód a
tanáraimtél várható panasz sokkal kevésbé riasztott meg: éreztem, mín- '
den szekunda [óvátehető, de amit a barátom ellen vétettem, az más-
valami. A becsületet egyszer lehet csak eljátszani: ott nem hívják ki' az
embert javítófelelésre. '

S még akkor, ott, a folyosón elkezdődött bennern a töprengés, szinte
lüktetett halántékom inögött ' a fölébredt lelkiismeret. Legjobb: lenne
őszintén megmondani az igazságot. Igenárn,.' de röstelltern. Szóba sem
állnak velem talán a fiúk, ha kiderül, hÜ6"Y- igen, igen, kár 'a szót ke-
rülgetnem - elloptam' Palkótói a meggypiros esernyőgornbot,

, Szerencsémre váratlanul jól ütött ki édesapfun iskolai látogatása,
meg Palkó se találkozott vele, időt nyertem. Délután, a félőlem hallott
jó vélemények hatására, édesapám elővette a szekrénykulcsát, s a divat-
jukatmúlt keménygallérek doboza mögül, kihalá.szta a gombok klubhá-
zává avatott szivaros-skatulyát.

- Visszavonásíg! - bökte föl figyelmeztetőn az ujját.
Ott álltam tehát a boldogság küszöbén, kezemben az oly régóta só-

várgott kínccsel - és mégis kirekesztetten, szerencsétlenül. Hogyan men-
jek át Gusztiékhoz újra a gombcsapatommal. amelyről elhíreszteltem,
hogy édesapám máglyahalálra ítélte? Hiszen Úb"Yismerik minden egyes
gombomat, akár '3 sajátjukat. Vagy kerüljern el őket, keveredjem idegen
fiúk közé, gombozzam azokkal?

S hirtelen mint akit elborít a láz, főlkaptam a télikabátomat, diák-
.sapkámat, zsebembe raktam a legendás' csapatot -és elindultam 'a bará-
taim közé. Egyetlen árva gondolat sem kóválygott a fejemben, mit mon-
dok majd. hogyan vágom ki magam? Csak egyet tudtam: én ma délután
játszani akarok velük és az nem lehet, hogy Palkóéle kizárjanak maguk
közül.

Már együtt voltak, mind a nézven. Épp 'készülődtek az első' aznapi
meccsre. Ahogy berobbantam , közéjük, 'úgy szórtam ki a zsebemből a
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gombokat s Palkónak míndjárt odanyomtam a markába a finomarn kicsi-
szolt, meggyvörös csodabekket.

- Hát nem égette el .őket édesapád? - ámult el Pista"
A többiek is értetlenül meredtek rám.
Némán álltam a pillantásukat, aztán lassan lehajtottam a fejemet s

éreztem, hogy hajam tövéíg elpirulok. De szólni nem tudtam. Ügy tet-
szett akikor, végtelenü! sokáig tarthatott ez a néma kín: a megmagyaráz-
hátatlan hazugság méregcsöppjei parázslottak a nyelvemen, -,

Palkó váratlanul megszólalt:
- Jaj, de szamarak vagytok! Hát csak azért mondta neki az édes-

apja, hogy elégette mindet, hogy ne is nyaggassa a gombokért! Aztán
'most biztosan rendben van minden a suliban, hát visszaadta,

Ha az előbb izzott még a szám padlás a is, móst egycsapásra kihűlt
bennem a lélek. Döbbenten bámultam Palk6ra. Valóban ezt, hiszi? Vagy
.sejt mindent, csak ki akar szabadítani a csapdából?

Már nem maradt időm, hogy kíbogozzam. A négy fiú víháncolva,
ujjongva ugrált körül. '

.- Jól van, Kefe, akkor gyerünk! Két hete nem játszottál, az elsőt
velem!

- Velem!'
- Velem!
..,....Majd, ahogy a sorsolás eldönti! - szólt közbe Palkó, az alkotmá-

nyosság őre.'
Es sorra játszottam valamennyiükkel. Azon a délután csodálatos for-

mában voltam. Sorra vertem Gusztit, Pistát, Sanyit. Es utoljára Palkót
is megvernettem volna. De nem volt lelkierőm épp neki berúgni a döntő
gólt, Hagytam, hogy legyőzzön. Engesztelésül,

Á. MALIN:
A FOLYÓ ES A CSEPP

Az esőcsepp ráhullt a káre;.
Néhány lépésnyire tőle
Egy folyó szelte át a réteket.
- Folyjál bele a közösségbe - csepp -!
Hivogatta ő.t a folyészomszéd,
- Erődet és képességedet
A' közös ügynek szentelhebnéd •••
- Nem - szólt a csepp - nem akarok!
Inkább itt, külön m.aradok.
Magamnak szel"et.nék élni csak,
Magamnak örülni, más semminek,
Bámulni, ahoqy ver=anyt csillognak
Bennem a sztvarvanysztnek,
Itt maradok inkább a parton,
A tehetségem magamnak tartom •••
• •• A folyó hömpölyög tovább a réteken,
Hatalmasan és szélesen,
Hajót hordoz, földet termékenyít,
Csatornát tölt, turbinát lendít,
orökké erős, sohasem fáradt.
De hol a csepp?

Régen kiszáradt •••
(Gerényi Tibór fordítása)

./

/
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BARTÓK BÉLA

Para'dicsom naqy kertjibe
A~any szőnyeq leterítve.

Renqő bölcsŐ reátéve,
Abba fekszik az Or Jézus.

Jobb kezibe ar'anyalma,
Bal kezibe aranyvessző.

Azt a vesszőt meqzúqítsa,
Zúq az erdő, csenq ' a mező.

Nem láttam én szebb termő'<i.t,
Mint a KrIsztus keresztfáját.

Mert ez. vérrel viráqozik,
Szentlélekkel illatozik.

hetvenöt évvel ezelőtt született, 1881. március 25-én. ötven évvel ezelőtt
tűnt fel, mint népdalgyűjtő. Bejárta egész Magyarországot s fonográfon
megörökítette a parasztnótákat és dallamokat. Előbb csak a magyarokét,
később a román, szlová:k, ruthén és délszláv népi zenét is. Akkor már
híres zongoraművészként ismerték s a budapesti IZeneakadémia tanára-
ként. A népdalgyűjtéssel párhuzamosan vált ismertté, mint zeneköltő.
Ma már az egész világ úgy hajol meg a magyar zenei lángész előtt, mint
Liszt Ferenc ·művészete előtt. Bartók mutatott rá arra, hogy' az igazi ma-
gyar muzsika alapja: a nép zenéje, de hamisítatlan népi zene. Mint zene-
költő: a legigényesebb alkotó művész, Többször-kell hallanunk alkotásait,
nagyon jó előadásban, hogy. felszálIhassunk Bartókkal abba a világba,
melyet az ő muzsikája nyit fel előttünk. Ne ijedjürrk meg attól, hogy ne-
héz ez a muzsika, IS hallása olykor szokatlan a német zenén nevelt fülnek.
Bartók meghallgatása s megértése előre visz minket a magyar kultúra
igazi megísmeréséhez, akárcsak nagy költőink s nagy képzőművészeink
életműve. Petőfivel és Aranynyal a. költészetben, Bartók Bélával és Kodály

.Zoltánnal a zenében is' uralkodóvá vált a nép, a magyarság milliói, az
országépítő és országtartó parasztság.

Egész jelleme és felfogása tiltakozott a fasizmus embertelensége el-
len. Ezért önként elhagyta szeretett hazáját és a második világháború alatt
külföldön élt. A felszabadulás után már hiába tervezte hazajövetelét. •
1945-ben meghalt.

A magyar evangélikusság zenei szakértői kez'dettől fogva Bartók mel-
lett törtek lándzsát. Kiss Béla evangélikus lelkész 1946-ban könyvet írt
Bartók Béla művészetéről.

Paradicsom nagy kerrjibe

(Karácsonyi népi ének. Bartók
es Kedély gyüjtéséből)
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(EGVH~ZTORTEnEn EUFORDUlQH)
1575 éve volt a második egyetemes zsinat

Alighogy felszabadult a keresztyén egyház a pogány római birodalom
nyomása alól, a 4. század elején heves teológiai viták kavartálc fel belső
békéjét és egységét. Ariusz (görögül: Areiosz) alexandriai pap azt kezdte
hirdetni, hogy a Fiú nem az Atyával egyenlő és öröktől fogva való Isten,
hanem csak a legelső és legtökéletesebb teremtmény. Tanításait főként
olyanok követték, akik a .görög filozófián nevelődtek. Velük szemben a
püspökök és a hívők tömegei ragaszkodtak ahhoz a hithez és tanítás hoz,
hogy a Fiú valóságos és teljes Isten, az Atyával teljesen egyenlő. Az el-
lentétek elsimítására és az egyházi békesség helyreállítására Nagy Kons-
tantinosz császár birodalmi zsinatot hívott össze 325-ben Niceába. Ez volt
az első egyetemes, azaz az egész egyházban elismert zsinat. A niceai zsi-
nat egy rövid hitvallást alkotott, s ebben kimondta, hogy Krisztus "egy-
lényegű (homousziosz) az Atyával": az ariánus tanítást pedig elítélte. A
zsinat döntése azonban nem teremtette meg a békességet. Az ariánusok
nagy tömegei nem fogadták el a niceai zsinat hitvallását, különösen a

. "homousziosz" kifejezés ellen tiltakóztak. A császárok pedig sorra az ariá-
nusokat pártfogolták, úgyhogy ezek a legtöbb helyen felülkerekedtek
és elnyomták az igazhitű (ortodox) püspököket. De időközben az ariá-
nusok táborában is meghasonlások és szakadások támadtak, a szélsőséges
ariánusok azt hirdették, hogy Kr.isztus még csak nem is hasonló az Atyá-
hoz, mások szerint azonban hasonló (homoíosz), a legmérsékeltebbek már
annyit ismertek el, hogy "hasonló lényegű" (homoiusziosz) az Atyához.
De a küzdelem csak folyt továbbs az egyházban, a hívek közt nagy zűr-
zavart okozott.

Döntő .fordulatot hozott a küzdelembe L, Teodosziosz ("Nagy" Theo-
dosius) császár trónralépése. Már uralkodása kezdetén, 380-ban rendelet-
ben 'megkövetelte, hogya birodalom mínden lakósa fogadja el a niceai
ortodox hitet úgy, amint azt a római és az alexandriai püspök vallja.
Ezzel a rendeletével tette az ortodox keresztyén hitet a birodalom egyet-
len megengedett vallásává, azaz hivatalos áHamvallássá. 381. májusára
pedig a fővárosba, Konstantinápolyba zsinatot hívott össze. De csak a
megbízható, ortodox püspököket hívta meg. Mindössze 150 püspök vett
részt a zsinaton (Niceában még kb. 315-en voltak), a nyugati egyházrész
egyáltalában nem is volt képviselve. A zsinat azután megerősítette a
niceai zsinat határozatát, sőt egy újabb, a niceainál bővebb hitvallást
fogadott el'. Ez a hitvallás még erőteljesebben hangsúlyozza, hogy Jézus

. Krisztus, a Fiú "egylényegű az Atyával", "az Atyától minden idő előtt
szütet=tt", "nem teremtetett", "őáltala lett minden", mindez azt jelenti,

82



gy KrIsztus nem az Atyánál alsóbbrendű teremtmény, amolyan fél-
ten, hiszen ő maga is részt vett már a. teremtés munkájában, s így az
tyával együtt öröktől fogva létezik, vagyís az Atyával 'együtt valóságos
teljes Isten. Azután még azt is hangsúlyozza a hitvallás, hogy. "A

zentlélek az Atyától jön és az Atyával és Fiúval együtt imádjuk és dicső-
jük". Ez annak elismerése volt, hogy a teljes istenséghez a Szeritlélek is
ozzátartozik. .

A zsinat határozatait a császár külön rendeletben jóváhagyta és el-
gadásukat mindenkire kötelezővé tette. A zsinat ezzel államjogi tekin-
'lyt nyer. Egyetemes egyházi tekintélyét pedig a 451-i kalcedoni zsinat
ősitette meg. így lett a 381-i konstantínápolyi zsinat az egész egyház

. tal elismert második egyetemes zsinattá, hitvallása pedig a "Niceai Hit-
állás" néven pedig Keleten és Nyug.atonegyaránt elfogadott és használt
gyetemes hitvallássá. Ez a hitvallás a mai keresztyén egyházak egyik
székötö kapcsa, igazi egyetemes keresztyén hitvallás.

Dr, Wiczián Dezső

o éve kezdték nteg
római Szent: Péter templom építését
A templomépítés terén amúgy is nevezetes dátum lenne 1506, 'ekkor

ezdték meg Rómában a Szent Péter .templom építését: a világ legnagyobb
ploma ez az épület, és a pápa temploma. De hírességre jutott ez a

mplomépítés azon a révén is, hogy beletartozik a reformáció történetébe.
okat a búcsúleveleket ugyanis, amelyeket Tetzei János árúsított mások-

kal együtt, azon a címen kínálták, hogy a belőlük befolyt jövedelem a
'mai Szent Péter templom építését szolgálja, Valójában csupán a fele
erült Rómába ezen a címen, másik fele közvetlenül azt. a célt szolgálta,
ogy Brandenburgi Albrecht őrgróf ki tudja fizetni a díjat a mainzi érsek-

ségért,miután már amúgy is ijesztően nagy összeget fizetett a magdeburgi
érsekségért és a halberstadti püspökségért, Mivel pedig a 'pénzt az augs-
burgi Fugger bankház előlegezte. ez az intézmény is érdekelve volt, hogy
a pénz minél hamarabb összegyűljön. igy történt, hogy a búcsúárusokat
a Függerek ügynökei kísérték "lélekmentő" körútjukon. Tudvalevő, hogy
Luther reformátorí munkája a nyilvánosság előtt a búcsú ellen írt 95 vita-
tételévei kezdődött. így függ össze a Szent Péter templom építésének törté-
netevalóban az egyház történetével. Ezt önmagában is hasznos tudni, mert
hiába imponáló mint épület, terheli múltját a búcsúlevelek ,ara. De ugyan-
csak hasznos tudni azt is, hogy a római katolikus egyház maga is meg-
tiltotta a trcntoi zsinaton (így szokták mondani nérriet nevén: Trientben),
hogypénzért adják a búcsút. Luther azonban alapos reformációt végzett,
mert gyökerében bírálta a búcsút, nemcsak pénzért árusításat kifogásolta,
hanernI általában a búcsú, .vagyis a büntetések elengedése intézményét.
Ezért érvényes ma is Luther reformációja.

Dr. Sólyom Jenő

'* 83



330 éve kötötték meg a bécsi békét
16G6-ban,június 23-án írták alá Bécsben az egyességet Bocskai István

fejedelem küldöttei és a császár-kírály megbízottai. Ezzel forma szerint is
befejeződött az'a harc, amely 1604-ben kezdődött és hamarosan sikerre is
vezetett - Bocskai Istv-án hatalma alatt. Legalább is a protestánsok val-
lási sérelmet mármegszűntek. És a magyar nemzet már a bécsi"békekötés
előtt a királytól függetlenültanácskozott és határozott több országgyűlésen
- az óhajtott nemzeti szabadság javára. A bécsi egyezség annyiban volt'
újabb vívmánya szabadságharc addigi sikeréhez képest, hogy a császár-
király kötelezettséget vállalt benne Magyarország felé. Egyúttal azonban'
beletörődés is volt abba, hogy a magyar nemzet tovább is a Habsburgok
uralma alatt próbáljon szabadulni a töröktől. Ezért még rövid időre sem
oldotta meg a bécsi béke a magya; nép súlyos kérdéseit. Voltaképpen
csak megnyitó volt a XVII. század többi Iharcaihoz.' Sőt közvetlenül utána
is szükséges volt, hogy a magyar országgyűlés 1608-ban II. Mátyás király
megkoronázása előtt világosabb és alaposabb rendelkezéseket hozzon, töb-
bek között a vallás szabad gyakorlatáról is. Csupán ennek a vallásügyí
törvénynek a fényében látjuk meg igazán a bécsi béke vallásügyí sikerét,
Végre most már a magyar országgyűlési törvény is tudomásulvette, hogy
van más egyház is az országban, mint a római katolikuso Nyersen úgy is
mondhatnánk, hogy az ország lakósainak nem kőtelességűk, hogy ugyan-
azt a hitet vallják, mínt amely hitet a király vall. Csakhogy az akkori
társadalmi helyzetben nem történt gondoskodás a jobbágyok szabad vallás-
gyakorlatának biztosításáról. Ezt az a rendelkezés sem pótolta, hogy rninde-
nik vallásnak a maga hitét valló előljárói vagy superintendensei legye-
nek: .Ez hasznos volt arra, hogy két év múlva, 1610-ben maga a nádor,
Thurzó György hívja össze zsinatra tíz vármegye evangélikus egyházait.
De sem a zsinati egyházi törvényhozás, sem a superintendensek választása
nem volt újság a ihazai evangélikus keresztyénségben. A római katolikus
egyház pedig ezentúl sem ismerte el vallási előljáróknak az evangélikus
egyházi szervezeteknek vezetőit; a római katolikus főpapok minden vallási
ügyben magukat tartották illetékeseknek. És hozzátartozik még a bécsi
béke történetéhez az ausztriai evangélikussá,g sorsának alakulása'. A bécsi
'béke többek között azért volt félsiker, mert csak 'arnagyarországí evan-
gélíkusság számára hozott kedvező változást. de nem +ársult vele - idötleg
sem - a szomszédos ausztriai' evangélikusság szabad vallásgyakorlatának
valamelyes biztosítása sem. Hiába volt, Thurzó György nádor személyes
együttérzése, felelősségtudata, közbenjárása is,

Nagy szolgálat volt, amelyet Bocskai végzett "a szép szabadság" és a
magyarság javára. A még nagyobb eredmény ben korai halála akadályozta
meg, A bécsi béke évében, 1606 decemberében meghalt, +: mert útban
volt a 'Habsburgoknak. Megmérgezték. A magyar, nép nagyjai közül azon-
ban el nem távolíthatták. sőt tervbe vették, hogy odahelyezik szobrát a
budapesti milleniu~i emlékmű galéríájába.

A bécsi béke hatásán=k történetébe is beletartoznék a~ 1.681-isoproni
o~~~".ggyülésvallásügyí végzése az 1731-i Károly-féle vallásügyí rendelet



és az 1781-j türelmi rendelet. 'Oe a 2'75, 225 ~S 175 évi idók~, il.Int év.-
forduló is késztető alkalom, hogy gondoljunk a magyar protestántizmus
történetének ezekre a nevezetes dátumaira. 1'.1f:~"~::;:·:::hozott valami jót
a viszonylagosság mértéke szerint. Az 1681-i soproni törvény - Thélköly
Imre hadi sikereinek nyomására - befejezését jelentette a .gy:iszévtized-
nek, a gályarab-lelkészek időszakának. Az 1731. évi királyi ;rendelet meg-
szüntetett sok bizonytalanságót. Az 1781. évi türelmi rendelet meg egye-
nesen nagy megkönnyebbülést hozott a protestáns gyülekezetek százainak,
sőt igen sok gyülekezetünk neki köszönheti feléledését és templom építését.
Mégis mindegyik rendelkezés alatta maradt annak az egyenes vonalnak.
amely a bécsi békét és az 1840. évi XX. törvénycikket köti össze. Ebben
nyoma sem volt annak, hogya kírály engedékenységéből vagy éppen ke-
gyéből van szabadságuk a protestánsoknak vallásuk gyakorlatára, de el-
tünt az uralkodn rendek önzésének a nyoma is az, !hogy a jobbágyok vallá-
sával kevesebbe: vagy semmit sem törődnek. Egyszerre kell az évfordulós
eseményeket önmagukban méltányolnunk és más eseményekkel összevet-
nünk, így tanulunk igazán a történelemből.. Dr. Sólyom Jenő

75 éve halt meg Wichern Johann Heinrich
Wichem (1808-1381) nem elméleti teológus, hanem a tettek embere.

A cselekvő keresztyénség nagy példaképe. Két hatalmas alkotás őrzi effi'-
ékét: világhírű szeretetintézménye, a Rauhes Haus Hamburgban és a

németországi evangélikus egyház szeretetmunkájának szervezete, Q Bel-
misszió Központi Választmánya, Legnagyobb szojgálatot- azonban azzal tette
az egyháznak, hogy a belmisszió fáradhatatlan szószólója és szervezője
volt. Ö látta meg legátfogóbban a szeretetmunka [elentöségét, ő ébresz-
tette rá az ~vangélikus keresztvénséget a hitból folyó cselekvő szeretet el-
kötelezésére, a keresztyén szeretetmunka felsdataira és lehetőségeire,

Wichern személvíségére és munkájára rányomta bélyegét az a tény,
hogy Hamburgban született, nevelkedett és élt. A nagyvilággal érintkező
kikötővárosban leghamarabb mutatkoztaka modern kor ijesztő problémái.
az alsóbb néprétegek elszegényedése, a nagy tömegek lelki elhagyatott-
sága. és elídegenedése a keresztyénségtől. Wichern maga is egyszerű csa-
ládból származott. Nyolc gyermek közüí az első. Korán elveszti atyját,
Súlyos küzdelmek árán végzi el a .gimnáziumot, közben kisebb testvéreit
neveli, oktatja. Kapcsolatba kerül Hamburg ébredesi köreivel. közöttük
ébred mélységes Krisztushitre, de mégsem téved világtól elforduló pietiz-
musba, hanem éppen kítárulkozik a világ felé. Korán érlelődik szellemi
önállóaágra. Ez mutatkozik meg már göttingeni és berlini teológiai tanul-
mányai alatt is. Elfordul a racionalízmustól, de a romantika sem ejti rabul.
A reforrnáción - mindenek előtt Lutheren - és a ·szentíráson is tájé-
kozódik. Legközelebb állott Jánoshoz, a szeretet apostolához Tőle tanulta,
hogy Isten nemcsak szóval, hanem cselekedettel szerette a világot, s ezért
nekünk is hasonlóképpen kell szeretnünk ..

Teológiai tanulmányainak elvégzése után visszatért 'Hamburgba. Ve-
zető tanító lesz egyik külvárosi vasárnapt isk()181-:lQn.CS"lI<irll:'!t()g,,-'qi
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során ismerkedik meg a nép nyomorával és elhagyatottságával. Ez ad indí-
tást a Rauhes Haus megalapítására. l833-ban. Először züllött gyermekek
otthona volt, de hamarosan kibővült diakonusképzővel, nyomdával. és
több más szeretetíntézménnyel, Szinte szenzációvá lett a Rauhes Haus
nevelési rendszere, Hasonló célú intézmények már korábban is létesültek.
a Rauhes Haus különlegessége azonban az volt, hogy a ,gyermekek külön-
álló kis házakban egy-egy idősebb gyermek vezetésével "családokban"
éltek. Ez egészen új volt. A· döntő nevelő tényező mégis az az örvendező,
felszabadult keresztyén szellem volt, melyet Wichern szellemisége terem-
tett az intézetben. Wichern valóban "az evangélium pedagógusa". Jól látta
á bűn emberfeletti hatalmát és ezért nevelőmunkáját nem az ember jó-
ságára vagy nevelhetőségére építette, hanem az evangélium hatalmára;

.Hitt abban, hogy Krisztus bűnbocsánatának van életet~jító és formáló
ereje. Ezzel forradalmasította a züllött gyermekek nevelését. Áthághatatlan
rács és vaskapu jellemezte korábban az ilyen intézeteket. Wicillern első
dolga volt, hogy lehordatta a Rauches Haus kertjét körülvevő magas kő-
falakat. Meggyőződése volt, hogy akiket Isten bízott gondjaiba, azokat
Isten tartja a Rauhes Haus falai között. Szabadsággal nevelt a keresztyén
ember szabadságára. Kiegészítette ezt az elvet a munkára nevelés elve.
Ebben is bibliai és lutheri elveket követ. Minden növendékét kiképeztette
valamilyen szakmában, hogy az intézetből visszatérhessen az emberi kőzős-
ségbe és munkájával haszJlos tagja legyen a"társadalomnak.

Wichern hamarosan túlnő a Rauhes Haus keretein. Feléje fordul a
racionalizmusból ébredő keresztyénség érdeklődése. Fejedelmek, tudósok,
írók, politikusok, érdeklődök egész tömege látogatják intézményét: az első
tíz/ évben több mint tízezren! Ö maga is sokat utazik, meghívják intéze-
tekbe, előadásokra. szervezésré, tanácsadásra. E közben sokat lát és tapasz-
tal. Megismerkedik a nép helyzetével és az egyház munkájával. Amikor
1848 nyarán összegyűlnek Wíttenbergben anémet protestántízmus vezetői
anémet egyházszövetség megalakítására. már Wichern abelmissziói
munka elismert szakértője. A tanácskozó egyházi férfiakra mély benyo-
mást tett a mércíusí forradalom. Érezték .hogy az egyháznak cselekednie
kell. de a tanácskozások vontatottan haladtak. Ekkor Wichern hatalmas,
magávalragadó rögtönzött beszédével a belmisszió ügyét helyezte közép-
pontba. Bűnbánatra hívóari szólt arról, hogy az egyház adós maradt a
szerétet cselekedeteivel, és hangoztatta, hogy az egyház csak úgy teljesít-
heti feladatát a világban, ha minden erőt összefogva, szarvezetten végzi a
mentő szeretet szolgálatát, a belmissziót. Beszédének hatására jött létre
a belrnisszió központi választmánya és az azóta évenként összeülő bel-
mísszíóí konferencia. Megbízatást kapott a belmisszió kérdéseit feltáró irat
szerkesztésére, melyet egészen rövid idő alatt készített el, s 1849-ben je-
lentetett meg. "A Német Evangélikus Egyház Belmissziója. Emlékirat. a
német nemzethez" címen. Ez Wichern legjobb írása és máig is a legátfo-
góbb könyv a belmissztóról.

Nem Wicbern indította el a .belmissziót még a neve sem tőle szárma-
zik. A belmisszió különböző áaai. külön':li'zn címek alatt előtte és nélküle
indultak el. Wichern nem a részletekben hoz újat, hanem abban, hogy -a
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belmisszió részletmunkáit egységbe foglalja és az egyház egészére vonat-
kozá látásba illeszti. A belmisszió szeretetszolgálata mindenek előtt azt
jelenti, hogy az egylház minden tagjához 'eljuttatja Isten igéjét. Az ige
szelgalata mellé helyezi azonban a mentő szeretet másik megnyilatkozását: '
a segítő cselekedetet. Hangsúlyozza, hogy a belmisszió az egész emberre
néz, aki test és lélek együtt. Ezért a belmisszió felveszi a harcot a bűn
mínden rontásával szemben. Ha a ponyvairodalom, iszákosság és prosti-·
tució elleni harcot, szegény gondozást, családgondozást. betegápolást, elha-
gyott gyermekek- megmentését, vándorlegények. tengerészek és földmun-
kások gondozását említjük, akkor csak egy kís töredéket soroltuk fel Wi-
chern míndenre kiterjedő belrnísszíói programjaból.

Wichern belmisziói programjában több jellegzetesen lutheri biblikus
vonást találunk. Lutherre hivatkozik, amikor azt vallja, hogya belmisszió
munkája nem a' papság, hanem a "világiak" feladata, amely a gyülekezeti
tagok egyeteme" papságaból következik. Lutheri örökség érvényesül" abban
is, hogy szerínte a szeretetszolgálat nem alamizsnálkodás, hanem az em--
bertárs talpraállítása. Rendkívül fontosnak tartja, hogy a belmisszió' ne
koldus-szellemre: hanem munkára neveljen. Abban is Luther hatását érez-
zük, hogy világosan látja at- egyház és az állam feladatának különbözősé-'
gét. Tuqja, hogy az egyház belmísszíója nem állíthat fel valami szociális
programot: ez már az ,állam feladatkörébe tartozik. Az egyház feladata
az, hogy az állam által alakított keretekbe vígve bele a keresztyén élet
erőit, mindenekelőtt a segítő szeretet szellemét. Viszont hangsúlyozza,
hogy a hívő keresztyén embernek nem szabad visszavonulnia a politiká-
tól és a közélettől. Sőt inkább részt kell vennie a nemzet életének kíala-
kításában, képességei és lehetőségeí szerint.

1881 április7-én halt meg Hamburgban.
Prőhle Károly

A déli napban és az alkonyatban
még annyi szent és szor qos munka vár.
Aratá,ra fehérlik a határ.
Kalás:lol< mennek kárba énmiattam,

ha perceimmel maqvuk elpereq,
és számonkéri majd a Ga:lda mindet.
minden percét napomnak, éveimnek,
s minden mlatbarn kárbament szemet.

SUrqess, tűni) nap; - nőnek már .az
árnyak!

fé,nyével mi'nden báqyadó suqar na}
künn haJladozni még a földeken!'

Boldoq, aki egy kalászért se restell
aláhajolni, nem számol a testtel.
Sürqess tűnö nap, múlö életem!

1949. Túrmezei Erzsébet
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széket is, Msd hol vagyon a nád••
rnéz-tartó, mert nem lesz elég nád-
mézünk,

Tessék az Asszonynak egy csészé-
vel venni.

- Megvallom. inkább szerétern
tejjel a kaffét.

Ha parantsolja az Asszony, majd
az is i,tt lesz. Talán inkább csokolá-
dával tart kegyelmed?

- Nem tagadhatom, hogy egy he ••
lyesen főtt Csésze csókoláda sokkal
kedvesebb nálam, mint egy néhány
thée vagy kaffé csésze.

Ellenben nekem a csókoláda igen
heves és a véremet felszokta \buz-
dítaní,

- Az asszony heves, de éln hideg
természetű .vagyok. ,

Csak tréfálódní tetszíík ugyan ke-
gyelmednek.

- Udvarolhatolk-é meleg leves .•.
seI kegyelmednek?

Igen ezeretern a levest, jóllehet'
nem vagyok sváb,

- Vegyen kegyelmed egy .falat
tehén húst, igazán igen jó ízű.

Majd gondot viselek magamea.
.,.- Az ŐZ petsenye szép gyenge és

leves, lehet-é kegyelmednek udvar-
lanom?

Bél Mátyás: .ti ~onihaL~Ii. szül~s'égrül

_ Vagyon-é valami az éléslmm-
rában?

_ Vagyon alikalmas 1l:észü1etün'k,
vadbuliés egyéb konyhá;ra valóbul.

_ Mi vagyon tehát?
_ Egy pár bépátzolt ó:oczimer,

két fátzány, három kőtés huros ma-
dár és egy .néhány császár madár is;
mindenféle kolbászok, a majorban
pedig vannak hízlabt lilo!dak,kappa-
nok és .pókák.

Fogjad hát a konyha czédulát:
_ Az egy őz czímer törött Jéneik.
Tehén hús mandclás torrnával.
Tyukok karphiollol. .
Az őz petsenye a madarakikal és

az hozzá tartozandó salátával.
Savanyú káposzta friss disznó

hussal s tejfellel.
Etzetben foroalt ponty egy tál

rákikal.
Utóljára tésztábul sütött és a szo-

koti confectum. .
- Hol V<IJn a 1akáj szolga?
A kafféhez tartozandó edényt ké-

szíti elő.
_ Nem kész-e még a lkaffé? Hol

marad oly sokáig?
Most hozzák.
_ Hozd ide. a kaffés asztalkát,

tedd reá a készületet, hozd el a csé-

,VlláqhlrQ tudósunk.,. Bél Máty~s. 1729:ben Pozsonyban olyan nevezetes
",!aqyar .ny'elvta~t ~,dott k:1,am,;IY,modszerenel foqva ':'ttörö jelleqű volt s számos
kiadást ert meq IroJa halala utan IS. Elnemetesedett magyar nemesek és pOlqiiro'<.
a maqyar hazában maqyarul tudn!, akarók másfélszázadon át ebből a könyvbői
tanulták a maqyar nyelvet. Ez a konyv azonban eqyébként is nevezetes: mert az
előszóban Bél Mátyás a maqyar nyelvet édes anyanyetvéneje mondja. Ezt a mon-
datát tudomásul kell vennie mindenkinek, aki Bél Mátyás hovatartozandósáqáról
Ir. Akkor, több mint kétszáz évvel ezelőtt. Maqyaro~száqon a latin és anémet
nyelv úr hődott el a műveltek kör<~bens az úri táz saaéqban eqyaránt. Bél, a kuruc
szabadságharc kortársa, jól érezte, 'hoqy a nép nyelve Ismét orszáqos nyelv Ma.
qyarol"száqon, mint annak előtte. Azért beszél könyve előszavában 'a maqyar
nyelv szépséqér'öl, kifejező erejéről és fontossáqáról. Mint eqyebekben, ebben
sem tévedett a' jól látó .Bél Mátyás. Könyve a maqyar nyelv kitűnő qrammatikája
5 érdekesséqe, hoqy a véqén párbeszede,ket írt. Ezek az ízes maqyarsáqú 'pár-
beszédek mutatják, mennyire ismerte Bel Mátyás nerncsaje nyelvünk "Iő ror-
dulatait, hanem a kor maqyar. társadalmát, a.nnak szokásait, az élő maqyar
beszédet. Párbeszédeinek eqy rp.sze. a XVIII. szazad. maqyar szakácsművészetébe
ve7eti az olv3sót. Erdekes elolvasni, hoqyan ettek-rttak majd harmadfél szézad-
dai ezelőtt elődeink. Ime a ••konyhabéli szükséqek":



-; Mit gondoHo'It, em'6ereIrE, Ylogy
poharat ne:m töltetek?

Micsoda borbul parancsol kegyel-
metek? Mert többféle is vagyon.'

- Én a budai, én a rétseí, ém. a
sopronyi, és a mískoltzí, én az egr!
honral fogok tartaní.

Tehát sooki -sll!1tsen 82 asztalnál,
aki a tokajit kedvellené?

~ Utoljárn hadgyuk am, most
még az ételhez lássunk! •

Igen szeretem a Ikegyelmetelk ibi-
, zodalmas voltát.

<:sil~agás:l!:ali .:seTegés
Oránként eze1'hatszáz kilométer sebességgel forog a Flild a tengelye

körül. Mondjuk csak százhatvan, órakilométer sebesség esetén a nappal
és az éjszaka a földön tízszer olyan hosszú lenne, mint most, egyetlen
napon a Napnak a heve az egész növényvilágot felperzselné, egyetlen éj-
szaka hidege pedig minden más életet megfr;Lgyasztana.

A Nap hőmérséklete körülbelül hatezer fok Celsius a felületén. A
Földtől pontosan olyan távolsagra van, hogy a heve éppen eléggé és nem
túlságosan melegít. A Földön minden élet megfagyna, ha csupán vala-
mivel kevesebb meleget sugározna ki, viszont minden élet szénné égne,
ha melege nagyobb lenne.

A Föld tengelye 23 fokos szögben hajlik el. Ennek a ferde helyzetnek
a kinsetkeztébeti keletkeznek az évszakok: enélkül az óceáni pá1'ák észak-
Ta és délre törnének és egész jég~kontinensekké tornyosulnának./

A Hold' háromszáznyolcvannégyezer kilométer távolságra van a
Földtői. Kisebb távolság esetén az apályra és a dagályra olyan erőS' lenne
a hatása, hogy naponta valamennyi 'földrész kétszer víz alá kerülne.

Ha a Föld kérge csak egy kicsi.t lenne vastagabb, mint amilyen most,
nem lenne oxigén, ami pedig a Földön minden emberi és állati életnek a
feltétele. Ha a világtengere1t csak egy kicsit lennének mélyebbek, az oxi":
gént és a széndioxidot elnyelnék és nem lenne növényi élet.

Ha .a földet k,prülvevő levegőréteg csak egy kicsit lenne vékonyabb,
valamennyi kis hulló csillag, mely ma, naponta esés közben a surlódási
ellenállás miatt izzásba jön és elég, a Földre esne és súlyos károkat okozna.

Mindezek a tények s ezen 'kívül még számtalan más, kapcsolatban
vannak egymással és kapcsolatuk révén teszik lehetőv'é életünket. Az a
valószínűst'ig, hogy az élet csupán véletleneken és nem rendszeresen mű-
ködő te1'emtő akaraton múlik, a legjózanabb számítás esetéti is -agy vi-
szonylik egymáshoz, mint egy sokmillióhoz.

Mindez nagyon érdekes a hívő keresztyén ember számára is. Mi
azonban Istenben való hitünket nem az ilyen érvekből és adatokból me-
rítjük. Hiszen a természettudomány joggal mutathat rá arra, hogy élet
éspedig éppen olyan élet, amilyen a Földön van, azért lehetséges, mivel
a jelzett természeti adottságok állnak fenn. A mi hitünk alapja az isteni
kinyilatkoztatás, amint arról a Szentírás tesz bizonyságot. A kinyilatkoz-
tatásból Isten Szentlelke által nyert hitünk az, amely ezeknek a csilla-
gászati megfigyeléseknek ~ hallatára a Teremtő Isten i~nádatára indít.
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A LELKIPASZTORI TANACS Isten színe elötti tanács. A sokféle
jó tanácsközül azzal emelkedik ki, hogy magára veszi az Isten elötti fele-
Iöeségneka sulyát, A lelkipásztori tanács nem igehirdetés, nem lehet azt
aláírni, hegy. ;,ezt mondja .az Úr". Isten nevében csak azt lehet hirdetni,
amire Isten kinyilatkoztatást adott ~géjében. Pál apostol becsületesen meg-
mondta, hogy mire kapott parancsot az úrtól s mít mond Isten igéjéhez
kötött lelkiismeretével ő maga. A lelkipásztori "tanács is ilyen. Keresz-
tyén' testvéri rnegszólalás valakinek az érdekében.

Mcstanában gyakori ez a kép: a falusí parókiákon, vagy a lelkipász-
tori Iátogatások során meghányják-vetik a hívek papjukkal 'fl falu életé-
nek nagy problémáját, az új gazdálkodási módra való áttérés nagy kér-
déseit. Igaz, nem az üdvösség kérdései ezek. De Istentől magától kaptuk
a felebaráti szeretet parancsában azt az elkötelezést, hogy embertársaink
földi sorsával, gondjával. javával és előmenetelévei is törődjünk Jo.gQSaz
evangélikus embemek az az igénye, hogy 'lelkipá;,ztorától, az ige hirde-
tőjétől olyan keresztyén testvéri tanácsot fog kapni életének ebben a
fontos kérdésében, amelyből nem hiányzik az Isten elötti felelősség sem,
és -a, falu -éaaz ország ügyeiben való járta&ság sem. Lelkészeínk ezt az
igényt tartják szem előtt, amikor az emberszeretet lelkületével és a Józan
ész.oolcsesS.é.gével tanácsolják híveiket. .

.AZ EMBERSZERETET LELKŰLETE ÉS A JOZAN ÉSZ BÖLCSES-
SÉGE csak. azt k-eresheti az életben, ami mímél több embernek, mínél
jobban munkália a javát.

A~i hazánk felvicágzását 'akarja, aripak meg kell 'látnia, hogy a több-
ségében kisparasztd gazdaságokból álló mezőgazdaságunk nem tudhat lé-
pést tartaní az országos fejlődéssei, egész mezögazdaságuruk alig termel
többet a felszabadulás elöttinél. Ez pedig azért van, mert a kisparcellá-
koÍ'l nem 1ehet alkalmazni a modern tudomány és technika vívmányait.
Egyre fejlődő hazánk szükségleteit csak úgy lehet kíelégítení, ha kor-
szerű színvonalra emeíiükmezögazdaságunkat, ha gépesíteni tudunk,'ha
tudománvos alapra helyezzük földművelésünket. Mindez azonban csak a'
nagyüzemi gazdálkodás útj.áa"Jvalósulhat meg: A gép és atudomány segít-
sége csak ott bontakozhatík ki. Tehát először is meg kell látnunk ezt az
országos érdeket, amely a nagyüzemi ,gazdSlSá.gokkialakításához fűződik,
mezőgazdaságí termelesünk fellendítésére.
- . Azután meg kell látnunk a tudomány és technika fölényét a régi ,gaz-
dátkodással szemben. Az államí gazdaságokban és a. termelőszövetkeze-
tJekben mínd a kalászosök, mind a kapásnövényele .termése országszerte
felülmúlja az egyénileg dolgozó parasztok eredményert. Ez azt jelenti,
hogy pl. Pest megyében az egyénileg gazdálkodó parasztok 8,2 mázsás, a
termelöseövetkezetek pedig 10 mázsás termést értek el. Somogy megyé-
ben az egyéníleg .gazdálkodók 9,9 mázsás őszi búzatermésével szemben
ol feirmélőszövetkezetek 11,6 máz~át takarttottak be holdanként.
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AZ EGYf':NI ÉRDEKNEK f':S A KöZf':RDEKNEK az összefüggését
mutatja az a tény, hogy a magasabb terrnésí eredmények, az .ország javá-
nak nagyobb munkálása mellett, egyénileg is jobban megtalálják számí-
tásaikat a szövetkezetí parasztok. Amikor sok helyen összevetik az egyé-
nileg gazdálkodók jövedelmét a terrnelőszővetkezetí tagok [övedelmével,
a: mérleg azt mutatja, hogy a termelő szövetkezeti tagok jövedelme a ház-
tájt gazdaság bevételeivel együtt már meghaladja az egyénileg gazdál-
kodók átlagos jövedelmét; sőt a jól dolgozó termelőszövetkezeteikben ma-
gasabb a tagok életszínvonala a jól gazdálkodó középparasztokénál is.
Ma már egyre több középparaszt lép az új útra. Falusi presbitereink so-
rában szép számmal vannak tekintélyes kőzépparasztok, az ő révükőn is
egészen közel kerül hozzánk a termelő szövetkezetí kérdés. Ma egyre
nagyobb fIgyelmet fordítanak a szövetkezetí útra lépő középparasztokra,
mert a tapasztalat azt mutatja, hogy azok a termelőszövetkezetek indul-
nak meg gyorsan a virágzás útján, amelyekben a tagok jó felszerelési és
jó állatállományt vittek be a közösbe. Í<gysokkal nagyobb az egyéni' ha-
szon és az egy' munkaegységre eső részesedés.

MINf':L ELOBB lép parasztságunk a szövetkezeti útra, annál elóbb
rakja le alapját saját biztonságos jövőj ének. A dolgozó parasztság kezébe
van letéve a falu jövőjének megvalósítása. Dobi István: A parasztság
jövője a szövetkezet című könyvében nagyszerű fejlődési lehetőséget tár
fel a falu felvírágzásáról. A szövetkezeti mozgalom célja: "Könnye\;)bé
tenni a termelő munkát dolgozó parasztaágunk számára, és a legmaga-
sabb terméseredményeket és állati hozamokat elérni, a technika, a jól
megszervezett kollektív munka, a föld, a táj adottságainak teljes kihasz-
nálásával, egész dol,gozó.népünk javára. Táblákba összehozni az el~Zót,t
parcelláxat, hogy teljesen kihasználhassuk a modern mezőgazdaságí ta-
Iajművelő, növényápoló gépeket, hogy tökéletesen alkalmazhassuk a
nagyüzem számára kikísérlétezett agrotechnikaí eljárásokat. Kollektív
munkára megszervezní a dolgozó parasztságot, fellhasználni a termelésben,
az egységben rejlő fizikai és szellemi erőt és egyúttal megadni a paraszt-
embernek munkájában azt az enyhítést, amire évszázadok óta vár és amit
megadhatunk, ha okosan és száz százalékig kihasználjuk a gépeket és
helyesen szervezzük meg a terrnelőszövetkezetí tagság munkáját, A szö-
vetkezeten keresztül megváltoztatní a falusi életformát. Többet termelni,
kevesebb emberi erőfeszítéssel, mint eddig. Bíztosítaní a dolgozó paraszt-
embert régi életformájának örökké jelentkező, keserves meglepetéseível
szemben; nyugodttá, gazdaságüag biztonságosabbé tenni az életét. Gon-
doskodni róla, ho.gy rendes egészségügyi ellátásban és szocíális gondozás-
ban részesüljön. Felébreszteni a falusi' tömegekben a kultúra, a művelő-
dés Iránt' való igényeket és gondoskodni az igények kíelégítéséről. Atala-
kítani a falut. .Mert a szocialísta rendszert építjük hazánkban és nyil-
vánvaló, hogy ez a mezőgazdaság egész területére is vonatkozik."

Lehetetlen meg nem állapítani ennek a célkitűzésnek a magas er-
kölcsi értékét, hasznosságát ésszülcségességét, Akit a falusi ember szere-
teteés életének a megjavítása ösztönöz, az' nem lehet bizonytalan abban,
hMY vs ion jó-e ez az út, hanern határozottan és egyértelműerr emel1ett
foglal állást,' s másokat is erre az állásfoglalásra biztat.
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MI, LELKÉSZEK, a hasznosság! éf; célszerűségi szempontokon túl azt
. sem hallgathatjuk el, hogy erkölcsileg emelkedettebb életrormát látunk
az egymásért, közösségben, kölcsönős segítésben és összefogásban végzett
munkában azzal szemben, amelyet az elszigeteltséggel, önzéssef lehet jel-
lemezni. Mi eddig is az egymásért érzett felelősségre, közösségí maga-
tartásra tanítottuk híveinket. Számunkra, keresztyének számára nem
lehet idegen a közösségí életnek ez a formája. SE:m.

Mi, lelkészek, legjobb lelkészelődeink szeretetével szeretjük paraszt-
ságunkat és egész népünket, és akarjuk javukat és előmenetelűket. Lelki-

. pásztori tanácsurik ezért jelent bíztatást a szövetkezeti út jó lelkiismeret-
tel és közösségi lélekkel való vállalásáral

Dr. Ottlyk Ernő

Hirosima 'emlékeztet! . ; . ,,1951
nyarán történt. Tízesztendős kis-.
lányom, Sumi, egyik nap fejfájás-
sal jött haza az iskolából. Nem for-
dítottam nagyobb figyelrJ~et pana-
szaira ... Napolk multári láza' 38.5-re
szökött. A gyerek feltűnően sápadt
volt. A gyógYk.ezelés nem járt ered-
ménnyel. Férjem e!kJkor mondta 'ki
először szörnyű gyan'Úját, hogy Su-
minak atombeteaséqe- van. Az
1945-ös atombombatámadás idején
kislányommal, aki akkor négyéves
volt, Hiresina TOmjai koz: bolyong-
tam és nyoLcesztendős f/dsfiamat ke-
restem' a.kit a támadásnál elvesz-
tettem'magam meZUÚ és akire mind-
m.áig nem találtam rá. Rettenetes
volt arrd gondolni, hogy Sumit
atom betegség támadta meg. Eszten-
dőklg szenvedett. i953 jant~árjában
má,r alig bírt enni és állandóan vér-
zett. On'ából dőlt 'a vér és foghúsa
is !kiserlkent. Hiába volt az oruosok
igyekezete. Allapota csak rosszab-
bodott. Még egy évig szenvedett •..
1954. február elsején kimondhatat-
lan fá.,i'.'.f!lrnai voltak. Egész éjjel a
kal'j~';mban tal'tottamés vígasztaini
próbáltam. Másnap irtózatos fejgör-
c.o;;,,·~, lwp0tt.S néhány nap múlva
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nyolc esztendővel· a szörnyű
atomtámadás után meghalt ez a
gyermekem is."
. (Jukihiro Husoko japán anya le-
veléből.)

A tisza löki .erőmű által termelt.
villamos energiával Nagy- Budape,st
'villanyáramszükségleténelk egyhar-
nw.drészét lehet fedezni, beleszá-'

'mítva a gyárak és üzemeik energia-
sz'ÜJk.ségletétis. Az erőmű által szol-
gáltatott villanyáram fényt visz a
TiBza-menti falvakba. A Tiszalöktől
kiinduló Keleti Főcsatorna.vizet visz
az eddig. aszályos Tiszántúlra. A
hajdan aszályszikkasztotta, /J.őség-
szívta, mostoha' Eszak-Tiszántúlon
új' tanxuk: tülkre csillog s nyüzsögnek
benne a halak. A tiszavasvári
Munka' Tsz a csatorna partján 25
Ikm'-nyi legelőn halastavat létesített
sabba 13 ezer ivadékot telepített.
Ugyanebbén a Tsz-ben 40 százalék-
kal émelkedett a termés, a?nióta az
öntözéses gazdálkodást megkezdték.
.A csatorna lehetővé teszi a rizs-
termelést is. Tiszavas1,iriban 20 q
rizs terem holdanként.



I

Az a ceglédi termelőszövetkezet, amelyben [ártam, nem a legjobb az
országban, hanem jó termelőszövetkezet. A dolgok rendben mennek, az
emberek becsületesen dolgoznak, a termésátlag megfelel az országosnak.
a kereset jó.

Szernerkélt az eső, amikor beléptem a tsz irodaépületének ajtaján,
hogy elbeszélgessek Házi Gyulával. a termelőszövetkezet elnökével. Az
eső megakadályozott abban, hogy mindent láthassak, ami látnivaló. egy
jól dolgozó szövetkezetben .. Alig pár perccel érkezésem előtt rajzettak
szét motorkerékpárjukon a brigád vezetők, míután rövid megbeszélésen
módosították az eső által megzavart programot.'

Az elnökkel a beszélgetés maga is 'élmény. Fiatal, energikus ember.
Falusi. A felszabadulás előtt és után néhány esztendeig Budapesten dol-
gozott az iparban, nyolc esztendeje pedig a kollektív mezőgazdaság út-
törő munkáját végzi.

Alig ülünk le, márís a rnunkájukról kezd beszélni. Új és sok tekin-
tetben israerétlen területnek nevezi azt az új életformát, amelyben ő és
ebben a szövetkezetben még 500 mezőgazdaságí dolgozó él.

Először a szövetkezetről magáról beszél. 1951-ben 272 taggal 2490
hold földön alakult meg a tsz. Az induláskor valamivel több mint két
millió forint voll a vagyonuk. A· következő évben megindult az építlee-

. zés. Az esztendők során egyre több új és új belépő szaporította nemcsak
a földterületet, hanem a dolgos kezek számát is. 1955 nyarán már 500
tag 4170 hold földön gazdálkodik és li közös vagyont 22 és fél millió fo-
rintra növelték. A tagosítás során a 600 egyéni parcellából egyetlen ha-
talmas birodalmat létesítettek. A tsz vagyonából egy tagra átlagosan 32
ezer forint jut, ami az országos átlagnak jó másfélszerese.

A szövetkezet munkája 10 különféle brigádban .folyik. Ezek közül 3
növénytermelő brigád, melyeknek mindegyike 1000-1000 holdat művel
meg. A két szőlész-, a két állattenyésztő- és a kertészbrígádon kívül egy
állandó építő brigádja és egy vegyes szakipari brigádja is van a szövet-
kezetnek. Ez 'utóbbiak nemcsak a karbantartó munkákat végzik, hanem
az új építkezéseket is saját maguk erejével látják el. Amikor egy kissé
szünt az eső, meg is néztünk ilyen .folyamatban levő építkezéseket. Bőví-
tik a juhaklot, berendeznek egy korszerű tehénistállót. Ezenkívül jutott
erejük arra, hogy tíz dolgozójuknak két-szoba konyhás szolgálatí lakást
építsenek. Ha I jut idejük, megfelelő árakon elvállaljak azt is, hogy a ta-
gok számára házakat építenek. A tagok 1952 óta 36-an vettek, illetve épí-
tettek saját házat.

A szövetkezet munkájának zömét a növénytennelés teszi ki. Az el- .
nők· büszkén mondja: nálunk a nehéz munka már ismeretlen. Allandó /
szerződésünk: van az AÚami Mezőgazdaságí Gépállomással. 12 nehéz és 6
könnyű traktor dolgozik állandóan a szövetJkezetnek. Egy másik fontos

93



Zay László

tevékenységük az állattenyésztés. 360 marha, 1500 sertés, 730 birka és
több ezer baromfi az állatállományuk.

A tagság jó munkájával jó jövedelmet biztosít magának. Havi fíze-
téses dolgozójuk nincsen, az, elnök, a könyvelő és a többi alkalmazottak
is munkaegységben kapják jövedelmüket. Azt lehet mondaní, hogy min-
den dolgozó évi 400 munkaegységen felül teljesít. A dolgozók átlagos jö-
vedelme a háztáji gazdaságból való hozzászámításával 30-40 ezer fo-'
rintra rúg évenként. .

Elmondja az elnök, hogy a jó munkájuknak köszönhető az, hogy
minden évben újabb és újabb egyéni gazda kéri felvételét közéjük. 1953'
őszén, amikor az országban több helyt 'il tsz-ekből kiléptek az emberek,
ebben a szővetkezetben egyetlen kilépő sem volt, de újabb tagok jelent-
keztek.

A dolgozók szociálís körülményeível igen sokat törődnek .. Az SZTK-
juttatások alig térnek el az ipari dolgozók juttatásaitól. Az országos alap-
szabályori túlmenően közgyűlési határozat nyomán gondoskodnak az el-
öregedett és munkaképtelenné vált tagokról. Ezeknek az egy holdas ház-
táji gazdaságor- (beleértve az állatokat) felül havi 10-15 munkaegységet
biztosítanak aszerint, hogy a családnak egy_tagja, vagy míndkét tagja
kíöregedétt-e már. A dolgozók nagy részének egész éven át biztosítják a
vásárnapí szabadnapot. A váro? többi szövetkezetével együtt azon törik
a fejüket, hogy a Mátrában és aBalatonon üdülőt vásárolnak sakkor
jövőre kéthetenként 15-20 dolgozó üdülhet majd úgy, hogy közben átla-
gos teljesítmenyenek megfelelően munkaegységei is gyarapodnak.

Amikor azt kérdezem az elnöktől, hogy mit tart mindezekben a dol-
gokban a Iegjelentősebbnek, akkor így válaszol: Azt, hogy háromszázhat-
vankét családnak naponként emelkedik az életszínvonala. Ezek az embe-
rek naponként előbbre haladnak nemcsak a jólétben, hanem abban az új
életformában is, amelyben az "én" helyét egyre inkább a "mi" foglalja el.

Valóban: magyar népünk életében ezekben az esztendőkben az az
egyik legjelentősebb dolog, hogy sok ezer mezőgazdasági dolgozó naponta
előbbre jut' a jólétben és a közösségi életformában.

A magyWI' dolgozók 310 millió jorinttsü túljegyez télr.
. a VI. Béhelcölcsönt,

Október t-én a pénzüqyminiszter je-
len)e'·te. hoqy a maqyar dotoozó k öt
nap aiatt lej!'CJyeztékaz 1200 millió f.o-
Yin~ értékben kibocsátott Vi. Békeleöl-
csönt sőt azt 310 millió forinttal túl-
jegyezték. A jeqyz' s t>redménye 1 mil-
liárd 510836700 forint ·volt. 26%-kal
tőrb, mint amelvre a Minisztertanács
felhivást adott. Á jeqyzésben 3 millió
4BiF5 dolgozó vett l-észt. Ez a jeqyzés

, fei'ilmúlta valamennyi előbbi Békeköl-
• csön eredményét. A jeqyzésbell r észf-

veH dolqozök naqy száma s a íejeqy-

zett forintok naqy összege népünk ha-
zaszerel'etének megnyilvánulása. Az
ipari munkássáq, az értelmiséq, az al-

. kalrnazobtak, a termeföszövetkezeti pa-
rasztsáq és az eqyénileq dolgozó pa-
r:asztsáq is többet jegyzett, mint előző
evekben. A második ötéves terv szilárd
alapját veteHe meg ezzel hazánk dol-
gozó lakosság·a s meqmutatta, hoqy tá-
mogatja a nép kormányát. Az evan ..
qéi'kus lelkészek és egyházi alkalma-
zottak is jóval maqasabban jeqyeztek,
mint az elmúlt esztendőkben.
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r /Az (§klé~sia I]=[)umora
Egy gyülekezet lelkészt cserélt.

Költözlködés közben egy szegényesen
öltözött férfi belépett a le~készhez,'
akinek ládáik és sZelkrények között
nem sok kedve volt a beszélgetés-
re. A látogató élénk gesztikuLálás-
sal, csapongó mondatokban előadta,
hogy á milyen hűséges tagja a gyü-
lekezetnek, mennyire örül az új lel-
késznek s annak, hogy mindjárt üd-
vözölhéti. Közölte, hogy elődje hat
esztendős szolgálata alatt mennyi
sokféle támogatásban részesítette
át' és reméli, hogy az új lelkipásztor
is 'szívesen gomdol majdrá. A pap
figyelmes~n végighallgatta és aztán
szárazom megjegyeZte:

-- Igen, kedves uram, csakhogy
én még a rérJi pap vagyok, az új
csak két hét múlva jön, ; i ,

* -
Egy tréf.tiJkedve ló kato/vkus pap

egyszer egy kolostor jánöknójének
egy leányt kívánt ajánlani, aJki
ap/ica szereteit volna lenni, de nem
volt ajkkora vagyona, amennyit a
zárda a felvételhez meg kívánt. A
plébános a főnöknőnek így írt: Van
szerencsém .önnek N. 1kisasszomyt
ajánlani, (];ki nem elég gazdag ah-
hoz, hogy a szegénységi fogadalmat
Ietegye ,.-<

•
Egy fiatal '/,elkész, wki az orto-

doxia híve vobt, így szólt a püspök-
höz:

- 'Meg Ikie.ll mondanom &nnek,
hogy én a teol6gÍIÓIVOIImár nem tö-
rődöm,

- Ez a teol6gw:rtaJk kise'bb baj,
mint önnelk -e-t váIa.szoU,a a pÜispök,'

Egy falusi gyüLekezet Lelkipász"
tora nagyon öntelt volt' és amikor
egy napom egy kövér fiatalember el ..•
ment mellette anéVkül, hogy köszön"'
tötte ,volna, nagyon megsértődött s
megállította a fiatalembert:

- Nem tudja fiatalember, hogy
kivel van dolga, hogy ilyen minő-
síthetetlen tiszteletlenségg,eI elmegy
melLettem? Ugy látsziJk jobban van
táplálva, mint nevelve!

- Az meglehet, - vá];aszolta a
fiú - mert ön volt a nevelőm, de
magam táplálkoztam : ; ,

Egy prédiloátor kijelentette:
,- KolLégáim, úgy 1kell prédikál-

nunk, hogy arra az emberek feléb:'
reiiienek.

Egy időse'Qb Lebkész-kolléga szára-
zon megjegyezte:

- Legelőször is úgy prédikáljurvk,
'hfJgy' az emberek el ne aludjanaJk.

*
Egy pap rettentő hosszan és meg-'

Iehetős rosszul prédiMlt egy teme-
tésen. Amikor befejezte, az egyiJk
hallgató felsóhajtott:,

- Borzasztó, Uikkor én inkább
meg se halOk" 2

*
Egy !kisváros lelkésze - özvegy,

egyetlen fiávq.l élt együtt '- közis-
merten haragban volt lelkésmrsá-
val; aJkivel együtt gondoztáJk a gyü~
tekezetet. Amikor' évelk múlva egy

'másik gyülékezetbe hívták leNcé.szül,
'búcsúbeszédénelk alapigéjéül 1. Móz
22, 5-öt választótta: "Maradjatok itt
a szamárral, én pedig és ez a gyer ••
meIk elmegyünk amoda,'! .
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Egy lelTOOszII pr6fétáJkr61 prédi-
k4:lt. MegLehetős en hosszú bevezetés
után hallgatói nagy fáradtságár(/,
egymás után tárgyalta mind a négy
fl4gy prófétát: 1!;zsaiást, Jeremiást,
Ezékielt és Dán.ielt, Mindenki meg-
könnye,bbülten lélegzett fel, amikor
Dániel feletti elmélkedését befejez-
te" CJ;e annál mélyebben döbbent
meg, amikor a pap nyugodtan foly-
tatta:

- 1!;s most, áhitatos hallgatóim, a
tizenkét Ikis prófétáról van még be-
sié1ni valóm. E~eknelk a próféták-
Mk: a"'s6rában először HózseMsal
f4t,áll'.:ozú,'nk. Milyen: helyet foglal ő
e~?'MelyiJk helyet jelöljük ki szá-
mára?

Erre'felemélke'd~k az "áhitatos
hQ,llgatók" egy1Jke:'

,;;.,j.. .

'':':''- F~lőlem az én helyemet is neki
/uin:atjó'k; "m~rt én most haza7~e-
gY~k .. ; .

•
Egy pietista prédikátor így ecse-

telte a késedelem néDküli megf.érés
sZWkségességét: Számtalanszor elő-
fordult,. hogy valaki egészségesen fe-
kiidt este az ágyba és reg~l hol-
tan ébredt fel.

•
Egy rendkívül komou), melyértel-

mú Ikönyvben gyaJkran volt szó koz-
miJkus történésekről és kozmikus
titkokról. Szedéshiba folytán több-
ször is kornikuS t6rténések és koz-
metikus titkOlk letteik belőlü'k.

..'
Egy as:rony meggyónta a papjá-

ftC!lk, hogy sokáig" szemlélte magát a
tiikOrben. Mint további búnét .val-
lotta, hogy amelLett még nagyon esi-
no.s"~ak Ú· taíálta magát. De a pap
~ftizon válaszolt:

- 11,\ tév.dés nem bún!

Némely rkatolilkus sz,ents~gr61 azi
tanítjdk, hogy az üdvösséghez
ugyan nem szükség'eselk, de "fel kell
használni a lehetőséget" a szent-
séqek: élvezetére, ha valaJki kívánja
őket, _ ilyenkor felhasználatlanul
hagYni az alkalmat, bún lenne. Ami-
kor egy plébános megkérdezte a tíz-

'esztendős Lujzi>kát, szüJkséges-e II

hámsság az üdvösséghez, az így
felelt:

- Nem, de meg kell ragadni az
aDkalmat.

•
Urbanus Rhegíus, a reformáció

korának ismert teológusa egyszer'
Luther jeLenlétében nagyon hosszú
prédiJkációt tartott. Mikor a prédi-
1váció befejezése után a hallgatólk
feUélegzettek, Luther dörmögés~
hallatszott, amint a prédikátor ne-.
véből szójátékot alkotva megbírálta
a prédikációt: Hoc neque urbanum.
fuit' neque regiwm, azaz: ez ugyan
sem városias, sem királyi nem volt.

••
Egy iskolai dolgozatból, amely a

keresztesháborúkról szólt: "A ke-
resztesek Kisázsiában általában az
anatóli.ai vasút mentén vonultak."

•
Egy nagyvárosi biblia6rÍín így szá-

moU be egy gyerelk az -utolsó íté-
letről: "Akkor így szól a 1ci.rály II
jobbkeze felől álLóknak: Jöjjetek, Ó
Atyámnak áldottai, - de azokhoz,
akiJk balkeze felől álltaJk, így szólt:
TaJkarodjatok, ne idegesítsetek!"

••
Schleiermacher, a híres teológus,

így jelLemezte hallgatóit: Hozzám
tisztelk, fiatal lányok és diákok se-
reglenek. A tisztek a fiatal' ~ányolk
miatt, a lány~k a diákolk miatt és a
diálwk énmiatvam. . .



gyed emberi munkanap ba k€riil.!
Tehergépkocsin 20 mázsa vegyefl";
árut szállítva és a gépkocsit'ezetó
mellé két személyt számítva, csak
0,15 emberi mu1lJkanap terheli eg!jJ
mázsa ,áru értélkesítését, A batYu.-
zásos értékesítés ezelk szerint körUZ..•
belül ss-szor annyi embe7i munM .•
ba .kerül, mint a· tehergépkocsiva·l
történő nagyüzemi értékesítés.

MEZÓGAZDASÁGI
TANÁCSADÓ

Nem igen kell bizonyítgatni,
mennyivel célszerűbb a nagyüzemi
gazdáDkodás értékesítési módja, ahol
két személy ugyanannyi idő alatt
legalább egy jó szekérnyi árut ké-
pes piacra szállítani és ott eladni
anélkül, hogy kilométereken át há-
ton és lkaron kellene az eladó por-
téfkát cipelni. Tehergépkocsis szallí-
tással még jobban kihasználható az A szövőlepke összefogá1.ára 'jól
idő és még jobban megkímélhető az bevált módszer, ha éjszakára na-

gyobb átmérőjű edényben ·vizet'ké ..•ember a fáradságos munkától.
szítü1!Jk ki a kertbe, illetve a "!lYü"

Batyúzással - ha egy alkalomanat mölcsösbe. A vízzel teit edény fölé
20 kilogrammot szállítunk - egy pedig viharlámpát helyezünk II
mázsa áru piaci értékesítéséhez öt fény odacsalja a lepkéfket, a1)1.elyek
emberi mu1lJkanap szükséges. Ha eZ'4tán belehullana.k a vízbe. 'A'sz1:i••

'lófogattal nyolc mázsa vegyes~rut vőlep!ke hernyói ellen viszont 'l~~
értélkesít a szabadpiacon a fog'1.tos jobb, ha 100 liter vízben 1 kg Hu~
és az eladást végző kísérő, aklkor gária Matador szert -feloldunk '~és
egy mázsa áru értékesítése egyne- ezzel permetezzUk meg fdinkat,

A nagyüzemi és a kisűzemi ser-
téshizlalás összehasonlítása feltét-

lenül a nagyüzem fölényét mutatja.
KisgaZdaságban többnyire a.

gazda felesége viszi az árut a piac-
7·a. Kora hajnalban kel fel, azután
batyuval, vagy hátiJkosárral és
karkosara.70kal megrakodva fél órán
át gyalogol az állomásra, egy óra
bosszae (vagy ennél hosszabb ideig)
utazik a városba, ott órá:kon át
ác.sorogva árusít, majd. újból gyalo-
gol az állomásra, vonaton rázatja
maqát, végül hazagyalogol, IS így
az egész napot utazással és árv-sítás-
sal tölti el. Egész napi fáradozásá-
nak eredménye: néhány kiló zöldsé-
get vagy 'gyümölcsöt nagy fárado-
zással 20-30 kilométerrel odább
vitt és ott másnak eladott.

7 Evangélikus naptár

•
Az araszoló roVarok kártétele a

gyümölcsösökben még mindig igen
nagy. KüZönösen a házi 'kertekben
és udvaroikon található. gyümölcs-
frokon szaporodnak el a Ikártev'ők,
mert a gyümölcsfák gazdái elhanya-
golják a rendszeres védekezést, AZ
al1na1noly ellen Darsinos permete-
zéssel védekezzenek. Száz .liter ví",-
re 70 deka Darsint és 50 deka réz-
gálicot számolva, fk,észítsük el ~ per-
metezőszert. De ügyeljü1!Jk, mert -4
Darsin mérgező hatású, ezért' a
megmaradt permetlevet ' ném sza-
bad tartogatni.

*
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Ha a talaj hőmérséklete 7-8 Cel~
sius [oko: elérte, iiitessiik: e~ a bur-
gonyát. Ültetés e~őtt lazitsuk: fel az
őszi mé~yszánt.á.st, mert a burgo-
nya, légjárható talajt Ikíván. Talaj-
lazítá.sra a nagyüzemi gazdaságo!k-

.ban legjobb eszköz a IkultivátOT, a
Vcisgazdaságokban pedtg a ló-
kapa. A burgonya "'0'''- és tőtávol-
sá.ga függ a burgonya fajtájától, a
talaj táperejétől. Aho; a talaj jó
erőben van, általában 50-60 centi
·SOT-és 40 centi tőtávolságra iütes-
sünk. Ha kapa után, fészekbe ill-
tetjük a gumókat, úgy a fészlkelk al-
jára szórjunJl~ egy evőkanálnyi -káZi-
sót, afölé húzzunk ujjnyi vastag
földet, utána ülte'ssüJk el a burgo-
nyát. Vltetésre zömökcsírájú, 6-
7 dekás gumókat használjunk.,

•
A szílvafák leveléne,k vörös foltja

meg a cseresznue- és meggyfák
levéllyuJoasztó' gombái ellen perme-
tezziik meg gyümölcsfáinJkat egy-
százalékos bm'dói lével. A permete- .
zést a fák legfelső ágain kezdjüJk,
hQgy a permetlé végigáztassa az
ágak minden -részét. Az alma- és
körtefákat virágzás után ugyancsak
egyszázalélws bordói lével kell per-
meteeni, amelyhez egynegyed vagy
félszázalékos Darsin oldatot ts Ike~
verjünk. A bimbólyukasztó bogaralk
elleti legjobb védelkezés, ha kétna-'
ponként fa a~á terített ponyvára le-
rázzwk, ubána pedig megsemmisít7'
.jük azokat. '

•
Nemcsak a tyúlwk hanem a vízi-

szárnyasok: libáJk, kacsáJk is nagy
hasznot hoznak a 'háziasszonyoknaJk,

'Ezért, ahol lehetőség van rá, feltét-
lenül neveljünk víziszárnyasOlkat,
amelyek nemcsak húss,al, zsírral,
hanem értékes tollal ts fizetnek.
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A 'ka-csatajást Ikikőlti a ITootlóstytlk
ts, sőt a kiSlkacsákat gondosan fel
is neveli, Egy kotló alá azonban ne
tegyüp,ktöbbet 15-16 tojásnál, me1't
ennél többet nem tud betakarni. A
kiskacsáJkat első napokban péppé
dagasztott kukorié:adarával, főttbur-
gonyáv(/il etessüJk. Ha van a közel.
ben sok !kerticsiga - szedjünk ne-
kik, és a csigahúst vagdalva etes-
sük velük. Ettől rendkívü·l, gyOTsan
nőnek az aprójószággk, .

A kísOTOU burgonya további fej~
lődésénelk elengedhetetlen feltéte~e
a gondos fogasoLás. Ezzel az előző
hét e,sőzései nyomán letömőd:Jit
földet. szel-Zőssé,'porhanyóssá vál.-
toztatjuk és egyben irt juk a gyo-
mdkat is. De ne csak a kikelt bur-
gonyát, hanem a napraforgót is fo-
gasoljuilc meg, ~ fogast a sorok.kal
egyirányban járassuk és ügyeljünk,
nehogy a fogak mélyen hatoljanalk
a földbe, s Ikiforgassá'k, vagy elte-
messék a fiatal növényeket, Ha a
rádió fagyveszélyt jósol, a [oqaso-
lást halasszulc !későbbre, mert a. fel-
lazított talajban többet árthat a
fagy a ThÖVényeknek.

Amint a talaj hőmé1'séklete 12~
14 Celsius fokTa me legsziJk, hozzá
kell kezdeni a melegq,gyaikban ne-
velt dohánypalánták kiültetéséhez.
Kiszedés előtt a tnelegágyaJkat ön-
tözzük meg,_ hogy q gyökerek ki-
emeLés !közben ne sz,a'kadjana1k el.
A palántákat kiültetésig nedves ta- .
karóval fedjük be. A lkertidohányt
5O-3Ó•..a muskotályt, a hevesi és a
szabolcsi dohányt 60X40, az egyéb
dohányfajtá.kat pedig 70X50 cm-es
SOT-, illetve t'ótávolságra ülfessük

úgYyhogy a sorok észak-déli irány-
ban haladjanak. KiültetéslkOT a. pa-
lánták helyét öntözzük meg.



I
Ha az idő felm.eleg,gziJk, megjelen-

o nek ci fiatal répavetések lequesze-
del71Wsebb eLlenségei a répabarkók.
Ezek eLLen ,a vBszedelmes Ikártevők
ellen ootásosa-n védelkezhetünk úgy,
hogyarépaföldeket 30-40 centi
széles, 40-50 centi métu, simafalu
árkolkkal keritjük körüL. Az árkolk
fenekére 5-10 méterenként ássunJk
20 centi átmérőjű és 20 centi mély-
ségű simafalu gödröket, meLYelkbe
a bogarak belehulLanCLk. Ezekből a
gyűjtőgödrökbőL könnyen !kiszed-
hetjük és eLpusztíthatjuJk a répaföL-
tiek; 1OO.rtevőit. A répa.bogamJka,t öL-
jük meg és szárítva, porrá őrö.Lve,
téLen etessük [el. abaromfiakkal.

•
A tavaszi vetésű IkaLászosok is

erőteljesebben fejlődnek, és értélke-
sebb termést adnak, ha idejében el-
végezzwk a gyomtalanítást. A tava-
szi búzát, tava.sz:iárpá-t és zaboi
járjuk végig acatoLó vassal, és t,ö-
vestül írtsuk ki a gyomokat. Ahol
pedig kukorica volt a tavaszi lkalá-
szasok előveteménye, ott szedjüTéÍe
a vetés1'őL a kukoricatöveiket, hogy
azok, ne akadályozhassák a bokro-
sodást, és aratáskor a betaJkarítás
mun1OO.ját.

A kukoricatermés egyik vesze-
deLmes ellenséqe a kuJkorica-
moLy, rendszerint a mezőn kintha-
gyott kukoricaszárban telel át és

, amint a májusi'melegek megjönnek,
, kirajzilk, s a rova1'kártevők sok mil-

liós tömegéveL fertőzi a határt. A
kukoricamoly Ikártétele ellen' Legbiz-,
tosabb védelkezés, ha a tavalyról
megmaradt kukoricaszárat eliiizel-
jük, vagy gondosan elvermeljük. A
fennáLló rendeLkezések érteLmében
a kukoricaszár megsemmisítését, il-
letve el~ermelését május lS-ig min-
denJkineU el iY.eLZvégezni.

7*

• A kettős-termesztés egyik teg;@iI ..•
ban beuáit módszere hazáTIlkban a
sorbavetett kapásoovények kö~es"
termelése. A kukorica köré .,... ano~
megfelelő táperőben van a talaj -'!'

, vessünk tököt, babot, taJkarmányré ..•
pát. If' répa közé pedig vethet'ÜTIlk
mákot, sőt napraforgót is. Különö'"
sen ott alkaLmazzuJk a közöttesve~
tést, ahol. a fonövény hiányosan
kelt, vagy időközben kiritkult. Igen
Ikifizetődik, ha kuJkorica-, répa-, bur'"
gonya-táblánkat napraforgóval vagy
cirokkai ültetjwk körül,..

A szőlő egyik legveszedelmesebb
kártevője, a peronoszpöre ellen. CLk"
kor !kell megkezdeni a védekezést,
amiJkor a fiatal hajtÓ!Sok 3-4 leve-
let hoznak. Az első permetezéshez
féLszázalélkos b01'dói levet használ~
junk, mert ha erős,ebb az oLdat,
könnyen Leperzselheti a fiatal hajtá-
sokat. A védekezésben nag'll -segít-
séget n~újtanak az ország szőlőter"
melő' területein feLálLított peronosz-
póra-jelzőáLlomások, ameiuek: hang-
szóró vagy dobszó útján idejében
hírt ad1W)k a peronoszpÓTa-veszély
közeLedésérőL. Tartsuk szem előtt,
hogyeredményesen cSÓJk idejében
eiuéozett permetezésseL tudunk vé-
delkezni, ezért inkább kéc nappal
előbb kezdjünk munkához, mint .•
hogy egy ónít is késsünk,

*
, Amint a Ikukorica negyedik leve .•

let 'is Ikitalta, kezdjünk hozzá aZ
egyeléshez. A teiies növényállomány
biztosítása él'dekében a jó el'őben
levő talajon 65-70 centiméter tá·
volságra lvagyjuJk egymástól a nö~
vényeket, míg azokon a föLdeken,
amelyek l'égen kaptak istálló-
trágyát, 70-75 centi fegyen a n(i..
vény távolság, EgyeZés előtt járas.;
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suk meg a sátíközö'fdet 'kultivátorral,
elkekapával, az egyelést ped;ig Ikézi-
kapa segítségével végezzük el.
EgyeLé{lnél mindig a legerősebb nÖ-
vényeket hagyjuk meg, s az egy bo-
1rorban, Vlhgy egymáshae közeteső
egyedeket kézzei húzzuJlc ki, hogy a
lkapa meg ne sértse a megmaTadó
kuJIooTicá.t. A TovaTkátr; vagy egyéb
olook 1Wvetkeztében hiányos vetése-
ket elő'l'€ beáztafiott, jól CSíTázómag
elvetésével pótoljuk,

•
Itt-ott még mindig aJkadnak olyan

{I~CÍJk, aJkik a l/venyérnek szánt ve-
tés,ből zöld etetésre le'kaszáHnak
egy-egy s2JekérderékTa való gabo-
nát és e:iul kárt okoznak önmagulk-
nak is, meg az országnalk is. Egy
szelcércJ.,erélkzöldgabona egy' tehén-'
nek mindössze két napi zöldtakar-
mányát fedezi. míg ha azt be hagy-
juk érni, 30-40 kiló sZer(l-terméssel
és ugy,anennyi szalmával fizet. Eny-
nyi Ikenyérgabonából pedig kikerül
egy ember kétluwi ikenye'l'€,

•
Minden gazc1a tudja, nagy il h'~á-

nyosan kelt tavaszi vetésű Ikapásnö-
vények nem adnak nagy termést,
ha a hiányokat nem pótoljuk id.ejé-
ben. Vizsgáljuk meg a kisorolt répa,
napraforgó és kukoTicatábláliwt, s
ahol szüJkséges, előre beáztct!o.t .16
csíraképességű vetőmaggal pMol-
julk a hiányokat. GyOrsabb~n megy
ez a munka, ha egYsoros kézi t'ető-
gépet aDkalmazunlc. Ha viszont

.nincs ilyen gépünk, a kukoricát és
napraforgót lkapa titán bokorba vet-
ve, a répát pedig sorvonalzó nyo-
mán ugyancsCLk Ioézierővel pótoljuk.

•
. A,' tapasztalatok azt bizonyítják,

hogy a rozs pótbeporzása lkat .. hol-
danként átlagosan egy m@sával nö-
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veli a terrriéshozamOt. Ehhez a m1!-n~
Ikánoz nem keli költséges felszerz .•
lés, mindössze egy hosszú kötél,
amelyet Ikét ember kifeszítve végig"'
húz a virágzó TozstCÍJbla felett úgy;
hogy a kötél a kalászokat érje. A
pótbeporzást a reggeli harmat fel .•
száradása után, de még az erős Mti
napsütés kezdete előtt, a délelőtti
órálkban kell elvégezni Az ered~
mény azonban csak a1dkOTkielégítő,
ha a pótbeporzást a virágzás ideje
alact: kétszer-háromszor megismétel .•
jük., .. \

Ahol az amerillvai burgonyabogd"
rat, illetve a bogár lárváját, petéit
megta;álják, azt /vésedelem nélkül
jetenteni kell a községi tanácsnalk.
A községi tanács jelentése atapján
azután a megyei növényvédő áno-
mCÍlselvégzi a rouaroktól veszélyez .•
tetetc terület fertőtlenítését,

*
A maanak meghagyott lucerna"

tábláJkon végezzük el a pótbepór .•
zást. ETTe a célra 10-15 méter hosz-
szú kötélre kötözzürtJk egymástól.
10-20 centi távolságra kis szalma-
seproket. A reggeli harmat felszá .•
radása után, de még az erós déli
napsütés előtt járjuk végig a virág"
zó lucernatáblát úgy, hogy' a kötél
két végét egy-egy ember· fogja, s a
Ikis seprőket a kötéLLel együtt a vi .•
rágzó lucernán csítsztassa. Apótbe..;
pór2Jást a virágzás ideje alatt két-
sze1'-háromszoT ismételjük meg. A
Ikis seprak helyére köthetünk 20-30
centi széles, s a többi hosszával
egyenlő vászonszalagot is. A lucerna
pótbeporzásával kat. holdanként
10-30 kiló. terméstöbbletett érhe..;
tünk el, tehát 'LegaLább tízszeresen
visszatérül a pótbeporZCÍJsra forditott
munIca díja;



Kazinczy Ferenc: Vi~asztalás
- 125 évvel ezelőtt, 1831 -auqusztus
23-án halt maq Kazinczy Ferenc. -

Fölfelé tart mlndiq, lefelé nem az emberi lélek;
€bqől szálla bel",nk, és oda visszasiet,

Hasztalan a viharol< r észeq dühe; szép, iqaz és [ó,
Szent eqyséq, s lelkünk érezt, látja, hoqy az.

J.ó és szép ,
Eqy tit~ot morrdanék neked,
Oe hinni, félek. nem foqod.
Ki szöt, ki ír jól? - Aki szépen..
S szépen ki ir? Az, aki jól.
Ök ketten eqyek, háboroqnak,
MInt, olykor férj es feleséq:
Uram veszit '- qyőz asszonyom.

A~ atome"ő békés fellla8~nálá8áról
Féllábbal az aranykorban élüník,

- mondotta ' Infeld akadémikus, a
vílágíhír'ű lengvel atomfizíkus, - de
remélem. .a másik fé1l4bbal nem oa'
sírban. Az emberiség boldog jövője,
a fejlődés szédületes tempója és a
holnap hihetetlen perspektívaja
függ attól, hogy a népek lefogják a
háborús agresszorok kezét. A béke-
harcnak győzelmesen kell végződ-
nie. Eddig is csak a népek ellen-
állása hiúsította meg a háborút. Ez
az ellenállás egyre szélesedik. A tu-
domány embereinek a fe1adata r§.-
mutatni az igazságra, a veszélyre,
a dolgok igazi jelentőségére.,. En
bízom a humanizmus győzelmé-
ben . . , A kutató elmék felelőssége

végtelenűl megnőtt. Egyre több tu-
dós csatlakozik ehhez a nézethez,
mert hiszen aaatomkutatók tudják
csak igazában, hogy miről van szó,
Az a benyomásom, hogy Nyugaton
növekszik a békemozg.alom jelentő-
sége. Amerikában is egyre nagyobb
tömegek állmalea béke, a világbéke
gondolata mellé és a tömegek nyo-
mása fokozódik.' Szüntelen harcot
kell folytatnunk az agresszorok el-
len -:- fejezi be.
, - Törvényen kívül az atom- és
hidrogénfegyverek'kel ; ez a jelszó
egyre inkább terjed és szent meg-
győződésem, hogy diadalmaskodni
fog.

A PüNKÖSDNEK
A pUnkösdnek Jeles napját

. Szentlélek lsten küldötte.
Erősíten Isziveket
Oqy, mint az apostolokét.

Melyet Krisztus íqért vala,
Akkor a tanítványoknak',
Mikor méne mennyorszáqba
Mindenek szeme láttára,

Tűzes nyelveknek szólása.
Oqy, mint szeteknek zúqása,
Leszálla az ö fejükre,
IIven n::"qy "1,.tel~nsé<1<:!el.
Meqtelének Szentlélekkel,

Kezdének szólni nyelvUkkeI:
lr qatmas pelikán, kl maqos keresztfán
Szent vérét kiontá, szent lelkét kiadá,
O, maqos keresztfal

Noha kicsIny vaqyok,
Naqyot nem szólhatok.
Méqis Istenernnak
Térdet·fejet hajtok.

(Népének a Mennyei Zenqedezéí Kar

1774·1 kiadásából.)
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EZT ,4 KÖrtl\'VET EL KEllOll'ASIII
1954 augusztusában nagy fe,t'Únést keltő könyv jelent meg Angliában.

Lord Russel: A horogkereszt rémtettei című könyve. A könyv 1'övid idő
alatt óriási példányszámot ért el. Az angol sajtó azt íl·ta róla,' hogy poli-
tikai tárgyú könyv ilyen oivasottsáaot még nem ért el Angliában. A köny-
vet magyarra .fordították és egy év alatt három kiadásban jelent meg.
Az utolsó kiadás 38 000 példányban. A könyv megrendítő, hiteles doku-
mentu~ok alapján írja meg 'tárgyilagosan a hitleri uralom szörnyű bűneit,
melyeket egész Európában elkövettek.

Lord Russel egyike azoknak, akik a legilletékesebb módon tudnak
szólni ezekről a szörnyű eseményekről. Russel ugyanis a második világ-
háború után, mint a Rajnai Brit Hadsereg hadbí1'óságának helyettes elnöke
szolgált és a német háborús bűnösök .ietett ítélkező szövetséges had bíró-
sCÍ,gban a Nürnbergi Per idején az angol főügyész jogi tanácsadója volt ..
Feltárult előtte a hitlerizmus valamennyi rémtette. Ezeknek leírása sok
kötet könvvet igényeIne. Russel azonban kiválasztotta a legjellegzeteseb-
beket, amelyekkel a legvilágosabban lehet bemutatni azt, ami EU1'ópa
népei előtt részleteiben el volt fedve, de amely borzalommal töltötte el
a hitlerizmus évei alatt és küZönösen a második világháború évei alatt
Európa népeit. Lord Russeltől, amikor feletteseinek ezt a könyvét bemu-
tatta, azt kívánták, hogy vagy álljon el könyve kiadásától, vagy mondjon
·le állásáról. Könyvét ugyanis abban az időszakban készült kiadni, amikor
az Amerikai Egyesült' Allamok sugallatára Anglia és Franciaország is
Nyugat-Németország újrafelfegyverzési politikáját kezdte el. Russel, aki
mélységesen meggyőződött arról, hogyafasizmusnak nem szabad még
egyszer fegyvel·t adni a kezébe, inkább lemondott állásáról, hogy könyve
kiadásával felébressze az angol nép lelkiismeretét és minél többeket oda-
állítson az emberiség védelmezőinek táborába. Azoknak táborába, akik
emb~rséges lelkiismeretükből elszánt harcot folytatnak a hitlerizmus fel-
éledése, a nácik kegyetlenkedéseinek újlehetősége, Nyugat-Németország
felfegyverzése ellen. A könyv feltárja, hogyan építette ki Hitler a maga
különleges rendőrségét és az SA-t, az SS-t, valamint a Gestapo-t azért,
'hogy magukat a németeket a tutlerizmus iránti engedelmességre kény-
$zerítse majd, hogy Európa népeit leigázhassa. A háború idejéből vett
események leírásával hitelesen szól az egész Európából szedett hadifog-
lyok bántalmazásáról és meggyilkolásáról. Feltárja azt a kegyetlenséget,
amellyel a hitleri hadiflotta harcolt a tengeren és lábbal taposta a hadi-
jogot. Megrázó módon tárja fel a dokumentumokat arra nézve, hogy a
megszállt területeken, Lengyelországban, Belgiumban, Hollandiában,
Franciaországban, Jugoszláviában, Norvégiában, Dániában, Görögország-
ban és a Szovjetunióban hogyan irtották ki tömeggyilkosságok és más
kegyetlenkedések folytán Európa sok millió lakosát. Beszámol ez leigázott
államok lakos·ságának sanyargatásáról, a rabszolgamunka formájában,
amelyet anémet hadigépezetnek addig kellett folytatniok, amíg bele nem
pv-sztultak, Feltárja a koncentrációs táborok életét, beszámol an'ól, hogyan
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akarta Hitler az' egész enrópai zsidó,~ágót kiirtani, A koncentráci6s tábo~
rok' közül egyedül ,r1uschwitzbb.n 4 millió embert pus'ztítottak el.'

Ezt, a könyvet mindenkinek el kell olvasni, hogy emlékezetünkbe
idézzük a nácizmus szörnyűségeit s hogy keresztuén. lelkiismel'etünk éber

,legyen. Az emberiesség érzése és az erkölcsi állásfoglalás oda kell állít-
son mindannyiunkat" evangélikus. egyházunk' minden tagját azok mellé,
akik Ettrópa biztonságáért kiizdenek. Mert EU1'ópa biztonságát, a magunk
biztonságát elsősorban az veszélyezteti, ha Nyugat-Németország ismét
fegyvel·t kap a kezébe,

*
1955 tavaszán nagy jelentőségű könyv jelent meg hazánkban Dobi

István tollából, "A pal'asztság jövője a szövetkezet" címmel. Már a szerző
személye is figyelemre méltó: az egykori földmunkás - ma a Magyar
Népköztársaság elnöki tanácsának elnöke. lrásá!;Jan az évezredes elnyo-
más után magára talált és hatalmassá lett 1j,ép szólal meg. Dobi István
szaua szeretetteljes tanácsolás, de egyben meggyőző bizonyítás is a nagy-
üzemi szövetkezeti gazd~ilkodás mellett.

A paraszti élet régi nyomorúságát néhány vonással olyan élethű~n
ábrázolja a szerzo, hogy nyomban megelevenedik az olvasó előtt a múlt
egész nyomott légköre. A szegénypamsztnak a szántási, cséplési "segít-
ségért", de még a bolt ból hitelbe hozott petróleumért is rendszerint mun-
kával kellett fizetnie, éspedig dupla árat, mintha pénzzel fizetett volna.
Elvezet a szerzó a fiatal gazda otthonába is. Megmutatja az évről évre,
nemzedékT{51 nempidékre mimőTég'i pal'aszti életforma keménységét és
ridegségét. Hiába határozta el a gazda, hogy maga és családja munka-
erejének egészét a földje múvelésél'e fordítja, hiába tettek éjt snapot
egyenlővé, számításaitmindig ker2sztülhúzta a kényszerűség, a' különféle
kisebb-nagyobb csapások, az egyedül küzdés, magám marad~tts6,g ~es;őd-
ségei.
, Meleg baráti hangon, azoknak a hangján, akik egyazon fáradsággal

, -görnyedtek az eke szarvára, eguformán szakadt róluk a verejték aratás-
ban, cséplésben - mutat rá Dobi István a jobb pamszti életforma eléré-
sének útjára. Ma már az egészséges" erős termelőszövetkezetek egész sora
mutatja, hogy lehetséges könnyebb, szebb, kultúráltabb, biztonságosabb
falusi életforma. Minden dolgozó parasztember előtt megnyílt annak ci.
lehetősége, hogy ezt a jobb életformát a maga és családja számdra meg-
szerezze. . .

A parasztemberek régi tanulsága szólal meg a szerző szavában, ami-
kor leírja, hogy az első gazdasági 'gépeknek a 'nagybirtolwn való megjele-
nésekol' is megértették a parasztok, hogy ezekkel á gépekkel mennuire
magasabb tel'mési eredményeket érhet el a nagybirtok, mint akár a leg-
nagyobb szorgalommal művelt parasztgazdaság is. Azóta sok idő telt el.
Ma már nemcsak a töld, hanem a gép, a szaktudás is a mi parasztságunké.
A gépállomáson száp rendbe sorakozva láthatjuk a traktort, a kombájnt,

"a kaszáló, kl·umpliszedő., répai1zedö. lwkoricabetakaTító gépeket, és a sok
többi kisebb-nagyobb gépet, amit a város, a munkáSság adott a falunak.

D.
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Miközb.en még 807(an gyötrődnek nagyapáink munkamódszereivel, a ter .•
melőszövetkezetek évről éVl'e nagyobb sikerrel jál'ják a nagyüzemi tár-
sas gazdálkodás útjdt, ahol ki lehet használni a modern mezőgazda~ági
gépek teljesítőképességét, ahol meg lehet valósítani a nagyüzem számára
kikísérletezett, tudományosan igazolt, korszerű mezőgazdasági termelést.

A szerző - hazai termelőszövetkezeti mozgalmunk egyik legnagyobb
ismerője - bemutatja, hogyan változik meg a szövetkezeten keresztül a
falusi életforma: hogyan lehet többet termelni kevesebb emberi szenve-
déssel és erőfeszítéssel, mint eddig; hogya~ válik nyugodttá és gazdasá--
gilag biztosítottabbá a paraszti élet a régi életforma keserves meglepeté" (
seivel szemben; hogyan gazdagodik a falu egészségügyi ellátása; hogyan
.éb1·edfel egyre jobban a kultúra utáni vágy.

Ezt' a 7~önyvet mindenkinek el kell olvasnia; hogy megláthassa hazánk
mezőgazdasági termelésének nagyszerű lehetőségeit. Parasztságunk sz!i-
mára pedig világossá teszi a könyv, hogy minél előbb szakít az elmara-
dott, kisüzemű gazdálkodás formájával, minél előbb csatlakozik a szövet-
kezeit útra lépett dolgozó paraszttá1'saihoz, annál előbb rakja le alapját
saját biztonságos jövőj ének, annál hamarabb mozdítja elő a maga haszna
mellett az ország javát is! O, E.

Thomas Mann, a múlt évben 80 éves korában elhúriy.t világhírű író
egyik utolsó nyilatkozatából:

A forró háború képét senki sem festi ki magának. A hidegháború
képe szemünk előtt áll és látjuk, hogy éppen azt rombolja össze, amit
megőrizni akar: a demokráciát .• Mert a kísértés arra vezeti" hogy az ör-
dögöt Beliebúbbal űzze ki és hogy a fasizmust válassza fegyvertársául;
hogy a fasizmust támogassa és megint felnevelje - ezt pedig nem lehet--
séges a világ más részein megtenni, anélkül, hogy otthon az ember ál-
'dozatául ne essék a fasizmus szellemének. Csengjen a polgári demokTácia
fülébe ez a mondat: "Mit használ az embernek, ha az egész világot meg-
nyeri is, a lelkében pedig k.áTt vall?"

•.. Az idő ,mindnyájunk számára dolgozik, ha' hatni hagyjuk mun-
kálkodásában - a kiegyenlítés ben, az ellentétek magasabb egységbe való
felemelésében, és ha mi, az 'egyesek és a népek aTra használjuk fel, hogy
önmagunkon dolgozzunk. Az idő drága ajándék, ami azéTt adatott, hogy
általa okosabbak, jobbak, érettebbek, tökéletesebbek legyünk. Az idő
maga a béke, és a háború nem egyéb, mint az idő vad megvetése, kitörés
belőle az esztelen türelmetlenségbe .:

Aki hetvenöt évet töltött már ezen a Földön, az tud valamit az idő
kegyelméről és az idő türelmes betöltéséről. Bizonyos ragaszkodás is ét
benne ehhez a zöld Földhöz és ha majd - mily hamar! - ölébe süllyed,
úgy azt. kívánja az emberek nemzedékeinek, akik fent a fényben vándo-
rolnak, hogy sorsuk ne a nyomorúság legyen és az elállatiasodás' szé .•
gyene, hanem ba~e és öröm,
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