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Az az út, melyet a magyar nép az 1957. évben megtett. ll. hivő embert
Isten iránti hálaadásra indítja. E",ayévvel ezelőtt az ellenforradalom súlyos
következményeinek gondjai alatt néztünk előre és csak kevesen remélték
közülünk, hogy országunk-dolgát ilyen hamar rendbe lehet hozni. A józan

-' magyar nép összefogása, céltudatos munkája, barátaink segítsége csodával
határos eredményekre vezetett. így 1958=küszöbén szemünk már nagy
reménységgel tud előre nézni az 'új esztendőre.

1957 és 1958 határán azonban gondo~unk kell arra, högy meanyivel
előbbre lenne népünk és hazánk, ha 1956 őszén, kiigazitva a tapasztalt
hibákat, egységben és egyetértésben, békésen és okosan utasitjuk rendre
azokat, akik visszaélve a több szabadsággal, véres politikai kalandba sodor-
ták országunkat. A több ezer halott, a nagy anyagi kár szomorú emléke, a
hontalanságbamenekült tízezrek és hozzátartozóik fájdalma újra meg újra
szívünknek szegezi a kérdést: mennyiben voltunk ennek magunk is az
okai, mi magyarországi evangélikus, protestáns. keresztyének. Ha igazán
keresztyének vagyunk, ezzel a kérdéssel szembe kell néznünk,' s komoly
önvizsgálatot és bűnbánatot kell tartanunk. Az ellenforradalom előtt ko-
moly lépések történtek dolgaink szerétetben és igazságban való rendezése
érdekében. Az államhatalom ehhez korlátlan szabadságot biztosított.
Lelkészi. karunk egy hangos csoportja azonban éppúgy visszaélt ezzel a
szabadsággal, mint ahogyan azt az ellenforradalom 'világi felidézői-tették,
s amikor biztos vezetésre; a legnagyobb józanságra, nyugalomra és böl-
csességre lett volna szükség, fe!forgatták egyházunknak azt a rendjét, mely
szocialista államunkban egy évtized szfvós munkája nyomán egészségesen
kialakult. .

Mindebben hivő szívünk számára az a legfájdalmasabb, hogy lelké-
szeink és világi hittestvéreink közül sokan semmibe se vették azt a. prő- .
fétai látást, mely előttünk Isten igéjének engedelmes befogadása nyomán
kirajzolódott, nevezetesen, hogy egyházunknak az emberiség megvalósuló
új szooialista társadalmában kell hirdetnie az evangéliumot és szolgélnia
Isten igéjével népünket. Ahhoz képest, amit Isten egyházunknak az elmúlt
évtizedben igéjében útmutatásként adott, az, ahogyan egyhásunk lelkészei
és világi vezetői közül sokan az ..ellenforradalom idején viselkedtek,nem
volt más, mint Isten akarata elleni lázadás és engedetlen megfutamodás a
történelem Ura által elénk szabott nagy és szent egyházi Ieladat elől.

Isten nagy irgalmát kell látnunk abban, hogy megőrizte azokat, akik
ennek a prófétai látásnak egyházunkban gyarló emberi hordozói voltak,
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li hogy mosb méginkább vallhatjuk Isten sZÍne előtt a;zegyházban: ez II
prófétai Iátásunk igaznak bizonyult és tovább is arrafelé kell mennünk, a
keskeny úton, 'amerre az emberiséget ,81 megváltó Názáreti Jézus kozel két
évezred6ta vezeti, tudniillik kia sötétségből a .világosaégra, a gyűlől-
ködésből a békességre, a rabságból Isten gyermekeinek dicső szabadságára;
a farizeusi elzárk6zásb61, mások öntelt megvetéséből It népek és az emberi-
ség te~tvérisége' felé. , " , .

Túl az életbenés anyagiakban esett károkon, nagyon nagy volt az
ellenforradalom lelki kártevése is. 19Q8legyen egyhézunk népe, Ielkészei,
világi vezetőiszániárá valóban új év, a belső' megújuIás .éve, Ezt szolgálja
igehirdetésünk, imádságunk, búubánatupkés minden egyházi ténykedé-
sünk. Erre indítsanak népünk és egyházmik közelmúlt történetének tapasz-
talatai" és ez a naptár is. ",', "

"Mert úgy szerette lsten e világot, hogy az Ö egys,zülött Fiát adta. hogy
valaki hiszen Őbenne, el.ne vesszen, hanem.örök élete legyen.", '

Megváltó Jézusunk nevében, bűnbánatban, hála.adásban' és meg' nem
csalatkozó reménységbenkézdjük azúj esztendőt.

, I n, nr. Vető Lajos
püspök.

ÚJÉVI KONYÖRCjÉS
Lelki meddőiJégtől,
GyümölC8teUm8égtől
Szabadita meg engem!
'Ébreaztő lelkedért,
TiBztító Mtngodért
Ne hagyj elepedmeml
Nagy,8zomjú8ágomat
Ha Te el nem oUod,
Jaj, lt9vá kell lennem!

Orq.a koldu8kézzel
Orcád elé állok
KoldUBtarisznyámra
Könnyem ia lfizivárop.
Üre« az életem,
Üres a tari8Znyám,
A Te, gazdagító, .
Mindent meggyógyítá
Irgalmadra várok!

Nagy ajándékokat
Uram, moet 8em kérek,
08upán az egyp.tlen
Legnagyobbat: Téged!
kéle1ctelenaégben

Lélekáradáa8al _
Terméketlenaégben
G:JJümölC8érlelé88el '
Aldd meg ezt tizévet!

Szeretni taníta meg!
Szolgálni ,tanít.s meg!
Óhemelj föl engem!' .
.Lá8dmeg, hogy erődben
Hogy megüreaedtem",
Hogy'el8Zegényedtem!
Segita az utad(}'n
Megifjult erőkkel
Teutánad' mennem!
Adj nékem 80k töviat,
Szenoedéet, küzdelmet,
08a!c el ne akadjak,

, 08ak ne, veaztegeljek!
Adjnék~m szigora
Kemény vezeté88el .
Hidnyt, veazteaégct,
O~ak nt; meddó8éget,
Eelki me.dd98éget,
TerméketlenaégetI ~

HALUSZKA M~ RÓZSA ~



Napok I Protestáns I Nap i igéknaptár

Újév hete, Kol. 3,17.
1. Szerda' Újév Ezs, 43,1-7. Jn. 2,1-12.
2. Csütörtök Ábel Móz. 33,26-29. Jn. 2,13-22.
3. Péntek Benjamin Ézs. 43,16-19. Jn. 2,23-3,8.
4. Szombat Leóna Rm.14,7-9. Jn. 3,9-16.

2. hét: Vízkereszt - Eplphanla - 1, .Jn. 2,8.
5. Vasárnap Simon j JW<.4,13-17 Jn. 3,17-21.
6. Hétf,ő, Vízkereszt Ézs. 60,1-6, .Jn. 3,22 -30,
7. Kedd Attila Csel. 11,1-18. Jn. 3,31-36.
8. Szerda Szörény I. .Jn. 2,7-11. .Jn. 4,1-15.
9. Csütörtök Marcel I. Jn. 1,5-10. .Jn. 4,16-26.

10. Péntek Melánía 1 Mt. 5,13-'16. ~.Jn. 4,27-34.
11. Szombat Ágota " 1. Jn. 2,12-17. .Jn. 4,35-42.

- 3. hét: Vizkere,szt után 1. - .Jn. 1,14.
12. Vasárnap Ernő I Ézs. 42,1-&,. Jn. 4,43 -54.
13. Hétfő Veronika Mk. 1,1-8. Jn. 5,1-16.
14. Kedd János Mk. 1,9-15. Jn. 5,17-23.
15. Szerda Lóránt Jn. 1,~5-42. .Jn. 5,24-29.
16. Csütörtök Gusztáv Mt. 4,12-17. Jn. 5,:>0-40.
17. Péntek Antal Zsid. 2,14-18. c Jn. 5,41-47.
18. Szombat Piroska Lk. 10,21-24. .In. 6,1~15.

4. hét: Vízkereszt után 2. - Jn. 1,17.
19. Vasárnap Sára Rm. 12,7-16. Jn.J6,16-21.
20. Hétf~ Fábián: Sebesty. Mk. 2,18~22. Jn. 6,22-~9.
21. Kerld Ágne"s Mk. 3,1-6. .Jn. 6,50-40.
22. Szerda Artúr Mt. 19,3-9. Jn. 6,41-51.
23. C';ütörtök Zelma Mt. 5,17-26. Jn. 6,25-E9.
24. Péntek Ttmár 5. Móz. 32,45-47. Jn. 6;60-65.
25. Szombat Pál Csel. 7,35-40. Jn. 6,66-71.

5~hét: Vízkereszt után 3. (Utolsó) - 2. Kor. 4,6.
26. Vasárnap Vanda 2. Pt. 1,16-21. Jn. ,7,1-13.
27. Hétfő Lotár 2. Móz. 34,:29-35. Jn. 7,14-24.
28. Keda: Károly 2. Kor. 4,3-6. Jn. 7,25-:36.
29. 'Szerda Adél 2. Kor. 4,13-18. .Ju. 7,S7-52.
30. Csütörtök Mártonka Csel. 26;4-27, Jn. 7,53-8,11.
31. Péntek' Vírgílía Mt. 16,24-28. Jn. 8,12-20.

Teremtő Istenünk! Te vagy a kezdet és a Vég.
Holdnflgyfldflk Kezedbőlindult el a világ,az élet ésa napok sora.

• Holdtölte 5-én21 óra 9 p Mindenúj esztendőmegújulókegyelmedethirdeti
és megtérésünkrevárö türelmes szeretetedrőlta-

G: Utolsónegyed 12-én15óra 1 p nüskodík, Naprólnapra Te gondoskodj rólunk,
~Újhold 19-én23 óra Sp SzabaditásunkIstene és taníts minket úgy szám-

lálni napjainkat, hogy bölcs és értelmes satvhez} Elsőnegyed 28-án 3 óra 16p jussunk. Ámen. ' ,
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Napok I Protestáns I Napi igék
- naptár

1. Szombat I Ignác I Fil. 3,20-4;1. Jn. 8,21-30.
c

6. hét:. Hetvened - DIÚl. 9,18•.
<,

2. Vasámap. Karoltn 1. Kor. 9,24-27. Jn. 8,31-36.
3. Hétfő Balázs 1. Kor. 1,26-310 Jn. 8,37-47.

_ 4. Kedd Ráhel Fil. 1,27-30-. Jn. 8,48-59.
5. Szerda Ágota Rm. 3,21-28. Jn. 9,1-12.
6. Csütörtök Dorottya -, 1. Kor. 3,5-9. Jn. 9,13-23.
7. Péntek Tódor Mt. 10,40-42. Jn. 9,24-41.
8. Szombat Araaka Lk. 17,5-10. Jn. 10,1-11.

7. hét: Hatvanad - ~solt. 95,7.

9. Vasárnap Abi~ail •ÉZj;. 55;6-11.' Jn: 10,12-21.
10. Hétfő Elvira Mt. 13,10-17. .Zsolt. 23,1-6.
11. ~edd Bertold Mk. 11,15-19. .Jn. '10,22-30.
12. Szerda Lidia Mk.6,1-6. .Jn. 10,31-039.
13. Csütörtök Elia M~. 4,26-29. Jn. 10,40-11,10.
14. Péntek Bálint .1. Kor. 2,1-5. Jn. 11;11-16 . .
15. Szombat Áldáska Zsid. 6rl - 8. .Jn, 11,17-27.

8. hét e ötvened - Estomihf'- Lk. 18,31.-16. Vasárbap lJOHM" .
1. Kor. 13,1-.,.13. Jn. 11,28_-35.

17. Hétfő Donát Lk. 13,31-35. Jn .. 11,36-44.
18. Kedd Konrád Lk. 9,18-23. Jn. 11,45-.54.
19. Szerda Zsuzsanna Joel 2,12-19. Jn. 11,55-12,11.
20. Csütörtök Álmos . Lk. 9,57b":"62. Jn. 12,12-19.
21. Péntek Eleonöra Mt. 6,1-8. Mk. 11,11-14.
22. Szombat Gerzson Mk, 9,14-29'. Mk. 11,15-19.

- 9. hét: Invoeavft - Böjt 1. - 1•.Jn. 3,8. ,

23. Vasárnap Alfréd 2. Kor. 6,1-10. Mk. 11,27-33.
24. Hétfő Mátyás Jak.4,1-10. . Mk. 12,1-12.
25. Kedd Géza Jak. 1,13-18. Mk. 12,13-17. ,
26. Szerda Sándor Zsid. 4,14-16. Mk. 12,18-27.
27. Csütörtök Ákos Zsid. 12,1-7. Mk. 12,28-34.
28. Péntek Elemér Mt. 16,21-28. Mk. 12,35-:-44.

Holdnegyedek GondviselőAtyánk! Te vagy a szerétet Istene.
• Holdtölte 4-én 9 óra 5p Tudod. h0feí teremtményeidettámadja és rontja
( Utolsónegyed ll-én Oóra34p a bün. Fé elemmel és igérettel csábít a Sátán.

Ne hagyjelesnünka kísértésben.Mentö .szereteted~Újhold 'l8-án 16óra 38p óvjon, védjen ésa kísértésektüzébölmegerősitett
} Elsőnegyed 26-án21óra 51p hittél vezessenkl minket. Ámen.



. Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

1. Szombat I Albín IMt. 12,38-42. Mk. 13,1-13.

.10. hét: Remlniseere - Döjt 2. - Ézs. 50,4-5.

2. Vasámap Lujza Mt. 15,21-28. Mk. 13,14-23.
3. Hétfő Kornélía Zsid. 11,8-12. Mk. 13,24-32.'
4. Kedd Kázmér. Csel. 5,17-29. Mk. 13,33-37.
5. Szerda -Adorján Mt. 21,28-32. Jn. 12,20-33.
6. Csütörtök Alpár Jer. 20,7-13. Jn. 12,34-36.
7. Péntek Tamás Zsid. 5,4-10. Jn. 12,37 -43.
8: Szombat Zoltán -, Mt. 21,33-46. Jn. 12,44-50.

11. hét: Oeuli - BöJt 3. - Mt. 20,28.
9. Vasárnap Franciska 'Lk. '11,14.,-28. Jn. 13,1-11.

10. Hétfő Olímpía 1. Pt. 1,13 -21. Jn. 13,12 -20.
11. Kedd Aladár. Mk. 6,7-'13. Jn. 13,21-30.
12. Szerda Gergely. Lk. 22,24-30. Jn. 13,31-35.
13. Csütörtök Krísztíán Lk: 4,38-44. Jn. 13,36 -38.
14. Péntek Matild 1. Kör. 4,9-16. Jn. 14,1-6.
15. Szombat Nemzeti ünnep Ézs, 49,1-6. . Jn. 14,7-14-.

12. hét: Laetare - Böjt 4. - Jn. 12,24.
16. Vasámap Henríetta Gal. 4,2-'5,la. Jn. 14,15-24.
17. Hétfő Gertrud 2. Móz. 16,2-7a. Jn. 14,25-31.
18. Kedd SándorzEde 1. Kir. 19,1-8. .In, 15,1-8.
19. Szerda .Jözsef . Mk. 12,28-34. Jn. 15,9-17.
20. Csütörtök Hubert Jn. 6,47-59. Jn. 15,18-25.
21. Péntek Benedek 2. Kor. 4,7-14. Jn. 15,26-16',4.
22 .. Szombat Katalin Jn. 8,21 L-.30. Jn. 16,5-11.

;t3. hét: .Judica -BöJt 5. - .lu. 17,19• -
23. Vasámap Bruno Zsid. 9,11-15. Jn. 16,12-15.
24. Hétfő Gábor zsre.. 7,23:'-27. Jn. 16,16-22 -,
25. Kedd Zsolt Zsid. 9,15-22. Jn. 16,23-33.
26. Szerda Erika Zsid. 9,24'-28: :Jn. 17,1-5.
27. Csütörtök Hajnalka Zsid. 10,1-10. -- Jn. 17,6-13.
28. Péntek . Gedeon 2. Kor. 1,3-11. Jn. 17,14-19',l;>
29. Szombat Jónás 2. Mőz. 32;30-34. Jn. 17,20-26.

14. hét: Palmarum - Virágvasámap - Ézs.53,11-12.
30. Vasámap I Izidor I Fil. 2,5-11. Jn. 18,1-12.
31. Hétfő Árpád Ézs. 50,5-10. Jn. 18,13-27.

'Holdneuyedek Úr Jézus Krisztus! Te vagy a mi reménységünk.
- Rád várunk. Amint egykor megváltó szereteted-

• Holdtölte 5-én 19 óra 28 p del eljöttél a világba, jöjj el a mi gyümölcstelen
I Utolsó negyed 12-énl1 óra 48 p és hajszolt életünkbe is. Amiképpen megttsztítot-

"Újhold . 2Ó-án10 óra 50 p tad Isten templomát, Igéddel tisztltsd szivünket
Isten Szentlelkének templomává, amely Feléd

} Első negyed 280án 12 óra 18 p tárja ajtaját és Téged dicsér örökké. Ámen.
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Aprilis
. Napok I Protestáns I Nap i igéknaptár .

1. Kedd Hugó \ JerSir 1,1.1'2-17. Jn. 1"8,28-40.
2. Szerdas Áron 'Jer. 15,15-21. Jn. 19,1-15.
3. Csütörtök Keresztély Mt. 26,36-46. Jn. 19,16-22.
4. Nagypéntek Felszabad. ü, Zsolt. 69. Jn. 19,23-30.
5. Nagyszom. Vince Zsolt. 88. Jn. 19,31-=42.'!!'

, I
15. hét: Húsvét. - Jel. 1,18.

, .
6. Húsvét.vas. Cölesztin Ez.. 37,1-14. Jn. 20,1-10.
7. Húsv. hétfő Herman Csel. 2,22-32. Jn. 20,11-.18.
8. Kedd Lidia Csel. 13,16a. 26-33. Jn. 20,19-23.,
9. Szerda Erhardt Csel. 3,12-20. Jn. 20,24-31(" 1\10. Csütörtök Zsolt Csel. 8,26-40. ' .Jn.21,1-14.

U. Péntek Leó 1. Pl, 3,18-22. Jn. 21,15-19.
12. Szombat Gyula 1. Pt. 2,1":::10. Jn. 21,20-25.

IG. hét: Quaslmodo{lenitl- 1. Pt. 1,3.,
13. Vasámap Ida 1. Jn. 5,4-103.. 1. Kor. 15,1-11.
14. Hétfő Tibor 2. Tim. 1,6-10. 1. Kor. 15,12~19. ,

15. Kedd Tass 2. Tim. 2,1-5. r. Kor. 15;20-28.
16. Szerda Rudolf -,1. Pt. 1,22-25. 1. Kor. 15,29-34.
17. Csütörtök Enikő 1. Tim. 1,12-1'7 •• 1. Kor. 15,35-4'9.
18. Péntek lima 1. Pt. 1,3-9. 1. Kor. 15';50-53.
19. Szombat Kocsárd , Jn. 2,1-11. 1. Kor. 15,54-58.

17. Mt: MlserleordiasDomini - Jn. 10,12. 27-28.

20. Vasámap Tivadar Jer. 23,1'-8. Jób 1,1-12.
21. Hétfő Anzelm Jn. 10,1-11. Jób 1,13-22~
22. Kedd Csilla Mt. 26,31-35. Jób 2,1-10.
23. Szerda Béla Mt. 18,10-14. Jób 2,11-3,6.20 - 26.
24. Csütörtök> György 1. Pt. 5,1-4. Jób 4,1-21.
25. Péntek Márk Zsid. 13,12-21. Jób 5,8-27.
26. Szombat Ervin -csei, 20,28~32. Jób 7,1-21. "

18. bét-: ..Jubilate - 2. Kor• .'),17.
,

27. Vasámap I Arisztid

I
1. Pt. 2,11-20. Jób 8,1-22.

28. Hétfő Valéria Ef. 4,17-,24. Jób 9,1-24.
29. Kedd Albertína Ef. 4,25-32. Jób 11,1-20.
30. Szerda Katalin Ézs.65,17-19. Jób 12,1-6.

Holdnegyedek MegváltóUrunk!Te vagya feltámadás,és az élet,
• Holdtölte 4-én 4óra45p Keresztségünkbenmi is meghaltunka bílnnek,
( Utolsónegyed ll-én Oóra50p hogyélhessünkNéked,Engeddmefssmernünkfel-

támadásoderejét: a reménységet s az Igazságot.
~Újhold 19-én 4óra23p Tanits minket az új életben járni. és az odafel-
} Elsőnegyed 2~án 22óra36p valókkaltörődni. Áinen.

..•.-
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Napok - I Protestáns I Napi igé knaptár

1. f.sHtörtök I Munka ü, I Csel. 17,22-33. Jób 19,1-1t.
2. Péntek Zsigmond II. Kor. 5,16-21. Jób 31,24!..32,1.
3. Szombat Irma Rm. 1,18-25. . Jób 35,1.-16.

19. hét: Cantate - Zsolt. 98,1.
4. Vasárnap Flórián . Ézs. 42,10-16. Jób 38,1-21.
5. Hétfő Gotthárd 1. Tim. 3,16. Jób 38;22-41.
6. Kedd Frida Csel. 16,25-34. Jób 39,19-40,2 .:
7. Szerda Napoleon Kol. 3,16-24. ; Jób 40,3-14.
8. Csütörtök Gizella Mt. 21,12-17. Jób 42,1-17.
9. Péntek Gergely 2, Tim. 2,8-13. Zsolt. 73,1-12.

10. .Szombat Ármin Jel. 4,2-11. Zsolt. 73,13-28 .
20. hét: .Rogate - Jn. 12,32.

11. Vasárnap Ferenc 1. Kir. :3,5 ••..15. Zsolt. 27,1-14.
12. Hétfő Pongrác Mk. 1,35-39. Zsolt. 25,1-22.
13. Kedd Szervác Kol. 4,2-6. Zsolt. 91,1-14.
14. Szerda - Bonifác 1. Tim. 2,1-8. Zsolt. 96,1-13.
ilS. Csütörtök_ l\lennybem. ü. 2. Kir. 2,1-12. Zsolt. 97,1-12.
16. Péntek Mózes Kol. 3,1-4. Ef. 1,1-8.
17. Szombat Bánk . Lk. 18,1-8a . Ef. 1,9-H.

21. hét: Exaudi - Zak. 12,10. .
18. Vasárnap Erik 5. Móz. 34,1-8. , Ef. 1,15-23.
19. Hétfő Buda Jer. 29,11-14a. Ef. 2,1-10.
20. Kedd Bernát Lk. 12,8--12. Ef. 2,11-18.
21. Szerda Konstantin 1. Kor; 2,12-16. Ef. 2,19-22.
22. Csütörtök Júlia Lk. 24,50-53. Ef.3,1-7.
23. Péntek Dezső Zsid. 11,32-40. Ef. -3,8-13.
24. Szombat Gergely Rm. 8,14-17. Ef. 3,14'=-21.

22. hét: Pünkösd hete - Zak. 4,6.
25. Pünk. vas. Orbán Zsolt. 118,24-29. Ef.4,1-6.
26. PUnk.hétfő Fülöp Zsolt. 106,1-8. Ef. 4,7-16.
27. Kedd Hella Csel. 2,42-47. Ef. 4,17-24.
28. Szerda Emil Csel. 3,1-10. Ef. 4,25-32.
29. Csütörtök Keve Csel. 4,6-21. Ef. 5,1-8.
30. Péntek Janka Csel. 4,23 -31. Et. 4,9-14.
31. Szombat Tóbiás Csel. 8,14-25. Ef. 5,15-21.

Holdnegye4ek SzentlélekÚristen!'Épits be minket Isten szent
• Holdtölte ' 3-án13óra 23p gyülekezetébe.Vezéreljel minket minden irz-
{ Utolsónegyed 10-én15óra37p ságra.. Serkents minket, hogy teremje életün a
~Újhold ll!-án20óra Op szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség,

jóság, hilség,szelídség és mértékletességgyümöl-
IIElsőnegyed 26-án 5 óra 38p esett, Ámen.
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

23. hét: Szentháromság hete: Ézs. 6,3.
1. Vasárnap Tünde Rm. 11,33-36. Et. 5,22-33.
2. HHf6 Anna 5. Móz. 6,4-13., Ef.6,1-9.
3. Kedd ndikó -Kol. 2,1-9. Ef. 6,10-17.
4. Szerda Kadocsa 2. $or. 13,11-13. Ef. 6,18-24.
5. Csütörtök Angéla 1. Tim. 3,14-16. Józs. 1,1-9.
6. Péntek Norbert 1. Kor. 12,1-6. .Iózs., 1,10-18.
7. Szombat Róbert Jn. 5,17_23. Józs. ;',,~-1'7.

24. hét: Szentháromság után 1. - Lk. 10>,16.
8. Vasárnap Medárd Jer. 36,1-32. Józs. 5,13-15.
9. Hétfő Félix 2. Tim. 3,14-17. Józs. 6,1-16. 20.21.

10. Kedd M9rgit Ez. 2,1-7. .Józs. 7,1-15,
11. Szerda Barnabás Csel. 8,26-35. Józs. 7,16-26;
12. Csütörtök Vir~g l;k. 10,1-11. Józs. 10,5-15.
13. Péntek TóbIás Lk. 24,44-49. Józs. 23,1-16.
14. Szombat Vazul Lk. 13,22-28. Józs. 24,1-15.

25. hét: Szentháromság után 2. - Mt. .n.as,
15. Vasárnap Jolán 1. Jn. 3,13-18. Józs. 24,16-31.
16. Hétfő .Jusztín Csel. -6~1-7. Zsolt. 44,1-9.
17. Kedd Laura Préd. 4,17; 5,1-6. Zsolt. 44,10-20".
18. Szerda Arnold Mt. 11,25-30. Zsolt. 4,21-27.
19. Csütörtök Gyártás Lk. 14,12-15. ,Bir. 2,10-22.
20. Péntek Rafael 1. Kor. i,20-25. Bir. 6,1-24.
21. Szombat Alajos Jak. 2,1~9. Bir. 6,25-40.

26. hét: Szentháromság után 3: - Lk. 19,10. .
22. Vasárnap Paulina 1. Pt. 5,5c-ll. . Bir. 7,1- 22.
23. Hétfő Zoltán Mk. 2,1-12. \ Bir. 8,22-28.
24. Kedd Iván Ézs. 49,1-3. Bir. 10,6-16.
25. Szerda Vilmos 1. Tim. 6,11-16. Bir. 11,1-11.
26. Csütörtök János PáJ Csel. 19,1-7. Rut. 1,1-22.
27. Péntek László Lk. 12,49-53. Rut. 2,1-20.
28. Szombat Levente Fil. 3,4b-l1. Zsolt. 78,1-7.

27. hét: Szentháromság után 4. - Gal. 6,2:
29. Vasárnap Péter Pál ll. Móz. 50,15-21. 1. Sám. 1,1-20.
30. Hétfő Pál Kol. 3,12-15 1. Sám, 2,1-11.

Holdnegyedek SzentháromságIstenI Magasságban és szentség-
• Holdtölte 1-én21óra 55 p ben lakozol,de az alázatossalis. A titkok a tiéid,
G: Utolsónegyed 9-én 7óra59p a kinyilatkoztatott dolgokpediga miéink.Tanits
~Újhold 17-én 8 óra 59p megmjnket arra, hogytitkaidat alázatoslélekkel,

a kinyilatkoztatottigétpedighivőszívvelfogadjuk•
J) Elsőnegyed 24-én10óra 44p .Ámen.
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I Protestáns I ,
Napok naptár T N a 1> i igék ,

1. Kedd Tibold 2. KOI1.2,5-11. 1..Sám. 3,1-2!.
2. Szerda Ottokár Mt. 5,43-48. 1. Sám, 4,1-18.
3. Csütörtök Kornél Mt. 18,15-20. t. Sám. 8,1-22.
4. Péntek Ulrik Rm: 15,1-7. . Sám. 9,1-14.
5. Szombat Emese Jel. 22,1-5.' 1. Sám. 9,15-10,1.

.m. hét: -Szentháromságután 5. - Lk. -9,62..
6. Vasárnap Ésaiás 1. Pt. 3,8-15a . 1. Sám. 10,17-27.
.7. Hétfő Cirill Lk. 9,57b-62. 1. Sám. 15,1-31.
8. Kedd :reréz Fil. 3,12-16. 1. Sám: 16,1-13.
9. Szerda Veronika Lk. 9,51-57a. 1. Sám, 16,14-23.

10. Csütörtök .Amálía 2. Tim. 4,1-5. 1. Sárn. 18,1-=16.
11. Péntek Lili Lk. 9,18-26. :1. Sám. 24,1-23.
12. Szombat Izabella Lk. 14,25-'-35. Zsolt 57,1-12.

29. hét: Szentháromság után 6. - Ézs. 43,1.
13. Vasárnap' Jenő Ézs.43,1-7: 1.Sám. :'11,1-13.
14. Hétfő Eőrs Tit. 3,3-7. 2. Sám. 1,17-27.
15. Kedd Henrik 1. Pét. 3,18-22. 2. Sám. 2,1-11.
16. Szerda Zalán Mk. 10,13-16: 2. Sám. 5,1-12.
17. Csütörtök Elek Mk. 16,14-18. - 2. Sám. 7,1-23.
18. Péntek ' Fri~es Mt. 3,13-17. 2. Sám, 11,1-27.
19. Szombat Emí ia ,Jel. -3;1-6. 2. Sám. 12,1-14.

30. hét: Szentháromság után 7. - Bm.6,i9.
20. Vasárnap ü Illés 1. Móz. 3,1-19. Zsolt. 51,1-19.
21. Hétfő Dániel Mk. 8,13-21. . 2. Sám, 15,1-16.
22. Kedd . Mária Magdal. Jak. 3,1-10. 2. Sám, 18,1-21. ,
23. Szerda Lenke· 1. Kor. 6,19~20. 2. Sám, 24,1-25.
24. Csütörtök Krisztina . - Mk. 9,43-50. Zsolt. 18,1'-7 .
25. Péntek, Jakab Rm. 12,1-2. Zsolt. 18,8-20.
26. Szombat Anna 1. Kor. 9,24-27. Zsolt. 18,21-27 .

. 31. hét: Szentháromság ut-án 8. - Ef. 5,9.
27. Va!láma.p Olga 1 J,,1 2.21-3 •• Zsolt. 18,'-8-36.
28. Hétfő Ince Mt. 5,13-16. Zsolt. 18,57-51.
29. Kedd Márta Mt. 12,33-37. ,1. Jn. 1,1-4 ..
30. Szerda Judit Jak. 14,17. 1. Jn. 1,5-10.
31. Csütörtök Oszkár 1. Kor. 12,12-26. ~1. Jn. 2,1-6.

Boldnegl'edek Atyánk a Jézus Krisztus által! MagasztaIWlk

_Holdtölte
Téged a bűDboesánatdí:ár ajáudékáért, azért,

1-én 7 óra 04p hogybocsánatot nyerhetün és bocsánatotnyújt-t Utolsónegyed '9-én 1 óra 21p hatunk. Bocsánatodáltal istenfiúságotnyertünk,
Újhold 16,-án19óra 33p megbocsátásunkgyümölcsekénttestvéri sztveket

\ Elsőnegyed 23-án15óra 19p ajándékozolnekünk. Töltsdbe szívünket a meg-
• Holdtölte' 30·án17óra 47Ii bocsátás lelkével. Ámen.
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Napok I Protestáns Nap i igéknaptár

1. Péntek I Péter I Fil. 1,6-11. 1. .In. 2,7-1l.
2. Szombat Lehel Mt. 21,18-22. 1. Jn. 2,12-17.

32. hét: Szentháromság után 9. - EI. _5,15. -
3. Vasárnap Csilla 1. Móz. 41,1-43. 1. Ju. 2,18-29.
4. Hétfő Domonkos Préd. 9,13-18. 1. Jn. 3,1-10.
5. Kedd Vajk Lk. 16,10-13. 1. Jn. 3,11-18.
6. Szerda Berta Jak. 3,13-18. 1. Jn. 3,19-24.
7. Csütörtök Ibolya 1. Tim. 4,12-16. ' 1. Jn. 4,1-6.
8. Péntek Lászlö Mt.. l0,16-23. 1. Jn. 4;7-16.
9. Szombat Emöd Lk. 12,54-59. 1. Jn. 4,17-21.

33. hét: Szentháromság után 10. - Péld. 14,34. . .
10. Vasárnap Lőrinc 1. Kor. 12,1-11. 1. Jn. 5,1-5.
11. Hétfő Tibor 1. Tim. 2,1-7. 1. Jn. 5,6-12.
12. Kedd Klára Neh. 4,1-15. 1. Jn. 5,13-2l.
13. Szerda Ipoly . 1. Pt. 2,13-17. 2. Jn. 1-13.
14. Csütörtök Özséb Rm. 13,1-7. 3. Jn. 1-15.
15. Péntek Maria Jer. 18,1-6. 1. Kir. 2,10-12;3,5-15.
16. Szombat Ábrahám Rm. 9,1-5. 1. Kir. 5,9-32. '

34. hét: Szentháromság után 11. - 1 Pt.5,5.
17. Vasárnap Ibolya Lk. 18,9-14. 1. Kir. 6,1-13.
18. Hétfő Ilona Mk. 9,33-37. 1. Kir. '8,22-30.
19. Kedd Huba 1. Sám. 17,40-51. Zsolt. 76,1-13.
!O. Szerda Alkotmány ft. Lk. 7,1-10. 1. Kir. 10,1-29.
21. Csütörtök Sámuel Csel. 12,18-25. 1. Kir. 11,1-13.
22. Péntek Menyhért Gal. 1,11-24. 1. Kir. 12,11-24.
23. Szombat Farkas Ef. 2,1-7. 1. Kir. 12,25-33.

35. hét: Szentháromság után 12. - Mt. 12,20.
24. Vasárnap , Bertalan 2. Kor. 3,4-9. 1. Kir. 13,1-10.
25. Hétfő Lajos Mk. 1,21-28. 1. Kir. 16,29-17,6. .
26. Kedd Rózsa Ézs. 38,9-20. - 1. Kír. ,17/1-24.
27. Szerda Szílárd Jak. 5,13-18. 1. Kír. 18,1-2. ,
28. Csütörtök Agoston Mt. 9,35-38. Zsolt. 115.'
29. Péntek Lilla . Mk. 5,22-43 1. Kir. 19,1-18.
30. Szombat Róza Lk. 4,:'8-44. 1. Kir: 21,1-29.

36. hél: Szentháromság atán 13. - Ml. 25,40. '
31. Vasárnap I Erika Gal. 3,15-22. 2. Kir. 2,1-14.

Boltlneg7Mek Mennyei Atyánk! Máriával együtt magasztal a
lelkünk, mert betöltöd az éhezőt javakkal. Tes-

{ Utolsónegyed 7·én 18óra 49 p tünk táplálására földi kenyeret, lelkünk üdvös-
tfijÚjhold 15-éri' 4 óra 33 p séfére mennyeí kenyeret ajándékozol nekünk.

K rönk, rendeld ki számunkra a mindenn~1} Elsónegyed 21-én20 óra 45 p kenyerünket' és teríts asztalt nékünk a Te ors -
_Holdtölte 29-én 6 óra 53 II godban. Ámen:
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I Protestáns I .
Napok naptár Napi igé k "

1. Hétfő E~ed Jak. 2,1 13. 2. Kir. 5,1-19.
2. Kedd R eka Mt. 10,40-42. 2. Kir. 6,8-23.
3. Szerda Hilda Mk. 12,41-44. 2. Kir. 17,1-23.
4. C;ütörtök Rozália· Filem 1--25. 2. Kir. 18,1-12.
5. Péntek' Viktor Zsid. 2,11-18. 2. Kir. 18,13-37.
6. Szombat Zakariás. Jer. 22,13-19. 2. Kir. 19,1-19.

37. hét : Szentháromság után 14. - ZsoÍt. 103,2.

7. Vasárnap Regina 1. Krón. 29,9-21a. 2. Kir. 19,20-37.
8. Hétfő Mária 1<fk.1,40-45. 2. Kir. 20,1-21.
9. Kedd Ádám , 1. Tim. 1,12-17. 2. Kir. 22.1-23,3.

10. Szerda Erik 2. Kor. 9,10-15. 2. Kir. 23,4-25.
11. Csütörtök Teodóra 1. Tess. 1,2-10. 2. Kir. 23,37-24,17
12. Péntek Szabolcs Fil. 1,12-18. 2. Kir. 25,1-30.
13. Szombat Ludovika Fil. 1,19-26. Zsolt. 126,1--6.

./
38. hét: Szentlláromság után 15. - 1. Pt. 5,7.

14. Vasárnap Szerénke Mt. 6,24- 34. Jon. 1,1-16.
15. Hétfő Enikő 1. Tim. 4.4- 8. Jon.2,1-11.
16. Kedd Edit 1. Tim. 6,6-12a. Jon. 3,1-10.
17. Szerda Hajnalk-a 1. Kor, 7,~0-24. Jon. 4.1-JL
18. Csütörtök Titusz 1. Tess. 2,9-12. Náh. i,1-8.
19. Péntek .Vflma 2. Tess. 3,6-12. Náh. 2,1-14.
20. Szombat Csendike Lk. 6,20-26. Abd, 1-18.

39. hét: Szentháromság után IG. - 2. Tim. 1,10.

21. Va~rn8p Máté Lk. 7,11-17. Esdr. 1,1-7.
22. Hétfő Móric JerSir. 3,22-33. Esdr.3,1-13
23. Kedd Tekla Zsid. 12,4-11. Agg. 1,1-15.
24. Szerda Gellért Jak. 5,7-11. Agg.2,1-9.
25. Csütörtök Kleofás Mk. 6,14-29. Neh. 1,1-11.
26. Péntek Jusztina Zsid. 10,35-39. Neh. 2,1-20.
27. Szombat Labore. Lk. 21,10-19. Neh. 8,1-12.

40. hét: SzentlÍáromsáÓután 17. - Mik: G,8.

28. Vasárnap IVasárnap I Jer. 7,21-28. Gal. 1,1-10. -
29. Hétfő Mihály Jer. 22,6-10. Gal. 1,11-24.
30. Kedd Jeromos Józs. 5,13-15. Gal. 2,1-10.

Holdnegyedek Szentségesisten!
{ Utolsónegyed 6-án11óra24p MagasztaluÍikTéged.hogybelepillanthatunktör-
"Újhold l3-án 13óra22p vényed tükrébe. Belőle tanuljuk megismerni

szentségesorcádat és btlnös lényünket. Tanits
} Elsőnegyed 20-án 4óra17p mínket :szent orcád előtt félelemmelleborulni,
• Holdtölte 27-én22óra 43p büneínktölpedig iszonyodva menekülní. Ámen.
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lllttöbet
Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

1. Szerda Bogárka Lk. 10,17-20. Gal. 2,11-210
2. Csütörtök Petra Csel. 5,12-21a.

\
Gal. 3,3,1-5.

3. Péntek. Helga Jn. 12,27-33. Gal. 3,6-18.'
4. Szombat -Ferenc Jel.5,11-14. Gal. 3,19~28.

41. hét: Szentháromság után 18. - Zsolt~ 145,16.
5. Vasárnap Aurél , Rut. 2,1-23. ; Gal. 4,1-7.
6. Hétfő Brunö 1. Tess. 4,9-12. Gal. 4,8-20.
7. Kédd Amálía 1. Móz. 4,2b.;-15. Gal. 4,21-31.
8. Szerda Etelka 1. Jn. 4,7-16a. Gal. 5,1-12.
9. Csütörtök Dénes 5. Móz. 30,11-14. Gal. 5,13-26.

10. Péntek Gedeon 2. Kor, 8,1-9. Gal. 6,1-10.
11. Szombat Fenyőke Csel. 5,1-1l. Gal. 6,1.1-18.

42. hét: Sientháromság után 19. - Jer. 16,14.
12. Vasárnap Miksa Ézs. 1,18-20. Zsolt. 125.
13. Hétfő' Kálmán Mk. 8,22-26. Dán. 1,1-21. ••14. Kedd Helén Kol. 3,5 -11. Dán. 2,1.••26.
15. Szerda Teréz Kol. 3,12-17. Dán. 2,27-49.
16. Csütörtök Gál Lk. 19,1-10. Dán. 3,1-30.
17. Péntek Hedvig 1. Jn. 1,5-10. - Dán. 5,1~2.
18. Szombat Lukács Jer. 17,12-17. Dán. 5,13 30.

43. hét: Szentháromság után: 20. - 2. Tim. 2,19.
19. Vasárnap Isucíusz 2. Móz. 24,9-11. Dán. 6,1-29.
20. Hétfő Irén .Ián. 6,24-33. Dán. 7,1-15.
21. Kedd Orsolya 2. Móz. 16,2.-7a. Dán. 7,16-28.
22. Szerda Előd Csel. 20,7-12. Dán. 8,1-14.
23. Csütörtök Gyöngyi 1. Kor. 10,14-22. Dán. 8,15-27.
24. Péntek Salamon 1. .Pt. 2,5-10. Dán. 12,1~12.
25. Szombat Blanka Zsid. 7,23-28: Jel. 1,1-8.

44. hét: Szentháromság után.21. - 2. Tim. 2,5.
26. Vasárnap Dömötör Ezs. 51,9-16. Jel. 1,9-20.
27. Hétfő Szabina 1. Kor. 9,24-27. Jel. 2,1-7.
28. Kedd Simon 2. Tim. 2,1-5. Jel. 2,8-11.
29. Szerda Jenő' Rm.- 14,4-12. Jel. 2,12-17.
30. Csütörtök Farkas 1. Kor. 9,13-18. Jel. 2,18-29.
31. Péntf!k Reform. Ü. Lk. 22,31-38. Jel. 3,1-6.

Holdnegyedek Jézus.Krísztus Urunk! Áldott légy azért, hogy
a megrepedt nádat nem töröd el és a pislogó

{ Utolsónegyed 6-án 2 óra 20p gyertyabeletnem oltod ki. Evangéliumodtüzével
~Újhold tz-en 21óra 52p új élet lángját gyújtod bennünk, evangéliumod

hatalmával megmenteda veszendöt. Ne engedd,) Elsőnegyed; 19-én15óra 7p hogyvéka alá rejtsük a Tőled,kaRottüzet. Aján-
• Holdtölte 27-én16óra 41p dékozzmeg a bizonyságtételLekével. Ámen.
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Napok I Protestáns I Nap i igék.naptár

1. Szombat I Marianna ll. Kor. 7,29-31. Jel. 3;7-13.

""
45. hét: Szentháromságután 22. - Zsolt. 130,4.

2. Vasámap .Achíles Ezsdr. 9,5-9. Jel. 3,14-22.
3. Hétfő Győzö Mt. 7,1-5. Jel. 4,1-11.
4. Kedd' Károly Lk. 17,1-4. .Jel. 5,1-14.
5. Szerda Imre Mt. 6,9-15. Jel. 6,1-17
6. Csütörtök Lénárt 1. -Jn. 3,18-22. Jel. 7,1-7.
7. Péntek Rezső 1. Kor. 5,9-13. Jel. 8,1-13.
8. Szombat Gottfried 2. Pt. 3,13-18. Jel. 9,1-21.

46. hét:' Szentháromság után 23. - Mt. 24,13;
9. Vasárnap Tivadar Ézs, 30,15-18. Jel. 10,1-11.

10. Hétfő . Luther szül, Mt.24,1-8. Jel. 11,1-14.
11. Kedd Márton .. Mt. 24,9-14. Jel. 11,15-19.
12. Szerda Jónás eMt. 24,29-35. Jel. 12,1-17.
13. Csütörtök Szaniszló Mt. 24,36-42. Jel. 13,1-18.
14. Péntek Klement.ína 2. Tess. 2,1-1;2. Jel. 14,1-13.

iJ'15.Szombat Lipót Mt. 24,43-5t. Jel. 14,14-20.
47. hét: Az egybázI'év utolsó előtti .hete, - 2. Kor, 5,10.

16. vasámap Ottmár Dán. 7,2-17. JelJ 15,1-8.'
17. Hétfő Jenő Jn. 5,19-24. Jel. 16,1-21.
18. Kedd Ödön Zsid. 10,26-31. Jel. 17,1-18.
19. Szerda Erzsébet Joel. 2,12-17. Jel. 18,1-10.
20. Csütörtök Jolán Lk. 21,11-19. Jel. 18,11-24.
21. Péntek Olívér Jel. 2,1-5. Jel. 19,1-10.
22. Szombat Cecilia 1. Pt. 4,1-7. Jel. 19,11-21.

48. hét: Az egyházi év utolsó hete. - Lk. 12,35.
23. Vasámap Kelemen Ézs. 65,17-19. Jel. 20,1-10.
24. Hétfő Emma 1. Tess. 5,1-11. , Jel. 20,11-15.
25. Kedd Katalin Zsitl. 12,12-17. {J-el.21,1-8;
26. Szerda Csongor Mk. 13,33-37. Jel. 21,9-27.
27. Csütörtök' Tünde Mt. 25,14-30. Jel. 22,1-5.
28. Péntek . Stefánia Zsid. 10,32-39. Jel. 22,6-15.
29. Szombat Noé Zsid. 12,22-29. Jel. 22,16-21..

49. hét: Ádvent 1. "7 Zak., 9,9.
30. Vasámap I András IHm. 13,11-14a. Ézs. 40,1-11.

. Holdnegyedek . .
{ Utolsónegyed 4-én15órl\19p ÉletFejedelme!Közülünksenklsemél önmagának
~Újhold ll-én 7 óra34p és senki sem hal önmagának.Ha élünk, Neked

élünk,ha me~nnk, Neked halunk meg. Azért
IIElsőnegyed 18-án 5óra59p akáréljünk,a haljunk,a Tiéidvagyunk.Ámen.

.• Holdtölte 26-án11óra16p
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Napok naptár Napi igé k

1. Hétfő Elza 2. Kor. 1,15-22. Ézs. 40,12-16.
2. Kedd Aranka Kol. 1,9-14. Ézs. 40,27-31.
3. Szerda OIivia 1. Móz. 49,8-10. Éz,. 41,8-14.
4. Csütörtök Borbála 4. Móz. 24,15-18. Ézs. 42,1-9.
5. Péntek Vilma Zsid. 10,19-25. Ézs. 43,1-7.
6. Szombat Miklós Zof.3,14-17. Ézs. 43,8-13.

50. hét: Advent 2. - Lk. 21,28.

7. Vasámap Ambrus Rm. 15,4-13. Ézs. 43,22-25.
8. Hétfő Mária Lk. 12,35-40. Ézs.48,17-22.
9. Kedd Emőke 2. Tess. 3,1-5. Ézs. 49,1-6.

10. Szerda Judit Jel. 2,1-5,7. Ézs. 49,7-13.
11..Csütörtök Árpfld Mk. 13,5-13. Ézs. 49,14-18.
12. Péntek Gabriella Lk. 17,20'-25. Ézs. 50,4~9.
13. Szombat Luca Jel. 3,14-22. Ézs.51,9-16.

51. hét: Advent 3. - Ézs. 40,3-10.

14. Vasárnap Szilárdka 1. Kor. 4,1-5. Ézs.. 52,7-12.
15. Hétfő Johanna Mt. 11,11-15. Ézs. 52,13-53,3.
16. Kedd Etel . Lk. i,57-70. Ézs. 53,4-6.
17. Szerda .Lázár Lk. 3,10-20. Ézs. 53,7-12.
18. csütörtök Estike Jn~ 1,6-9.15-16. Ézs. 54,7-10.
19. Péntek Viola Jn. 1,29-34. Ézs. 59,9-21.
20. Szombat Csaba Lk. 7,29-35. Ézs. 60,1-11.

52. hét: Advent 4. - Lk. 1,46-47.

21. Vasámap Tamás Lk. 1,26-38. Ézs. 62,6-12.
22. Hétfő Zénó Lk. 1,30-36. Ézs. 64,1-11. ,

23. Kedd Viktória 1. Kor. 2,6_10. Mt. 1,1-17.
24. Szerda Ádám, Éva Ézs. 11,1-2. Mt. 1,18-25.
25. Csütörtök Kal'áesony 1. Tit. 2,11-15a. Mt. 2,1-12.
26. Péntek Kal'áesony 2. Jel. 7,9-17. Mt. 2,13-23.
27. Szombat János 1. Jn. 3,1-2. Mt. 3,1-12.

53. hét: Az év utolsó hete. - Lk•....2;29-3O!
28. Vasárnap I Kamilla, IGal. 4,1-7. ' Mt. 3,13-17.
29. Hétfő Dávid Jn. 12,35~43. Mt. 4,1-11.
30. Kedd Anikó Jn. 12,44-50. .Zsolt. 33,1-22.
31. Szerda Szilveszter Ézs. 51,1-6. Zsolt. 62,1-13.

Holdneg)'edek. ,..tUtolsónegyed 4-én 2óra24p KegyelemIstene! Esztendönk végénelénk áIlitod
Újhold ' lO-én18óra 23p az új kezdetet jelentő bölcsőt.Aholemberiutunk
Elsőnegyed 18-án Oóra 52p elfogyott, Te új utat nyltsz számunkra. Légy

!HOldtölte 26-án 4 óra 54p áldott kifogyhatatlan szeretetedért. Ámen.
Utolsónegyed 3o-án11óra 50p
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Az elmúlt 195'1-es esztendő evangélikus egyházunk számára áZ mkeresétJ
esztendeje volt. Ezen magá1Jan véve nincsen. semmi esodálkozni való. Hiszen
a' ielormáció egyháza a "semper reformari" , az állandó megújulás jegyében
és gyakorlatáhan kell éljen. Szüntelen vizsgálnia kell mját,szolgáJátát, ige-
hirdetését, s ha hibát, tévedést, mulasztást vél felfedezni, azt ki kell igazítani.

Egy esztendőre visszatekintve úgy kell látnunk, hogy egyházunk nem tu-
.dott reátalálni a világosan és egyértelmi1en helyes 'Útra.Sőt, zsákutcába jutott.
Isten mérlegre vetette egyházunkat és némely teh1ttetben könnyűnek találta:
Ennek oka bizonyára sokféle lehetett. Igy többek kiJ'tött látókörünk elferdülé8e
13 ugyanakkor az egyházat it'ányító személyek túlságosan szűkre vont köre.
Igy feledkeztünk meg sok mindenről,. amire Isten eJ}zl.endőkönkeresztül tanít-
gatott. Hálát kell adn'Únk Istennek azért, hogy ai () bölC8essége ésirgalma

lehetóvé teszi népének a helyes mra vis8zatalálást. (j gyógyította sebeinket 8 (j
tisZtogatja látásunkat, () bontogat ja elóttün~ a jövendó· mját. Iránta való hála-
adással, előtte való önvizsgáló őszinteséggel 8zeretnénk az elmúlt esztendő né-
hány nevezetesebb eseményéról beszámolni. -

&e1nélyi· 'fJáltozások ~ taoocskO?tásOk

Isten próbatétele az 1956-os esztendő őszén kezdődött számunkra.
Ekkor, .az egyházi és az állami törvények ellenére, egyházi tisztségéből
több egyházi vezető távozni kényszerült. Az igy előállott helyzetben SGk

, Az Egyházkerület papsága és tisztségviseliii bevonulnak ft budavári templomba ft
püspökbelktatá!lrft
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szeretetlenség es igaztalanság történt. Egyházunk azóta reáJ.épett alTa a~
útra., amelyen igyekezik a törvényességet helyreállítani s a hibákat ki-
ígazítani, mindenben keresve az igazságot és a méltányosságot, az egyházi
közérdeket és végső fokon Isten akaratát.

, 'Az 1956-ik esztendő őszéri előállott válság áthidalását célozta Turóczy'
Zoltán püspökké -választása, akit 1957. február u-án iktatott az Északi'
Evangélikllif Egyházkerület püspöki hivatalába, dr. Mády Zoltánt pedig
a.zegyházkerületi felügyelői tisztségbe D. Ordass Lajos püspök a budavári
templomban. Turóczy Zoltán püspök beszédében többek között a követ-,
kezőket mondotta: "Sejteni, azt is mondhatnám, hogy látom, mi az én
átmeneti rendeltetésem : kivezetni egyházunkat az ÉSzaki Egyházkerület
területén a kátyúból. Az egyház nem azért van, hogy uralkodjék, hanem
azért, hogy az ige uralkodjék benne. Minden ezért van az egyházban."

A beiktatás után egyházkerületi közgyűlés volt, amelyen .az egyház-
kerület időszerű kérdéseit tárgyalták.

Október 3-án tanévnyitó Üllnepségén iktatta be Teológiai Akadémiánk
teológiai professzori hivatalába D. dr. 'Vető Lajos püspököt.

Június 26-án közgyi11ést tartott a Déli Evangélikus Egy1uízkerület is.
A közgyi11és tárgysOTozatában jell7ntP.sek. személyi kJ,ri[,ések ée VfÍla8ZttÍ8ok
szerepeltek. '

Július 9-én az Egyházegyetem Tanéese, ~tt ülést, a következő
napon pedig összegyUlt az Egyházegyetem Közgyíilése is.

Mindesek a gyűlések, az elmúlt 1956. évi események által előállott
helyzetben próbáltak megoldásokat találni, -elvi döntésekben és ssemélyi
tekintetben is.-A gyűlések határozatainak törvényesség tekintetében való
felülvizsgálata azonban ssükségessé vált és még folyamatban van ..'

Ebből a szükségből ült össze 1957. évi december 19-én az Északi
)~gyházkerület Tanácsa, 23,-án pedig az Egyházegyetem Tanácsa.

4 két [onio« tanácsülést megelőzte az a megbeszélés, amely a MűveMdéEJ·
'Ügyi Minisztérium Egyház'Ügyi Hivatala és az Ev(.tngélikus Egyház között
indult meg. Ez a tárgyalás egyházunknak a magyar állasnhoz való viszonyát
kívánta tisztázni, sf01/1,oselvi és személyi kércUseketvetelt fel. A wrgya1ások no- ,
vember hónapban kezdódtek és több napon át tartottak, azonban az egyházi tár-
gyaló fél egyes kérdésekben tanúsított merevsége köVetkeztében megszakadtak. tgy
keriiJ,t SOTaz Ébzaki Egyhá~riilet Tanácf:,ának ~ére, &nely mf:gállapította,
Jwgya NépköztársQ.J3ágl!ilnöki Tanácsa az 1957, évi XXi1. számú törvény-
erejű rendelet értelmében D. dr. VeM Lajost tekinti az Északi Egyházkerület
püspökének. Az Egyházkerületi Tanács ezt a határozatot tudomásui véve
örömmel és bizalommal köszöntötte D. dr. Vető Laj06t az egyházkerület püspöki
8Zékében. Köszönetet mondott Túróczy ~oltán püspöknek püspöki szolgála-
táért ée kifejezte abbeli reménységét, Mgy Turóczy Zoltán'szolgálata az egyház-
ban továbbra is értékuül. Egyútta}, megköszönte Szahó József ny. püspöknek-
püspökhelyettesi szolgálatát ée a kibonta~ozás érdekében kifejtett fáradozásait.



Az Egyetemes EgyMztanácsot december M,23-ára Mihályfi Ern&. egye-
tem,esfelügyelő ée D. dr. Velő Lajos pii8pök hívták össze. Az Egyetemes Egyház-
tanács megállapította, hogyegyházunknak egyetemes felügyelője dr. Al ihályli
Ernő ée szolgálatára néz've legidősebb püspöke ée így az Egyházegyetem lelkesz-
elnöke D. dr. Velő Lajos, Az Eg'!Jházegyetem Tanácsa több [onios határozatot
hozott. Igy többek között kiadta az elmúlt esZtendő közgyűlé.fJeinek határozatait
az egyetemes alkotmány és jogügyi bizott.ságnak törvényesség tekintetében való
felülvizsgálás céljából. Ugyanez a bizottság több egyetemes egyházi intézmény
szabályzatának 1..8' ügyrendjének végleges megállapításával fog foglalkozni.

1'"
Gyü,lekezeteink'

Gyülekezeteink élete a templomokban, az istentiszteleteken' lüktet.
Ebben az -esztendőben különösen is sok gyülekezet fordult gondoskodó
szeretettel temploma felé.

Evangélikus népünk szereti a templomát. Lelkének megszentelt, drága
otthonát. Hogyne szeretné, amikor annyi aranyos szál köti oda hozzá. Hogyne

. szeretné, amikor gyöngén megdobbanó szívét az életút elején oltára előtt II

keresztvízben kapcsolja magához az Isten. Hogyne szeretné, amikor egy életen
át itt kapja az Igét, a bocsánatot, a békét, Krisztus kísérő kezét és a Szentlélek
vezérlő erejét. Hogyne szeretné, amikor itt szólitja meg az Isten és itt simo-
gatja meg arQát az érettéimádkozö édesanya szeretete, vagy emléke.

Ol~ és otthon két olyan szó, amelyik a szivünkön egymás után "vanirva.
Oltár és otthon két olyan hely, ahová mindig visszatérünk, amire mindig eJIJ-
l(jteziink, ahol mindig megtelik szere.~ttel, könnyes emlékekkel és boldogság.
gal az életünk. . '

1957·ben szerte az országban hálás hivek igy emlékeztek meg boldog ün-
nepnapokon ajándékba kapöbb templomok születésnapjáról, gyülekezetük el-
indulásáról... .

PESTUjRINC
A· pesti peremvárosok egyik legszebb temploma, a pestl6rinciek "kék

templom"-a 26 évvel ezelőtt -készült el. Az emlékező gyülekezet egy egész
esztend6 minden szolgálatávál ünnepelte a templom jubileumát. BöJt els6
vasárnapján kezdMött el a jubileumi év D. Ordass Lajos püspök szolgálatával.
A "kék templom" kórusán minden bazatérő bivőnek ma ls prédikálják a betlik .
klmen6 énekünk szép imádságát: ,,4-dj erőt, bogy megálljunk, !ftindvégig
a bltben."

MENESMIHÁLn'A
MárciU8 1O·M. volt a tempwm8Zentelé8 120 éVeS ée a gyülekezet újra anylÍ8U.

láBának negyed8zázados éojordulája. Az ünneplő gyii1ekfzetnek Turóczy Zoltán
püspök hirdette az Igét. Me8terházy Sándorhdyi lelké8z a gyülekezet törté-ndét
iemerteue. "KrimU8 a mi főpapunk" dmen előadást tartott 'I'ekue l/ttó esperce élJ
JÓZ8a Márton lelkés». - -

MAGLÓD
A megújitott maglódi templomban Böjt ötödik vasárnapján valláMs ünne-

pély volt, ahol a bálás hivek "Az ember békessége" címen elhangzott el6adás
ábitata közben köszönték meg Istennek templomuk ottboni békéjét és csöndjét.
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BÁJ)

A nógrádi gyülekezet életeben különö8en is nagy ünnepet jelentett az 195'1-e8
. Hiszen ennek az évnek a tavaszán lett anyaegyházköuéggé éa hívta meg~~:r:r;;lelkipásztorának Kiihn Ernő eMigi adminisztrátor lelké8zét_ Az

;\CI gyülekezetet meglátogatta Gartai 1atván esperes, aki Isten 1géiét hirdette
'4 gyülekezetnek.

~ŰR \
ÁprIHs7~n ünnepelte.temp)~ma felszentelésének 30. évfordulóját. A~ üunepi

'UOlgihdokatVirányiLajos szentesi lelkész, a gyülekezet megszervező és templom-
_ lelkésze, továbbá Botyánszky János ny. lelkész és Bártlay Lajos lelkész
':ligezték. , - .

4WeJIA '\ .
BOrit; mp-gye e kis gyülekezet6nek nagy ünnepe volt mdiU8 5-én, amikor ie a

tnIiile1cez~ meglátogatta D. Ordass Laj08 püspök abból az alkalorlWól, hogya gyü-
liiaet önkéntes adalcozáBból megúiította a templomát. .

TÁRNOKRÉTI '
A gyiilekezet 6000 Iorlntós költséggel kívülről rendbehozattá templomát

• a lelkészi lakást. A tatarozást önkéntes pénzbeli adakozl\ssal és munkával
T6geztékel - jelenti az Evangélikus Élet május 19-én.

BlZI-ENESE
A GylJr megyei gyülekezetben április 28 -án .weltler Rez8t'J eappres végezte .az

irmepi 8ZOlgálatokat. DélellJtt a bezi templomban iBtp~iBztelet keretéhen új oltári
frt'Mfiatartókat avatott fel. Délután az 1952-ben épült enesei templom új, azépen
1cWitelezettpadjait avatta fel, melynek feikzetét egy év alatt adta össze Eneae ma-
~ mxmgélikU88ága.

VJ«JS1!ls
A gyülekezetnek 1932-ben épült szép temploma a háborU alatt teljesen

elpusztult. TSZ év óta a Svájcból kapott fatemplomban-tartják az istentisztele-
teket. Május 19~n a templom felszentelésének 25. évfordulójáról emlékezett
lller. gyülekezet. Igét' hirdetett Válint János esperes, Az ÜDnepségen szolgá~t
még Veperdi Ern6 budapesti kántor, Kiss J. László operaénekes és II gyüle:"
kent konfirmandusai. \ .

TAKÁCSI
Május 19-én a templom alapklJ letételének 150· éves évfordtdóját unnepelte a

.gyülekezet. A jubileumi vasárnapon Turóczy Zoltán pÜ8pök ée Halász Béla espe-
JN 8ZOlgdlt. . .

mZAFÖLDV ÁR
A 160 éves gyülekezet két ízben is megemlékezett a gyülekezet nagy [ubí-

leumáról. A konfirmáeió ünnepén megható módon tettek bizonyságot az ősrégi
gytUekezet évtizedekkel ezelőtt megkonfirmált tagjai: ,,; •• ft mi szlvünk is
teJe Tolt al lJr JéZ118iránti szeretettel és boI ogok voltunk,. hogy evangélikus
euhásunk tagjai lehettünk ••• " Október 20-án. egésznapos evangélizádóval

.--'
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BONYHÁD
A 150 éve8 bonyhádi gyülekezet 70000 forint költséggel reiwváltatta XVIII.

azázadbeli mt1emlék templomát éa tornyát. A iubileumi rep,ováláB költBégewk
.. megazerzé8éhez dr. Schlitt Gyula leikész azíndarahiait ia elóadták. A bonyhádi

templom 150 éVeB iubileumán meg kell emlékeznűnlc a gyülekezet buzgó kántoráról
ia, aki 50 eeuendeie azolgália egyh4,zát hŰ8égea azíooel az orgonapadon .

..J

EGYHÁZASKOZÁR ,
Ebben az esztendiiben 200 éves jubUeumát.ünnepelte a gyülekezet. A gyüle-

kezet háláját a gyülekezet htisége mutatja, hiszen boldog - irja a beszámoló -.:,
hogya gyülekezetben nincs olydn család, amelyből egész éven át egy család-
tag se látogatná az igebirdetés alkalmait.

ünnepelt a gyülekezet, amikoris Benkóczy Dáuiei szegedi, Bárttay tajos mela-
túri és Uson László szolnoki lelkészek végeztek igehirdet-ő szolgálatot a gyiile-
kezetben. '

A KISTARCSAI EVANG~LlKUS PAPNÉK OTTHONA
ia iubilált ebben az eezteruiében: Júnifl:8 22-én Mlaadó iatentiazteleten emléke-

zett meg D. Ordass Lajo« pÜBpök az Otthon fennáÜÚ8ának 25 évea évfordulójár6J
é8 a benne elvégzett áldott azolgálatról.
~

SÁRBOGÁRD
Dunántúlon a sárbogárdi kís gyülekezet a bivek adományából kicserélte

az imaház körüli elpusztult kerítést, Az Egyetemes Egyház köJcsönsegélréWl
pedig elvégeztette az imahá~on szükséges javításokat. Az épitkezésnél a gYüle-
kezet tagjai is buzgó és áldozatkész munkával segítettek.

A MISKOLCI TEMPLOMOT
50000 [ormtos kÖU8éqgel kívülrlJl renoválták ebben az eaztendóben. JúliUB

14-én Turóczy Zoltán 'PÜBpök végezte az iatentiazteZetet. A templom renováláai be-
azámoló elmondja, hogy "a munkálatokat végző iparOBok Isten dicaóBégére, igaz
lelki örömmel végezték feladatukat és maguk ie örömünnepet ültek a gyülekeutCeI.
együtt." \ . .

I

SÁRSZENTLŐRINC
Augusztus ll-én a sárszentllirincl gyülekezet alapító lelkésze Szeniezel

Bárány György halálának 200 éves évfordulóján 60 000 forint költséggel kivtll-
belül tatarodatja templomát és márványtáblán örökiti meg eddi~ n/lves lel-
készeinek emu';két. A jubileumi szolgálatot Turóczy Zoltán püspök végezte.

SÁMSONBÁZA
Oi lelkéaz-lakot épített a aámaonházai gyülekezet ebben az évben ré8Zben kül-

földi 8egéJ,yból, réazben a maga ereiéból. Gartai István eeperes auguaztUB 4-én' meg-
látogatta az éPWJ gyülekezetet.

OROSZLÁNY
A gyülekezet barangjait 28 000 forint költséggel vUJamositotta. Milán

János lelkész augusztus ll-éri ünnepéJyesen adta át a vUJamositott haran-
gokat Isten dlcsős,égének hlrdet~sére_.
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.4 wa 8Z6rványgyiUekezetben augtUlZtus 25-6n kéezűltek: el a gyülekezet Ú1
•aé.le éB 1teresztelókút teritői, szeptember 22-ére pedig befeiez1CÜjtt a temp-
eilItJnY dtszersl4e.

~BJÁN
Aqautus 19-én a s.algótarjániak ÚD. "százlépesős templomában" Turóezy

,lapU szolgálatával tinnepU a. gyülekezet templom épiwsének 7ü. éves_"'Ilo - A bányáBz-gyárvárosigyüleke et a 84. Zsoltár ó. verséről hall-
IgeJllrtletést."Az embernek van szüksége a templomra - mondctta

.- nem az Ist~nDek. Itt nyilik a kegyelem forrá8& a bónős ember

núnára, a bfinbocBánatban.Ebből újul, meg az ember mindennapi élete, Itt
taJaulJa meg az ember Isten dicséretét. Itt merül el a csendben ft lélek, innen.
emeli fel a gondokból, búnőkbiil az Isten kegyelme - magához!"

BEtED
UgytmC8ak Tur6czy Zoltán pÜ8pök szolgálat,ával ünnepelték a belediek temp-

lomuk fel8'ZenteléBének1.51. éves fordulóját. .

BATTONYA /
80 éves volt ebben az esztendőben a battonyai' gyülekezet. Jublleumán

méglátogattaaz ünneplő hiveket D. Ordas8 J,ajol püspök él Benkóczy Dániel
aegedI lelkész, aki alapitója volt a gyülekezetnek.

/
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KISAPOSTAG
A dunapart buzgó kie gyülekezete meghívta elBó lelkipásztorának a már régeb·

ben nagy hdBéggel ott szolgáló lelkészét, Komoly Sámuelt.
E l.;iemelkedó ünnepek mellett ezerte az országban sok-sok evangélikus gyüle·

kezet emlékezett meg templomámale ée gyülekae.t.ének születé8napiá~ól ..•

DOROGHÁZ
. Ez a kis fiókégy7u1z a kuterenyei anyaegyházhoz tartozik. Ebben az évben a

fiókegyházkÖZ8ég imaházát renoválta. A munkálatokat a maroknyi gyüI.ekezet tag·
jai Bajátk~ű mwnkával végezték el. .

MOHÁCS
A gyülekezet szeptember 15-én emlékezett meg- fennállásának 20. él'-

fo,dulójáról.

PESTE RZSÉBET
Szeptember 22·6n, a gyülekezet csendesnap keretében adja át rendeltetéB6nek a

bensejében teljesen megújított gyülekezeti házát.

PUSZTAFÖLDVÁR
A gyülekezet ebben az él'ben fejezte be templománakvillanyszerelé81

munkálatalt és a templomkert rendbebozását.

ZALAEGERSZEG
. Október 6·án D. Ordass Laj08 püspök látogatást tett Zalaege'rszeglJ'1~,ohol szcl-

gálatot végzett a. félévazázad08 templomban.

PlJTNOK
A 200 lelkes gömörl gyülekezet toronyépitést kezdett el ebben az esztendli-

ben. A buzgó egybázközsé!\,etTuróezy Zoltán püspök fs meglátogat.ta.

NAGYBÖRZSÖNY
Oktober 6·00 ü-wnepelte a gyülekeze.t tempiomszenieiésének: 106. évforduJ.óját.

CSÖGIJ:
A Gyülekezeti Segély országos gyüjtésének adományából kivül-belül meg-

újitotta és 1'illanpllágitá8sal látta el templomát. Az ünnepl Istentiszteleten
Józsa }Iárton eeJldömölkl lelkész blrdette az Iltét.

ŐRISZENTPÉTER
A 15 faluból álló kis dunántúli szórvány ebben az évben mondta ki újra anya·

gyülekezetté való alakuláJJát élJ meghívta. lelkészének. 'dr. SzikBzay Zoltánt.
\ .

ALBERTI
Az elmúlt ó évben az ország egyik legbuzgóbban adakozó gyül{'kezete

ebben lU etlztendőben "a halottak gyülekezetét" a temetőt vettfi gondjaiba.
EZIlD az/)szön készült el a temető új keritése.



Emlékez6 templomok, boldog otthonok népe a hála harangjai között kö- .
Istennek mindazt, amit a templomban, a gyülekezetben kapott, minden-
6römnek, boldog útravalónak, csodálatos ezeretetnek ...

P'Aitend6k határkövénél, ha emlékezve megállaaz, jusson eszedbe neked ÍR
plomod. .. a gyülekezeted ...

ott van még hely ... szent, megáldott, boldog hely ... a te számodra is !...
/-

Friedrich Lajos

, \

Békeszolgál,atunk

Áprilisban megalakult az Országos Béketanács Evangélikus EgyMzi
ga. Ez a bizottság az Országos Béketanács keretében az evangé1ikU8
riiletek védnöksége alatt hivatalos egyMzi szervként működik. Az

. is 3-i értekezlet üzenetet i.ntézett az egyMz gyülekezeteihez és lelkipászto-
"A magyar evq,ngélikus egyMz püspökei felhívják a gyülekezetek pász- ,
tagjait, hogy imádkozzanak az Istennel ée emberekkel való megbékélés

!jÍI~rü'irt, eJózzékmeg 'és szüntessék meg a viszálykodást a megbocsáM szere-
lásával, végezzék az igazságnak békességet termő cselekedeteit, s

. tegyék azzal a jó reménysé;ggel,-hogya b'Ű'riösembert önmagával meg-
ili8téJtetÓ i8tennek van hatalma millió és millió engedelmes gyermekének
~' tk tevékeny szolg~val ,megol,almazni a népek békességének nagy

Á bizottság május 6-án megállapította éves munkater'vét, amely szerint
~ lelkészi munkaközösségi üléseken fogják a lelkészek a békével

l:apiJdlÚ08 teológiai kérdésekben kialakíta:ni álláspontjukat, e foglalkoznak
egyház ilyen természetű szolgálatának módjaival; lehetőségeivel ,é,s gyakorlali

Wal. Fel kívánják venni a kapcsolatot a béke ügyének közös szolgála-
a IWJföldi egyházakkal, mozgalmakkal ée személyekkel. Az egyMzi
" is helyet kell bizt08ítani olyan cikkeknek és híreknek, amelyek eló-
fálc az egyház békeszolgálatát.

Közös protestáns békegyűlést tartottunk a reformátU8 teológia dísztermé-'
május 26-án. A gyűlés részveooi nyilatkozatot is adtak ki. "Mélyen fM-

~, hogy a technikai fe1ltJdést, amit meggyőződéSünk szerint Isten az embe-
~ javára adott leJ,lciisrieretlen erők az emberiség kárára is fordíthatják s

lDövetkeztébena világ a pusztulás szakadékába érkezhet."
JVJius ll-én ismét közös értekezletet tartott a református és az evangélikU8

."kázi békebizottság. Mindezeken (LZ érte1vezleteken több felszólaM komoly
1tlel688~gérzettólindíttatva b·írálta az egyMzi békebizottság munkáját és sür-
fdte anMk további elmélyülését, fokozottabb komolyságát és meggyőződésből
lalaiM Ó8Ziflteségét.

Az egyház békeszolgálaiaban részt vettek az égyházmegyei lelk~zi mumka-
~8égek is országosan. 1957 decemberében országoslelké~zi békeértekezlet
is t10lt Budapesten, amelyen ré,szt,vettek és lelszólaltak az éppen az idő tájt ha-

fl iilóző kínai vendégein.k is. Az ó lelszólalásukra. naptáru,n~~ m4s
1ttJYln visszatérünk.



Dr. C. E. Lund-Qutsl Ortlass püspökk!!l beszéltJ!!t

S"ajl6swlgálatunk
Március hónapban az élet rendes mederbe visszatértévei megindult al

egyház sajtómunkája is újból. Március. 24-én jelént meg az Evangélikus
Élet eimű hetilap 1957. évi első száma. Ettől kezdve folyamatosan végzi
lapunk szolgálatát. Áprilisban megjelent a Lelkipásztor eímü lelkészi szak-
folyóirat kettős, március-áprilisi száma is.

A két lapon kívül több más sajtótermék is gazdagította egyházunk
életét. T~bb évi munka után napvilágot látott az evangélikus egyház hit-
vallási iratainak magyar fordítása is, egyelő~e az első és második kötet.
E nagyfont,!ssf\gú munka elkészítésére még évekkel ezélőtt kapott megbizást
Teológiai Akadémiánk tanári kara. Hitvallási írataínknak ez az első teljes
magyar nyelvii kiadása. .

Káldy Zoltán: Bevezetés az Újszövetségbe cÍIllú műre nagy segítséget
nyújt azoknak, akik az újszövetségi szentírás tanulmányozásában akarnak
elmélyedni. .

A húsvéti ünnepek alkalmából jelent meg a "Húsvéti Evangllium"
(Feltámadott) c. kiadványunk 32 nagy ívoldalon, képekkel díszítve.

. A Sajtóosztály kiadásában általános iskolai és középiskolai tankönyvek
is jelentek meg s az év utolsó napjaiban megjelent ÉnekeskönyvüDk új
kiadása. ..

Természetesen~évről évre visszatérő kiadványa egyházi sajtó~ak a
bibliaolvasó útmutató és az Evangélikus Naptár.

Külföldi kapcsolatok
Ebben az esztend5ben több külföldi egyházi"vendég látogatott el

hozzánk és egyházunkból is többen utaztak külföldre. Január végén érke2
zett egyházunk meglátogatására dr. C. E. Lund-Quist, a Lutheránus Világ-
szövetség főtitkára és Zeut~en Mogensdán lelkész, a Világszövetségkisebb-
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ségi ügyekkel foglalkozó osztályának vezetője, aki évekkel ezelőtt a soproni
teol6gia.i akadémián is töltött egy évet és jól beszél magyarul Mind a ket-
ten több -ízben szolgéltak gyülekezeteinkben, Teológiai Akadémiánkon, a
minn'OO.polisivilággyűlésre készülő küldöttség tagjainak tanácskozásán,

:I..euthen Mouens budapesti oyel'tlkek között

lelkészi és presbiteri értekezleteken. Dr. Lund-Quist novemberben meg-
ismételte látogatását dr. Vajta Vilmosnak, a Világszövetség Teológiai
Osztálya igazgatójának kíséretében. _ ..

Á te8tvéri finn egyháznak több küldötte is elláiogatott hozzánk. Március
Mnapban érkezett Vitjanen Paavo jinn -esperes, aki 25 éooel ezwtt teológiai
jói8kolánk ÖBztöndíjas hallgatója volt.. . . _ ~._~_.
J'/Í,ni:lJ~banEelis Manninenjirm lel- W;!IIIlII
kész) aki szintén csaknem két évtizeddel ~~;a
eZelÓU járt először nálunk 8 azóta sem
jelejtett el magyarul beszélni és érezni.
J'ÚJiU8ban Simo Talvitie János ifjú.
jinn lelkész járt közöttünk. Ugyanebben
a Aún,apban tartózkodott hazánkban
'l'age M OTsingdán lelkész és H an8 Jo-
achim Mund német lelltéBz. N ooember-
ben látogatott el hozzánk Voipio Már-
ton jinn lelkész, teológiai ottlurn igaz-
gató. Mindezek a vendégeink gyiile-
k.ezeteinkben, Teológiai Akadémián-
hm é8 egy!uizi intézményeinkben több-
ször szolgáltak lsten igéjével.

Még márciusban érkezett Ma-
gyarországra a hazai protestantizmus
meglátogatá sára Hromadka József VIlJanen Pftavo tlnn esperes ft

Teológiai AkadémláJl

\
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teológiai profess:t..v•., li prágai. Oomeníns fakultás del!:ánja, Pospísíl profesz.
szomak,a prágai Ökumenikns Intézet igazgatójáIl:skés Varga Imre szlo.
vákiai reformátns püspöknek a kiséretében. E vendégeink lelkészkonferen-
- eíán tartottak nagy jelentőségű előadást a Ut

ország protestantlsmnsának közös útjáról •
közös szolgálatáról. .

November hóban Magyarországon járt a
Bibliatársulatok V}l~zövetségének főtitkára.
Olivier Beguin feleségével. A főtitkár ittIétAl
alkalmával összehívták a magyar bibliataná-
csot és fontos megbeszélést folytattak a :ma-
gyar bibliakiadás és bibliafordítás kérdésér6l.
A Bibliatársulatok Világszövetsége jelent6e
papirmennyiséggel támogatta a magyar pro-
testantizmus bibliakiadó szolgálatát.

Az elmúlt e8ztendönek a külföldi kape8()-
ZaJok tekintetében kétséjHviil legnagyobb jeleft.-
tÓ8égű e8eménye volt a kínai prote8tantizmUB
négy képviselőjének látogatá8a. Erről a láto-

Hromadka ,JóD.,f gatásról naptárunk más Mlyén külön is fMg-
. emlékezünk. _

_ Májusban Pozsonyba utazott a magyarországi református és evangé-
likus egyház küldöttsége, hogy ott szlovákiai egyházakkal közösen készül-
jenek fel arra a konferenciára, amelyet május végén a dániai Liselundban
az európai egyházak együttműködése érdekében tartottak. A liselundi
konferencián egyházunkat D. Ordass Lajos püspök, D. dr. Vetó. Lajos
püspök és Kendeh György lelkész képviselték. Mind a két -konferencia el-
.mélyítette az egymás szomszédságában élő s ezen túl is az európai protes-
táns egyházak kapcsolatait. -

Visszajövet a ktJdöttség útba ejtette Berlint s itt kiv~os látogatást tett
dr. EggekardináJ, a Némel Demokraiikue Köztársaság egyházügyi állam-
titkáránál, Dibeli1UJpüspöknél és Grüber prépostnál... _

Eisenachban rhJzt vett a küldöttség az épp akkor ott ülésező tküringiai egy-
..házTcerii1eti zsinaton, akol Mitzenheim püspök köszöntötte a küldöttséget.

Ugyancsak májusban rendezte meg a Lutheránus Világszövetség az
ausdriai Salzerbadban a mínneapelisí világgyűlést előkészitő egyik kenteren-
ciáját. Egyházunk részéről a világgyűlés küldöttségének tagjai, valamint
Kamer Károly, Sóly~m Jenő teológiai tanárok és Veöreös Imre lelkész vettek
~szt. Hét nemzet fiai készültek itt együtt a viIággyűlésen való részvételre.

Tur6czy Zoltán püspök októberben feleségével együtt négy hetet töl-
tött a. finn evangélikus egyház meghívására Finnországban. Ez a látogatás
régi személyi és egyhá~ meleg és áldott kapcsolatok felújítása, volt.

, . .

Finnországban iártalrrméq Koren. Emil ée BenlOOIstvánlelké8zek. NérMt-
országi tanulmányúton oolt Groó Gyulá és Várady Lajos lelkész is.
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Az elmúlt év nyarán tartotta a Lutheránus Világszövetség világgyűlését
as észak-amerikai !1inneapolisban. Ezen a konferencián egyházUnkat pat /
tagú kfildöttség képviselte: D. OrdassLajos püspök, Bafenscher Károly lel-

A salzflrb~dl konfenoÍllá risztvev31

kész, dr. Keken András lelkész, dr. Nagy Gyula és dr. Wiezian Dezső teológiai
tanárok és Szabó 1ózsef ny. püspök •. , ' .

A magyar éa anémet Anami Egyházügyi Hivatalok megállapodása
szerint 1957 nyarától kezdve magyar evangélikus és református lelkész-
családoküdülhetnek a kelet-németországithüringiai erdőségbenlevőTabarz

'new üdülőhelyen. míg ugyanakkor. német protestáns lelkészcsaládok
ildülhetnek a mátraházi református Ielkéezűdülőben. Eddig tiz magyar
evangélikus lelkészcsalád részesült a tabarzi üdülés' jótéteményében.

A német egyházi helyzettel és egyházi személyekkel való. ismerke-
dém'eis bőségesalkalmat nyújtott az üdülés. A magyar lelkészekTabarzban
együtt üdültek anémet lelkéazekkel, ezenkivül ahol csak megfordultak,
minden városban meghitt órákat töltöttek el a magyar lelkészek német
lelkésztestvérek társaságápan. D. Mietzenheim thüringiai evangélikus
püspök és a berlini egyetem teológiai fakultásának professzorai fogadást is_
adtak a magyar vendégek tiszteletére.
- A tabarzi üdülés egyúttal tanulmányutat is jelentett. A német-vendég-
látók messzemenő előzékenységgel rendeztek kirándulásokat a .lutheri
reformációkiemelkedőhelyeibe, Erfurtba, ahol Luther belépett az Ágoston-
rendbe,ahol előszörolvashatta a leláncolt Bibliát, Eisenachba, ahol Luther
ifjú korában lakott, Wartburgba, ahol Luther lefordította az Újszövetsé-
get. Bejárták a magyar lelk~zekWeimart, .Gothát, Drezdát, Berlint.
Utták a háboru borzalmas pusztításának jeleit, de egyben a németek '
biiszkeségeit,az újjáépítés nagy eredményeit is. A német múlt és jelen

27



/

Az EvangéUkns. VU/ígszövetség 'mlnneapollsl _illéséoek megnyitó Istentls7.telete
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nevezetes helyeinek megtekintése után szomorú ellentétet jelentett a
fasiszta embertelenség színhelyének, a buchenwaldi koncentrációs tábor-
nak a felkeresése,ahol a becsületes emberek százezreinek megaemmisítése
során evangélikus lelkész is' mártírhalált szenvedett. '

, Tabarz a magyar és német lel-
készek közötti testvéri kapcsolat ki-
építésének jelentős állomásává vált.
Az üdültetéseka jövőbentovább fog-

. nak folyni.
Zoltai Gyula és Selmeczi J án08

e:vangélikus lelkészek a 8Vájci bos8ey-i
ökumenikus tanulmányi intézétben töl-
t'öttek néhány hetet a nyár folyamán.

Még október hónapban meghí-
'vást nyert D.-tk Vető Lajos püspök
teológiai professzor a halle-wítten-
bergi Luther Márton egyetem rektollá-
tóI és teológiai karának dékánjátóI
két félévre teológiai vendégelőadások
tartására, Az 1957jóS. tanév első

. szemeszterében R dr; VetőLajos meg
is tartotta előadásait a halle-wítten-

.'\ VllágsZÖVI'tségrégi ~S új elnÖke: dr. Hans b t é
I.UJ•• t\s D. dr. F. C. Fr~' ergí egye emen S szemináriumot

vezetett a ballgatók számára.
, Augusztus lO-én a lipcsei teolégíai.Takultás meghívására al Né'met

Demokratikus Köztársaságba utazott egy teológus konferenciára Juhász
Géza, a sajtóosztély kiadó szerkesztőjének vezetésével-három teológiai
hallgató"Lackner Aladár, Bárdossy Tibor ésSzelényi Míklós, A konferen-
ciát, amelyennémet ésmagyar '-
.evangélikusteológusokés fia-
tal, lelkészek mellett magyar
református éscsehszlovákpro-
testáns ,teológusokis részt vet-
tek, a Berlin melletti Buokow
fürdőhelyen rendezték. Ez a -
találkozás nagy jelentőségű
kezdeményezésvolt, a máso-
dik világháború óta ez volt
az első együttlét'. magyar és
német teológuSok,között. A
két és fél hetes együttléten
a részvevők megismerhették ,\ bll~ko\~i kon(erent·la résztnvöl
egymásegyházainakhelysetét. .
Berlinben a: küldöttség két tagja részt vett a berlini evangélikus egyház-
.megye·békegyűl~én, ahol James -Endíoott kanadai lelkész, a Békevilág-
tanács alelnöke tartott előadást.
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Szeptember 21-én protestáns egyházi küldöttség utazott Kínába a kí'lULí
protestáns egyházak vezetőinek meghívására. A kUldöttség vezetője Szab«
József ny. ev. püspök, tagjai evan'gélik'/JJ8részről Juhász Géza lelkész, rejor-
mát'/JJ8részről Szamoslcözy István eeperes, Nyáry Pál esperee és H'/JJ8ztiKálmán

ret, konventi előadó vol-
I tak. A küldöttség 6 napot

töltött Moszkvában és Le-
ningrádban is, alwt az
orosz baptista egyház ven-
dégei voltak. Kínában
egy hó'lULpottöltöttek. J ár-
tak Pekingben, N anking-

'oon, Sangoojban, Hang-
csaubam, Kantonban és
Wuhanban. Mindenütt
meglátogatták a jJrotes-
tán templomokat ée az
tstentisztéleteken prédi-
káltak. Találkoztak a lel-
készekkel és a laikus mum-
kásokkal .is, 8 több elő-
adást tartottak a magyat·
protestáns egyházak hely-
zetéről, életéről, munká-
járól és teológiai kérdé-
seiről. Pekingben, Nam-
kingban és Kantonball.
meglátogatták a közO~
pi'oteötáns teolóqiákat és
előadásokat tartottak .a
professzorok'lULk ée hall-
gatóknak. Sanghaiban 3
napos 'megbeszélést tartot-

A kftIdöttség ·tagJai a moszkvai PnsJdn-8~bor "IllU tak akí'lULi prote<,tá~
az. orosz baptista egyház flitUkárával egyházak vezetőivel. Iüze-

. ken a tárgyalÚöokon meg-
beszélték a két ország egyházai'lULk helyzetét, a ezoeialista államhoz vale!;viszo-
nyáJ és a mai társadalomban való szolgálatát. Kutdöttségünk a magyar Okume-
nik'/JJ8Tanács nevében meghí'Cta a kínai egyházi vezetőket hazémkba, akik 'a
'meghívást el is fogadták és bejelentették, hogy még ez esztendő folyamán ellá-
togat'lULkhazánkba. Ez a látogatás megtörtént és arról a Krónika. más helyén
számolunk be..

K üldöttségünk 'meglátogatta il, kí'lULi protestáns egyházak sajtóhivatalát
és bibliaházát, ahol részletesen tájékozódott a sajtóln'!knkákról és kiadványokról.
és látogatást tett több KIE-házban, ahol hosszahban elbeszélgetett az ifjÚöág
vezetőivel,' Az ifi'/JJ8ágimunka a leg'lULgyobbmisszionálási lehetősége akinai
protestáns egyház'lULk, hiszen a KIE·házakban sok nem-keresztyén is meg,
fMdul,
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A hivatalos megbeszélésekert és ú:i1álkozókon kívül több baráti találkozás
~t kínai protestánsokkal. Ezeken az alkalmakon tapasztalhotta kűldöttsé-
{/Ünk, hogy Kínában komolyan szolgál6, élóhitű protestantizmus van. A kínai
keresztyénség lélekszáma 4000000, ebből 800 000 a protestáns, a többi r6mai

katoliku.s. A protestánsok; mintegy 70
kűlönoozó egyházi. ezervezetben. élnek.
Ezen a szétszakadoz0i1f'ágon akar se-
gíteni az ún. Hármas Onáll6sági M oz-
galom, amely kűlsó szervezetében egy-
befogja a felekezeteket és' segít fenntar-
tani a központi intézményeket, mint pl.
a teo16giai főiskolákat, a lcönyvkiadást,
sajt6t stb. A mozgalom neve azt jelenti,
hogy a kínai protestáns egyházak
maguk intézik egyházuk életés; önkor-
mányzattal, önfenntartással ée önpro-
pagálással [miesziá], E mozgalom ré-
vén a sokféle protestáns egyház ökume-
nikus testvériségben él egymással. K űl-
döttségünknek alkalma volt a 650 mil-
IMs Kína életét: ilf megismerni. Az év-
százados elmaradottságés elnyomatás
után ma Kina szabadon fl é-a mindenki
azon fáradozik és'dolgozik, hogy .a le-
maradást behozzák ée a kínai népet
megfelelő életszínvonalra emeljék, oa

.\ peklDÍlIkatollkns templom gazdasági és szellemi élet terén is. K m-
döttségünk<járt gyárakban, termelószö-

vetkezetekben, beszélgetett egyszer'Ú falusi emberekkel, gyári munkásokkal és
állami vezetőkkel. Megtapasztalhatták az iskolarefiYGm nagy lendűletét ée
együtt ÖTvendéztek a kínai néppel az elért eredmények láttán.

A küldöttség okt6ber ~
végén érkezett haza azzal
a járeménységgel, hogya
messzi Kínában testvérek-
re talált a keresztyének
között, de az egész kínai
népben is, akik mind
testvérként goruJolnak a
magyarokra.

November 27-én ér-
kezett hazánkba. K. R.
Ting kinai anglikán püs-
pök vezetésével a kinai
protestáns egyházak kül-
döttsége, malynek tagjai:
Hnang Pei-yungmetho- Lelkkzek éslalkns. mnnkások üdvlizllk ft küldöttséget

Peking f'IIl1k prot6stlíns templomában,
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dista lelkész, a kína! methodísta egyház főtitkára, Chen Ohíen-hsnn
evangélilms lelkész, a kínai evangélikus egyház alelnöke, és Shen Tus-
-yang, a kinaí protestáns ifjúsági lap szerkesztője. Látogatásuk viszonzása
volt annak a látogatásuak, nielyet a magyar protestáns egyházak

_-öttagú-küldöttsége -tett -oktéber-november ~hó-folyamán -Kinában. -Kedves
vendégeink öt hetet tar-
tózkodtak hazánkban és '
január 3-áll indultak

.vissza messzi hazájukba.
A köztiink töltött idő
számUkra is, számunkra
is gazdagon telt el. Be-
járták az egész országot,
~egismerkedtek a fővá-
ros gyülekezeteivel, jár-
tak vidéki t-emplomokban
és szolgáltak kis falusi
gyülekezeteknek is.Ta~
Iálkoztak a magyaror--
szági protestáns egyhá-

,:r.akvezetőivel és azokkal
lieható :tanáeskozásokat

.folytattak a két ország . Előadás tartása a peklngl methodista templomban

protestáns egyházainak ,
helyzetéről, feladatairól és szolgálatairól abban az új társadalmi rendben,
amely Kinábanés Magyarországon van, valamint arról, hogyan ffizzék
szorosabbra a kapcsolatot a két ország protestáns keresztyénei. Részt vettek
több országos -és területi lelkészkonferencián, ahol előadásokkal szolgáltak.

_. - , Megjelentek a Magyar Öku-
menikus Tanács ülésén és ott
beszámQlt-áka kínai protestáns
egyházak életéről. Prédikáltak
a Budapest Deák téri, Buda-
pest-Fasori, budavári, cell-
dömölki, hévizgyörki, tordasi,
alberti evangélikus templo-
mokban.

Itt-tartózkodásuk idején
nemcsak a magyar protestan-
tizmussal, hanem hazánkkal és
népünkkel is ismerkedtek. Na-
gyon kíváncsiak voltak a. ma-

A sanuhal értekeslet rószbievöl , gyar nép életére és elragadte-
I mssal beszéltek a téli Balaton-

ról, -azAggteleki csepllkőbarlang csodálatos szépségéről, vagy Eger ódon vár-
falairól. De ugyanilyen elragádtatással beszélte)!:az ÓzdiKohászati Művek-
ről és a mískoleí Műegyetemről is. '

A debreceni Református. Teológia díszes ünnepség keretében avatta
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"
diszdoktQrrá december 17-én K. H. Ting püspököt, a kínai küldöttség veze-
tőjét. Ting-püspöknek--itt- elhangzott-díszdoktori' beszéde komoly teológiai
álátámasztása volt annak az útnak, amelyet a kínai protestáns egyházak
járnak az új líinában.

Tanulni jöttek közénk .:~ mondotte, .Ting püspök megérkezésükkor.
Mi is öszintén megállapíthatjuk: tanultunk tőlük. Tanultunk egyházszerA-

. \
'reázlis közben 8 sanghai lelkészek egy ~50Portjávai

tetet; a néphez val6 hiiséget, testvéri szeretetet, egymás iránti felelősséget
és főleg a Jézus Krisztus iránti szeretetet. Közel kerültünk egymáshoz és
épültünk egymás hite által. Adja Isten, hogy minél közelebb kerüljenek_
egymáshoz egyházaink.

Egyhá%1, muuika
-Az elmúlt eBztendlSbengazdagon bontakozott ki egyházzenei életünk.

A húsvéti ünnepek alkalmából a Deák-téri gyülekezet Lutheránia Énekkara.
előadta J. S. Bach János passiőját, Ugyancsak előadásra került Vaszy,
Viktor vezényletével Schütz Henrik "Feltámadás" eímű oratóriumo. _is.

-, A Reformáció ünnepén pedig Bach Reformáció-motettáját adta élő az
énekkar. Szolgálatával az esstendő folyamán több vidéki gyülekezetet is
gazdagított.

A budape8ti kelenföldi gy1iJekezet énekkara fennállásának 25. é:vf<YT'du-
lójáJ ünnepelte. Az ünnep alkalmából az éne'kkart eddig vezényló három kar-
mester: Weltler Jenó, Kápi-Králik 'Jeru; és Sulyok imre vezf,nyeltegy-egy
mú'Vel.

Cantate· vasárnapján szinte minden gyülekezetben volt egyházzenei
misor. Több énekkar útra kelt, hogy más gyülekezeteket is gazdagítaon

. mdvészetével. .Igy például a békéscsabai gyülekezet énekkara Tótkomlóson
szolgált, a budai egyházmegye,gyü1ekezeteinek.énekkara, a budafoki gyü1e-
kezethen, és még sok hasonló esetről lehetne megemlékezni.



A fásoritemplomban Peskó Zoltán orgona~iívésztartott több orgona-
~ersenyt. Itt említjük meg, hogy Peskó Zoltán fia, Peskó G-r,örgya
.7Ameakadémiajúlius 17-i hangversenyén bemutatott művészi [átékáért
QJami ösztöndíjat kapott és ezzel részt vett a szeptemberben tartott
müncheninemzetközi zenei versenyen, ahol harmadik helyezést ért el.

--, Rudnay 'Gyula rest6mllvé~z bábonyl'otUlonában

Sok 8zépen dolgozó ének karunk sorából szinte' csak példaképpen említjük
fMg a budavári, a budahegyvidéki, a bobai, a pécsi, a marcalgergelyi, a gyóri
ú a nagykanizsai gyülekezetek énekkarait, amelyek az esztendő folyamán mind
mlamely kiemelkedő zenei e.seménnyel próbáltak szolgálni egyházunknak.

Az egyházi muz.sika utánpótlását szolgáló olyan fontos alap- és közép-
fokú kántorképző tanfolyam ebben az esztendőben is szép eredménnyel
folyt. Munkájuk elé nagy várakozással tekintiink.

--------
-Évfordulók, megemJéke~ések

Jüniusban egyházi sajtónk is megemlékezett dr. Karner Károly
teológiai professzorunk. 60-ik születéenapjáról, Karner Károly immár
hoeszúévek óta az újszövetségi tanszék professzora; s lelkészi nemzedékek
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,
Dr. Korner Károly , Január 4.én hosszas betegeskedés u~n

teológiai tanár meghalt Rudnay Gyú1a festőmiivész. ,,Nem-
zetünk egyik legnagyobb fia volt, nem vé-

letlen, hogy születésétől fogva szellemét az a hit táplálta, mely az evangé.
likus magyarságé" - írja róla megemlékezésében Szalatnay Rezső.

Volpio Márton finn lelkész a Teológlaj Akadémián

------------~--------------

sorának tudós nevelője, teológiai irodalmunk
egyik legtermékenyebb munkása volt. Tollá-
ból jelent meg többek között Máté evangé-
liumának, Pál apostol római levelének, Já-
nos 'evangéliumának magyarázata, Bevezetés
a 'teolőgiába,

Ebben az esztendőben volt 70 éoee Zalánjy
Aladár, Deák-téri jóorgonás, egyházzenei. igaz-
gató; Ő Bach legnagyobb magyar Bzakértője é8
leghitelesebb tolmácsolója. 30 éven át volt tanára
a Zeneakadémiának, ezáanoe zenemiL Bzerzője,
orgonaiskolája a Zeneművé8zeti Fóiskolának
ma is hivatalos tananyaga.

---------~

(A krónikát ö8szeálUtotta Groó Gyula. a templomok jubileum4ról Friedrich
Laios; a mémetorszáqi lelkészüdiiltetéaről, dr. Ottlyk Ernő, a németországi
teológU8-k07l!ererwiáról, a magyar protestáns egyházak küldött8égének k1'1lai
útjáról és a kínai protestáns egyházak küldöttségének' magyarországi láto-
gatásáról JuháBz Géza írt beszámolót.)
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Apostolság az engedelmes hit munkálására
1900 évvel ezeMtt, 58-ban írta Pál
apostol a levelét a római gyülekezet-
hez.

l. Hartn.OOilrfuisszióiútjavégéIl Pál apostol átwkintette addigi szolgálatát
és új terveket készített, Körülbelülhá.rom évig tamtott és szolgált Efezusban,
Kisázsiában. Közben több kísebb utazás során ismételten felkereste a kisázsiai
és görögorszégi gvülekezeteketcamelyek előző szolgálatai nyo~ alakultak
és lassanként megerősödtek. Végül is arra határozte. elmagát, hogy újból fel-
keresi "Maoedóniát és Akháját", azaz. a görögországi gyü1ekezeteket, főként,
a. korintusit, amely az előző években sok gondot okozott' neki. Szándéka az
volt, hogy görögországi1~:i!után elmegy Jeruzsálembe és ezzel lezárja kis-
á7&ai és görögországi m. ját. Ezután új muIikátti.ka.rt kezdeni : "Rómá.t,
is meg kell Iátogatncm" - mondta. muIikatársa.ina.k (CseI19,21).

Terve azonban mödosulást szenvedett. Efezusban súlyos mva.rgások
támadta.k, melyek e1s6sorban ellene i~nyUltak (Csel 19,23-(0). Az apostol
kénytelen volt sietve eltávozni a városból - lehet, hogy a hatóság ki is tiltotta
6t onnét. Mégis töretlen erővel kereste fel a. görögországi gyülekezeteket és
igyekezett bennük mindent jól elrendezni .. Ez valószínűleg 67/58 őssén és telén
volt. 58 tava.száIiú1Jna.kindult Jeruzsálembe. De úti előkészületei soránragasz-
kodott még. Efezusban' kidolgozott tervéhez.· Úgy .látta, hogy. addígi munka-
termetén "mAr nincs munkamezeje" (Róm 15,23), ezért gondos előkészületeket.
tett római útja számára. Kora tavasszal - talán Korintusban vagy Filippiben
- írta meg ránk maradt leghatalmasabb alkotását, levelét a r6maigyü1eke-
zethez. Most, 1958 tavaszán a Római levél 1900éves lesz II
2-. Amikor az apostol megírta levelét, nem ismerte a római gyülekezetet és az
sem 6t. Volták Ugyan ismerősei a.gyülekezetben, talán nem is kevesen.ie- hJ!. a
levél 16. fejezete a S9k üdvözlettel eredetileg is fl levélhez tartozott,.B ne a

.' . ~ .

1 1>álapostol életrajzi adatainak klszalIlitása nehéz féladat. Ehhez képest egyesek az apostol
korintusi tartózkoo.asat 55156 telére teszik és úgy vélik. hogy a lt6mallevelet 56 tavaszán trta.
Mindenképpen bizonyosnak. látszik azonban, hogy a Római levél kés6bb, m\nt 58 tavaszán nem
keletkezhetett. Ezért jogos most az évfordulóról való megemlékesés. .

2 Sok kutató me{l$zlvlelendö érvekkel Ut a véleményt képviseli; hogy Róm 16 vagy leg-
alább Róm .16,3-27 eredetileg nem tartozott a levélhez. hanem talán egy Efezusba irt levél
töredéke, amelyet az apostol leveleinek Ö8SZ<lgydjtésekorhlbúan kapcsoltak hozzá a. Római
levélhez. Barmilytin nyomatékos érvek hoZhatók ls azonben fel e mellett a feltevés mellett, azt'
végérvényesen bebizonyitaul nem lehet. Ezért szamolul kell azzal a lehet6séggel. hogy azok, .
akiket az apostol a levélben t1dvözöl, Rómában ~kó Ismer&! keresztyének voltak.
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gyülekezet is tudottJ az apostolról. Hiszen pl. Akvila. és Priszeill.a, ez a Fekete-
tenger: parlvidékéről szárm.a.z6zsidó házaspár, akik Rómában éltek, majd

. onnét elüzetve egy ideig Kerintusben és utóbb Efezusban telepedtek meg,
könnyen tájékoztathatták- az apostoLPéJ.,-a,- római- gyülekezetet, Korintusban
szeros kapcsolatba kerültek Pállal (v. ö. Csel 18,1-3,26) és ismerték efezusi
munkájáb is (v. Ö. 1. Kor 16,19). -

RembrandI : Pál apo8101

De az apestol ennek .-llenére szükségesnez tartotta, hogy a római gyüle-
kezet előtt részletesen kifejtse az evangéliumnak, mint minden hivő üdvössé-
géreszolgáló isteni erőnek néhány legfontosabb és alapvető vonását. Nem ft>jti
ki az egész evangéliumot, annak minden elá.ga.zásá.t. Még csak azt Sem lehet
mondani, hogy az evangelium mínden fontos mozzenatára kitér. Hiszen pl.
nem szól az úrvaosoráról vagy a feltámadásról, pedig míndegvík beletartozik
az evangéliumi üzenet központjába. Azonban döntő módon mondja meg, hogy
niiért és milyen értelemben nyilvénttja ki Isten áz evangéliumban ázüdvössé-
get minden hivő számára, legyen az akár kegyes vallásos ember, a. választott
nép tagja - tehát zsidó -, akár "hitetlen pogány", hatalmában vag.v müveln-
ségében bizakodó gazdag. és s~gény,ma.gabiztos filozófus vagy a külöbféle
pogány istenek kegyei után futkosó, félelmekkel és gyötrődésekkel eltelt, "nyo-
morult" ember. Mindezeket, "zsidÓt és görögöt" el aka.rja az <&postol vezetni
Istenhez, hogy meghallják evangéliumának örömhírét, megismerjék Isten ke-
gyelmét és élhessenek új életet "Krisztusban". Ezt az "engedelmes hitet" mun-
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kálja Pál. Ezért lehet akár az egész Római levél fölé is oímül írni : ,,apost,01ság
engedelmes hit munkálására" (v. Ö. Róm 1,5).
3. Pál apostol a rómaiaknak azt írja, hogy Isten az evangéliumban "iga,7.ságát
nyilatkoztatja ki" (Róm 1,17).· Ez a megjelölés nehezen érthető a mai olvasó
számára. DEi nemcsak a mai olvasó számára idegÉtnszerfí., hanem az egyháztör-
ténet folyamán is úgy volt, hogy sokszor nem értették, sokszorfélreértették és
hamisan magyarazták. Sokszor úgy vélték, hogy "Isten igazságosságáról" van
szó, teháb arról, hogy Isten igazságosan ítél az emberek fölött: kárhozattal.
sújtja a bűnösöket, az örök élet jutalmában részesíti az "igazakat", 'tehát azo-
kat, ak* Isten akaratát teljesítik, vagy más szőval : am betöltiz a törvényt.
így magyarázták ezt a verset sokan a középkori iráemagyaeázók közül is.
Először Luther is igy értette eztá. verset: ezért hajszolta őt ezesnex a versek-
nek az olvasása a kétségbeesés szélére. Tudta, hogy minél inkább akarja Isten
akaratát teljesíteni, annál inkább fel kell ismernie elveszett, bűnös voltát.
Csak amikor Isten Lelke rávezette őt arra, nogy az apostol Isten igazságáról
szőlva nem Isten itélő iga.zságosságáról, hanem az elveszett és bűnös emberhez
lehajló, őt kegyelmesen megszabadító "igazságáról" beszél, akkor érezte úgy,
mintha a paradicsom kapni tárultak volna fel előtte. Akkor felismerte: Isten
olyan .értelemben "igaz"'é8 "igazságos" is, hogy azt, amire a tőle elszakadt és
teljesen a bűn hálójába került ember magától végkép képtelen, ti. a büntől való
megszabadítást ő maga "iszi véghez "ingyen", "kegYélemből" Jézus Krisztus
által és kinálja fel az embernek, .hogy azt hibtelelfogadja. Isten tehát nem úgy
tesz, mint aki az. örvénylő árban fuldokló embert & partról nézi és figyeli, mint
válik egyre erőtelenebbé a küszködése az. öt elboritó hullámokkal szemben -
legfeljebb, ha magyarázza neki, hogyan kell úszni. A törvény ti. csak a bűn
felismerésére vezet és legfeljebb azt mutatja meg, míb követel Isten az embertől,
vagy - ha a kép keretében maradunk - mintegy megmagyarázza a fuldokló-
nak az úszás 'lzabályait; Nem, lsten és a "fuldokló", bűnös ember viszonya az,
hogy úgy 'm:enti -meg öt, -nJint amikor -valaki beleugrik a -rolnmó á•.ba és sajá.t
élete odaadásával is kimenti a fuldokl6t. '

Az evangéliumnak ezt a "megmentő:' üzenetét..-értette meg Luther, és fej-
tette' ki először a wittenhergi egyetem katedráján hallgatói előtt. Ennek az
egyház élete száméra olyan sorsdöntő fordulatot jelentő előadásnak !li kérira-
tát ennek a századnak az elején találták meg és adták ki először nyomtatásban
50 évvel ezelőtt, 1908-ban. Azóta Luthernek ez az írásmagyarázafa, az egyik
legfontosabb kovásszá lett az újabb evangélikus teológia történetében, de evan-
gélikus egyházunk, sőt az egész keresztyénség életében is.

Erről az évfordulóról is meg kell emlékeznünk. Mert a Római levélnek ez
a. Luthertól származó és talán legmélyebben járó magyarázata. igen [elentősen
közrebatott abban, hogy a század eleji elkényelmesedett és elvilágiasodobt ke,
resztyénség ismét rátaláljón az evangélium igazi értelmére, bulajdonképpeni
tartalmára. Ez a visszaemlékezés azonban haszontalan volna, ha csak elme-
futtatás ·és kegyes hangulatokkal eljátsző "emlékezés" maradna. Arra van
szükség, hogy ebben az évben mindannyian elővegyük Pál apostolnak ezt a
leghatalmasabb levelét, szorgalmasan olvassuk és tanuljuk. De még ez is kevés
volna. Pál apostoli seolgalata ezen a levélen keresztül akkor éri el célját, ha
személyes életünk- számára elfogadiuk .Isten megmentő igazságát,hiszünk
Istennek és engedelmes hitünkben újjá, Isten előtt kedvessé formálódik egész
életünk. .

Dr. Karner Károly

39



Cromwell Olivér
1599-1658

Minden idők egyik leghatalmasabb egyénisége volt. Ő Isten emberének
és eszközének tekintette magát. Erre is nevelődött, 1599. április 25·én született
az angliai Huntdngdomban. Szigorúan vallásos nevelésben részesült. 1516-
17·ben a. oambridgei egyetemen tanult, majd édesapja halála utá'n családi
birtokain gazdálkodott. 21 éves korában feleségül vette egy jómódú londoni

polgár leányát, akivel mindvégig a legboldogabb családi életet élte. Kilenc
gyermekük született. Cromwell húsz évig élt távol a világ zajától. Legfőbb
gondja az volt, hogy földj ei jól jövedelmezzenek és családja, valamint cseléd-
sége Isten félelmében éljen. Kitűnő édesapa, mindenkor hűséges barát és segí-
tésre kész rokon volt. Aki hozzá közel került, megérezte istenfélelmének kísugár-
zását szeretetében és jóságában. Ennekáldásos hatását később érezte. Törté-
nelmi jelentőségű küzdelmeiben vejeinek, 1· kenainak és barátainak egész
seregé támogauta. _ .

Ebben az időben Angliában a felfele' törekvő w.lgárság és parasztság
küzdött a püspökök és földesurak hatalma ellen. Onállóságm. törekedtek
vallási, politikai és társad~lmi téren egyaránt. Az uralkodó osztály szolgálatá~
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ban álló anglikán egyház istentiszteletek nem Jártak és külön v:alÍási szer'
vezetekbe tömörültek. A Szentirásban tükröződő vallási és társadalmi viszo-
nyokat á.llították szembe a hűbéri társadalom bonyolultségával. A királyi
hatalom azzal igyekezett féken tartani az elégedetlenkedőket, hogy leghango-
sabb embereiket bebörtönözte, megcsonkittatta, vagy kivégeztette. A feszült-
ségegyre erosödött. .

Uyen volt a helyzet Angliában, amikor Cromwell a közélet színterére
került. Már'41 esztendős volt, amikor Cambridge képviselőül küldte az ország-
gyíUésbe.Túl volt már a forrongó ifjúkoron. Pontosan tudta, mit kell tennie: .
oeatlakozott a purítánus ellenzékhez. Erőszekosségával már I. Jakab király is
(1603-1625) elkeseredésbe kergette a népet s ezt még fokozta fiá.na.k,I. Károly-
nak uralma (1625-1649). I. Károly ;r6maikatolikussé lett és még atyjánál is
ldméletlenebbülüldözte az egyre erősödő új irányzatok híveit, Ki akarta irtani
orszá.gaibóla különböző proteStánsokat, hiszen ezek küzdöbtek az ő feudális-
kapitalista rendszere ellen. Azt állitják, hogy ő az értelmi szerzője a.z'irországi
nagy vérfürdőnek (1641), melyben több, mint negyvenezer protestáns hivőt
mészároltak le a r6maikatolikusok. 'Az á.ltalános elkeseredés polgárháború-
ban tört ki. A parlament serege állott szemben a királyéval. A parlamenti
seregvezére Cromwell Ölivérlett. Itt mutatkozott meg az egykori földbirtokos
hadvezéri lángelméje. esodá.Ia.toséleslá.tássaJ.célt tdzött ki katonái elé. A teljes
vallásszabadságés a mindenekre ki~rjedő jólét volt küzdelmük célja. Cremwell
arra törekedett, hogy katonái istenfélő, becsületes, kötelességteljesit6, komoly
keresztyén emberek legyenek. Csapatai tartózkodtak a túlkapásoktól, védték

• a szegényt és iga.~ot szolgáltattak az elnyomottnak. A tisztek a katonáJmak
nemcsak pamnosnoÍmi, hanem lelkipásztorai is, voltak. A napot áhitattal
kezdték és ~. Mindenki szabadon prédikálhatott, ha inditást kapott rá.
Istentől. Maga.a hadvezér járt elöl jó példával. Egyéniségének varázsa. alatt '
testvéri türelemben éltek egymás mellett a legkülönbözőbb vallási irányzatok:
CromwellImádségeiban.Isten elé vitte a legfontosabb dolgok mellett a legjelen-
téktelenebbeket is. Meg volt győződve arról, hogy őtlsten közvetlenül irá-
nyitja. Ez a szent hadsereg példa nélkül áll a történelemben. A katonák harc
etőtt imádkoztak és zsoltál'énekkel mentek a csatába. Meg voltak győződve
arról, hogy Isten mindenhatósága. segit és Isten mindenhatósága. vesz1t el.
Ők Isten eszközei. Nem is szenvedtek vereséget soha. VallásoSBáguknem vitte
őket á.lmodozásba,megmaradtak a valóságok szilárd talajá.n. ÁÍlitóla.gOrom-
wellt61származik ez a víléghírü mondás: "Bizzatok Istenben és tartSátok
szá.razon•• puskaport/'. Amikor Naseby mellett leverte Cromwell a király
seregét (1645)és erről jelentést küldött a parlamentnek, iratában elejét61végig
Isten j6sá.gá.tmaga.sztalta.

I, Károly ekkor kétszinfi tárgya.lá.sokba kezdett s ki aka.rta játs:zani 80'
parlament és a badseregközötti különbségeket, A király ellenségeimindnyájan
puritánusok voltak. Meg akarták tdsztíteni a.zéletet a r6mai katolikusos voná-
soktél. (Purns = tiszta.) A purité.nusok parlamenti csoportja ragaszkodott a
megálla.pitottegyházi rendhez, a lelkészi szolgálathoz és a vá.la.sztottpresbite-
rek által való egyházkormányzáshoz. Ezeket presbiteriánusoknak hívták.
A hadsereg tagjai.~ függetlenek (= independens) a.kartak lenni mínden
egyházi szertartást61, hagyománytól. lelkészi szolgálattól s a gyülekezeti élet
központjául az ihletés útján nyert isteni üzenetet tekintették. Ezeket indepen-
denseknek nevezték. Cromwell egy ideig [öhíszeműleg bizott a király ígéretei-
ben, de neki is meg kellett győződnie Károly álnoksá.gár61.Ezért a kétszínű-
ségért a király fejével fizetett (1649). így Anglia köztá.rsa.sá.ggálett egy időre.
A parlament megbizá.sá.b61Cromwell leverte az ellená.lló,katmind írországban,>
mind Sk6ciában. Ezután mint az ország kormányz6ja (Lord protector) hoszá-
foghatótt a belső rend megSzilárditásá.hoz.A 'hadi sikereknél azonban sokkal
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nehezebbnek bizonyult igazi céljának, az á.ltaÍfmos[ólétnek és a va:llási türe·
lemnek a megvalósítása. Az independens vezér nem tudott szilárd ,rendet
teremteni a presbiteriánus parlament segitségével,ezért feloszlatta azt. yiszont
a parlament helyére lépő "szentek gyülekezete" sem volt képes a törvény-
hozáara. így Cromwellkénytelen volt a hadseregre támaszkodó parancsuralom
útjára. lépni. Néhány évig tartó kormányzása alatt igen eredményes külpoli-
tikát folytatott. Anglia tengeri világhatalommé. lett. Szeretett volna létre-
hozni egy erős európai protestáns szövetséget,mely szembeszállt volna a római

,katolikus államok hatalmi politiká,jával és Róma ellenreformá.cióstörekvé-
seivel. Cromwell idejében Angliában a vallásos élet csodálatosan virágzott.
Szabad gyakorlatot nyerb minden vallás; még a görögkeleti és izraelita vallés
is. Ebből csak a kisebbségbenlevő római katholikusokat zárták ki; azért, mert
ők külföldi befolyásalatt állanak. . .

Cromwell 16óJ-ben iSmét összehívta a' parlaméntet s ezzel visszatért 8.1.
alkotmányos kormányzáshoz. A királyi koronát két ízben is visszautasította,
mivel nem látta. Isten akaratának, hogy ő kiráJlyá legyen. A következő esz-
tendőben súlyos betegség-támadta meg. Szenvedéseiközben azzal vigasztaló-
dott, hogy közel az Ur. 1658. szeptember 3-fmaz Úr Jézus kezeibe ajánlotta
lelkét éselköltözött e földi életből.

. ./ . . yirig Jenő

Thököly Imre
Háromsw évvel ezellStt sZU1etétta. magyar nemzéti törekvések s a

magyar protestentdzmus egyik nevezetes képviselője, a nemzeti és vallási
gondolatnakhires egyesit6je:Thököly Imre, Magyarországés Erdély fejedelme,
az -elsőknrue felkelés V'eZ~. Apja, Thököly Istvml, ~ésmá:rkura 8nevezetes,
művészi szépségű evangélikus templomot építő főúr volt. Thököly Imre a
családi körben szívta magába. fl reformációs lutheranizmust, a magyar szabad-.
8ágO.t8' a sokoldalú müveltséget. Ha rágondolunk, Székely .Bertalan J:.ires
képe jelenik meg szemünk előtt: Thököly Imremenekülése, Thököly Istvánt
a líkavai vá:rban (Rózsahegy mellett) ostromolja Heister esstrák generálís.
Az öreg férfi érzi halála közeledtét s tudja, hogy a. túlerővel szemben -nem
tudja soká megtartani a várat. Kardját átadja fiának, akit hű emberei föld
alatti rejtekúton kiszöktetnek a várból. Az ostrom nem látható a .képen. Csak
az apa. azívbemerkolöbúcsújá.t látjuk a fiától, aki már indul lefelé a Iéposőn.
Érezzük, hegy-es nemcsak-egy C8BIáddrámája, hanem mindnyájunkat -érintő
esemény. Valóban az volt. A.Likavá.ból menekül6 daliás ifjú Erdélybe megy s
élére áll a nemzeti felkelésnek, Thököly Imre minden évben, ezen a napon,
magába merült. "Ma van .évfordulója annak, hogy édes atyám Likava nevű
várábul· kibújdostam és ellenségem kegyetlen kezétűl megmenekedtem, s
annyi idő alatt Isten csodálatosan gondomat viselte - legyen érette áldott
az ő szent neve" ,-irja Ilaplójában. .

Huszonegy éves ifjú volt, amikor történelmünk kormánykerekéhez nvú1t.
Lipót császár sárba taposta Magyaror:!zágjogrendjét, elvetettee karddal ki-
harcolt s esküvel fogadott vallá.ss~badsá.got,idegsnseregekkdzsarolta., tönkre-o
tette s emberi méltöségában megalázta a. magyart. Ez a vérig sértetf nemzet
lázadt fel Thököly m'3u6i alatt a Habsburg-osészéeellen. Thökölynek, akár-
csak annak előtte Bocskainak és Bethlennek, nem-volt más választása: szövet-
ségssül a. törököt kellett megnyernie. Az ország protestáns része szívvel
lélekkel csa.ilakozott Thökölyhez,.aki .kitünő hadvezérnek 8 okos államférfiú-
nak bizonyult. Hamarosan elfoglaltaa Habsburg-kézen levő országot, fóvárosá.t,
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Pozsonyt is, majd a. bá.nyáVá.1'Osoka.t(aZ" ott szerzett' ara.ay és ezüst kellett a
hadvezetéshez), Késmárkot, Lőosét, Kassát is. Lipót császár tehetetlen dühében
kénytelen volt ekkor országgyűlést összehívni Sopronba, 16SI-ben, ahol vissza- .
áIIitotta a rendi alkotmányt, színlelte a kurucokmegbékitését, avallássza.~
visszaállitását. Thököly és hivei azonban látták, hogy csak képmutatásról
van szó, tovább folytatták a. harcot. Thököly Imre ekkor vette feleségül
1. Rákóczi 'Ferenc özvegyét, Zrinyi Ilonát, s igy mostoheapja és nevelője lett
II. Rákóczi Ferencnek, a második kuruc felkelés vezérének. A szultán kirá.llyá
akarta tenni Thökölyt, aki azonban csak Magyarország fejedelmének címét
fogadta el. A törökök bécsi kudarea után a szultán avval vádolta meg, hogy
Lipóthoz pártolt, s elfogatta Nagyváradon. Később ugyan szebeden engedte,
s6t 1690-Oen sereggel küldte Erdélybe, ott csatát is nyert Thököly újból,
da a császári hadak előretörését s a török végső kitakarodását hazánkból már
semmi sem tartóztatta fel. Thököly Imre feleségével és másfélezemyi hivéveI .
egyetemben száműzetésbe ment 'I'örökországba.Iaz, ázsiai Nikomédiába. Onnan
figyelte hazája állapotát, nem szűnt meg egy pillanatra. sem bízni Magvarország
jobb jövőjében. Thököly Imre egyéni sorsa tragikussá vált; de áldozata s .-
erofeszítése nem volt hiábavaló. Közvetlenül a török hatalom magyarországi
összeomlása előtt Thököly és kuruc hadai kikényszeritették a .magyar alkotmány
vissza.állitását, ami nélkül Magyarország sorsa akkortájt még rosszabbra
fórdult volna, mint aminőre fordult. . . .

Thököly zászlóját nevelt fia : Rákóczi Ferenc emeli fel aztán a magasba.
Ekkor elfogja a remény a száműzött szivét, hogy visszatérhet hazájába, meg-
segith€lti újból az országot. Egész sorlevelet ir Rákóczinak: Ezek a levelek,
s emlitett naplója, fényes tanúi Thököly Imre -Ielki nagyságá.nak s emberi
tisztességének. Valóban: szabadságharcot vivott,valóban nemzetéért harcolt .

. Olvassuk el egy évvel halála előtt, 1704 április Iő-én irt levelét, mely igy hang-
zik :

Az Méltó8ágo8 Fejedelem Rákóczi Ferenc kedves Fiam-Uramnak adaseék,
tde8 Fiam-Uram! ," , . - ,
Mint légyen eoreo 8 állapotia, mennyiben légyen nivénekgyötrelme 8 elméjé-

nek nyughatatlan8ága egy ilyen bujdosásban s mégpedig ilyen orszáqon forgó
embernek, oly idóben kVtJáltképpen, az mikor hazája felnabadulósában való
szívesJáradozásá.t hazdja igaz fiainak hallja ugyan: de mindazokban bizonytalan
- kegyelmed, édee Eiam-Uram, megítélheti. Mit kivánjon pedig az keremyén
néMeZ8 nemzetéhez való.ezeretes kötelessége, 8 az felteU ezd, az melyre Isten kegyel-
medet megtartotta, rab8ágábul szabadította s eddig munkáját 8egítette is, melyben
méltó reflexiója lehet az én mostani bujdosó s boldogtala1'/:_állapowmra, úgy az
egymás közöu vaJ.órelátiónkra is, - ezekben az maga ió lelkiismerete 8 beC8Ülete
gy6zhetik meg kegyelmedet, annál inkább, ha gyermek8égemtiil fogvást való életem-rm é8 ezért az igaz magyar ügyért erre a sorsra való iuttÍBomról vagy mÓBoktul
érteni, vagy az mit ezekben az én kezem s gQndviBelé8emalatt való neveltett8ének
idejében magának is eszébe jUttatni 8 arrul emlékezni igyeknik. Evégre küldettem
kegyelmedhez meghitt s kegyelmednek is iBmeretségében UV& nolgámat, - 5zőlósi
Z8igmondot, ebben az állapotban is bÚBlakodóelm~mnek C8ende88égérelévén kegyel-
mednek ugyan öáltala Lengyelországbul mind írosban s mf;nd 8zóval küldeu
declaratiója 8 a88ecuratiája, -remélvén, hogy azokban az feljebbirt okokranizve
változást kegyelmedben nem topasztalhatok: Kérem azért kegyelmedet, édes Fiam-
Uram, ,nómmal mondandá feljebbírt meghiu nolgám ,navainak adjon hitelt,
8 mennél hamarébb leoelemnek é8 egyéb 'reábízott dolgainak broendetee válaszával
megvíga8Ztalni ne ké8sék, II maga mellett BOkáigne i8 tartóztaua, - hogy kegyel-,
med fiúi, kerentyénitudó8íttÍBa 8 kívánt ,válasza meqérkezéséoel, bujdo8ó s mostani
búval teljes éfetemben érhessem el elmémnek és nívemnek C8ende88égét.1Btennek



is úgy várhatja &dáaát magá'ra é8 8zép maradékaira. Lsten. kegyelmedet éde« nemze·
tünk javára jelveU munkájában 8egitse 8 minden jára vezérélje, 8 még ez életben
nekem iB engedje látnom boldog állapotjában é8 jó egé8Z8égben.

Dátum: -Nicomediae, 15 Áprili8 1704.

Kegyelmedtnek minden. fót kíVátnó, 8Zolgáló apja
Thököly Jmre

Ez az óhaja nem teljesült. A búskomorságba. esett, céltalanul. veszteglő
ember korá.n megrokkant s 47 éves korában, 1705-ben, Nikomédiáben meghalt.
Hazáját élve nem látta viszont. Végrendeletében azonban meghagyta, hogy
szeretett hazájában akar végképpen megpihenni s kéri, hogy "egy lutheránus,
kulcsos-város templomában" temessék el. Ez a kérésé kétszáz évvel később
teljesült, amikor II. Rákóczi Ferencoel és Zrinyi Ilonával együtt, Thaly
Kálmán történetíró kezdeményezésére, hamvait Nikomédiáböl hazahozták s
országos ünnepség keretében a Thököly-család városában, Késmárkon, az

.új evangélikus templomban eltemették. Ez 1906 október 30-án történt. Azóta
ott pihen, a templomhoz épitett mauzóleumban, Törökországból hozott eredeti
sirfelirata mellett, a koporsöra tett kardjával, száz meg száz elsárgult koszorú-
s~g között. Thököly Imre, aki zászlói alatt, miként Rákóczi is, egyesiteni
tudta. a haladó gondolathoz - mert a reformációs protestantizmus az volt -
s a szabad országhoz a magyarokat, szlovákokat és németeket, ma is fennen
hirdeti ezt a szövetséget. Nem véletlen, hogy Budapesten, a Hősök terén,
az ezereves Magyarország hősei közt egy Habsburg-király helyén ma Thököly
Imre, a kuruckirály szobra áll, intő és nevelő példa gyanánt mindnyájunknak

Szalatnai Rezs6

250 évvel ezel6u halt meg Petróczy Kata Szidó1iia
1708. október 21-án halt meg a Bereg magvai Szentmiklóson II. Rákóczi

Ferenc kastélyában a kuruckor egyik legnemesebb szívű, sokat szenvedett,
hányatott életű nagvasszonva, egyházunk hűséges leánya és nagy énekirója :
Pekry Lőrincné Petrőczy Kata Szidónia. .

1664-ben született Kaszavárébau, Trencsén megvében. Apja., Petrőoay
IStván, a Felvidék· egyik legtekintélyesebb evangélikus főura. volt, anyja

. Thököly Erzsébet, Thököly Istvánnak, Árvavára urá.na.k testvére, őmaga igy
Thököly Imrének elsőfokú unokatestvére.

Mikor a nyomasztó Habsburg-elnyomás ellen támadt Wesselényi-féle
összeesküvést a császár felszámolta, vezéreit kivégeztette, hadai Kasmvá.rá.t
ís ostrom alá. fogták. Mielőtt azonban elfoglalták volna (1670. nov. 16.), Pet-
roczy Istvánnak sikerült családját Árvavárába mentenie. De rövidesen az is
a császáriak kezére került (dec. 10.) és a hatesztendős Kata Szidónia akkor
szenvedte első, megalázó fogságát: a. kislányt még ruháitól is megfosztották.
(Apja három fiával egérutat talált és Erdélybe bujdosott.) Az anyátlan árva
Wesselényi László gondozásába került, a Turóc megvei Sztrecsény várába,
amikor pedig Wesselényinek is menekülnie .kellett, vele együtt származott ki

~Lengyelországba. Életén~k további folyá'lAt 19 éves koráig ez idő szerint még
teljes homály borítja. Pedig ez idő alatt eros lelki hatások kellett hogv érjék.
De egyelőre sehogy se tudjuk megmagvarázni, hogv miképpen maradhatott,
előbb alighanem katolíkus, hám'lságkötése után pédig református környezet-
ben, olyan rendíthetetlen hűséggel őseinek evangélikus hitében. ..
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1683 januárjában viszi 'ifjú feleségként Lengyelországból Erdélybe Pekry
Lőrinc, Thököly Imrének tanulótársa és barátja .. A Küküllő megyei ézdon
telepednek le. Férje nyugtalan ,természet. Thökölyvel való kapcsolatai miatt
Ape.fi fejedelem jószágvesztésre ítélteti. Ebbőlá,z időből valók Petrőczy
Kata Szidónia első fennmaradt kesergőversei. Pekry, börtönéből szabadulva,
1689 nyarán, feleségét, gyermekeit Erdélyben hagyva, Lipót császárhoz' pártol,

PÉl'RŐCZY KÁ'l'A SZlDÓNI.A..

katolikus vallásra. tér, s ennek jutalmául 1690-ben báróságot, 1692-ben gróf-
ságot nyer: Dunántúl harcol a török ellen, de közben -hitvestársi hűtlenséggel
is terheli életét. Ez irl-Ő-l36-nírja felesége a.b~-:aJ.!lll háza.sságán. férie hút~

r------'ir<:'!-n"-;<>egArfl{e.<JA..!'gó v.,r:;cit, l ~~I)-!:",~t'§e kiadja. fÁ"j•• hitehai{Yá.<í&nvaló bful~-
tába~ és szégyenében Pápista vallá8ra hajlott lutheránu80k lelkek iBíne-retJrwk
kínja.: .. cimú német hitvédelmi könyv magakészitette fordítását. (Második
kiadása 1692-ben jelent meg.) .

Erdély Habsburg-kézre jutása. utánPekry új~ Erdélybe tér és vissza-
szerzi elkobzott birtokait; Családja. pedig hol a Felvidéken (Szklabinya vám,
Beszterceváralja), hol Erdélyben tartózkodik. Pekry Habsburg-megbízásból
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.x
1696-ban Alsó-Fehér megye főispánja, 1698-ban ezenkivül' Udvar hel yszék
főkapitánya lesz.

1700-ban nagy gyász -éri Pekryéket: meghal ,egyetlen életben marad t
fiuk. (Alighanem ötéves korában. Négy lányuk serdülő, vagy éppen felnőtt
már.) Ekkor Irják Kutyfalván végrendeleteiket. Petrőczy Kata Szidónia erős
és rendithetetlen evangélikus meggyőződésről tesz hitet benne, Pekry Lőrinc
pedig ezt a meglépő vallomást teszi: "A világ szemfényfeIJtő és ve8Ztő gyönyö-
h18égének vakításából az pápista vallást amplectálni simuláltam magamat"
(felvenni színleltem), de feleségének erosen meghagyja, hogy minden ijesztést,
félelmet, megaláztatást semminek tartson és gyermekeit a pápista vallásban
ne nevelje, se másnak nevelni ne engedje. Az asszony hitbeli szilárdsága és

, hitvestársi hűsége tehát győzedelmeskedebb férje jellembeli gyöngesége felett!
.II: Rákóczi- Ferencnek 1703·ban kezdődő szaba.dságharca. új viszontag-

ságokat hoz Pekrvék életére. Pekryt a kurucok elfogják, mire az Rák6czihoz
pártol, felesége é9 leányai azonban fogságot szenvednek Szeben városában
Rabutdn császári tábornoktól. Ez alatt fordítja németről Arndt János művéből
(Vier Büeher vom wahren Christentum 1606) A kereszt nehéz terhe alatt el-
bágyatt szíveket éle8zt~ ió_illatú XII liliom-ot. M ellyeket, a keseredett szívek vigasz-
talására.~. imádságokkal együtt Magyar nyelvre fordított, az édes férjéért való
Szebeni méltatlan fog8ágban... A könyve 1705-beil jelent meg Kolozsvárt,
miután sikerűlt Rákóczinak, cserébe egy foglyul ejtett császári ezredesért,
kíszabsdíteni. A mű elöljáró beszéde, valamint Pápai Páriz Ferenc üdvözlő
verse több életrajzi adatát is tartalmazza. Nyelvének szép magyarsága és
teológiai avatottsága meglepö. .

Az 1705. évet Pekryné Kutyfalván és Őzdon tölti, háborús veszélvkor
r..edig a jól megerősitett Besztercén. Férje egy ideig Rákóczi erdélyi hadainak
fővezére.-A zsibói csatavesztés utánPetrőczy Kata Szidónia Moldvába menekül
s nemsokára Pekry is kénytelen utána menni Hogya primitív moldvai viszo-
nyokból szabaduljanak; Lengyelországba készülnek, de Rákóczi rendelkezé-
sük:re bocsátja huszti .kastélyát, Pekry országos ügyekben jár és csatázik.
Győzelmei nyomán 1706-ban megint visszatérhetnek Kutyfalvára; de 1707-ben
Rabutin újból elfoglalja Erdélyt s Pekryéknek megint Husztra kell menekül-
niök. A már szebeni fogsága idején súlyos betegségen átment asszonyt újból
előveszi betegsége, s szenvedéseí közepett ismét Arndt "művének fordításáb an
leli vigasztalását. Jóillattal füstölgö Igaz Szi», mellyet ... fordított a Magyar
Nemzet ellensége előtt 1JalónegyedBzeri bujdoBá8ában HU8Zton, é8 ki ie bocsátott
Gróf Petrőczi Kata Szydoniaa cime ez újabb könyvének, amely 1708-ban jelenik
meg, valószínűleg a lőcsei Brewer-nyomdában.

De már Huszton sincsenek biztonságban. Rákóczi kitüntető ~ondosságá.
ból, aki mindig jobban bizott az asszonyban, mint férjében, Szentmiklóson
talál menedéket, ahol 1708 őszén utolsót dobbant hitvalló és sok bujdosás,
fogság és bánat. által megpróbált szive. Pekry nem sokkal utóbb, 1709. márc.
6·án követte ••a halálba. . .

A JóIllatú XII. liliomot egyik unokájuk, br. Dániel Polixéna újra
kia-dta Kolozsvárt 1764-ben. Énekei azonban teljes ismeretlenségben lappang-
ta~ 1860-ig az ózdi kastély könyvtárában. Első i=ertetőjük a kuruckor lelkes

Ii----;;tillt,a~ja-AR foiT.H;rÓ;A rphQi~r T{~,hi~~.~,. -:;·....}t Elg{5 iiG5ZOiL~)í:J: !:~~.. ;;;:;-~i':.
énllke-;~ditve ~ 'enyhe J változtatásokkal olvasható énekeskönyvünkbeti:.
Valamennyinek kimagasló a költői csíszoltséga és kifejező ereje. Bennünket
azonban mégis leginkább hitének, töredelmének és bizonyságtételének ereje
ragad meg. .

Dr. Schulek Tibor
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150 évvel ezelőtt .sziiletet: Lőhe Vilmos
B6r csak egy évszázad választ el bennünket a munkája delén álló Lőhétől,

úgy tekintünk vissza rá, mint reformáoió-korabelí nagyeleinkre.
• közé 8Zámláljuk őt.

Több 6 ma. már, mint a múlt század német evangélikus egyházának egy
6 pásztora. Evangélikus egyházunk egész történetén végigjáratva ,

• tetünk, mondhstjuk : a lutheri örök8ég egyik leghívebb őrzöjére, leqhaszno-
Bálárára leltünk őbenne. Alkata, jelleme ugyan nem mindenben hasonló

I .

Lutheréhez, a kor is merőben más, melyben ő él, eZért nem másolhat ja egy-
aP.erti'lnreforroátori mesterét, és mégis aligha akadt századában valaki, aki
auny1m Luther nyomán lépkedett, mint éppen ő.

1808. február 21-én született egy jómódú kereskedő házaspár gyerme-
JreImnt Fürthben. A gimnáziumot Nürnbergben járta ki. Egvetemre Erlan-
~be került, 1831. július 25-én szentelték lelkésszé Ansbaohban. Már mint
'lIegédle1készés helyetteslelkész többfelé feltünést keltett ébresztő igehirdeté-
Séwl és pásztori hangú írásaival. 1837. augusztus l-én került oda, ahol élete
végéig szolgált, az ő Urának Krísztusának, abba a helységbe, melyet azután
ápP,;n le1készének neve tett hiressé: 'Neuendettel8auba. Beköszöntő prédiká-
616ját aug. 8-án tertotta Luk. 11,28., alapján: "Boldogok, akik hallgatjáJt
az Istennek beszédét és megta.rtják azt". Az ige embere volt egész életén át,1
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akárcsak Luther. Az ige hallgatása és cselekvése - ez volt szá.má.m a keresz-
tyénség. .

A parökhiára nem lépett be már egyedül. Új hivatalának elfoglalása. előtt
néhány nappal, 1837. július 25-én feleségül vette Andrea. Hélénát, ki vala-
mikor konfirmandusa volt Fmnkfurt a. M.·ban. Csak rövid néhány esztendő

~adatott nékik a boldog házaséletre. 1843. november 24·én, nem egészen 25 éves
korában meghalt a fiatal papné, három árvát hagyva maga mögött a "házban.
Férje nem házasodotb meg többé. 35 éves korától haláláig, csaknem három
évtizeden át magányosságának minden idejét, erejét Krisztus szeretetére
pazarolta. Hosszú betegség után, 64 éves korában, 1872. január 2·án költözött
el a mennyei hajlékokba.

Életműve - Neuendettelsau, a maga temérdek egyhá.ziintézményével.
Elsősorban is a diaTwnia8Zaanyahá~a lett hiressé.

Két egyesületet hivott életre. Még 1849-ben egyet, mely ily nevet viselt:
"Belmissziói Egyesület az evangélikus egyház szellemében, Bajorországban".
Majd pár év múlva megalapította az "Evangélikus Egyesületet a női díakóniai
szolgá1a.tra." (1854). Még az elakulás évében felállitották Neuendettelsauban a
diakonissza anyaházat, .

A neuendettelsauiintézmények középpontja ·az imaház volt, melyet ünne-
pélyesen 1859-ben vettek ha~ZJ;lálat.ba. 1.öhe szerinf ugyanis mindenegyhá.zi
szolgálatnak, rnunkának=a koronája - az istentisztelet. És viszont az isten-
tiszteleti élet szenteli meg a munkát.

Az eddig leírtak a belmisszió névvel foglalhatók egybe. Ámde Lőhe szeme
messzebbre is nézett. 1842-ben két kiképzett munkást küldött ki Észak-Ameri-
kába, hogy az oda. kivándorolt s diaszpórában élő német evangélikusokat gon-
dozzák, evangélikus hitükben erősítsék. Ausztráliában is kezdeményezett ilyen
dieszpóragondozást, mert Lőhe felfogása szerint a misszió fogalmába mind a
kü1misszió, mind a diaszpóramunka beletartozik. 1853-ban alapitotta meg kül-
missziói intézetét, a pogányok misszi6jám is odaszögezve tekintetét, (Ennek
a missziőnak későbbi virága.ként, 1886 óta Új-Guineá.n a pépuák közt öná.lló
míssziö folyt.)

így hát általában vallhatjuk, 'hogy Lőhe a mia8zió embere volt. De nem
akármilyen misszióé. Az evangélikus egyház sajátos missziójáért égett a szive.
Ezért éppúgv vallhatjuk, hogy Lőhe az egyház embere volt. .Ninosen is ez a kettő
egymással ellentétben. Maga mondja : .a misszió nem egyéb, mint az egyhá.z
- mozgásban! .ÉS nem is akart ő más egyházat ismerni, csak a mozgásban
levőt. Ez a Luther lelkéből lelkedzebb nagy evangélikus egyházi férfiú alaposan
ráoáfolt arra. a vádra, mintha Luther követői csupa kvietivumokban élnének,
mintha a hitből való megigezítás, tanítása megfogná az evangélikus embernek
a kezét, visszatartaná futásában a lábát. '

Arra. viszont nagyon ügyel Lőhe, hogy minden cselekvő szolgálat valóban
az egyház tiszta hitéből fakadjon. és az igaz .egyházba vigven is mindenkit!
Ezt a oélt sohasem tévesztette szem elől. Azt írja egyhelyütt, hogv a bel-
missziónak bizonyos hullámzó körei vannak. Olyasféle ez, mint amikor kavicsot
dobunk a vizbe .é9 kencentrikus körökben gyűrűznek a hullámok. A legtágabb
kör :. ez az emberi; A szűkebb : ez a keresztyéni. A legszűkebb: ez az egyházi.
A körök középpontjában pedig Jézus Krisztus áll, aki kegyelmének és áldásá-
nak sugarait kiárasztja. Gátat vetni a koldulásnak : ez emberi. Segiteni a
betegeken és Krisztus felé irányítani őket: ez keresztyéni. De a kereszbyéni
a maga teljessége szerint egyházivá lesz ott, ahol úrva.csomi közösségben élünk
a testvérekkel.

Végtelenill ragaszkodott hát az evangélikus egyluJ,z tiszta tanítáBához é8
életfarmájához. Ellenezte az uniót. Az·akkori bajor országos egyházban emiatt
támadások érték és ö csaknem kilépetb abból. Szerencsére erre mégsem került
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sor. Nem más egyházakkal való uniót kell sürgetnünk B.z& véleménye szerint,
hanemelószöris a saját egyházunkban való uniót: sziv, hitvallás és egyház-
fegyelem tekintetében. Felséges szavakkal diesérte a Kiskátét, mint a legjobb
hitvallást. Bensőséges, gyermekies és mégis bátor, férfias. SzükSégesnek tar-
totta azután az egyházfegyelem gyakorlását. Ez szerinte a személyes és gyüle-
kezeti testvérszeretetnek a megnyilatkozása, egyben minden. keresztvénnek
joga s kötelessége. A szentségek értékére állandóan rámutatott, Nemcsak az
úrvacsora fontességát hangsúlyozta, mint az már a .fentebbiekből kitűnik.
Ha. kisgyermekkel taláJ.kozott az utcán, megkérdezte: ;~Meg va.gy keresz-
telve Y Ki keresztelt téged 1" S'amikor a gyermek némán tágranyílt szemmel
állt, igy folytatta: "Bizony meg vagy ket\lsztelve, én kereszteltelek. meg
téged 1 Kérdezd meg otthon szüleidet, keresztssüleidet, miképpee folyt le ll;

kereszjelőd, És örvendezzél azon, hogy Isten gyermeke vagy l' Nagyra tar-
totta a lelktfszi hivatalt, tisztet, az Isten nevében végzett egyházi seolgálatet.
Az istentisztelet gazdagitásának ügyét szivén hordozta. ÁIDultak a látoga-
tók: miosoda. "liturgikus" gyülekezete van néki Neuendettelsauban.
_ Sokoldalú ember volt, de a szíve tulajdonképpen csak egvért dobogott:
Krisztus tiszta, igaz egyházáért .. S ezt az evangélikus egyházban találta meg,
leginkább benne. Szerette, építette, ékesitette ezt az ó drága egyházát. Nem
húnyta be szeméb hiányosságai elől sem, de javítani igyekezett azokon.· Viszont
meglátta igazságát, szépségét és amellett híven kitartott. Mé~ úgy, hogy
mások is megláthatták igazságát, szépségét és hűségre ébredtek 4inta, a lelki
édesanya iránt. . ,

Befejezésül egy idézetet. közlünk. Missziói Egyesületének kéziratos nap-
lőjából vesszük (1827-bc~)l).A költői szépségű kis irás néÍne.t ciÍne: "Tr~t
fili die Arbeit". Vagyis arról szél, hogy mi vigasztalja azegyház munkását,
ha érzi annak csekélységét, mi biztatja ót kitartó szolgálatra ? .

"He keveaet ~ünk iB,
,.---mégi8 jÓ8%lvbölte8szük I

Ha nem 80kat teszünk iB,
mégiB tesZünk valamit I

Ha kic8iny iB, amit teszünk,
az 6 áldása naggyá teheti I

Ha keveset ~ünk iB másoknak,
nékünk magunknak ébredé8ül "szolgálhatJ

Ha caekély számúak vagyunk iB,
- 6 mégiB miközöUünk van I

.Ámen I Ámen 1"

Scholz LáBzló

125 évvel ezelőtt volt/a-nagygeresdi egyezség
1833 májusában - Sopron megye egyik községében, NagVgeresden, meg-

emlékezésre méltó esemény történt: a dunántúli evangélikus és református
egyházkerület a kölesönös templomhasználatra és a lelkészi szolgálat több
területére vonatkozóan szerződést kötött egymással. Ezt a megállapodást
az egvháztörténet.a NAGYGERESDI EGYEZSÉG néven tartja számon.
Hatására jellemző, hogy noha csak 8. Dunántúlon lett tételes joggá; mint, azokés- .
jog az ország egész területére kiterjedt és hatása,.eredniénye, szelleme mai napig
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is kitapintható. Sok-sok gyü1ekezetIiek a gyakorlati. keresztyén, életre, a szere-
tetre és szelgálatra valló igyekezete tükröződik ebben a szerződésben, amit az
élet tett szükségessé és hozott létre.

Mi volt ez a szükBége88ég ?

A reformáció kezdete óta eltelt 300 év sok örömet, de sok keserűséget,
megpröbáltatásü és szenvedést is hozott a hazai protestantizmusra. Az 1600-as
évek végére az ország lakosságának túlnyomó többsége valamelyik reformált
vallás (evangélikus, református) követőjévé vált. Ekkor azonban a római egy-
Mz az akkori királyi hatalom minden erőszakosságát és erejét igénybe véve,
Krisztus egyházához méltatlan módon és eszközökkel igyekezett a népre
akaratát és hitét rákényszeríteni, Egymást érték, a perbevonások, elsősorban
nagybirtokkal .rendelkezé főurak zaklatása;--1{ényszerítése, majd erőszakos
térítése. Velük együtt - az akkori szokások és törvények értelmében - ter-
mészetesen a birtokon élő egyszeru nép katolizálása is. Akik mégis megőrizték
protestáns hitüket, sok sérelmet, üldöztetést és viszont:agságot szenved~k el.
Az állandóan 'zsugorodö protestáns egyházak fulladozni kezdtek a római egy-
Mz tengerében. Számos községben számuk annyira. leapadt, hogy önálló gyü-
lekezetté 'sem tudtak szerveződni, Templomukat vagy elkobozták, vagy nem
is volt, ugyanigy nem volt lelkészük és tanítójuk sem. Több helyen csak evan-
gélikus, vagy csak református templom és lelkész volt. Különösképpen az
evangélikus, de részben a református egyház is szórványegyházzá lett. A nagy
területen- elszórtan - élő kevésszámú protestáns. hivő kölcsönös templomhoz--
juttatása és gondozása volt a nagygeresdi egyezség egyik szűlőoka,

De volt m<Í8is! A reformáci6 .egyházait szétválasztö hitvallási okok erre
az időre sok lélekben elmosódtak. Nemcsak gyülekezeti tagokban, hanem lelké-
szekben is. Sokan voltak, akik nem látták értelmét, hogy két olyan egyház
éljen egymás mellett, melyek látszólag majdnem azonos hitet vallanak. Sőt
hasznosabbnak, előnyösebbnek vélték, ha a két egyház valamilyen formában
egyesül (uniál) , mert ezáltal nagyobb egvséget is képvisel, nagyobb súllyal
és erővel tud ellenállni a kírályi hatalom által és hivatalosan nyiltan is támo-
gatott római katolicizmus nyomásána.k. Ez az ún. uniós törekvés országszerte
elharapódzott. Igaz ugyan, hogy csak a nagygeresdi egyezség megkötése után
vetett igazi nagy hullámokat, de már ez egyezség megkötését megelőző időkben
is benne élt li lelkekben. Ez a vágy és törekvés valőszínű elősegítette a két egy-
házkerület szerződésének megkötését és alkalmassá tette a talajt arra is, hogy
az egyezmény szelleme országszerte elterjedjen. Ennyiben, de csak- ennyiben
van része és köze az uniós mozgalmaknak a nagygeresdi egyezséghez. Ugyan-
akkor azonban a szerződés el is határolia ma.gát az uniótól. Amint a későbbiek-
ben látni fogjuk: nagyon alsposen és tiszteletre méltó an őrködik a hitvallásos'
ségnak még gyakorlati jelenségei felett is. Sőt: bizonyos fejezetei kimond?t-
tan a lélekvadászás, tehát a más felekezeten levők elh6ditása ellen rendelkezik.
Semmiképpen sem lehet azt gondolni tehát, hogy az aláíró felek, akár egyik,

. akár másik részről feladták volna hitüket, vagy szokásaikat,
Végül egy harmadik, magát a gyakorlati mégmozduláBt Biettetó okról is szólni

kell. 1830-ban a tiszai evangélikus és református egyházkerület--egvezményt--
irt alá - az ún. kéri egyezséget -- hasonló értelemben 80 dunántúli nagygeresdi
egyezséghez.

Ezekután 1831-ben 80 dunántúli evangélikus egyházkerület közgyűlése,
1832-ben pedig a református egyházkerület közgvűlése egy-egy bizottságot
küldött ki a. szerződés megtárgyalására és elfogadására. Először az evangé-
likus szuperintendencia (püspökség,' ill. kerület) foglalta és nyújtotta be írásba
a tervezetét, majd a református. Az egymással való tárgyalások során kialakult



és elíogadható szerződés, melyet i833. Illá.Jus 15-én Nagygeresden
Evangélikus részről KIS JÁNos püspök (az énekköltő), BELICZAY
esperes, KISS JÓZSEF lelkész és több világí; református részről

FERENC püspök, NAGY MIHÁLYesperes és ugyancsak több világi.
szerződés a két egyház evangéliumi hitéből, a felekezetek testvériségé-

ki. Nem sorolja, emlegeti fel a különbözőségeket, nem merül bele
" elvi szétválasztó okokba, hanem közvetlenül a gyakorlati lelki-

közös kérdéseit és szükségeit tárgyalja.
eIkezik elsősorban a templomokra vonatkozóan. Ott ahol az egyik ,.
k temploma van, a másiknak pedig nincsen, a templom nélkül élő

is használhassák saját lelkészük szolgálatával a templomot. Ebben a
t.bsn "telie.s szabadság engedtessék", mert ennek előtte "sok reruiheli

, izetlemégek, kedvetlen öSBzeütközések származtak, mellyek aztán az
• indulatok gyarlóBága miatt oersenqéseke: okozoán. a' két részben levlJ atya-

M Mmadott kölcsönöBideqenlcedéenek:és meghasonlá8nak, kútfejévé lettek."
pit ja és elrendeli az egyezség, hogy a két egyház teológiájának és

leti szokásainak a tiszteletbentartása kölcsönösen szükséges. Uta-
lélkészeket saját egyházuk tanításához való ragaszkodáara.

aIkem a hitoktatásban való kölosönös szolgálatról, majd - mint
tettem - elitéli a lélekvadászáet. "A proselqtusok: keresésére. törekvés,

1élekmdáBzás,mint a: prote8tantizmWJ lelkével '8 az evangyélmi szereteüel
félBZegesmunka, mind a' két részre nézve általában eltiltatik." A két

li érintő vegyesházasságokra vonatkozóan "örök időkre" megtiltja a
. (gyermekek átadásának) még a lehetőségét is. Sőt büntetést
kilátásba bármelyik felekezet lelkészének, aki ezt a megállapodást

'a.
egyezség leglényegesebb, legfontosabb része - amiért részben kelet-

is - a filiákban és sz6rványokban élő ..kisebbség 1elkí~ondozása..Erre
OZÓ8n érdemes idézni a szerződés szövegéből : "A' filiákban laká Mvek-
• jtuok, mind kötelesBégök, hogy minden egyházi, szent szolgálatok téte-
mint a' kereszteltetésben, egyházkelésben, ezen: vac~ora ki8zolgáltatáBában,

,,::~~n, házasok ö8azeadatáBában, betegek ,látogatásában, halottak
~ , -valamennyire csak lehetsége.s és csak: a' legszorosabb leg8ÜrgetlJbb

"8 elháríthatatlan akadályokat vevén ki, mindenkor az ó anyaekkléZ8iájok
ildt41WÓl~, mint az lJ tulajdon lelkipásztorjoknak 8zolgálatjával éljenek, ki iB

(J' mátrikulát pont08anvezetni és az ó filiálÍlJ híveit időnként CQn8cribálván,
fl lelkiekben gondot eiBelni tartozik. Mégis ha.: "a' két helynek távol8ága,

" közben jlJni szokott q,rvizek 'B más történhetö akadályok, eagy a' 8ürgetlJ
iIil'fllájwlk úgy hozzák magokkal : akármelly~k részen leelJ filiálitJták minden

• munkálkodáBokra nézve a' szent .oaceora kio8Ztá8át és a' contirmátiot
t 8%Obadonélhetnek az ott helyben levlJ másik hittartáBú lelkipásztornak
jdml."

Az oltáriszentség dolgában kivétel a beteg-úrvacsora, amikoris lehetséges,
más hiten levő lelkész szolgáltassa. a.zt ki, de mindenkor a beteg "lJsi hité-o
• , 8%e1'int". Más a helyzet azonban a. temetéseknél, Itt minden lelkész

saját egyháza szertartását követni. Megengp.dhntő - mondjs az egyez-
-, hogy teul":.'~ -~,"!!,gvil1f>1r","~<';'_'" 'g~ hitvalliiBú.Ji~u..y:'~.,..~,,~-:_..:.,----C::::-j1l

,( '1. . - yoztatása. esetén. Ugyanakkor azonban eltiltja. a temetők elleülö-
~ . -
Kiterjed a.z egvezségkötők figyelme az egymást kölcsönösen kisegítő

anyagi szolgéltatésára, templomok renoválására, ill. azoknak költ-
is. Végül pedig il megánapodást megszeg'ő lelkészekre vonatkozóan

yes megtorlást helyez kilátásba.



Nagyon vázlatosan ez tehát az az egyezség, melynek szelleme, hatá.sá több
vonatkozásban még ma is él gyülekezeteinkben. Nemcsak filiákban és szór-
ványokban, hanem anyagyülekezetekben is. Sajnos későbben mindenkílátásba
helyezett szankoió ellenére többfelé történtek sérelmes esetek, mindkéb egy·
házat, de különösen a~ evangélikusságot érintően.

Az idők folyamán kiterjesztették ugyan a szerződést országosan is, azután
módositották, míg végül majdnem teljesen feledésbe ment. Azonban ma is
úgy tekinthetünk vissza rá; amely éppen evangéliumi és testvéri szelleme
következtében nemcsak protestáns múltunk egyik nagyértékű eseménye és
ajándéka, hanem korunkbsn' is a kölesönös testvéri szolgálat egyik jó példája.

Atyáink mintha előre láttak volna egy századdal ; nem hitbeli, tanítés-
beli tételek különbözőségéb élézgették, hanem a kölcsönös szolgálat, a közös
keresztyén élet útját egyengették, nem adva fel ugyanakkor ősi hitüket sem.
A nagygeresdi szerződés megkötése után közel egy évszázadnak kellett eltelnie,
amikor az, egyházak talán tudatlanul is felismerve az aty~k jóindulatának,
közös munkálkodásának előnyét és áldását: ma már erőteljesebben, szervezet-

-tefben ' igyekeznek' szolgálni Krisztus egyházának egységét az ökuménikus
mozgalomban. "

Felekezeteinknek ebben a mai legfontosabb feladatában jó és hasznos
megemlékezni arról a 125 éves nagygeresdi egyezségröl.vamely mint szerződés
már a múlté ugyan, de amelyben kifejezésre jutott a közös testvériség, a
Krisztustől kapott- közös ajándék, a kölcsönös megsegítésre való törekvés.

Fekete István

Szent és igaz ügyért'
Ebberi. az esztendőben 110 éve lesz annak, hogy megindult az 1848·as

forradalom és szabadságharc. Népünk szívébe zárta azoknak a neveit, akik
megszabadítették a dcrestől, az úriszéktől, a dézsmától, a jobbágyrobottói,
á Habsburgoktói és az egész elmaradt nemesi MagyarországtóL
, Egyházunk igaznak ismerte el a' nemzet követeléseit. Az "Ősi szent

jogért .. ;" - áhogy Székács verse mondta - az emberi szabadségjogok
kiszélesitéséért, az ország függetlenségéért inditott küzdelemhez egyházunk

,is hozzáadta a maga erkölcsi tőkéjét, Lelkészeink szolgálata és magatartása
, irányt mutatott a sorsdöntő helyzetbe került magyar népnek. Nem iS akarták
lelkészeink kikerülni ezt a szolgálatot, ső.t nem is tehették volna, mert hiveik
kérdései elől nem lehetett elmenekülniük.

A történelmi helyzet feszültsége közben nöttön-nött. 1847 decemberében
az utolsó rendi országgyűlésen nyilvánvalóvá vált a régi rendszer tehetetlen-
sége. A nemzet igazságáért küzdők tábora pedig egyre szélesült. ' ,

1848. február 24·én kitört a párisi forradalom, Lajos Fülöpnek, a demok-
ratikus jogok kiszélesítéséről hallani nem akaro "polgá.rkirálynak" az uralma
megbukott, ő maga TTl~i kényszerült s köztársasági kormány alakult.

- :c;Illiek hatásá.1'8.Kossuth Tl1Á:rcius3·áu az orsrcággyűiésben eJ.Merjesztette ~
hires felirati javaslatá», amely a köztehervíseíést, az úrbériség 1W....u:.;mte,'3it.4eed
történő megszüntetését, a politikai jogok kiszélesítését, a népképviseletet,
felelős nemzeti kormány felállítésát, kívánta. Beszédét ezzel fejezte be: "Nem
lehet a néptől áldozatokat várni, ha az országgyűlésről szétoszlanánk anélkül,
hogy nregvinnők a népnek, mit a törvényhozástói annyi joggal s oly, méltán
vár." .

Március 13-án-kitört a bécsi forradalom. Kossuth ismeretessévált javaslatai
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kirobbantották a. po~.. elégedetlenségét, mároius Ifi-én pedig kitört á
pesti forradalom, Petőfi ezt írta erről a napról :. .

"Nagyapáink és apáink
Mig egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
HU8~onnégyóra alatt.'~ (ló-lk március 1848.)

Ezek ai eredmények tűzbe hozták az egyházi sajtót is. A Protestáns
Egyházi.ésIskolai Lap ·1848 mároíús 19-iszámának homlokzatanagy betűkkel
hirdeti: "A sajtó szabad!" Majd az első oldalon közli ,a lap Székács József
"Ima" oímű alkalmi versét. A nemzeti élet kiemelkedő fordúlópontját az óda
nemes pátoszával méltatja a költő. Isten írta a népek szívébe az "ősi szent
jogért" való küzdelem erkölcsi igazságát. Ez az "ősi szen.t jog" a 'szabadság.
Ezt rabolta el ~z elnyomás észsarnokság. Az "ősi szent jogért" való küzdelsm-
ben elért sikerert Istené a hála, aki őrzi erkölcsi világrendjének törvényét és
igazságát.Azért írhatta SzéM&!azt, hogy "a mi gvőzelmünktöbb,tnint emberi".
A konkrét igazságtala.mág legyőzésével megva16sul valami Isten egyetemes
világrendjénekigazságából. . -

"Midőn a népek ősi szent jogért,
Mellyet szivökbe Isten irt vala,
Vérontva küzdenek,mignem felderül
A szabadságnak teljes' nappala:
A diadalmi énekek zajára
Önként nyil li kebel buzgó imára,

- .g buzgó lnuíja igy hangzik nemünknek:
Dicsőség légyen a mi Istenünknek !

Dicsőség l~gyen a Ini Istenünknek,
A ml győzelmünk több, mint emberi:
Egy hosszú század, azt mit egy 8zökő nap
Adott, előbb álmodni sem meri;
Mert tőrében a hosszas szolgaságnak
Nem volt reménye többé a világnak,
De eljött Isten, szól a biblia,
Midőn a szükség legnagyobb vala."

, A márciusi eseményeketvasárnap délelőtti istentisztelet keretében ünneplik
meg Pesten. Erre az istentiszteletre. hírlapi úton is hívták a híveket. Székács

, József lelkész a nagy események idején Pozsonyban tartózkodott, az ország-
gyűlés színhelyén, s ezért egyhetes késéssel, március 26·án délelőtt tizenegy
órakor tartották magyar nyelven az ünnepi istentiszteletet a mai Deák téri
templomban. A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap közli Székács énekét,
amelyetebbőlaz alkalombólírt "Tündöklő ha.jlÍalicsillag" oíműének dallamára.
Ezt énekelte az alkotmányos szabadság ünnepén a pesti evangélikusgyűlekezet
az igehirdetés előtt; .

"Isten! ki a szabadságra,.
Az erkölcs ős alapjára
Épitéd országodat,
S tíiröd, hogy jog 8 ,jogtalanság
Az örök jó s a gonoszság
Vivjon kölcsönharcokat,
Hála! +r ,Hála !

, Hogy gy6z a jog, és veszit a jogtalanság
S diadalmas a 8zabads~!''-



. Ennek' a.'versnek az, alapgondolata. egyezik.:Szekács.. "Ima'j eímű költemé-
nyéveI. Az Isten által teremtett erkölcsi törvénr a szabadság, igazság és jog
örök fundamentumára épült. Aki ezeket elveszi, az elnyomó, igazságtalan,
jogtalan, Isten erkölcsi törvénye érvényesül, amikor az előbbi győz és az utóbbi
elbukik. .

Székács prédikációja nem maradt fenn, de talán némi betekintést enged
abba, hogy milyen hangulattal távozhattak a hívek a templomból, ha idézzük,
Székács előző versének "kimenőre" irt versszakát: ~

"Ámen hangzott sziveinkből,
Mondj áment Myánk egedblil,
Menny s föld ölelkezzenek,
S földön eggyé olvadjanak
Mind a kik alkotva vannak,
Képedre, az emberek !
Hála 1, - Hála 1
Hogy kiket a hosszú rabság szertefizött,
A szabadság összeffizöttH,

Ezt a magatartást hirdeti Haubner Máté győri püspöknek az esperesekhez
intézett, március 19-én keltezett körlevele is. Az eseményeket éberen figyelö
evangélikus főpásztor" idejében siet az esperesek s rajtuk keresztül a lelkészek
és gyülekezetek tájékoztatására és tanácsolására. Különösen figyelemre méltó
Haiibnernek az az érvelése, hogy az evangélikus embertől nem lehet közönyt
és nemtörődömséget kívánni a nemzeti élet nagy eseményeivel kapcsolat ban,
sőt Isten gondviselése iránti hálával kell fogadni az örvendetes eseményeket
s azok előmenetelét kell munkálni .

. "Nagy Ti8zteletú Espere« Úr, Kedoee T eiltvérem a KriBztuBban! Rendkivüli
eeeménqek: idejében, minő a miénk, mid6n' a Polgári élet terén keoé« napok, 8ót
órák alatt, több évek után- 8em várt roppont változások meriibnek fel: evangélikus
honfiaktól azt kivánni, hogy ók a történtek által épen ne érdekelseeeenek, 8 azoknak
f'é8Zvétlen nizői legyenek, kitaégkívii·l természet elleni kboetelc« ooina. Minden jókat,
mellyeket az Isteni gondvi8ek8 böltaeBBége az előre halladó mívelőCÜ8 ÖBvénytm
napjainkban az emberiség üdvére kifejt, hálás örömmel fogadni kereaztytmi szent .
lWtele88égünk" . .

Ezekben a különböző megnyilatkozásokban a sokszínűség és sokféleség
mellett is megtalálható az egység abban, hogy az 1848 márciusi eredményekben
szent és igaz ügyért, "ősi szent jogért" való küzdelmet láttak. Mélységesen
hittek ennek a küzdelemnek a feltétlen erkölcsi igazságában. Szoros össze-
függést láttak az Isten egyetemes erkölcsi világtörvénye és a márciusi sikerek
között, A szent és igaz ügynek a szolgálata töltötte el hazafias lelkesedéssel ,
a sziveket, ez adott célt és értelmet minden fáradozásnak, áldozatvállaláanak,
és ha kellett, ll> hősiességnek.

, Dr. Ottlyk Emő

260 évvel ezelőtt, 1707 és 1708 fordulóján halt meg Idősb .Ács
Mihály, a Zengedező Mennyei Kar egyik szerkesztője; több áhitatos
könyv szerzője, kemenesaljai esperes,

150 évvel ezellJtt 1708. április 21-én született Wichern, a ezeretet-
szolgálat nagy embere. .
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20 éve halt meg PayT Sándor
Húsz évvel ezelőtt, 1938. január 30-áll. záródott le Pay r S á n dor

hűséges munkában gazdag földi élete, Ö volt hazai elD'házunk niúltjának
eddig talán a Iegszorgalmasabb kutatója és termékeny t-ollú Irója. Élete és
munkássága ma is ösztönző biztatést, adhat egyfelől az ő befejezetlenül maradt
munkáinak folytatására, másfelől egyházunk története eddig még fel kutatott
területeinek feltáráeára.

ápán születebt 186i:-febrtiár 25:én. Nagyatyja a Sopron melletti Balfon
volt lelkész. Erről a papi őséről és családjáról később egy írásban meg is emlé-
kezett. Soproni ée baBeli teológiai tanulmányai után a Fejér megyei PU8Ztavá~on
lett lelkész. .Innen már _~889·ben_a 8oproni teológiai akadémiára hívták meg
tanárnak; -de ekkor még - jellemző lelkiismeretességére - nem -érezte magát
eléggé-felkéssültnek-erre -a hívatásra-s-hamarosan visszatért reá váró gyüle-
kezetébe. Majd néhány évigpii8pöT..:i titkár volt Pápán, Gyurátz Ferenc püspök
méllett, aki valóságos lelki atyja, majd őszinte barátja lett. A hűeéges tanítvány
azután nagyszabású _és ·személyes visszaemlékezésekben .gazdag életrajzban
örökitette még a nagy püspök emlékét. 1899-ben úira a soproni teológia-i aka-
démiára került az egyháztörténelem tanárának. Amikor pedig 1923-ban meg-
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alakult Sopronban i:r. pécsi egyetembe bekepoself hittudományi 'kar, ezen
Payr Sándar lett az egyetemll8 egyháztört6net tanára. 1930 őszén vonult nyug-
díjba, de ezután iB még, csaknem halála napjáig, szüntelenül dolgozott. Igazi
tud6s volt: nem szerette a' közéleti szereplést, nem is vállalt soha vezető
szerepet az akadémia. vagy az egyház kormányzásáben; szerényen visszahú-
zódott dolgozószobájába, könyvei és iratai közé. Kis családja és kartársai
körében érezte j61 magát, s ilyenkor megnyílt aZ: élet derűs oldala iránt is
fogékony lelke és szinte ontotta emlékezete gazdag tárházából a tanulmányai
során összeszedett vidám történeteket és tanulságos történeti anekdőtákat.
Az egykori Luther Naptár "Az ekléz8ia humora!' oímű rovatá.t jórészt, ő látta
el derűs anyaggal. Kitüntetést sem keresett soha, - de ezt mégsem kerülhette.
el. A debreceni rejormátus hittudományi kar 1929-ben egyháztörténetírói mun-
késségának elismeréseképpen a tiszteletbeli teológiai doktori címmel tüntette ki.

Payr Sándor; tudományos és népszerű irodalmi munkásságának a nagysá-
gát eléggé mutatja a puszta. számadat : nyomtatásban megjelent kisebb-
nagyobb tanulmányainak és cikkeinek a száma jóval me~hala.dja a 400-at.
Ezek közt számos nagy terjedelmű kötet is van. Nép8zeni-bb 'Írásai egyházi
Ispjainkban, elsősorban a Harangszóban, jelentek meg -. Történeti kutató és
Irói munkásságát már fiatal korában határozott és erős célkitűzéssel szülő-
földjének, Ei Dunántúlnak evangélikus egyháztörténetére összpontosította..
Csak ez a korlátozás és erős önfegyelmezés tette lehetövé, hogy a dunántúli
evangélikus egyházkerület történetét olyan legapr6bb részletekig menő hőség-
gel és pontossággal tárja fel, ahogyan ő azt meg is valósította. De azért a
dunántúli egyházkerület történetét nem szigetelte el mereven, hiszen ennek
sok országosan evangélikus, felekezetközi, magyar nemzeti, sőt külföldi vonat-
kozása is. van, amelyekre nemcsak rámutatott, hanem egyik-másikról külön
tanulmányt is írt; így pl. a magyar pietiatákról, Qorqp.lua}{onrádról, az osztrák
származású és reformátori szellemű budai papról, "'később Luther egyik leg-
buzgóbb hívéről, - Széchenyi valláaos gondolkodásáról, Liszt Ferenc magyar-
8ágáról, Gárdonyi Géza evangélikua kapcsolatairól, és még sok egyébről. ~dig
lelkes örömmel foglalkozott azoknak a. kiválö embereknek 9.' személyével,
akikben egyházunk igazságának meggyőződéses bizonyságtevöit látta, és
leülönösen népszerűbb irataiban követendő példaképül állította őket a gyüle-
kezetek és hívek elé. Hiszen a történelem.hordozóinak az embereket tekintette,
s ezért az egyes történeti szereplők családi, személyi viszonyait és kapcsolatait
a legapróbb részletekig igyekezebb tisztázni s rengeteg értékes családtörténeti
adatot hozott ilyen módon felszínre. Különösen meleg lelkesedéssel elevenítette
meg mindazt, amit egyesek egyházunk javára és érdekében tettek. Dévayról, a
Nádaadyakról, Magyary Istvánról, a Zvonaricaokról, Aácha Mihályról, az Oatjjy-
akról, Perlakyakról, Telekeai Török I8tvánról, Matkwich Pálról, Rát Mátyásról,
Berzseruji DánielrtJl, Kie Jánoerol, Gyurátz FerencrtJl és még sok más kivál6
evangélikus férfiúról és asszonyról, a soproniak közül kmönösenLackner Krie-
tójról és Wittnyédy I8tvánról - az ő alakját "Zrinyi prókátora" oímű történeti
színművében is megörökítette - írt tanulmányainak és cikkeinek hosszú sora
tanúskodik aITÓl, hogy munkájával elsősorban egyházát igyekezett szolgálni,
híveiben az öntudatot és hithűséget fejleszteni. Eképpen Payr Sándor tudós
munkásságával is az evangéliumon hirdette. Tudományos munkáinak koronája
a soproni evangélikua egyházközség és a dunántúli evangélikus egyházkerület tör-
ténetét előadó két hatalmas kötet. Sajnos, mindkettőnek csak a XVII. századig
terjedő első része készült el. _

Payr Sándor egyháztörténetíroi munkásságát kiegészíti az egyházi ének-
ügy terén kifejtett himnológíai és gyakorlati tevékenysége. Ez volt az ő leg-

/ bensőbb szívügye, amellyel ifjúságától fogva halála6rájáig a legteljesebb oda-
adással és örömmel foglalkozott. Már fiatal pusztavámi lelkész koráben kia-
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clott gyülekezete részére egy német énekeskőnyvebs etM1fogva nem szht meg
sürgetni a.zegységes magyar énekeskönyyet sem. Utolsó munkája, melynek be-
fejezését haláJa. akadályozta meg, a.z Ó-Graduál néven elterjedt "ZengedezlJ.
Mennyei Kar" eímű énekeskönyvről szölt, Legnagyobb jelentőségű munkája
ebben a tekintetben az, amit az 1911-ben először kiadott !I ma is használt ún.
"dunántúli" Kere8Ztyén Érwke8könyv azerke8zté8€ben fejtett ki. Ő ugyan csak
egyik tagja volt a szerkesztő bi21ottsá~k, aki az eredmények közzétételétől
szerényen vissmhúzódott, pedig valójában ő volt aze~z munkának föil'á.-
nyítója. Nem sokan tudják, hogy ebben az énekeskönyvben Luther és a refor-
máció Ieghatalmssabb bizonyságtevő énekének, BZ "Erős vár" -nak a magyar
foi'dítá.sa.legnagyobbrészt az ö müve, bár ő ezt is szerényen eltitkolta. Egy he-
lyütt igy ir erről: "Az új dunántúli ev. érwke8könyv azerlc.esztúekor iB, amint
közvetlen tapasztalatból tudom, müy óriáai rwhéz8éget okozott élJmüy ho88ZÚmun-
kába élJküzdelembe 7cerültcsak ily sz!lkebb lWrtl Bizottságban -it, az Er9soor elfogad-
,ható magyar szövegének megállapítása. Holott mintegy negyven fordítás, köztük
kiváló poéták mIlvei állottak rendelkezésre. H088ZÚéveken át tárgyalta ezt az ügyet
a bizottság (Sántha, Vojtkó, K;api Gy., Banosö, Zá.b:rá.k,.Payr) s úgyszólván CIlak
az moLBónapokban (1911) tudott egy névtelenül beadott élJjavasolt fordításban né-
hány szó vdltoztatáBBal megnyugodni." (Payr S.: Luther és az egyházi ének,
39.1) Pavr Sándor később sem akart a névtelenségból kilépni s inkább csak
egyes célzá.sa.ibóllehetett a.rm következtetni, hogy ennek a fordításnak ő a
szerzője. Erről a róla való megemlékezésünkben ne feledkezzünk meg. .

KaVi Béla.püspök eképpen foglalja összePevr Sándor életmunkájá.t kopor-
s6já.ná.l: "Régi idők reitettdolgainak beszéMievolt. A ,Z8oltárkölt6 szavai Mven
jellemzik életmunkáját: 'amiket hallott élJ tudott, amiket atyáink beszéltek neki,
azokat nem titkolta el. A jövendlJ nemzedéknek iB elbeszélte az Úr diCIJéretét,hatal-
mát élJCIlodáit,.amelyeket CIlekkedett." .

Dr. Wlez:án Dezla

10 éve alakult meg 'az Egyházak Világtanácsa .••
"Hiszek a Szentlélekben, egy keresztyén anya.szentegyMmt" - mondjuk

minden egyes alkalommal, amikor az Apostoli Hitvallás szavaival bizonysá.got
teszünk 1I:eresztyén hitünkröl. Ezt nemcsak mi, evangélikusok mondjuk,
hanem mínden keresztyén és keresztény ember s keresztyén egyMz, ha.'meg-
vallja. hitét "az Úr Jézus Krisztusban, Istenünkben és Megvá.ltónkban". Az
egyháznak az egységén a.z apostoli korban még' valamilyen látluJtóvalóságot
értettek. "Egy a test és egy a. Lélek, miképpen elhívatástoknak egy remény-
ségében .hívattatok el is. Egy azÚr, egy a hit, egy a. keresztség. Egy az
Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által
és mindnyájatokben munkálkodik", - irja Pál apostol (Efez. 4, 4-6). Maga
Krisztus Urunk főpapi Imádságéban híveinek a világ előtt szinte kézzel fog-
ható egy"égéért könyörög: "Hogy mindnyájan egyek legyenek. Amint te
énbennem, Atyá.m, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk:
hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem" (Já.nos ev. 17, 21). Nem lehet
ugyanis a vilá.gr61feltételezni, hogy hatna reá. a hivők bizonyságtétele egy-
ségükröl, amikor smmtalan felekezetre oszla.na.k,amelyeknek tagjai nemcsak

.hogy nem szeretdk egymést, hanem egymás megsemmisítésén fá.ra.dozna.k.
Ilyen rés ehhez hssonlö hivő felismerések verettek korunk egyik leg-

nevezetesebb egyMzi' megmozdulására, a.z un. ökumenikus mozgalomra,
melynek több mint 40 éves fá.ra.dozá.sa.inyomán 10 esztendővel ezelőtt létre-
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~Ött az Égyluhak Világtanácsa, még pedig azon az. an1sterclami egyM.zl világ-
gyiilésen, mely 1948 augusztus 22-től, augusztus 29-ig tartott. -.

Magyarországi evangélikus egyházunk s annak népe sokat olvasott és
hallobt, az elmúlt 10 esztendőben az Egyházak Világtenácsáről. Sokan ismerik.
és értik nálunk is azt a nehezen kimondható, de a bibliáböl származó szót is,
hogy "ökumenikus", vagyis az egész földkerekségre kiterjedő. Amikor meg-
emlékezünk az Egyházak Világtanácsa megalakulásénak tizedik évforduló-
járol, utána. lapozunk az amsferdamí világgyűlés történetének. Igen érdekes
és ma is tanulságos részleteken akad meg a szemünk.

Hollandiának ebben a szép városában, Amsterdamban 1948 augusztus
22·ikén délután 3 6rakor uo világ 147 egyházának küldöttei gyűlekeztek össze
a református "új templomban". A mindenféle fajtájú és felekezetű egyházi
küldöttek azonban nyomban úgy érezték, hogy soraik igen hiányosak. A római
katolikus és a pravoszláv egyház kűldöttei, noha meghivták őket, nem jelentek
meg. Pedig ennek a két nagy egyháznak a tagjai együtt a keresztyének túl-
nyom6 többségét teszik ki a földkerekségen. Valami vígasztalást jelentett
azonban az a tény, .hogy nemcsak a kapitalista világban élő protestáns egy-
házak voltak képviselve, hanem a keleteurópai protestáns egyházak kűldöttei
is megjelentek, sőt a kapitalista világban élő orthodox egyházak díszes külső-
ségekbe öltözött főpapjai is a kűldöttek soraiban foglaltak helyet;s egyát-
1iaIán, hogy így is sokan voltak s fl nagygyűlés fényes külsöségek között Zajlott le.

Az emlitett hiányosság ellenére avilággyűlés igen-nagy munkát végzett.
A megbeszéléseket ez a főtéma irányította: "A világon lévő rendetlenség és
Isten üdvterve". Ez fl fötémanégy alcímre oszlobb: 1. Az egyetemes egyház
Isten üdvtervében. -2. Az egyház bizonyságtétele Isten üdvt6rvéről,3. Az
egyház és fl társadalmi élet rendellenességei, 4. Az egyházés a nemzetközi
rendellenességek.

. . A főtéma ésas altémák kapcsán nagy vj.ták támadtak a következő kérdések
körül: Mit jelent az, hogy katolikus -és protesténs ? Mit jelent a kapitalizIp.us
és a szocializmus ellentéte f Lehetséges-e ígazségos háború?

A világgyűlés részbvevőire kűlönösen mély_ benyomást gyakorolt egy
el6a.dá.s és egy vita.

Az emlékezetes előadást, Barth. Károly svájoi teológiai tanár tartotta.
A neves professzor prófétai hangon figyelmeztette a' világgyűlést : tervez-
getéseínk mind semmivé válnak, ha nem tartjuk fődolognak a legfőbbet,
Isten üdv tervét, maly az Övé s nem a míenk, és amelyet nem szabad össze-

. téveszteni semmiféle ,,keresztyén Marshall-te'rv" -vel.' . .
A nevezetes vita pedig Hromádka JÓZ8ej prágai teológiai ta.nár és JoWn

F.f)8ter DuUe8 közt tört ki (ez utóbbi már akkor is főirá.nyitója volt az Amerika.i
Egye3űlt Államok külpolibikájénak]. A vitát Dulles kezdte. Elmondta, hogy
a keresztyén egység kiábrázolása az amsferdami világgyűlésen sorsdöntő .
6rában történt. A keresztyén egységre nagy, szüksége van az emberiségnek
hogy a fenyegető veszedelemtől megszabaduljon. Lehet, hogy két rossz közűl
a háború a kisebbik rossz - hangsúlyozta -, de szent háború nincs, s nem
lehet arra gondolni, hogy egy új háború valami j6t hozna magával. - EzutáiJ.
lépett Hromádka professzor a szönokíjemelvényre. Az egyház nem áttatja'
magá.t az- ember és a világ felől. Mi mégis arról teszünk bizonyságot, hogy a

\Ny,ygat vezető s~repéIie.k vége van s engednie ~ell, ~ogy a Kelet is v~.l~ja
- -afelelösséget a VIlágért. A Nyugatnak le kell küzdenie félelmét a .seocíalísta

új világgal szemben. Sok elmaradt nép a kommunista mozgalom révén lett
negykorúvá. Az egyháznak rokonszenvet kell tanúsítania ei új népek iránt, -
mondotta Hromádka. . .

Az izgalmas vita eredményeképpen áz Egyházak Világtaná.csá.nak veze«S-
sége az elmúlt tiz évben hangsúlyosta, hogy a világtanács nem csupán a
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kapi:taJ.ista vi:1&gban:élő egyhá.za.k. szervezste, Bell angol pÜspOk :f'igyel.exnt.t
méltó erőfeszítéseket tett abban az irányban, hogy a világtanács itélje el a
háború minden modern formáját.

Ezek ft szűkszavúan kifejezett problémák szinte állandóan foglalkoztatták .
a világtanáosot az elmúlt tiz esztendőben. A Nyugat és a Kelet egyházi és
politikai ellentétei, a háború és a béke kérdése, a faji és nemzeti különbségek
problémái újra meg újra. napirendre kerültek.

Hivatalosan az Egyházak Világtanácsa .1948 augusztus 23·ikán alakult
meg. Ekkor fogadta el az amsterdami világgyűlés a világtanács alkotmányát.

Az elmúlt tb; év alatt az Egyházak Világtaná9sa hatalmas szervezetté
épült ki. Tagegyházainak száma elérte a I80-at. Öriási munkát fejtett. ki a
háborús események áldozatainak megsegítésében .. Hatására több protestáns

· egyházrészleg között unió jött létre, főleg Ázsia déli részén és Amerikában.
A lényeg, az egyház egységének megvalósítása terén nagy' eredményeket

a tdzéves jubileum alkalmából az Egyházak Világtanácsa nem könyvelhet el.
A római katolikus egyház ma is'éppúgy elzárkózik az ökumenikus mozgalomtól,
mint tiz évvel ezelőtt. A pravoszláv egyház és aZ Egyházak Világtanácsa
között éppen csak hogy elkezdődtek bizonyos tapogatózások. A felekezeti
öntudat az egyes .nagy egyházi tömbökben, például az evangélikusoknél
erősebb, mint amilyen tiz évvel eZelőtt volt. A reformátusoknál, orthodoxoknál
ugyanez a helyzet. A világ ban lévő rendellenességek főokának, a háborús
feszültségnek a megszüntetése érdekében az Egyházak Világtanácsa legfeljebb
egyoldalú és határozatlan lépéseket tett. \

A tizedik évforduló alkalmából Istent kérjük, Őtegye alkalmas és engedel-
mes eszközévé az Egyházak Világtanácsát az Ö akaratának megval6sitására., .

D. Dr. Vet{) Lajos

Tízéves ~az egyezmény
Tíz évvel ezel6tt, 1948-ban a magyar evangélikus egyház 7J!inata tör-

vénybe iktatta az Egyezményt. mely I!; magyar evangélikus egyháznak a
magyar államhoz való viszonyát a. következőképpen szabályozta ;

Az állam biztosítja az állampolgárok számára a vallés szabad gyakor-
lását, az egyház részére pedig mindazoknak a ssolgálatoknak a végzését,
melyek az egyház lényegéből és hivatásából következnek, tehát az ige
hirdetését, a azentaégek kiszolgáltatását, a me~:~eszteltek keresztyén hit-
ben való oktatását, a szeretetmunka 'Végzését. ek a Bzoldlatnak a vég-
zésére az' állam anyagi támogatást is nyújt, ötévenként csökkenő arányban
20 éven keresztül.

Az egyház.azEgyezményben, annak azellemeszerinb, a következőkre
kötelezte magát: . '. .
· aj Tudomásul veszi és elismeri, hogy Bzolgálatát olyan államben
végzi, mely' pblitikájában, társadalmi életében és gazdaságában a BZOCia-
lizmust épiti..

· b)Sza'Vával éa erkölcsi súlyával támogatástnyújt az államnak a bé-
kesség megóvását és a j61ét emelését eélzó törekvéseiben. ';.- .
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,. eJ· Igehirdetésévei kőzvetve szolgálja az iga~li,gos iá.rsadahnl rend
felépülését olyan módon, hogy szeretetre, áldozatkészségre, becsületes mun-
kára, törvénytiszteletre és hazaszeretetre buzditja a híveket.

Tévedés lenne azt hinni, hogy ennekaa egyszerűés világos megegye-
zésnek az alapján az egyház és állam viszonya az elmúlt tíz esztendő alatt
mindvégig zavartalan volt. A békesség olyan, mint az egyensúly, minden
pillanatban újra és újra meg kell teremteni, s voltak olyan pillanatok,
mikor ellankadt .afigyelem és meggyengült a békességre irányuló szándék.

Az Egyezmény ma is és a jövőben is olyan fundamentumnak látszik,
~ely biztosítja az egyház szolgálatának jogi lehetőségét a tőle viIágnézetileg
merőben különböző szeeialista állam területén is. Azzal a jó reménységgel
tekintünk a jövőbe, hogy az az állam, mely komolyan veszi alkotmányát,
és az az egyház, mely hallgat a felsőbbség iránti engedelmességet követelő
igére, békességben élhet egymással s együtt munkálhatja az igazságot. és
szabadságot.

Dr. Kekcn András

Az év halottai
Reményseggel gondolunk egyházunk múlt évi ha,lotta.ita. Sok gyülekeze-

tünkben hétről hétre jelenti a lelkész a vasárnapi istentiszteleten a halottakat,
és hirdeti felőlük az ígéretet': Boldogok a halottak, akik az Urban halnak meg
mostantól fogva ... (Ján. Jel. 14,13.) Itt most együttesen és valamennyiükre
emlékezve élesztjük szívünkben az örök élet hitét. Azokra. nézve pedig, akik a
múlt évben elvesztették valamelyik szerettüket,erősítjük magunkat a keresz-

. tyén testvéri közösségből fakadó ezeretet vígasztaló szavára és cselekedetére.
Kegyelettel gondolunk egyházunk múlt évi lelkész-halottaira. Egyikük:

Baby Zolt.án a szolgá.latból közvetlenül tért örök nyugovóra. Dunaegyliáza
gyülekezeti lelkésze volt 35 éven áto A többiek már mint nyugdíjasok éltek
sorainkben. Kovács János gimnáziumi tanári munkával szt1lgált az egyházban,
Budapesten, működése teljes idején át. Horváth Ofivér 31 évig volt nagykani-
zsai lelkész, Lomnczv Góza és Váralhay János Sopronban müködött mint
vallástanító Ielkész, Kapi Béla nyugdíjas püspök élete is végéhez ért 1957-ben.
Hálát adunk Istennek szolgálatukért, hallgatvén az intésre: Emlékezzetek
elöljá.róitokról, akik .Isten igéjét hirdették nektek ... I (Zsid. 13,7.) .

Kapi Béla tág tekintetű teológus volt. Mindössze 21 éves, amikor a.z Idő
kereke a XlX. évszázadból átfordul a XX-ba, és Ő már a század 'elejéíí jól
látja századunk legnagyobb problémáját. 1902-ben - 23 éves akkor! - első-
könyveként jelent meg figyelemre méltó, terjedelmes tanulmánya: A munkás-
kérdés és a keresztyén erkölcstan. Nemcsak azt mutatta meg benne, hogy éles
a szeme a társadalom alakulásának problémás jelenségeire, hanem azt is, hogy ,
van felelőssége :szófui kell a problémákról, és ő szólt is, bátran, határozottan,
a teológíai készültség komolyságával. A munkáskérdés oíme alatt a. szooializ-
mus velóságával foglalkozott, és a teológiai etika. állá.spontjáról pozitívan .tani-
tott róla. . . ,

Kapi Béla. az egyházi munkában iB a tág/l88ág embere volt. Megbecsülte, seSt
erősítette az egyházi munka hagyományos módjait, de szolgálata végéig -
néhány évi püspöki titkárkodás után 43 évig volt gyülekezeti lelkész, a 43
évből 32 évig püspök is - mindenkor méltánylója, sőt lelkes hive volt az új .
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munkamődoknek.A szásad eleji" belmisszió"-nak és a. smzad második negye-
dére jellemző evangélizációsmozga.lomnak egyaránt munkása volt, az utób-
bihoz úgy szegődött hozzá, hogy nem tagadta meg az előbbit. "Belmissziói
munkaprogram"-jai révén egy ideig egyhá~erületében, azt;fmországos vonat-
kozásban is vezére volt a széles frontú egyházi munkának. Az egyháztörté-
nelem talán azt fogja egyik legnagyobb szolgálatának tekinteni, ho~y már az
1910-esévekben összekapcsolta a nálunk divatba jött "belmissziói' munka-
mödszereket az~l a teológiai .megújulássel, amely a reformáció hamis értel-
mezésébőlvisszaforditotta az igehirdetői szolgálatot·Luther helyes értelmazé-
séhez. . ,

Kapí Béla gaz4ag lelkű ember volt. Nyitva volt aszíve a. kultúra. minden
értéke felé. Szépirodalmi tevékenysége ; regényirása közismert egyházunkban,
és még inkább az, hogy művésze volt a szónak, Édesapjától örökölt hajlamá,·
ból szerette a zenét, hajlott korában is-szivesen ült zongorához va'lPrharmö-
niumhoz, "Harangszó", volt a neve az általa alapitott lapnak ; a harang szépen
zengő és szivre ható szavára emlékestettek mondatai.

De mindennél-fontosabb, hogy Kapi Béla a magll88ág éa mélY8ég irányában
i8 nagy ember volt: Harmonikusan olvadt egybe püspöki szolgálatáben a. tör-
ténelmi egyház örökségeiránti hűség ~ a lelki egyház munkálása, az ő kedves
kifejezésévelélve, az egyház lelki arcának forméláse, más szóval: egy bizonyos
konzervativizmus és egy bizonyos tettvágyó lendületesség. Emlékezetünkben
ellentmondássnélkülformálja távozó alakját a főpásztori hivatéstudat és Isten
előtti alázaja. Amikor 1948-banletette püspöki hivatalát, igy vallott: "Mun-
kámmalegyütt önmagamat is mérlegrehelyezem.Mindig'féltve őriztem Istentől
valóküldetésem külső ésbelső követeléseit. Felelősségtudattói viaskodva, sok-
szor roskadozva, gyötrő önvádaskodáésel, magamra. hagyatva, de :mindig
Istenre támaszkodva végeztem szolgálatomat. Imádsággal, az ige kenyerével;
szentséggelerősítgettem lelkemet. Krisztus lábainál ültem. Holt és élő tanító-
mesterek példáján okultam. Nagyon szeretett, drága munka.tárSak hűséges
munkájával éltem. Kezdettől fogva mégis gyarló voltam, és az is n:a.radtam
végig. Tévedéseimnek és mulasztásaimnek súlya nehezedik szivemre. Törté-
nelmi változásokban sok mindent másképp látok. Sok mulasstésom vádoló
bir6ként magasodik elem. Isten elfelejtett va.gyajkamra későn hullott .ígéímeg-
ítélnek. Mindeztnéhéz valóságként hordozom. De mindennek igazsága sem
változtat alázatos vallomasomon, hogy munkámmal együtt személyemet,
egyéniségemet és életemet is igyekeztem szolgálattá tenni !"

A vallomásnak ezért a példájáért,is áldjuk Kapi Béla emlékezetét. Kegye-
lem ésbékességIstentől és ltrisztust61 neki ésvele együtt a.zév minden halott-
jának és nekünk, .a rájuk emlékezőknek és őket gyá.szolóknakI '

Dr. Sólyom Jen6

1883. június 22-én született
Kemény Lajos budapesti lelkész,

325 évvel ezelőtt, 1633-ban jelent
meg az 'Ágostai Hitvallás egyik
magyar, fordítása, Lethenyei 1at-
vánt6l.

350 évvel ezelőtt, 1608-ban alap-
vető vallásügyi törvényt hozott a
magyar országgyűlés ..

50 évvel ezelőtt, 1908-ban ala-
kult meg a Krisztus Amerikai
Egyházainak Szövetségi Tanácsa
(Federal Council of the Churches
of Christ in America).
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Mi Urunk Istenünk,
még mindig mlly megfoghatatlan a te neved nekünk
s mindegyre megfoghatatlanabb,
mert hogy is szolgáltathatna ki téged
az orvostudomány, a régészet, az afomkutatás,
s6t hisszük és valljuk, hogy téged dicsőitenek
a nemesitett növények, a miianyagok, a rádióaktiv izotópok,
hiszen te emeltél niéltóságra mínkety
mondván: hajtsátok uralmatok alá a fÖldet.
A mi fülünk a te nevedet hallja,
mid6n hatalmas viztárolók hulláma háborog
s öntözőrendszerek liiktető erei viszik az élet friss üzenetét,
hogy az ezüstösen vidám, hars híradáara felujjongjon a föld;
midőn fürkésző gépek vallatják az anyagot, kezed alkotását,
félelmetes ,erők. rázzák láneuíkat
s a földi titkok új világát ostromolja szolgánkuJ rendelt szolgád, a sugárzás.
Kutatógömbben tenger mélyére küldöd az embert .
s rakétarepülőgép en tizezer méternél sokkal magasabbra -
tied a szó s a kép, mely észrevétlen nyergeli meg az étert '
s feléd mutat a meteorológusok épül6 tornya a sarkvidéken.
Dlcsőit téged a huszadik század, időtlen időkkel egyetemben,
és bár áldásod biinös kezünkön sokszor átokra fordul,
téged magasztal sok ajándékod: javaid nekünk tetézve mérted,
azért, hogyannál inkább szeressünk, b6kezii Isten,
es meg ne vessük azt, amit értünk te szent Fiadban, Krisztusban tettél,
mert ahhoz képest minden egyéb kínes ráadás csupán.
Bocsásd meg naponként sok süket vétkünk' - beszélj ,magadról:
gerjeszd föl tüzed, hogy csodáidért. - legyen bár nevük
lélekelemzés, -magenergía, agysebészet, -vagy relativitás -
csak téged zengjünk,
ahogyan ősapánk fölfedezte az ezerjófüvet s megköszönt.e néked.
Tefeléd tartunk, hiszen te vonzol - útközben hadd dicsérjünk.
Kezedbe gördül a gömbölyii világ - készits e napra.
Rajzold ld"'.l'8jtunk sugárzó arcod, bószmii Kezdet,

--hatalmas--'neved--vésd homlokunkra, ó Eljövendő.
Tiéd az. áldás, tieid vagyunk, tiéd IL mlnden,
mindenek téged dic8őitsenek ~mdörökké, ámen.

Bodrog Miklós
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Tís é",« mérlegen
Ebben az esztendőben lesz tíz éve annak, hogy a magyarországi evangélikus

egyház zsinata törvénybe iktatta azt az Egyezményt, amelyegyházunknak
a magyar államhoz való viszonyát tételes módon is szabályozza.

Ezen az évfordulón hálát kell adnunk a történelemformáló Istennek azért,
hogy szolgálatunkra ilyen lehetőséget és alkalmat adott, mint amilyent az
Egyezmény biztosit. ÉS hálával gondolunk azokra az .emberi tényezőkre egy-
házban és államban, akik hittel és reménységgel, bölcs előrelátással, egyház..
és hazaszeretettel ezt az Egyezményt megkötötték. Éshá.lá.val'gondolunk mind-
azokra; akik az elmúlt esztendők során fáradostak mindkét részről, hogy egy-
házunk élete és szolgálata ennek az EgyezméIiynek a keretében kibontakoz-
hassék.
• Miről is van szö voltaképpen ebben az Egyezményben és mi annak a szán-
déka? Ez a kifejezés : Egyezmény az egyház és az állam között, azt a téves
nézetet kelthetné, hogy- az egyház és állam úgy áll egymás mellett, mint két
szomszédvár két dombtetőn. Pedig nem igy van. Hanem ha már éppen szemlél-
tetni akarnánk, akkor inkább két azonos középpontú körre kell gondolnunk:
a tágabb kör a nép, a nemu;t, melynek jogi kere~ .az állam s a sz~ebb kör ~z
egyház. Ez természetes: hiszen az egyház tagJIlJ. hazánkban kivétel nélkül
magyar állampolgárok. S viszont fordítva is az a helyzet, hogy népünk egy
része az evangélikus hitet vallja, az evangélikus egyháznak is tagja. Ez azt
jelenti: benne élünk népünkben míndnyájan. S még hozzá nem az Árpád-kora-
beli magyar nemzetben, nem is a Rákóczi-korabeliben, hanem a mostaniban :
abban. amely a szocialízrnus építésének kerszakában van. így, mint ennek a
magyar nemzetnek tagjai éljük evangélikus hitünket, vagyunk benne egyúttal
abban a kisebb közösségben is, amely az egyház.

Keresztyén hitünk - úgy véljük - olyasvalami, amivel szolgálhatunk
népünknek. Az evangélium világossága, az Isten szeretetéről és az emberekhez
való 'jóakaratáról- szóló örömüzenet az, amivel szolgálhatunk. Ezt a drága
kincset 'azonban fel kell váltanunk a hétkö!i!ll8.pok--ap:t;6pénzére,----
- A keresztyén _bizonyságtevés, a hűség és szeretet, a türelmesség és a

békességszerzés, a vigasztalás és útmutatás,' az örvendezés és a reménység
aprópénzére. Ha azt vizsgáljuk - s ezt bizonnyal meg is kell tennünk -, e
tiz év alatt élnünk-e a nekünk Isten által juttatott drága alkalommal, a sok
na.gy Iehetőséggel a szolgálat, tekintetében; mindezekre kell gondolnunk.
Megtetbünk-e mindent azért,ami reánk tartozik s ami Isten akarata szerint
a mi felelősségünk, azért, hogy egyházunk tagjait, akik reánk bizattak, nemze-
tünk életének e kerszakéban neveljük és taníteukt
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Voltak, lehettek. nehézségek, zökkenők egyházunknak államunkban való
életében és szolgálatában, - mindkét részről. Hiszen emberek, tehát gyarlók,
hibázök és nem tévedhetetlenek vagyunk, egyházban és államban is. De
sohase feledjük: éppen ez köt össze bennünket,hogy emberek va~ mind-
nyájan, hitünk szerint Isten gyermekei, akiknek meg kell találniuk és meg
kell érteniük egymást, amikor emberségünk és magyarságunk nagy dolgairó] ,
a. béke megőrzéséről, a. jövendó építéséről van szó, Emberek vagyunk, akik
együtt élünk sorsközösségben az édes hazában s építünk arra, ami őseink
munkájából jó és időtálló, kerüljük s javítani akarjuk hibáikat és mulasztá-
saikat és utat akarunk törni azoknak, akik utánunk jönnek.

Mindez - látszólag - nincsen benne az Egyezményben. De benne kell
hogy legyen szíveinkben, Hiszen az Egyezmény csak irott formája annak,
amit bizonnyalmind.D.yájan vallunk: hogy e hazában, a szocializmust .építő
Magyarorszégon kívánunk élni .és erőnkhöz képest szolgálni azzal, amit Istentől
kaptunk. - AJlamunk is az Egyezményen túlmenően részesített anyagi támoga.
tásában s ezért MJ.ával tartozunk. Amikor szolgálatunk mértékét keressük,
az Egyezmény csak épp a kereteket mutatja. Azokat jó szívvel, lélekkel
kitölteni mindennapjaink feladata. . .

A határkőnél megállva hálával tekintünk vissza és bizakodással, jó remény-
séggel lépünk előre. .

Groó Gyula

KEGYELEM
"-

HIT ===:=:::==- __
Hj5seás2,·18-22. 96. Zsolt.6-10. ~

Ez a két ige ugyanarról az egy dologról, Isten kegyelméről szöl, s mind a.
kettő azt hirdeti, amit Pál apostol is mond az evangéliumról, hogy hatalom és
erő az Isten .kegyelme.

1. Hóseás könyve 2, 18-22. v. alapján erről először azt akarom elmon-
dani, hogy az Isten kegyelme. olyan hatalom és erő, amely ki -ti il l r ö l,
felülről jut az életünkbe; s mi mindaddig nem tudunk kiszabadulni a bűneink-

'ból, nem bontakozhatik ki !iz életünk, amig Istennek ez fl, kegyelme hozzánk
kívülröl meg nem érkezik. . .

Alapigénk igen alkalmas arra, hogy mindezt velünk megértesse; mert
talán senki Sin03 az ószövetségi irók között, aki erről olyan világosan, bár na-
gyon durván, de ugyanakkor mégis szivhezszólóan beszélne, mint Hóseás
próféta. .

Fájdalom, ma már nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy ki volt Hóseás
próféta. Egyesek szerint pap, mások szerint földműves, vagy állattenyésztő volt.
De akármi volt is, bizonyos, hogy rendkívül világosfejű ember volt, és minden
eszközt felhasznált arra, hogy megértesse a kinyilatkoztatást, amit Istentől
kapott. Éppen ezért tele van a,beszéde és az írása az életre való utalással, képek-
kel,. hasonlatokkal, és a hallgatóinak az életéből, vagy a népek és az emberiség
történelméből vett példákkal. Ami pedig még ennél is világosabbá teszi a prö-
féciáját, az, hogy mondanívalójával az élete is összeforrott, Tudta ugyanis, hogy
nehéz mondanívelöjét hallgatói csak akkor érthetik meg, ha saját élete is hír-
deti ugyanazt, amit szava prédikál, ami minden beszélő embernél, de különösen
egy papnál és prófétánál kötelező -.Ezért annak igazolására, amit minden áron
meg akart értetni, hogy ti. az embert, a bűnös, parázna, elvetemült embert,
csak az Isten felülről való kegyelme mentheti meg, végső fokon a maga életéből
állitott oda egy furcsa, megdöbbentő, de felejthetetlen példát.
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A há~á.gát választottá. péld~k. Ő az első, aki a bűnös ember és a.z Isten
viszonyát éppen. ezzel a példával világította meg. Utána Jézus Krisztusig és
Pál apostolig sokan használták még ezt a példát. De Hóseás az egyetlen, aki
ezt. a példát a maga házasságában mutatta be. . . .

Egyesek szerint egyszer, mások szerint kétszer nősült. De mindkét alka-
lommal úgy, hogy bizonyosan voltak sokan, akik a házassága miatt azt mond-
ták reá: no, ennek elment a józan esze! Mert az egyik alkalommal egy úton-
útfélen szeretkező hajadont" a másik alkalommal pedig, egy rosszhírű elvált
asszonyt választotf feleségének, és sohasem úgy, hogy ne Ismerte volna előre
az illetők erkölostelenségét, hanem ugy, .hogy erről nagyon is j61-túdott, s éppen
ezért vette-el őket feleségül. Ezzel akarta ö országnak-világnak, ·de míndenek-
előtt Izraelnek tudtul adni, hogy' az ember milyen nyomorult és bűnös, .shogy
nem segíthet rajta más, csak lsten irgalma, amely elfedi bűneinket,

A próféták között senki sincs, aki ezt -ilyen durván vágta volna a. szemébe
Izraelnek. Bár olyan több is akad, aki paráznának nevezte Izraelt. De mi volt.
ez ahhoz képest, amit Hóseás tett? A szó ugyanis magyarázhatö, helyrehoz-
ható, még a legdurvább kijelentést' is lehet csfuni-csavarni s.végül el lehet felej-
teni. De egy parázna asazonyról, még ha rejtegeti is az ember, akkor is tud 1'610.
mindenki és beszél is róla, s a híre még a halálát is túlélí, Ráadásul Hóseás még
.nem is rejtegette a feleségét, hanem kibeszélte minden paráznaságát, és ezzel
val6sággal kirakatba tette,hadd lássa Izrael, Isten milyen nagy kegyelmére van
.seüksége a bűnei miatt . Annak idején. annyira vak, annyira magabíző és meg-
átalkodottságával még aII)llogaszemébe is annyira port hintő volt Hóseás népe,
hogy a próféta csak egy ilyen rikitó példa árán remélhette, hogy felnyitja a nép
szemét. , '.'

De bármilyen rikitó és bántó is ez a példa, ismerjük. el, a próféta alig talál·
hatott volna ennél alkalmasabbat arra, hogy feltárja az ember teljes elesett-
ségét, az Isten Ü'g&1mát.ennek ellenére is, s ennek az irgalomnak a nagyságát
és erejét; azt, hogy ~lettünk egy olyan. Isten az Úr, aki jól látja minden vét-
künket és elítéli' bűneinket, de mégis kifogyhatatlan és kimondhatatlan nagy
szerelemmel szeret bennünket. Ezért ez .0.' durva példa végeredményben nagyon
is szívhezszőló, hiszen az eljegyzés, a házasság bármilyen is ...:..az mindig a sziv
~e. /

S mekkora szív, mekkora szerelem kell. 'ahhoz, hogy valaki parázna nőt.
vegyen feleségül! Nem kényszerből, nem életuntságból, nem azért, mert maga
is mélyre zuhant és elbukott.s hiába keresne már magának házastársat a tdsz-
ták között, hanem egyesegyedül azért, mert látja, hogy szerelmét, az elbukot-

. tat nem emelheti fel a bűnből tanácsadással, jóakaratú do"gálással, megvetés-
seI, tőle való elfordulással, httnem csak házassággal; csak úgy, hogyha élet- -
közösségbe lép vele s odaadja a maga tiszta vérét, tiszta indulatát az elesettnek,
-hogy az felemelkedhessék a porból. - Mekkora kockázat, egy ilyen házasság,
mert nem tudható bizonyosan, hogy sikerül-e felemelni a nőt! Nem unja-é meg
hamarosan a tiszta életet, a csendes ótthont, nem Iángöl-e fel benne kis idő
múlva újra a szenvedély és nem űzi-e vissza ismét az orgiák helyére, hol forr-
hat a. vére s tombolhat benne a gonosz démon, :vagy esetleg nem éppen az ott-
honát teszi-e a bűnök tanyájává? - Milyen nagy merészség egy ilyen házas-
ság! Szembeszállás a társadalom tisztes véleményével, wllalása mindenféle
megszólásnak, rá.galomnak, bemocskolásnak és kivetettségnek. Naponkénti

. küzdelem a magam tisz.taságáért, hogy a vágyak ostromlása közben magam is
el ne bukjam. Örökös vigyázás a romlott házastársra, 'hogy megövjam még a
kisértésektölis; állandó küzdelem vele, _mikor ismét mélyre akar bukni s
szinte menekülni akar a. tdszteságból.

El tudom képzelni, hogy Hóseás számára sem volt könnyű egy ilyen háza,..'1;
ságot kötni s hogy kezdetben ö is lázadozott ellene.

5 Evangélikus Naptár
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Könyvében nyoma van annak, hogy eleinte Ö sem Iá.tta Izrael néWt any-
.nyira elesettnek és az embert annyira bűnösnek, hogy ne tudna feltápászkodni
a .vétkeiből s meg ne tudna térni a maga jószántából. Ekkor talán még arról
álmodott, hogy Izrael tiszta, derék szűzei közül választ majd magának feleséget.
S lehet, hogy csak akkor nyilott fel a szeme a bűn teljes mélységének a meglá-
tására, amikor a tekintete végül is egy parázna nőn akadt meg ésa szíve szere-
lemre gyulladt iránta. De könyve szerint még ekkor sem tört meg egészen, mert
noha már elvette feleségül, de prédikációiban még mindig nem az Isten kegyel-
méről beszélt, hanem a nép megjobbulását, a maga erejéből való megtérését
sürgette. Ezt bizonyítja az a tény, hogy ahogy a gyermekei születtek, az elsőt
Jezréelnek nevezte el, ami arra utal, hogy Isten bosszút áll; a másodikat Ló-
Rukhámának, ami azt jelenti, hogy nem kegyelmezek; a harmadikat Ló-
Amminak. ami azt jelenti, hogy nem vagy népem. Gyermekeinek azért adta
ezeket a jelképes neveket, mert hiába. dörögbe a megtérést Izrael felé, a nép
megjavulni nem tudott, s ki-ki tovább élt a maga büneiben.· .

Sok időnek kellett eltelnie addig, amig teljes világossággal felismerte azt,
amit a felolvasott igében hallottunk, hogy bűneiből az ember magától megtérni
képtelen, s csak külső segítség; az Isten kegyelme állithatja talpra! De ha
azonnal nem is, végül mégis csak eljutott ennek a meglátására. A felolvasott
igében már boldogan tesz vallomást Isten kegyelméről és visszafordítja gyer-
mekei nevét. Lő-rcukhémának azt mondja: Rukhámáh, aZaz kegyelmezek;
Ló-Amminak azt, -hogy Ammi, azaz népem vagy; az egész Izraelnek ésmínden
népnek pedig azt, .hogy az Úr eljegyez téged magának örökre igaz<ággal és
kegyelemmel. Mindezzel új jelentést kap Jezréel neve is, azt, hogy az Úr beveti
őt magának magként a földbe.

Ezek után rájtunk a sor, hogy eljussunk ugyanoda, ahova Hóseás eljutott.
Ezért most arra kérlek benneteket, hogy öljetek meg magatokban min-

den belső tiltakozást annak a házásságnek a képével szembén, amelybe Hóseás
az Isten kegyelmének a kinyilatkoztatását belefoglalta. Bármennyire szeret-
nétek.is, hisz' a tisztességes ember iszonyodik egy ilyen házasságnak még a gon-
dolatától is, mégse mondjátok azt, hogy nekünk nincs szükségünk az Isten ilyen
szerelmére, merf mi nem vagyunk paráznák. Nem is lehet az igaz, hogy Isten
olyan szerelemmel szeret minden embert, mint aminőt a paráznával bázasságra.
lépő tiszta férfi érez a szívében. Szeretheti igy Isten az utca.lányokat, de ben-
nünket, híveit, akik imádjuk őt, sőt, össze-összegyülekezünk az ő tiszteletére,
másféleképpén kell hogy szeressen : valahogyan úgy, mint ahogyan az ember
a magához méltó tá,rsat szereti. Amit Hóseás mond, az Isten előtti helyzetünk-
nek túl sötéten látása, amelyben a próféta mindazt ráfogta Istenre, amit ő
maga. érzett amiatt, hogy. egymásután talán kétszer is a legszerencsétlenebbül
házasodott. ...

Tudom, hogy megfordulnak most bennetek ilyen gondolatok, hogy ezek'
örvén kitérhessetek a bennünket is paráznának bélyegző isteni szerelem elől;
de ismét kérlek, fojtsátok el most magatokban a. tiltakozást, s ne a szívetekre,
hanem az Isten igéjére hallgassatok. Nem is egy ószövetségi próféta, Héseés
miatt kérlek benneteket erre, hanem a mi Urunk Jézus Krisztusért! Mert az az
Isteni szerelem és kegyelem, amelyet Isten Jézusban adott számunkra, nem
cáfolta meg a prófétát; ellenkezőleg, mindenben igazolja őt s helybenhagy ja
azt, amit mondott. Sőt, még nála. is világosabban, durvábban és szívhezszölöb-
ban tárja elénk, hogy Isten bennünket, mindnyájunkat ugyanolyan szerelern-
mel szeret, mint aminővel a férfi szereti a parázna nőt; ~t feleségül vett.

Űt" Jézu.'Jt, az Isten Fiát, a(tisztát, az evangéliumokban mindenütt a bűnö-
sök és a paráznák társaságában lábjuk 1 Hiába botránkoznak meg ezen a fari·
zensok és az irástudók, ó továbbra is csak a bűnösökkel és a' vámszedőkkel
eszik együtt, mert azt tartja, hogy azért jött az Embernek Fia, hogy megke-
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resse és megtartsa, ami elveszett .. Ezért nem veri ei maga mellől a bűnös nőt,
aki sírva áll a háta mögé, hogya lábait könnyeivel öntözze és végül drága kenet-
tel kenje meg, hanem igy szól hozzá : "megbocsáttattak a te bűneid", A vétkei
miatt beteg gutaütöttő1 sem fordul el, hanem annak is bűn bocsánatot oszt és
visszaadja, egészségét. Egyedül csak azokat hagyja magukra, akik magykat iga-
zaknak tartják, mert "az egészségeseknek nincs szükségük orvosra". O csupán
8. megterhelteket és megfáradtakat hívja megnyugvásra s a bűnösöket meg-
térésre.

Ime, ez az Isten kegyelme! Isten különös házassága a paráznákkal, akik
alatt a Biblia nemcsak a "Ne paráználkodjál" parancsolat ellen vétkezőket
érti, hanem a különféle bűnösöket mind: a bálványozókat, a tolvajokat, a
gyilkosokat, a rosszban mesterkedőket, a dölyfösöket, a kapzsiakat, az ital és
8. pénz rabjait, az álnokokat, az összeférhetetleneket, a hazugokat - egyszóval
mindnyájunkat. SIsten valamennyiünket- az ö új, kegyelmi szövetségébe hiv!

2. De Isten kegyelme csak akkor szabadíthat meg bennünket bűneinktől
és segítheti elő az életünk beteljesülését: ba külső erőből bel 8 íj erő v é
lesz bennünk. Erről szól a másik ige, a 36. zsoltár 6-10. verse.

Amint már a bevezetőben mondottam, az olvasott két ige végeredményben
ugyanarról szól : Isten kegyelméről. A különbség a kettő között mindössze
ann~, hogy ugyanazt a kegyelmet az egyikben még csak mint külső erőt, a
másikban pedig már mint egy embert teljesen átható belső erőt Iti that juk ma-
gunk előtt. .

Egészen pontosan: Hóseásnál csak egyetlenegy mondat, az olvasott rész-
ben a legutolsó, jelzi .azt, hogy Isten kegyelme nem olyan hatalom vagy erő,
mint a forgószél, amely egyszerűen jön és falevélként felkapja a bűnöst, hogy
lesodorja a rossz útról és rákényszerítse a jóra, egyáltalában nem törődvén
azzal, hogy a. bűnös maga mit szól ehhez. Ezzel a legutolsó mondatával: "O
pedig ezt mondja: én Istenem" ,Hóseás jelzi, hogy Isten különös házassága
a bűnös számára nem egészen kényszerházasság.

De még ez a mondat sem .oszlatja el egészen azt a benyomást, hogy Hóseás
szerint Istennek a bűnöshöz való közeledése a, nemesnek a jobbágyhoz való
Ieereszkedéséhez hasonló: a jobbágy, a bűnös csak legvégül, amikor az úr már
kifogyott a szóból, hallat egy halk igent: "én Istenem". Egészben véve Hóseás
pontosan úgy mondja el a maga házasságát is és az Isten eljegyzését is a bűnö-
sökkel, mint ahogyan annak idején Izraelben, de általában a régi kerban a
leánykérés történt: a legény fellépése, kűlönösen, ha a kérő tiszta, rendes, gaz-
dag, jó ember volt, parancs volta lánynak.

Ennek megfelelően mondja ei Hóseás könyve elején; hogy neki az Úr azt
mondta, menj, végy magadnak parázna feleséget, mire ő elment és elvevé·
Gómert, Diblajim leányát; és Diblajim leánya szó nélkül hozzáment feleségül.
Az olvasott részben pedig egyszerűen, szinte katonásan közli velünk Isten
elhatározását, hogy házasságra kíván lépni a bűnösökkel, elmondva azt is, hogy
Isten milyen gazdag nászajándékokkal Iép ebbe a házasságba. S jóformán fele-
letet sem várva a másik féltől, egyszerűen .megkötöttnek nyilvánitjáa házas-
ságot. A bűnös menyasszony igenje, az "én Istenem", valójában már a házas-
ságkötés után hangzik el.. .

Mindezzel Hóseás igen élesen és helyesen juttatja kifejezésre azt, hogy ,!,Z
Isten nem ta.nácskozta meg velünk emberekkel azt az elhatározását, hogy új
szövetséget köt velünk, amelyben irgalmával ajándékoz meg bennünket.
É'pPúgy nem ta.nácskozott velünk erről, mint a,hogyannemtanácskozott sen-
kivel arról sem, hogy megteremtse-e a világot vagy nem, sem pedig arról, hogy
kiváJassza-e Izraelt és kinyilatkoztassa-e a tdzparancsolatou, Az 'újszövetség,
akárcsak az Ószövetség, vagy mint a világ teremtése, nem az Isten velünk való
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ta.ná.cskozásá.nak az eredménye, hanem egyesegyedül Isten szabad eÍhatározása.
és döntése. '. ts' amikor Hóseás azt..mondja : "bizony, hittel jegyezlek el téged magam-
nak, és megismered az Urat", akkor ezzel még azt is kífejezésre juttatja, hogy
ennek az új szövetségnek, az Isten kegyelmének még az elfogadása sem rajtunk
műlik, hanem az Istenen fordul meg, mert ő adja írgalmán kívül még a hitet is.

De mindennekellenére ott, ahol ez az új.szöv;etség létrejön, ya~ a bűnös
ember hisz Isten kegyelmében, többé nem ilyen külső erőként hat az Isten
kegyelme, hanem a szívünk telik meg vele, azaz belső erővé lesz. ,

Hóseással szemben ezt fejezi kí gyönyörűen a. 36. zsoltár. Akár úgy is
tekinthetjük ezt az igét, mint a menyasszony válaszát a. vőlegény szavára.
De mindenképpen úgy kell azt tekintenünk, mint a hit teljes válaszát Isten
kegyelmére. Ez a válasz Hóseásnál elakadt a menyasszony ájkán már a meg-
szóIításnál: "Én Istenem" ... De a zsoltárírönál tovább gördül a megszóIítás
után is s mint boldog szerelmi vallomás hangzik a vőlegény felé: "Uram, az··
égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig !~Igazságod, .mint Isten
hegyei, itéleteid, mint a nagy mélységek; az embert és barmot te tartod meg. ,
Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed".

Ebben mindaz, ami az előbb a vőlegény szájából kívülről hangzott felénk,
most a menyasszony hitéből belülről tör elő, tartelmilag a legtökéletesebb
visszhangként, mert pontosan ismétlődik benne míndaz, amit az írnént a vőle-
génytől hallottunk '

S nem véletlen, hogy a formája ennek avallomásnak inIádság! ~ert
semmiben nem tud a lélek úgy összeölelkezni Istennel, mint éppen az ímád-
ságbsn : és semmiben nem engedi Isten olyan közel magához az embert, mint
az imádságban. '-

De nemcsak a mepyasszonynak, a bűnös embernek Isten iránti hitét, nagy
azérelmét tárja, fel előttünk elragadó .gyönyörűséggel s igazán szívhezszóló
melegséggel a zsoltár, hanem bepillantást enged az Isten és az 'ember e különös
szövetségének a mindennapi boldogságába is. Megmutatja, hogy ott, ahol Isten
kegyelme a hitben ilyen belső erővé válik bennünk, milyen átalakulás megy
végbe az emberben. Hadd lássuk, hogy ez a szövetség nemcsak egynapi, hanem
egy egész életen át tartó boldogságot jelent, , '

Mindenekelőtt feltűnő, hogy a zsoltáriró egy szót sem szól önmagáról !
Egyszerűen nem beszél önmagáról, hanem csak a jegyeséről, Istenről, s azokról
a nászajándékokról, amelyeket tőle kapott. Szavaiban egy igazi szerelmea
örömével, elragadtatásával és bámulatával simogatja végig sorra. ezeket a
drága kinoseket, újra. és újra megemlékezvén a legnagyobbról; ura. kegyelmes-
ségérőL '

Ez azért feltűnő, mert az ember, számára ez a lépés: a háttérbevonulás,
az önmagunkról való lemondás álegnehezebb. Ezt a lépést megtennünk még a
hitben sem könnyű, inert az ember nemcsak a másik embert, de - amint a
.vallások története mutatja - még a·z Istent sem engedi szivesen maga elé. Tele
van az élet az önzés, az önmagunkért való küzdés állandóan dúló hsrcával, és
sokszor azok a leggőgösebbek, akiknek a legalázatosabbaknak kellene lenniük.

Nem tartom szükségesnek, hogy ezt akár az életből, ákár a Bibliából, akár
az egyház múltjából -vagy [elenéből vett példákkal igazoljam, vagy hogy .le-
leplezzem most előttetek magamat vagy Ieleplezzelek benneteket. Ezt mind-
"nyájan tudjuk s napokig ülhetnénk együtt, ha most sorra. mindnyájan meg
akarnánk gyónni csak ezen a. téren elkövetett bűneinket. Fájdalom, hogy lám-
pással is alig táIálható ember a földön, aki mentes volna ettől a bűntől, és még
a. keresztyének között is alig akad valaki, aki komolyan megszívlelte volna
Jézus szavát: "Ha. valaki én utánam akar jönni, tagadje meg magát".
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, MJgk hadd mondjak egy példát, amelyik alkalmas arra" hogy felfedje
előttünk a gyökeret elinek a bűnnek és felhívja a' fígyelmünket az olvasott

.zscltárban a;rma mondatra, amely megmagyarázza, hogy a zsoltárírőban miféle
hit ölte meg ezt a vétket. ". " ." '. . ' , ,

Egy temetői padon üldögéltünk együtt 'hárman papok s a halot.thamvasz-
tásról. 'a feltámadásról és 'a halálról beszélgettünk. Es sok beszéd közben az
egyikünk a következőb mondta: "Engem nem maga a halál rémit, hanem abba
nem tudok belenyugodni, hogy e pillanatban még vagyok s egy következő pil-
lanatban már nem leszek." ,

Ime, ebből ered minden önzésünk és önmegtagadástól való félelmünk,
hogy ettől rettegünk! S külön-külön magunkban ezt mondogatjuk : ma még
vagyok, vagyok valaki és van valamim, de holnap vagy még ma, nem leszek
senki és nem lesz már semmim, ha csak másokra vagy akár az Istenre' nézek
és hallgatok s.magamra nem ; - gondolja'Hegyi Beszédre, amelyben arra int
Jézus; hogy "aki téged egy mértföld űtra kényszerít, menj el vele ,kettőre" ;
vagy a gazdag ifjúra, aki megkeseredett attól a szótól, hogy "eredj, oszd ki
minden vagyonodat.". A 36. zsoltár írója azért, szabadult meg ettől a félelemtől,
mert őt ilyen gond .többé nemaggasztotta. A hitben megszabadult ettől a gond-
tól; mert megtapasztalva Isten kegyelmét, megbizonyosodott Istell hűségéről
és boldogan vallotta: "Az embert és barmot Te" Te tartod meg, Uram"!
\ ,De nemcsak ezen az egy ponton, változott meg a ;..soltáríró élete a,hit által,
hanem ezzel együtt átalakult a hitben egész világfelfogása és életszemlélete is.

Az égben nemcsak az eget, a felhőben nemcsak: a felhőt, a hegyben nem-
csak a hegyet, anagy mélységekben nemcsak anagy mélységeket látta, hanem
ez is, az is, az egész világmindenség Istenre emlékeztette őt :. az ég Isten kegyel.
mére, a felhő Isterrhűségére, a hegy Isten igaeságára, a nagy' mélységek Isten
ítéleteire, s mindez együttvéve Isten jóságára. .
. Pedig nem volt könnyű a helyzete, mert az el nemolvasott 12. v. szerint
támadták, üldözték. De ő mégsem vádolja azért kegyetlenséggel Istent, ellen-
kezőleg, Isten irgalmáról tesz bízonyságot. - A zsoltár 1-5. verse szerint I

olyan korban él, amelyben akadt bün jócskáll. De ő ennek ellenére sem azt
látja, hogy Isten jogrendje megdőlt volna, hanem igy azól : "Igazságod, mint
Isten hegyei, Uram". - 'Mindebben.:úgy áll előttünk, mint egy olyan ember,
akit véghetetlen hála tölt el Istennel szemben a bűnei bcceánatéérü sakitöl
ezt az örömöt és boldogságot senki és semmi nem rabolhatja el.

" Végül úgy áll elénk ez a zsoltáríró, minb akit-a hitrejutás nem szakított ki
, az istentisztelet" a templom, az egyház közösségéből, ellenkezőleg, feltárta
előtte ennek a közösségnek mérhetetlen fontosságát és gazdagságát.'

A felolVasott zsoltárrésznek pontosan a fele ezt tanúsítja. "Azembernelv
. fiai" - mondja -'- "a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek. Dúslakodnak

házadnak bőséges javaiban ; 'megitatod. őket gyönyörűségeid folyóvizéből.
Mért nálad van az életnek forrása: ate világosságod általlátunkv:ilágosságoj/'.

Megvallom, hogy engem rendkívül-Ienyűgöz ennek a kétségtelenül hivő
embernek az egyház egész közösségével, minden papjával és minden hivévei
való közösségvállalása, mert egyszer egy igen megrendítő beszélgetésem volt
gyülekezetern egyik asszonyhívével, aki sírva ment haza az egyik. biblia-
óránkról. S' amikor ez után a konyhájában a zsámolyonrűlve elbeszélgettünk,
kibújt belőle az ő hivőéléMnek egyetlen,nagy. keserűsége. Az, hogy amióta
nemrég az öreg L .... néni meghalt, azóta nincs neki többé lelki testvére, mert
a többiek messze vannak tőle a hitbens azokkalő nem tud beszélgetni. '

Oh, mondjátok, hol- vólt az ószövetségi gyülekezet~ élet a miénktől r
Milyen messze van az ószövetségi. áldozati kú1tusz a mi istentiszteletünktói ?
Mit csináltak a ~vek és mivel foglalatoskodtakapapokazószövetségi templomo,
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. ban, és hol vagyunk mi att6l, hogya különböző áldozatok bemutatÁsát tekin.
tenénle feladatunknak t S mit gondoltok, 'még hányan hihettek. annakidején

. úgy az Isten kegyelmében, mint a zsoltáríró, amikor az egész Ótestamentum
bizonyságtétele szerint Isten csak nagy ritkán nyilatkoztatta ki egyeseknek az
ő irgalmát, míg az egész gyülekezet, papok és hivek egyaránt, továbbra. is a
törvény kiny.ilatkoztatásából éltek? .

Ha valakinek azért, 'mert ő már hitre jutott, oka lehetne az egyház közös-
ségéből kiszakedni és kiválni, akár úgy, hogy formailag benne marad ugyan,
de lelki közösséget többé az egész gyülekezettel nem vállal, akár úgy, hogy még
a formai kapcsolatot is megszakítja a gyülekezettel s magányba vagy külön
közösségbevonul - a zsoltárírónak minden oka megletf volna erre. Es még.
sem tért. erre a szektás útra!

. Mindezzel egy pillanatig sem akarom takargatni mindazt a bűnt és vétket,
hitetlenséget és közöinbösséget, atriinek kiküszöbölése az egyházunk életéből
feladatunk. Csupán hangsúlyozni szeretném áz ennek ellenére fennálló nagy
különbséget a törvényt hirdető ószövetségi és az evan~éliumot prédikáló új-
szövetségí gyülekezet között. S példaképül oda szeretném állitani mindnyájunk
elé ezt, az igazán hitrejutott zsoltázíröt, aki a hite folytán nem hogy elvesztette
volna a kapcsolatot a maga gyülekezetével, hanem inkább megtalálta. S éppen
azért, mert hitt, talált lelki táplálékot még az Ószövetségben, az ószövetségi

~gyülekezeti életben is.
Adjunk hálát Istennek, aki ilyen példákkal tanítgat bennünket egyházu nk,

gyülekezeteink, templomunk és istentiszteleteink megbecsülésére, feltárva
előttünk az itt lelhető javak gazdagságát s az egyházban található legfőbb jót:
saját 'magát, aki az életnek forrása és világossága t

Isten ennyi biztatására, vőlegényünk, a Krisztus hivásának engedve, nem
parancsra, hanem az őszerelmére bátorodjunk fel a hitre. s maradjunk meg
benne hűséggel,

Grünvalszky Károly

-
S~, .tÚJ. 1t4ft-!

A déli napban és az alkonyatban
még annyi szent és szorgos munka vár.
Aratásra fehérlik a határ,.
Kalászok mennek kárba énmiattam,

#

ha perceimmel magvuk elpereg,
és számonkéri majd a Gazda mindet,
minden percét napomnak, éveimnek.
s minden miattam kárbament szemet.

Sürgess, tűnő nap, :- nőnek már az árnyak !
fényével minden bágyadó sugárn,ak
künn hajladozni még a földeken !

Boldog, aki egy kalás~rt se restell
aláhajolni, nem számol a testtel.
Sürgess, tűnö nap, múló életem 1

1949.'
Túrmezei Erzsébet
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HUSJ{ETI UTJELZO
"Mária kívül áUott a sírnál zokogva. Amint
pedig zokogott, behajoZ-ta sírba és látta, hogy két
angyal ill ott fehér ruhában, egyik jejtél, másik
lábtól, ahogy Jézus teste feküdt. S azok így
szóltak neki: Asszony, miért sirsz? () azt mondto
nekik: mert elvitték ez én Uramat, ée nem tudom,
hová tették. Es mikor ezeket mondta, hátmfordult
é8 látta, hogy J ézus ott áll, de nem tudta, hogy
Jézus az. SZÓZ-tne..ki Jézus: Asszony, miért
sirsz? Kit keresel? O pedig azt gondolta, hogya
kertész az, é8 ezt mondta neki: Uramiha te Vitted
el 1St, mondd meg nekem, hová tetted és én elvi-
szem. Szólt neki Jézus;' Mária! Az megfordulva
azt mondta neki héberül: RalJbo-nil Ami azt
jelenti: Meste»! Szólt neki Jézus: Ne érints en-
gem, mert még nem mentem fel az Atyámhoz,
hanem menj el az éIIvatyámfiaihoz ée mondd meg
nekik: felmegyek az en Atyámhoz és a ti Atyá-
tokhoz, és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.
Elmept! a magdalai Mária és megjelentett~ a
tanítványoknak: láttam az Urat és hogy-ezeket
mondta neki."

(Ján. 20,p-l8.)

Az életben nincsenek visszafelé vezető utak. Az idő-rkerekén nem lehet
visszafelé forgatni Még ha olykor visszakerülünk is régi élethelyzetbe, az soha-
sem ugyanaz, Egy házaspár felkeresheti régi boldog óráik helyét, elmerenghet
az eml~keken, de ugya~zt a,z első forró érzést ~ nem élhetik At. Vala.ki visz-
szakerülhet gyermekkonvárosába, de az utcák köve már másképpen kopog és a
múlt igazában nem tér vissza.

Magdalai Mária.. abban a végzetes tévedésben van, hogy megismétlödhet
életének csodálatos szakasza. Az az időszak, amikor Jézus Kxisz'tus megszaba-
ditotta súlyos betegségéből, ő pedig csendes alázattal szolgálhatta. a földön járó
Mestert. Ezt a drága helyzetet veszitette el n.a.gypénteken. Elhullott az életének
tartalma. És most, amikor a kert csendjében, a húsvét reggeli napfényben fel-
ismeri Jézust, azt hiszi, hogy folytatódhat minden ott, ahol abbamaradt. Oda.
akar borulni a lábaihoz, mint azelőtt. Jézus Krisztus azonban nem engedi.
Ö nem lép vissza tanítványain.a.k életébe, hanem tovább megy .,.- a mennybe.
"Húsvét nem visszatérés a földi életbe, hanem előretörés az örök életbe" -
mondotta leorunk egyik n.a.gy igehirdetője .

. _ Húsvét a tekint~tünket nem visszafelé, hanem előre irányítja: a földi élet he-
lyett az örök ~re. Mi sokszor szeretnénk, ha ismétlödnének boldog szakaszok az
életünkben. Miosoda dőreség. Ismételni szeretn.énk az életet, pedig soha nem
látott öröm, békesség vár elöl, messze elöl. . .

Dehát éppen. ezt a messzi látóhatárt veszitettük eL A nagyvárosi ember
az égboltból a szűk udvaron csak egy kék foltot lát, az ózondús erdő helyett
egy ablaka alá hajló por~s, csenevész fát. Hol van Mle a tavaszi zsendülő határ,
az erdők illata, a hegyek koszorúja r ! .Tudja, hogy Vim, de nem issza a tekin-
teta. Mi is igy vagyunk: tudjuk, hogy van örök élet, de nincs tele a szemünk a
látványával ! Eltakarják előlünk a "falak": a foglalkozásunk, a hétköznapi
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gondjfliiík és örömeink, az élet eseményei. Olyan [ö, hogy egy-egyistentdszte-
le0P-'ki~thetünk a "zárt udvarból" és measzebbre nézhetünk, az örökké-

!, va16Ság táj~ . , .
. Efel~ fordítja Jézus Mária tekintetét, És a mienkét is. Oda, ahová Ö indul
és egyszer maga után von bennünket. "Felmegyek az én Atyámhoz és a ti
Atyátokhoz ... " Csodálatos kép ez az örök életről; olyan lesz az; mint hosszú
távollét után a hazaérkezés az otthonunkba. "Hazafelé" - integet felénk a
Feltámadott keze. .

, E távoli cél .:...az örök élet - a földi életiimkmek: iB értelmet. Érdemes sze-
retni - mert. szerettünket nem rabolhatja el örökre a halál, ha Krisztusban-
hunyt el. Érdemes dolgozni, mert a halál nem döntheti romba az életet. És
érdemes élni! Egy sírkövön csupán ennyi felirat állott: "Nem volt érdemes".
Nyilvánkeserű tapasztalatai lehettek az alatta porlandónak az életről. Ha csak
magában nézzük aföldi életünket, sokszor arra jövünkrá : csonka. Vannak
derékbatört életek, amelyek idelenn nem lehetnek teljesek. Egy 50 esztendős
rákos asszony jut eszembe, tele életkedvvel, tervekkel, s közben tudta, hogy
mindebből már semmi nem lehet; Milyen j6 lenne, ha utazhatna. .. - és köz-
ben tudta, hogy az ágyát magábazáró szűk kis szobából csak az utolsó útra
indulhat. ~ Egy fiatal emberrel találkostam, aki azon panaszkodott, hogy
nines kifutója, nem tud fejlődni, eredményt produkálni, Másoknak valamilyen
nagy csalódásuk teszi csonkává az életüket. De acsonka életek is teljesek, ha
az örök élettel együtt nézzük. A földi élet és az örök élet olyan, mint egyetlen
kép két részre tépve. S·a nagyobbik, .szebbik fele még hátra van.

Húsvét a keresztyén élet ek az útirámyát adja meg. Boldog, aki újra meg
újra erre az útjelző táblára néz. Elmaradnak mögötte kilométerek, fáradtabbé
lesz a lépte, nincs viaszafelé vezető útja, de örömmel megy előre, merb tudja,
hogy különb vár reá az életének legboldogabb - megismételhetetlen - szaka-
szánál is. Bárcsak elénk zuhanna ez a húsvéti útjelző - •.az év minden nap'
ján és emelné tekintetünket felfelé, messzebb! . .

Veöreös Imre

A család a kereszt alatt
"Jézu8 keresztfája mellett ott állott' az anyja.; .
Mikor Jéeue látta, hogy ott áll az anyja ée a
tanítvány, akit ezeretett, ezt mondta az anyjámak:
A8szony, imhol a te fiad/ Majd 8zólott a tanít· .
vámynak: Imhol a te anyád. E8 ettől az 'órától
fogva' magához fogadta ót az a tanítvámy." ;
(Jám, 19,25-27.) .

Egy anya nézi rettentő kinok között haldokló fiát. :Már nem fiatal az asz-
azony: a gyermeke 33 éves. Minden édesanya, aki felnőtt kerban veszitette el
gyermekét, át ~udja érezni a vérző asszonyi szív fájdalmát, Mária lelkiálla-
potát. . . .

És akkor megszölal a .haldokló fiú, Jézus. Hűvös kifejezéssel fordul any-
jához: "Asszony!" Máskor is használta ezt a megszólltást, amikor nem mint
fiú az anyjával, hanem mint Isten az emberrel állott szemben vele. Milyen jó
nekünk, hogy így szólltja meg! Ha meleg, gyengéd, gyermeki kifejezést hasz-
~t volna, akkor csak annyit olvashatná nk ki belőle, hogy Jézusban megszö-
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"*'
lalt a fiúi szeretet, Mária, fia, gondoskodik anyjéről, De ez a tárgyilagOs megszö-
Iítás figyelmeztet bennünket, hogy Jézusból most nem a gyermek szól, hanem
a Megváltő. Szava tehát nemcsak Máriának, hanem mindnyájunknak szól.
Mit is_mond? '

Kri-8ZtUBnak.fáj, ha 8Zét8zakadnak a drága emberi kötelékek. Széttépheti az
emberi kapcsokat a halál. Ut is ez történik. É'l ugyanez It fájdalmas dolog megy
végbe, amikor egy férj eltemeti a feleségét, egy gyermek az édesapját. -t- De
széttépheti ll. meghitt emberi kötelékeket az élet is. Idegenbe szakadt fiatal
házaspár írta levelében: "Bennünket mindennel elláttak élelem, lakás, ruha,
állás tekintetében, de az otthonuk és a szívük zárva, van előttünk." A baráto·_
kat, a rokonokat, az ísmerösöket vesztették el és ezt nem tudja feledtetni
semmi. - És széttépheti az emberi kaposokat. a bűn. Nemrégiben egy riport
beszélte el egy kiSleány vasámapi látogatását elvált apjánál. Az apa mindent
a gyerek elé tett, aminek csak örülhetett: 'volt cukrászsütemény garmadával,
új játék stb. De a kislányböl a látogatás végén mégis kibuggyant a 'keserfi
kérdés, ami egész délután a csillogó dolgok között is, foglalkoztatta: "Mikor
jössz haza, édesapám ?"

Jézus ~ztus a keresztfáról nagy, szánakozó szeretettel tekint. minden
vérző emberi szivre, akiktől a halál, vagy az élet, vagy a bün elrabolta kedve-
siüket. . .

Kriszsu» ezeresete Ö88Ze akarja kötni e vérző ember-tszíveket. Ezt mutatja meg
azzal, hogy összekapcsolja a kereszt alatt anyjának és egyik tanitványának
az életét, '. 1'"

Néha úgy teszi ,ezt Jézus, hogy pótlá8t ad az elveszitett szerettünk helyett·
Itt is ez történik: János lesz Mármtámasza, fia Jézus helyett. Férjhez nem
ment nők, gyermektelen vagy gyermeküket veszített házastársak életproblé-
máját néha úgy akarja megoldani Krisztus szeretete, hogy mutat a lát6határon
elhagyott gyermeket, akire rápa,zarolhatják minden, szivükbe rekedt szül6i
szeretetüket. Idős özvegyasszonyok életproblémája is ez: akad-é valaki, aki
támaszuk lesz nekik az elveszitett .támasz helyett 1 Körül kell néznünk: nem
mutat-e Jézus Krisstus valakit, akinek elveszitett támaszát kell pótolnunk.

Má'lkor meg úgy állit helyre széttört emberi kapcsolatokat, hogy más
szemet M. Ez is megtörténik itt: úgy nézzen ezentúl J:ános Máriára, mint
Krisztustól kapott anyjára, és forditva, Mária. is Jánosra, mint Krisztustól
kapott fiára I Sok fordul meg azon egy családban, emberek között: hogyan
nézünk egymásra? Nézzük a másik: hibájáh rossz tulajdonságait, ellenünk
elkövetett vétkeit? A Kereszt alatt meg kell tanulnunk úgy néznünk a.másikra,
mint akiért Krisztus szenvedett, akit szeret, akinek bűneit megbocsátotta és
mint akit mellénk állitott, hogy szeressük. Jézus a keresztfáról mintha ft mi
családunkban mutatna szét, hogy új szemmel nézzünk körül és halljuk meg
az Ö szavának súlyával ; íme a te férjed! Íme a. te feleséged! íme a. te gyer-
meked !

Az derül ki, hogy Krisztus keresztjével kepesoletban sohasem csak ma.
gamról van szó. Mi sohasem magunkban "állunk" a keresztfa alatt, hanem
együtt családunkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel. Ahogyan egy régebben lé-
tott kép mutatja.-: "Együtt a. kereszt alatt", Egy fiatal férfi és egy leány l&t-
szik a képen, amint szorosan egymás mellett állnak, arcukon a jegyesek öröme,
a. háttérben pedig egy kereszt, amelyből fény hull rájuk. Bárcsak Krisztus

'keresztjének fénye ragyogná. át mínden emberi kapcsolatunkat! É'l az Ö,
bűnbocsátó irgalmas szeretete tenné erőssé közöttünk a.z emberi szeretet mía-
den drá.ga. kötelékét.

Veöréöá Imre



'ISTEN ELŐTT
••A kere8ZtyéJnember meater8ége az imád·

kozá8. Ahogyan a cipén- cipót; a szabó ruhát
készit - a keresztyén ember imádkozik."

Luther Márto-n

Az imádkozás meaterség. Evvel" -n' megállapítással Reformátorunk nem
tette túlságosan közönségessé az imádkozást? Hiszen Jézus életének, az evangé-

·"listák· tanúságtétele szerint, legfelségesebb órái azok voltak, amikor szivét
kiöntötte a Mennyei Atya előtt. A Jelei:lések Könyvének bizonyságtétele szerint
az örökkévalóságban 80 megdicsőültek az, angyalok karával együtt imádják;

'a felsé~. Istent, Az. imádságban ~z eljövendő dicsőség .előízét érezhetjük. "
Valóban unnepélyes pillanat az, amikor ott állhatunk a Mindenség Ura előtt!
Luther Márton Istentől vett felismerés alapján szavaival azt akarta velünk
megértetni, hogy nem elegendő életünk nagy és kiváltságos perceiben megjelenni
nempán lsten előtt. Az imádság ném olyan ajándéka urunknak, amit csak az

,ünnepélyes pillanatokra kell t;a~gatni. Hétköznapjaínkban is élni kell evvel
az ajándékkal. Szüntelenül lsten előtt van az életünk, hétköznap éppen úgy,
mint vasárnap. Atyánk nemcsak 80 vasátnapi istentiszteleten szól hozzánk.
Minden nap kész beszélni velünk. Némán nem haligathatjuk szavát. A gyermek
is naponként többször is megáll édesapja előtt azért, hogy kérését vagy köszö-
.netét, örömét vagy b~tát elmondja. .

1. Az imádkozás mesterségét tanulni keU !
Senkisem születik úgy, hogy valamilyen mesterséget tudna. Min'degyiket

évekig kell tanulni. Az imádkozás mestersége sem születik velünk. Ezt is
tanulni kell. KriSztus tanitványai is avval a kérdéssel fordultak Urokhoz,
hogy tanítsa. meg őket imádkozni. így kaptuk ajándékba a Mi A~kot, az
Úrtól tanult imádságot. Az imádkozás mesterségének megtan avval
kezdődik, hogy megfigyeljük, miként álltak mások lsten előtt, hogyan mondot-
ták el azt, ami szívükben van.

A Bíblia nemcsak lsten üzenetét közvetiti hozzánk, hanemmegtan1t
a.rra. is, hogy miképpen kell lsten előtt megállni. Krisztus Urunk imádságai
között bőven találunk olyanokat, melyeket a Zsol~k könyvéből tanult.

_Ez a könyv.lzraeLnépének imádságos könyve volt. Évszázadok óta ebből
. tanultak imádkozni lsten megváltebb gyermekei. A Biblia olvasása közben,
. lsten hozzánk szóló szavára figyelve, a Biblia' 'ímádkoeéitél tanulgatjuk az

imádkozás mesterségét.
Nagy lelki haszonnal fergathatjuk a Keresztyén Énekeskönyv új kíadá-

sána.k imádságos részét is. Az Egyház Imádságainak gazdag gytljteménye ez
az imá.dságos könyv. Vilá.gosés tiszta tanitást kapunk ebben a könyvben arról,
hogy keresztyén életünk minden eseményében mlképpen kell lsten előtt meg-
állnunk. Az imádságos könyv rendszeres hasznalata nagy segitséget nyújt
a.z imádkozás mesterségének elsajátitá.sában.

Nem kell idegenkedni attól, hogy mások szavával elmondott imádsággal
állunk meg lsten előtt. Nincs azon szégyelni való, hogy tanulgatjuk az előttünk
jár6któl a.zimádkozást, hogy igénybe vesszük mások segítségét, A mások szavá-
val elmondott imádság egybekapcsol bennünket hivő elődeinkkel. Lelki haszon
a.zis, ha. tudom, hogy olyan úton megyek lsten elé, amelyiket lsten megdicsőült
gyermekei tapostak már ki előttem. Ezen az úton biztosan célba jutok.

A hitben való növekedés jele az, hogy a. gyermekkorban megtanult vagy
mások szavával leirt imádságok elmondása mellett lio ma.~ szavaival is el



tudjuk mondani Ístennek mindazt, ami a szíVünkön van. Imádkozni keU
azért is, hogy Isten nyissa meg ajkunkat saját imádságaink elmondására is.
Nagy fájdalom a szülő számára a némán született gyermek. Isten is fájdalommal
nézi azokat/a gyermekeit, akik nem tudnak vele beszélni. Ne fáradjunk bele az
imádkozás mesterségének tanulásába mindaddig, amig saját szavainkkal
nem tudunk imádkozni. .

2. Az imádkozás mesterségét gyakorolni kell!
Bizonyos mesterségbeli ismereteket könyvekből is lehet szeresni.: De a.z

!gy szerzett tudás még kevés. Gyakorlat teszi a mestert- szekták mondogatní,
Az imádkozás mesterségében is elengedhetetlen a.gyakorlat. Nemcsak a. tanulás-
nak, de a gyakorlatnak· is megvannak a maga szabályai.

Rendszeresen imádkozzunk
A lélektelen, üres imádság mormolásától való félelem sokakat, arra indít,

hogy csak szívük inditására, alkalomszerűen állja.nakIsten elé. Ha kérésük
van, elmondják, ha megköszönni valójuk van, hálát adnak. Bizony, így napok
vagy hetek telhetnek el imádkozás nélkül. Kítaposott úton míndig könnyebb
járni, mint amelyik begyepesedett. Ahogy ritkulnak az Imádeágok alkalmai
aZ életünkben, úgy lesz mindig nehezebb az imádság. Luther Mártont való-
szinüleg a kudaroai tanították meg arra, hogy igy tanáosoljon., bennünket:
"Jó, ha az imádság reggel az első és este az utolsó dolgunk. Óvakodjunk éberen
az efféle. hamis, álnok&,ondólatoktól: Várj még kissé; egy óra múlva fogok
imádkozni; el kell még előbb ezt vagy azt végeznem. AZ ilyen gondolatok
ugyanis elsodornak minket az imádkozástól a napi tennival6inkba és ezek
annyira lekötnek bennünket, hogy semmi sem lesz e napon az imádkozásból".

Bizalommal lmádkozzunk
A földi atya, amikor a gyermeke kér tőle valamit, olya-n.sokszor vissza kell, .

hogy utasítsa gyermeke kérését e szavakkal: "Gyermekem! Nagyon szívesen
megadnám, amit kérsz, de nem áll mödomban., nincs tehetségem hozzá."
Istennek nem kell soha ezt mcndanía. Övé az egész teremtett világ, mínden
hatalmában áll. Bá.·tran· kérhetünk nagy és hatalmas dolgokat is tőle.
"Semmit sem követel tőlünk jobban az Isten, mint azt, hogy sok és nagy dolgot
kérjünk tőle. Nagy gyalázat és_tiszteletlenség Istenre az, ha mi, akiknek _
annyi kímondhatatlan iqt kínál és igér, megvetjük ezeket vagy nem merjük
elfogadni" - igy tanít Beformátorunk,

Hitte" imádkoz2unk
"Aki Isten elé járul, hinriie kell, hogy Ö létezik, és megjutalmazza azokat,

.akík őt keresik". - olvassuk a Bibliában. Luther Márton pedig ezt írta:
"Az i.mádsé.g egyedül a hit műve s ezért imádkozni csak a keresztyén ember
tud. A keresztyének ugyanis nem magukra. hivatkozva. imádko~ak, hanem
Isten Fiának nevében, akire meg vannak keresztelve," A szentséges Isten elé,
bűnös embernek odaállni nagy merészség. Mé~ félelem és rettegés nélkül
állhatunk ~ Mindenható elé, mert Jézus Krisztús elküldésével ő nyitotta. meg
előttünk 9. hozzávezető utat. Igéjében. arra biztat, hogy szívünk minden kérését
és hálaadását elébe vigyük. .

Reformátorunk igy buzdít a.zimádkoző életre: "Bártnilyen csekély dologhoz
fogjunk hozzá, hivjuk segítségül Urunkat Istenünket. Imádkozzunk! Imád-
kozzunk, még ha csak egy szelet kenyeret és egészséges testet is ad nekünk.

Aki nem imádkozik' Istenhez s nem hívja segítségül szükségében, az bizony
nem tartja. öt Istennek, nem adja meg Neki isteni dicsőségét,"

<, Ferenczy Zoltán
\
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. A megbocs&t6. szerétet
"Ahol bűnök bocsánata van, ott élet és iiilvösség van." A bűnök bocsánata

Isten válasza arra az engedetlenségre, amely az embert az ítéletbe és kár-
hozabba taszítaná. A bűnbocsánat azonban csak a kezdet. Előre tekintő,
jövőbe néz()Cselekedet.Nemcsak az itélet és kárhozat szemléltető viss.zája,
hanem levegő, amelyet belélegzünk. Napfény, .amely me~világítja ösvé-
nyünket. Minden nap, minden darab kenyér, minden munkaalkalom err51
tanúskodik: "Isten megbocsáJ,l" . . .

Krisztus Urunk az ószövetségi nagy parancsolatot erősítette meg,
amikor az Isten- és emberszeretetet állította a keresztyén ember életének
a középpontjába, Isten megbocsátó sseretete az az erő, amely a másik

.ember szeretetére képesít és kényszerít bennünket. Ezért mondja Luther
Márton: "Á keresztyén ember' nem él önmagában, hanem Krisztusban és
felebarátjában. Krisztusban a hit, feleb.arátjában pedig a ezeretet által."
Ezért lesznek' Isten parancsolatai a keresztyén új élet parancsolataivá, az
új élet útjelz() cövekeivé. . .

Gyakran hallható az a megállapítás, hogy az evangélikus keresztyén
ember csak a maga üdvösségével törődik és a világot meghagyja.világnak.
Valóban volt és van ma is olyan evangélikus kegyességi tipus, amely nem
Wálja meg az utat a felebaráthoz, az emberhez; a társadalomhoz, a nem-
zethez és az emberiség nagy kérdéseihez. Megnyugszik abban, hogy neki
lesz üdvössége és 'van békessége Istenben; Nem tud, vagy nem akar tudni
arról, hogy a hit cselekedetek nélkül halott dologvönéltatáa. Ez az erkölcsi
magatartás azonban nem felel meg a megbocsátó ezeretet céljának és értel-
mének. Isten valóban az egyes embernek ajándékozza a megbocsátást. De
amiről velünk beszél, amit nékünk ád, az legigazibb értelme és célja szeririt
nemcsak reánk vonatkozik, hanem a' másik ember, minden ember iránti

.'.felelősségünket 'és szolgálatkészségünket akarja felébreszteni. Isten meg-
bocsát, mert .sseret és a szeretet parancsolatait azért adta, hogy belenőjünk
abba a. nagy szeretetbe, amely átfogja az egész teremtett világot, amely
türelmes és irgalmasan fenntartja azt, ami körülvesz bennünket.

Ezért nem húzódik vissza a világtól, a neki kiosztott életterületről
csigaházába, a maga belső világába az az evangélikus keresztyén ember,
aki hisz Isten .megboosétö szeretetében. Az igazi evangélikus tanítás nem
ismeri azt az üdvegoizmust, amely csak a maga lelkével törődik és nem
érdekli, hogy ini van a világban és mi lesz annak a sorsa. Csak a félhit, a
béna hit, a tévhit buktatja bele a keresztyén embert, az egyházat és annak
bizonyságtételét ebbe a csak magunkkal törődő-bajlódő "semmittevésbe".

Az Isten b11.ntmegbocsátá szeretetébe 'vetett hit tárja jel az evangélikus
ember előtt az élet é8 szolgálatok teljC8ségét. Ebben a hitben járva ismeri fel
szolgálatára nézve azt, hogy Isten nemcsak az egyházzal szolidáris, hanem
az egész teremtett világ~ál. Irgalmas szeretete fenntartja azt. Egyházának
és benne minden evangélikuskeresztyén embernek ebben a nagy körben,
az emberiség közösségében, a világ legnagyobb és legkisebb kérdéseiben
és feladataiban kell megélnie és hirdetnie az Isten búnbocsánatában kapott
szeretetet, Úgy töltik be egy~zi és világi hivatásukat, ho~ tudják-: Isten
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szeretete és hűsége minden emberen elvégzi a maga munkáját, Isten neveM
iskolájában mindenki megtermi a maga gyümölcsét. Az egy Úr egyazon
szeretetéből élünk mindannyian. Mint ilyen evangélikus testvérek dicsérjük
és magasztaljuk Azt, aki mindeddig megtartotta hűségét és szeretetét egy-
háza és annak küldetése iránt a világban. Ebben a felebaráti ezeretetben. iga-
zolódik az egyház szolidaritása az emberek, az emberiség, a világ iránt!

A megbocsátó szeretetbe vetett hit ée az abból/olyó felebaráti szeretet avatja
a keresztyén embert minden jó dolog és az emberiség javát szolgáló célkitűzés
lelkes támogatájává. Az az igeszolgálat, amely csak a mennyekre tekint, vagy
önmagát babusgat ja, előbb vagy utóbb embertelenné válik. Megüresedik és
kiüríti lassanként a templomokat is. Mert megfeledkezik arról, hogy Isten
maga helyezte a földre az embert és itt akarja a ezeretet parancaolataíval
vezetni. Viszont az az igehirdetés, amely megfeledkezik az üdvösség szem-
pontjairól és csak a földiekre tekint, az előbb vagy utóbb maga is világi
szónokJattá válik. I ge,szolgálatunknak csak akkor van hitele az egyházban-ésa
világban is, ha mindkettot szem előtt tartva szeretjük az egész embert bűneivel
együtt ée úgy szeretjük, lwgy mi is, Ó is meg. tudjon szabadulni bűneitől. Min-
den igehirdetés es bizonyságtétel annyit érj amennyi benne az emberség, a humá-
num, a krisztusi szeretet., .

A felebaráti szeretet kapcsoVja össze Isten kormányzását a ,világban ée az
egyházban. Ez a ezeretet azonban nem hangulat, nem érzelgősség~Mi nem
általában szeretjük az embereket, hanem mindig felelősen, cselekvően,
kézzelfoghatóan. A felebaráti szereteten értjük az emberek lelki gondozá-:
sát és üdvösségük munkálását, de értjük földi boldogulásuknak, javuknak
és előmenetelüknek a szolgálatát is. És a két szolgálat között Luther Márton
óta nincsen elsöbbség.Szolgáljuk az emberek lelki javait azzal, hogy Isten
megváltó művét a Jézus Krisztusban nem rejtjük véka alá, hanem hirdet-
jük alkalmas és alkalmatlan időben. Az emberek f9ldi boldogulását szolgál-
Juk azzal, hogy megtartjuk a parancsolatokat a-ezért elismerjük és támo-
gatjuk az Isten rendelte világi felsőbbséget, mert tudjuk, hogy megiga-
zultságunk, Isten bűnbocsátó szeretete nem emel ki bennünket az adott
társadalmi és politikai helyzetből, hanem inkább belehelyez és beleszentel
bennünket. Az evangélikus ember felelős az emberek üdvösségéért, de
részt vesz Isten világkormányzó, gondviselő munkájáltan is azzal, hogy a
munkát munkának, a hivatást hivatásnak, il. családot családnak, a nemze-
tet nemzetnek, a felsőbbséget felsőbbségnek tekinti éa fogadja el jószívvel!
Isten színe előtt állva örvendező hálaadással veszi Isten kezéből mindazt,
ami hivatása a világban!
. Talán nem.is kell külön hangsúlyoznom, hogyha igy értelmeszük.as .
evangélikus keresztyén ember és egyház szolgálatát, mint amely kötve van
ezer meg ezer szállal azokho» az emberekhez, akik ma élnek az egyházban
és a világban és kötve van ahhoz li. társadalomhoz, amelyben él és dolgozik,
akkor nem lehet ilyen meadatokat mondani vagy leírni evangélikus tollal : .
üdvösség az egyik oldalon, ez a keresztyén szolgálat. Az emberiség égető
nagy kérdései a másik oldalon, ez a politikusok dolga. Pedig ebbe a zsák-
utcába kényszerülünk, ha elfogadjuk az ilyen megállapításokat: "A földi
igazság csak halott dolgokat terem a társadalmi életben is" és Haz ésszerű
béke nem tartozik az egyház tulajdonképpeni munkaterületéhez" és ezért



az egyháznak le kell mondania arról, hogy "direkt áf ásoontot foglaljon ei
. világi dolgokban, akár politikáról, akár filmről (stb.) Tan szó". Az az

egyMz, amely így el akarja határolni magát a világtól, a IUWO'rú és béke kérdé-
seitől, az emberiség javát szolgáló kötelességektól, az nem hisz abban a ezerétei-
ben, amelyi'ól eddig beszéltünk ésezzel a hitetlenségével éppen az evangélipm
hitelét veszélyezteti a világban. . . ,

Az a nagy történelmi fordulat, amelyben. egyházunk is benne él, igen
nagy mértékben hasonlít ahhoz a korhoz, amelyben Luther végezte egyház-
reformáló munkáját: egy agonizáló középkor és születésben Ievőújkor

·mezagyéjén, amikor évesredes rendek düledezőben voltak és az újnak csak
a körvonalai kezdtek kibontakoeni. Ma pedig egy letűnőben levő világ
romjain új életforma, új gazdasági és társadalmi rend épül lenyűgöző mére-
tekben. Ebben a helyzetben Luther Márton nyitogatni tudja szemünket
feladataink helyes meglátására, hogy Isten az emberi együttélésnek ezt az
átalakulását az egyház bizonyságtételévei és szolgálatával is formálja. Nem
mellékesen, nem immel-ámmal és járulékosan, hanem szükségszerűen és
jószívvel. Nem úgy, hogy "ámbár" keresztyén ember, hanem éppen azért,
mert a megbocsátó szeretet alapján ú.jjászületett ember -'- ezért .áll be az'
evangélikus ember a szeretet parancsolatára az építők sorába. Ez a maga-
tartás felel meg a reformáció 'által megtisztított hitű és lekiismeretű
evangélikus embernek. Feladatainkat újra kell fogalmaznunk, nem azért,
hogy jó sorunk legyen, hanem "Mert ez jó, ez kedves dolog a mi megtartó
Ist-enünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság /'
ismeretére eljusson." (ITim 2,3-4).

Dr. Pálfy Mikl6s

Válságban a házasság és a ~salád?
A beteg állapota válságosra fordult. . . mondja az orvos vagy ápolönő

s a hozzátartozók tudják, hogy komoly Mák következnek: .most fordul szerét-
tük betegségi aJlapota vagy életre vagy halálra. Még mind a kettő lehetséges.

A szénásszekér kátyúba jutott: sem előre, sem hátra nem tud mozogni,
de ott sem maradhat, Mennyier6fesrcitéS kell núg kiemelik. . .

Sokan úgy látják, hogy a házas és családi élet korunkbsn válságba, ká-
tyúba jutott. Bajban van maga az intézmény, nem nagyon látssik kiút, sem
előre sem hátra. Sok erőfeszítésre lenne szükség.

Ez a kérdés ma úgyszólván minden embert érdekel városon és falun egy-
aránt, hazánkban és szerte a nagvilágban egyformán. Minden embert érint :
valamilyen formában akár közvetlenül, akár közvetve. Mindennapi beszélge-
tésekben újra és újra előkerül, talán nem használjuk ugyanazt a kifejezést,
a tényen ez nem változtat: beszélnek róla. Újságcikkek egész sora foglakozik
vele, számos színdarab alaptémája, a legtöbb film érinti, e kérdés kihagyásával
alig képzelhető el modern regény, bírósági tárgy.a16termek hangcsak válóperek
veszekedéseitől s az ezekről szölö riportokat érdeklődéssei olvassák az embe-
rek. Nekünk keresztyéneknek is.van szavunk e súlyos kérdésben. Jézus tanít-
ványait nem küldte ki a világMl, hanem beleküldte őke.t a világba. Nem.
féltette őket, hanem imádkozotf értük, így: '"Nem azt kérem Atyám, hogy



..
védd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól". Jézus
tanítványai azóta is a világban élő normális emberek, nem különcök és nem
éIkülönülők, éppen úgy beleilleszkednek a családba, barátok közé, társadalomba,
mint minden más ember. Ezekben a közösségekben, az emberek között új
szívvel szolgálnak, új látással ~lnek, nem feledkeznek meg arról, hogy keresz-
tyének. Van szavuk az élet minden területén. Azt hiszik már azzal is segítenek,
ha elmondják Uruk rájukbízott tanítását. Ezt tesszűk+most mi is, amikor
ehhez a kérdéshez hozzászólunk :

, Mit tanitunk a házasságról é8 a C8aládrói?
A szentírásban ez a kérdés nem középponti jellegű. A kÖ""Jppontban a

megváltás, a Krisztus keresztje áll. Ennek ismerete kell, hogy kijózenítson
bennünket. Egyrészt látnunk kell, hogy a házasságnak nem szabad megváltói
szerepet tulajdonítani, nem a házasság az emberi élet megoldása, hanem a
Krisztus, másrészt látnunk..kell, hogy a bűn nem korlátozódik a VI. parancs
körére, nemcsak a paráznaság bűn, ez a bún is jele bűnösségünknek. •

A házasság kérdése az ember kérdéséhe» tartozik, nem lehet önmagában
beszélni róla. Ez többek között, azt jelenti, hogy amint az ember egyszerre,
Isten teremtménye és bűnös ember, éppenúgy a házasság, is egyszerre Isten
akarata és ugyanakkor meglátszik rajta, hogy át meg át van szőve bűnnel."

A házlUJ8ág eredete és értelme Isten akarata. Nem emberek találták ki
tudatosan, mint a legjobb gazdasági rendet, a legjobb nevelési formát, a legol-:
cs6bb megélhetési keretet, a társadalom legjobban bevált és ellenőrizhető
sejtjét, hanem Isten "találta ki". Oka volt rá és célja vele. A házasság isteni
eredetéből következik titok jellege "felette nagy titok ez" - ·m.ondja Pál
apostol róla. /

A házlUJ8ág célja Isten tervében kettős : a) az élettárs megtalálása, b) a
szaporodás biztosítása. - A társ, a partner kérdés egyik legfontosabb kérdése
életünknek. Ugy látszik Istennek is az volt, a teremtéstörténetből ez tűnik ki
"Teremtsünk embert képünkre és hasonlatosságunkra... mondja Isten és
teremtett embert, akit megszó1íthatott és aki vele is beszélhetett, aki társa
lett. 4 emberi sziv is vágyódik társ után," aki megérti, aki szereti, akivel meg-
oszthatja örömét és gondját. Bizony "nem jó az embemek egyedül lenni"
állapítja meg Isten a teremtés hajnalán "szerzek neki segitő társat, hozzá-
illőt" . Az emger a házasságban találja meg hozzáillő társát. - A házasság
másik célja ISten tervében a szaorodás biztositása. Isten beavatta. teremtői
munkájába az embert. Két ember szerelméből születik egy új élet, több új
élet. S közben ott van az öröklés nagyszerű és lesujtó kötözö ténye, amely az
ember akaratától, befolyásáról egészen független. "

A házasság mindig 8OT8közö88éget jelent. "Ahová te mégy, oda megyek
én is", hangzik a hűséges élettárs szava az Ótestámentum idejéből s ugyanazt
fogadja egymásnak minden ifjú pár az esküvői oltár előtt, amikor ezt mondja:
" ... sem egészségében, sem betegségében, sem örömében, sem bánatában
el nem hagyom ... " Nem könnyű feladatot vállal az ember, amikor vállalja"
ezt a sorsközösséget. Sok válás éppen itt kezdődik: az egyik házasfél nem
akarja vállalni a másik sorsát. A sorsközösség felelős közösséget is jelent,
mindenért amit a. házastárs tett, tesz, a másik is felelős, hiszen a nevét viseli,
nevében beszélhet, nevét aláírhatja, stb. A sorsközösség azt is jelenti, hogy
egy életre szól. Amit Isten egybeszerkesztett ember azt szét ne válassza!
tanácsolja Jézus. Nem szabad könnyelmüen letenni ezt a köteléket, ha valaki
megunja. 4- válás .Il:z~l~állalt ~o:x:sközös~égmegszegése. . . ..
" A házasság test« kozo88éget '/,8 Jelent, Itt elsősorban a szerelern közosségére

gondolok, pontosabban a. nemi közösségre. "Lesznek ketten .egy testté" olvas-
suk az irásba!}. A nemi közögség nem valami szégyelni való. vagy éppen elha-
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nyagolható bpcsoiat, 1:umem ;' há,za.ssá,g egyik döntő tényezője. Ez á. testi
aktus teremt teljes közösséget. A .szentdrásban azt találjak, hogy a nemiség
az ember eredeti állapotában is megvolt, vagyis megvolt a bűneset előtt is, .
csak nem volt meg problematikusan, vagyis összeszövődve a bűnnel, Az emberi
életnek ez a területe is a bűn rontásában lett összekuazálttá, nehézzé, kínossá.
A házasságban a nemi közösség jelenti egymás teljes ismeretét. Az Ótestá-
mentum úgy beszél Istenről, mint aki ugya.nigy ismeri népét, benső, teljes,
maradéktalan ismerettel. Ezt a képet Pál apostol sem restelli használni Krisz-
tus és egyháza kapcsolatára. (Ef. 5.) Ez az ismeret a másik ember felől a leg-
teljesebb, ami csak egyáltalán lehetséges (végsősorban mindig egy kicsit titok

.is marad a másik.) Tudjuk, hogy a házasságon kívül is lehet nemi életet élni,
Isten akarata azonban az, hogy az ember nemi életét a házasságban. élje,

..#vagyis hogy a kettő, nemiség és házasság egybeessék. .Sem előtte sem kivüle
ne éljen az ember nemi életet. Kemény parancs ez, a bennünk levő nemiség
nem akar erről a korlátozásról tudni. A nemi közösség nem bűn tehát, nem olyas-
mi, amit szégyellni kellene, hanem olyasmi, amit a helyére a házasságba kell
tenni és akkor ott Istennek [ö, kedves, örvendetes ajándéka lehet. ..

Amikor a házasságról minb testi közösségről beszélek, gondolok arra' is,
hogy a. házasság asztalközösséget is jelent. A házastársak együtt dolgoznak,
imádkoznak a mindennapi kenyérért és együtt fogyMztják el azt. A házas-
ságban a kenyér, a pénz •. az ingóság vagy ingatlan nem az "enyém" többé,
hanem a "miénk". Közös. .

A házas8ág szellemi közö88ég iB. Jaj ha nem az. Nemcsak megszürkül,
eltompul ennek hiányában a házasság, de könnyen lehet szakadás, válás
belőle. Ezt a megfakulásp nehéz elképzelni házasság előtt, de ugyanilyen nehéz
megta.rtani a házti.sság folyamán, pedig áz egész élethez a szellemi élet is hozzá-
tartozik. Városi fiataloknál meg lehet. figyelni, hogy soha olyan erős irodalmi;
Zenei igénye és érdeklődése nincsen a fiataloknak, mint amikor szerelmesek,
könyvekről beszélnek, opera előadáshoz szólnak hozzá, hangversenyeket bírál-
nak meg és a két fiatal mint két tudós vagy két szakértő tárgyal meg kulturális
eseményeket, da amikor. összekerülnek lassan mindez elkopik. Tudatosan kell
ápolni a szellemi kapcsolatot is! . .

. A normális házasság lelkiközö88ég is. Az imádságés Istenre figyelés közös-
sége, Nemcsak szükségszerűen bűnközösség - hiszen két bűnös ember közös-
sége, - hanem a bűnbocsánat közössége is, ilyen értelemben igazán szerétet-
közösség.. . •

A házasság a legtöbb esetben családi közöseéggé is válik. A gyermekek Isten
ajándékai, akiket a szülőkre biz, hogy neveljék fel őket. Közben míg a szü-
lők nevelnek, maguk is tanulnak felelős szolgálö életet, nevelődnek az Isten
iskolájábán. Az otthon népében a szülők Isten helytartói,' ezért kötelesek a
gyermekek engedelmeskedni nékik. A gyermekek helyes magatartása. szüleik
iránt: a szeretet és a. tisztelet. Mindkettő kell. Ha az első hiányzik, úgy féle-
Iemmelnéz a gyermek szülőj ére, ha a második, úgy csak barátjának tekinti.
Egyik is, másik is torz és hiányos.

A.gyermekek egymás között tanulják meg, hogy mit jelent a szolgálat,
lemondás, annak tudomásul vétele, hogy nem egyedül él az ember a földön.
A család a legjobb előkészítő iskola a gyülekezeti életre és a társadalmi életre
egyaránt,

A szülők bűne, ha sajá.t elhatározásukbél gátat vetnek új élet születé-
sének-s gyermeküket "egykeként" nevelik fel. Még szomorúbb, haa házas-
társak egyáltalán nem vállalnak gyermeket saját kényelmük, nyugalmuk
megőrzése. érdekében. Más kérdés az, hogy vannak házasságok, ahová Isten .
nem ad gyerm~káldást, itt nem emberi bűnről, hanem Isten kifürkészhetetlen
akaratáról van szó. Szeretettel, alázatosan kell elviselni ezt az állapotot.
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A iukas8ág 1~Nthlannyit fuónd a sZentirá.s,h~gy az örökkévalóségban
már nem házasodnak az emberek, olyanok lesznek, mint az angyalok, vagyís
a házasság és a családi élet e világ keretei közé tartozik. Deha ide tartozik is,
róla mindig úgy kell beszélnünk, mint ami Istenre is tartozik. Amióta Isten
emberré lett - ez a.z Ujtestámentum legfontosabb üzenete - nyilvánvaló,
hogy semmi sincs az emberi életben, amihez neki ne lenne köze. A szentirás
végsősorban felemeli' tekintetünket a házaséletről az örökéletre, a múlandó r
világ Istenalkotta egyik közösségéről az el nem múló világcsodálatos, nagy-
szerű, Istent dicsőítő közösségére, . .

Mindezek után a h4zasságot mi keresztyének igy határozhatjuk meg:
egy férfi és egy nő erre a földi életre szóló sorsközössége, testi, szellemi, lelki
kapcsolata s rendszerint családi közöesége is, amely nem emberi meggondolá-
son, hanem. Isten akaratán alapul (akár tudnak erről a házasfelek, akár nem).

Nagycimletú mondatbankők ezek; aprópénzre kellene váltani őket. Pró-
báljuk meg. Vegyünk eM egy· két k~jon forgó kérdést, a C8alddiélet vál8ágának
egyeB tüneteit vagy tényezöit, 8 próbáljunk a felvetett kérdéshez hozZ!Úlzólni.Ilye-
nekre gondolok: a: duplán dolgozó nő kérdése, a..gyermekáldás, a Iakáskérdés,
az ~~őzavar, ~ nemzedék pro~léma fokozott s~repe,külö:meműek állandó
egyuttélése, könnyű vá1ások, hitvest kereső férfiak, nők, akik nemmehetnek
férjhez, elrontott életek. . .

.A duplán dolgozó ndk. Solian azt hiszik, ebben rejlik a válság igazi oka.
Kiléptek a nők a család keretéb6l, nem lehetnek csak édesanyák és feleségek.
Bonyolultabb ez a kérdés, mint ti. legtöbben gondolják. Látnunk kell, hogya.
legtöbb "dolgozó nö" nem szörekozásböl, hanem kenyérkeresetböl dolgozik.
Nem azért, hogy zsebpénzelegyen, hogy férfiak között lehessen, hogy nadrágban
járhasson stb. (ilyen Vádak is elha.ngza.naknéha), hanem azért, mert hozzá kell
járulnia a férj keresetéhez. Minden tisztelet nekik! Nem is tudjuk sokszor,
hogy névtelen hősök között járunk, duplán dolgozó asszonyok között, akik
t~núgy elvégzik a napi műszak mellett otthonuk rendbentartását, házímun-

. t, fözést, mint azelőtt. Itt a férfiakn~k kellene több megértéssel fordul-
niok feleségűk felé éSnem várni állandóan mindenben kíszolgalást, hiszen fele"
ségűk is éppenúgy dolgozik, kenyeret keres, mint ők. Nem szégyen az asszony
munkájában sem segíteni. Egymás terhét hordozzátok! • .

Gyerme~. Áldás·e vagy teher 7 Ki fogja felnevelni őket és hogyan f
Itt két végletl'Ölkell beszélni. Az egyik, amikor a házastársak nem vállalnak
gyermeket és csak egymásért vagy a vagyonukért akarnak élni. Isten gondo-
lata. ellenvaló, mert Isten akarata, áldása. a gyermek, a gyermekek. A gyerme-
ket nem váJla.l6kkülönben magukat is megfosztják a gyermeknevelés boldog.
ságá.t61,Isten nevel6 iskolájának minden áldásától. A másikvéglet "afelelőtlen
gyermeknemzés. "Ad QzIsten annyi gyermeket, amennyit akar", ez a mondat
sokszor férfiak részéről a szeretet törvényének á.thágáSa, feleségükben szülő-
gépet lá.tnak s nem tör6dD.ekfeleségük egészségével. lsten előtt felelősen, szere-
tetben vállalni a gyermekáldáSt 1 - ez itt a keresstyénség mondanivalöja.

LakÓ8kérdé8. Vé.r~on kérdés igazán. Kicsiny zsúfolt lakások, .albérleti
szobák, társbérletek, esetleg kűlönlakás keserítik meg háeastársak életét sok-
szor. Az egész kérdés bonyolultabb,. semhogy minden ágaozatára válaszolni
lehetne itt. Egy-két, gondolatot: Nemcsak városon, pláne a fővároslan lep.et
élni! Nem egészségesaz a Budapest imádat, amely sokszor itt a kérdés mélyén
rejlik. S ha már együtt kell lakni másokkal összezsútolódva, gondoljunk arra.:
Isten az emberi együtt·lakás kérdését megoldotta : Jézus Krisztusbsn mi-
közöttünk lakozott - s kibírta. Az6ta nem reménytelen ember és ember együtt.
lakáBa.,amióta. az Ige testté (emberré) lett és Iakozott miközöttünk. Hogy bírta.
:ki? Tudott szeretni, bocsátani' és önmagáról lemondani. . . .

•
6 Evangélikus Napu4-
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l,uZaiVar. Azelőtt' csak sakkozók ismerték ezt a szót. Ma mindenki kűzd
vele. Kevés a mai ember ideje, még annyi mindent kellene tennie. S közben
nem jut idő a másikra, a házastársra. Még áldozat árán is kell időt forditani a
másikra, 'előbb-utóbb tönkremegyvas a házasság, ahol nincs idejük ~ házas-
feleknek egymásra!' ,

A nemzedék probléma fokozott szerepe. Városon úgy jelentkezik, hogy az
új otthon rendszerint a régi otthon egy leválasztott azobája s a lakásban (kony-
ha!) együtt van az előző generáció a fiatal házasokkal. Nézeteltérés fiatalok
között először rendszerint a család miatt van."A te családod , .. ", "Nálunk ez
igy szokás ... ", ilyen kezdetű mondatok hangzanak el,erre .nagyon érzékeny a
másik fél. S fokozza a bajt, ha minduntalan beleszólnak az idősebbek. Két jó
tanács fiataloknak: Legyenek nagyon határozottak az idősebbek felé a saját
életük kérdéseit illetően és szeressek nagyon az idősebbeket akkor is, ha nino
csenek egy véleményen. Nincsen senkinek joga nem szeretni, A negyedik páran-
csolat kötelez ma is. - Faluhelyen ez a kérdés sok helyütt a falu-város kérdése
'ís, Fiatalok bejárnak a közeli városba dolgozni, az öregek maradnak otthon;
Két külön világ találkozik így. a családban. Pál apostol úgynevezett házitáb·
Iáit érdemes újra és újra elolvasni, neki volt szava a gyermekekhez és a szü-
-lőkhöz egyaránt "Ti gyermekek szót fogadjatok szüleiteknek az Úrban ... Ti I

is atyák ne ingerelj étek gyermekeiteket ... " (Ef. 6)
Külörinemtlek állandó -együttélése. Már az iskolában kezdődik sok helyen s

felnőttkorban a munkahelyen: ffodában, műhelyben, szövetkezetben foly ta-
tódik. Sokszor tízszer annyit van a feleség más férfiak között, mint a férje mel-
lett. Vigyázat, ez az arány sokszor hűtlenségre kísértés lehet! Józanság, nehogy
a féltékenység rabul ejtsen! Ezt a kérdést újra és újra napvilágra kell hozni a
házasságban. . . _

KönnyU, Válások. Sokan úgy vélekednek, hogy a válás magától értetődő.
Nem sikerillt az előző, most újra kezdem. A válás nem természetes, a 1:5űnmiatt
van, "keményszívűségünk" miatt, mondja Jézus. Sok kínlódás, gyermekek
lelki, testi nyomorúsága mutatja, hogy bizony nem természetes. De azt is
józanon látnunk kell, hogy vannak már megszakadt házasságok, ahol csak for-
mailag vannak együtt. A házassági három és négyszögek legalább annyira bű-
nösek, mint a válások. Bizony lehetnek olyan esetek, hogya válás csak tisztá.·
zása a helyzetnek. - Mindenesetre minden igyekezet először' a megromlott,
esetleg már' széttört házasság helyreállitása ,legyen! '

HitVestkeresó férfiak. Egy fiatal, az egyetemen nemrég végzett értelmiségi
igy panaszkodott nekem: Nő van elég, csak feleségnek való kevés ... Többet
.kellene beszélnünk arról, hogy ma is vannak boldog házasságok, hogy a modern
életbe is belefér a házasság intézménye, hogy az ilyen elkeseredett, sötétenláté
fiatalemberek nagyobb reménységgel nézhessenek szét,

Akiknem mehetnek férjhez. Statisztikai adatokszerint Európában csaknem
minden államban több a nó, mint a férfi. .. igy akaratukon kivül sokan pártá-
ban maradnak. Nagyon szeressük őket! Ne viccelődjünk velük. Ők meg, ha
tehetik, keressenek olyan foglalkozást, ahol egyenes mödon szolgáJllatnak
embertársaiknek, vagy gyermekek között, " _

Elrontott,életek. Októberben Bo fővárosban bemutattak egy olasz ssíndere-
.bot : Megperzselt lányok címmel. Jellemző eím. Bizony vannak megperzselt
életek közöttünk is. Komolyabba.n és nagyopb hittel kellene hirdetnünk a mai
embernek is : Nincs olyan mélyre süllyedt ember, akit Isten ki ne húzhatna a
mélységből. Jézus megérti, éppen nem vádolja, hanem szereti és menti Bo bű-
nöst. Szánakozik az emberen és segíteni akar és tud. - A házasság, családi élet
válsága tünet csupán, annak a tünete, hogy bajban van az ember. Isten éppen
a bajban levő embert keresi, ma is. < , '

;.' Hafenscher Károly
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. Be tudnánk-e' utazni, nem Európát, de az egész világot úgy, hogy
útközben minden vasárnap evangélikus templomba térhetnénk be isten-
tiszteletre? Érdekes kérdés s reá a feleletet megtalálni izgalmas fel!,l,d.at,hiszen
arról van szó: hol, merre élnek evangélikusok széles e világon? S legalább
röptében, madártávlatból feleljünk arra is: hogyan élnek, mín csinálnak a mi
hittestvéreink? Vegyük csak elő a térképet, vagy akár az iskolai glóbuszt s
induljunk útnak tüstént. ' .

Elő8zör ie ezomszédainkat lceressiilc géUkus templom haramqszaoa i8 hivo-
fel. Ez természetes, hiezen. távo· gat i.stenti8ztcTetre. S Irette a hegye8

lobbi tájakra rajtuk keresztül juthatunk völgYeB orBZágban, itt i8, ott i8 égnek
el. Ká1', hogy' erresokszor nem ügyllltek szökken egy·egy evangélikus templom
tÖTténelmilnk eorám ; pedig nyilvánvaló, hegye8 tornya. Persze jóc..,kán fai kell
hogy az kell legközelebbről érint8en lépnünk egyiktől a másikig, mert bi-
bennünket, ami a 8z01TUJZéd8águnkban zony 8Zétszórtan élnek ezek a hitte8tvé·
történik. S ez' kell, hogy leginkább érde- rek nagyon; szórványegyház ez a javá·
keljen ie. A. körülöttünk élő' népekkel ból. Pedig 291 800 lélekkel alig ki8ebb,
a kÖZÖ8tÖf-ténelmi múlt 80k. emléke fűz mint a miénk - oiszorü 8zinte egyedül
Ö8sze. Sorsumkat ö8sze/onta Isten aizal, képviBeli a protestantizmust Auaztriá·
hogya Duna-;Ti8za tájára telepített le, ban a ki8lét8zámú református egyház
velök együtt. Igy van ez egyházi tekin- mellett. Ez utóbbi szeroezeti egyl'égben
tetben i8. él az evangélikus8al. Oldözteté88el, sok:

E ló8zör északnak fordulunk. A zivatarral telje8 múltja terelte az egy8ég
c 8 e h 8 Z lov á k i a i eoamqé- kereeésének erre az útjára. Hiszen cealc

likus egyház tornyai i8merÓ8en integet~ 1918 óta lehet ebben az országban teljes ,
nek felénk. Ennek az egyháznak a 8úly· vallá8szabadságról, jogegyenlÓ8égrlJl be·
pontja SzlOVákiában van, szellemi kö. szélmi, -
zéppontja POZ8ony, teológiai fői8kolája Délnek tartunk 8 átlépjüka j u .
Modorban talált otthonra. Lélekszáma go 8 Z 1 á v határt. Nytlv, sze-
i8 ,szinte ugyanannyi, mint a hazai rint négy egyházteBtbe tagol1.,VJél itt a
evangélikus8ágé: 430000. Ki8ebb8égi maroknyi evangélikU88ág. A horváth
egyház ez i8 ée szórványegyház. Vezetői nyelvű 11150 lelket 8Zámlál Popp

. gyakran jártak nálunk, kapCBolataink Edgd-f esperee oezetéséoel, a szlovén
egyre szoroeobbra fonódnak é8 bizo- 23240 lelket (K0vác8 Károly esperes ),
nyára még 80káldáBt hozhatnak. Sok a szerb nyelvű 8540 (Boetorec Ferenc
gyülekezetének magyar a 8z01gálati ésperes ) , a szlovák nyelvű 57330 lel-
nyelve. ket. Bizony kevé8 ez ée naqyon szétszór·

Él C8ehszlovákiában még egy rnáBik tan élő ki8 egyház. Mégi8 él lJ annak
evangéliku8 egyház i8 : a 8 til é - szám08 felét adja. Élénk kapcaolatokat
zia i evangélikus egyház, SO 000 lé- tart fenn a m1ág evangélikusságával.
lekkel. Nagymultú egyház, 80k üldözé· Rom á n i a.következó ezomszé-
8en, viBzontagIJágon át őrizte meg Ó8ei . dunk. Két evangélikus egyház i8
hitét. s , . . él itt, különáUó életüket év8Zázad08 tor-

Utunk következő állomása nyugati ténelmi fejlődé8 alakította. Egyik a
közvetlen szomszédunk. A u II Z t • mag y ar (35 000 lélek), nií:f8ik a

ri a. Va 'on a béCBÍ híre8 necezetes 8 z á 8 Z (180 000) egyház. Argay
Szent I sttJán!templom bosalma« tornya piiHpök dU az el8ónek. élén, M iiller pÜB·
árnyékában élnek-e evangélikus atyánk. 'pök a másiknak, Lelkészeile utánpótlá·
fiai? Él116k bizony. Az egykoriCBá8Zár· Báta nagymtllt~l koloZ8vári' közös prn·
város középpontjában - vaBárnap eoon· teBtánB teológiai akadémia bizt~ítja.
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Ezer, sz& Hlz1. össze egyházunkat az
erdélyorBzági evangél-iku,qsággal: a val-
lásezabadsáqért; nemzeti -függetlensé-'
gért, emberi felemelkedésért víVlllt szd-

- zados lciizdelmek dicső története, nagy-
nevű erdélyi protestáns [ejedeimek. ve-
zérletéoel, S a magyar és európai műoe-
lődés történetében nem egy lap őriz
drága emlékeket,
Innen bizony 'nagyot kell lépnünk

s ugyancsak sietnünk,. ha a leg-
közelebbi evangélikus templomot el akar-
juk émi. Len gye lor s z á g utunk
következő álloffl!isa, Ebben a nagy Iciter-
jedésű .országban nem 1'.s kicsi evangé-
likus egyház él: 220000 lélekkel.
Persze a nagy katoliku« tömegek között

, ez a szám elenyésző, Kisebbségi szor-
vdnyegyház ez is, mint a legtöbb enan- .
gélikus egyház Európának ezen a felén.

. Nyelvében is meqoszlou (lengyel-
német) , történelmi múltjában sem egy-
séges, de eggyé kovácsolják a jelen
feladatai és a jövő reménysége. 1922
óta teológiai főiskolája is van Varsó-
ban. PÜlJpökúk, Kotula, nálunk is is-
1JWrő8.Sietnünk kell, ha utunknak végére

akarunk é1'1l,i. ASz o v jet -
ész t köztársaság területén 350 000
evangélikus él, Kiit'it érsek kormá-
nyozza őket, A Szovjetlett köztársaság-
han meg éppen 600 000 lelkes az eoan-
géUkusság. Ersekük TmB az észt érsek-
kel. együtt nemrégiben járt Ameriká-
ban ee kérte a két egyház felvételét a Lu-
theránu« Világszövetségbe,

Átkelünk a tenqerszoroson. s mária
ott vagyunk az ezer tó Q1·szágában.

Fi n n o r s z á 9 eoanoéliku« egyhá-
zat, úgy véljük, nem kell bemutatni.
4 225 000 lelkes egyház, szmte az egész
fmn népet magá15an foglalja. Igazi nép-
egyház. Végre egy olyan országba érkez-
tünk, ahol a lakosság 95% evangélikus.
Ez a kedvező helyzet nagy feladat és nagy
felelősség. Sok százévelJ ő8i széT.·esegy-
házak - itt nem völt törökdúlá8! -
gazdag, szines liturgia, kegyelettel ár- .
zött hagyományok: a múlt örökBége. A je-
len eleven egyházi életéről az e'bredési
mozoabmak: beszélnek, . hatalmas ének-

- kincs, kiterjedt missziói munka. A finn

8'4

tengerésznemzet s (tUg találunk föld-
részt, ahol ne bukkannánk fmn misz-
sziói munkára. - Itt sem időzhetúnk to-
vább, de azt még meg kell mondanunk:
talán ezzel az egyházzal legmelegébbek a
kapcsolataink. .

Ismét .hajóra szállunk 8 meg 8em
állunk' S v é d o r 8 Z ági g .

Az evangélikulJ észak orezáqaibom. nul"
templomot se találunk csak evangéli-
kust : nemcsak vasdmapról vaJJárnap-
ra, de napról napra másilcba mehetünk.
Hatalmas román élJ gót 8tílusú székes-
egyházak, B fenn a lapp tájakon furcsa
kis [atemplomok, amik az erdélyi fa-
tornyos egyházakra emlékeztetnek. Svéd.
orszáq 7290000, Norvégia 3155000,
Dánia 4 304 000 .eoomqéliku« lélekkel
- 8 e számok mindenütt ezinte az ország
lélekszámával azonosak. Ezek a nemze-
tek még a reformáció kezdetén lettek
evangélikusok és ellenreformáció nem
zavarta a béké» fe7'ZódéBfolyamát. Ezért
tudtak megőrizni annyit a régi egyház
hagyományaiból egyházmtlvészétben,
éneklcinosben, liturgiában, egyházsze1··

vezetben. Gazdagok; megelégedettek.
- Nagy missziói munkát fejtenek ki -

az ellJŐ evangélikus misezionáriueok
annak idején Dániából indultak: út-
nak - hatalmas intézményeik vannak:
szeretetháealc, teológ·iai főiskolák, n6p-
jőiBkolák, missziói otthonok:

S ezek a hagyománytisztelő, kis8é a
múlt felé fQ1'dulÓ egyházak egyszerre
szembetalálták magukat a modern gaz-
dasági. társadalmi élet problémáival.
Európában Svédországban van a leg-
több autó, hatalmas, fejlett ipari élet -
a "fehér szén" (vízieró) országaiban
8zmte minden villanyerőre élJ gomb-
nyomáara m{1ködik. Nem kis feladatok
várnak itt az egyház számára, érdekes
élJ izgalmas ez a találkozá», A végletes
ellentétek földje is ez: .tengerparti nagy-
városaiban, kikötőiben a világkereske-
delem, üzleti é8 kulturális élet éreerése
lüktet - fenn a magas északon, kutya-
ezánon, suoipon, rénszaroasioqauol kö-
zelíti meg a lelkipdsztor szét8Z6rt híveit.
Innen indult el 8 Söderblom érsek nevé-
hez fazödik a lutheránus egY8ég-moz-
galom, melyból a világszövetség kifej-



iMitt s azóta is egyhki ~ghmieren.
ciák. kediJelt sdnhelye Stoekholm, Osló,
Kopptmhága. N agyhírll egyetemeken
a Luther·kutatás kiváló tudósai mílve-
lik az evangélikus hittudornálnyt. De a
fényes templomokban bizony jÓCBMn
akad üres hely vasárnaponként. Északi
hittestvéreink 11J.~t·folytatnak hatalmas
kii;tdelmet a gyülekezet meqeleoenedé-
Béért. Isten bizonyára megáldja fára-
dozásukat.

Ismét .hajóra . 8%áUunk_.s eUJttün~
. kitárul az Atlant~·óceán. KUl

szildáB sziget a célunk: l zia n d .
Különös ősi világ, a Mvfzíl mTWforrá-
sok, kopár fennsíkok, gleccserek földje.
Lakói a legeruMs hírll hajósnép, a
vikingek büszke, bátor utódai 8 mind .
evangJJikusokl 140 000 lélek, a sziget
egé8z lakossága. Egy püspök kormá·
nJozza őket, tavaly ünnepelték a keresz-
tyén hit felvételének 900 éves fordulóját.
Többet volna érdemes róluk tudnunk,
hogy jobban megszerethe88ük őket. . .

A kis szigetről a nagy szigetországba\'
visi hajónk: Angliába érünk.

Az ország lakosságának többsége pro-
testáns (anglikán ée református), de az
evangélikusság lélekszáma alig '30 000.
Ezek is jórészt bevándorolt"idegeneMől :
8kanditnávokból, németekóől, magya-
roMól állanak. Pedig Anglia refgrmá-
cióját kPzvetlenül lutheri hatások indi- .
tották el. MégiBezen a földön az-európai
kontitnenstól eltéróen, önálló utakon
fejlődött ki a reiormáciá egyházának
élete.
ÁtkelVe a lWnyökcsatornán partra-

lépünk fra n c i a földön. A
mdaik nagy reformátor, Kálvin hazá·
jában korán jelentkezett a lutheri refor-
máció .:...mégis napjainkra csak törpe

, kisebb8ég maradt. Két szervezetben él,
egyik a fra nc i a o r 8 z ági evan·
gélikus egyház ( 42000 lélek), másik az
iítször ekkora els z á 8 Z i evangélikus

. egyház (241000 lélek), ez utóbbi rész-
ben német szolgálati nyelvíl. Számará-
nyán meseze felül meqbecsült é8 tekin-
télyes ez a kicsiny evangélikU8!Jág a
francia közéletben - mint általában az
egész francia, többségében református,

,-

protestantizmus. Az el.n&.d egyJuk
nagy fia Albert Schweitzer dr, az
"őserdő orvosa".
Két szomszédorBzág: H o II and i a

é8 Belgium. Előbbiben
60000 lelkes eleven életet e1ő kis
evangélikus egyházat találunk, nagy
református é8 részben katolikus többBég.
kÖZöu. ·Az utóbbi, Belgium, Európá-
nak talán egyetlen országa, amelyben
nincsen evangé.likus gyülek(zet. Pedig,
iu égett4k meg 1525-ben a lutheri refor-
máció első vértanúit, Brűsezelben, akik-
nek emlékére Luther dalt is költött.

A t u x e m b u r g i nagyherceg8ég
4400 lelkes evangél'ikus egyháza

az egyetlen, amely Európában a "pro-
testáns" megjelölést viseli nevében.

Sv á i c , a harmadik reforinátor,
Zwingli hazája, többBégébenrefor-

mátus, Earmadában katoliku». Evangéli-
kus mindössze 2500 lélek, azok is jórészt
külföldiek, beoándoroltak, Genfben éB _
Zürichben találunk evangélikuB .temp-
lomot,
N é m e t o r e z áq ,következik, a

lutheri refcmn4J;w hazája. 18
egyházkeriiJ.etben 20 500 000 evan-
gélikus él a "Németországi Egyesillt
Lutheránus Egyház" szemezetének kere-
tében. Ezenkívül a~ Unió egyházának
13 egyházkeriIletében mintegy
21185 000 evangélikus tagja van. Osz-
szeBen tehát több mint 40 millió evangé-
likus egy ország területén! Nagy a vál-
tozatoB8ág is. Vannak pÜBpöki 8 van-
nak konzisztoriális szervezetíl egyház--
kerületek. Vannak nagy evangélikus
.tömbök ée vannak katolikus többség kö-
zött élő szórVányegyházak. Itt vim az
egyházi diakónia szülóhazája, itt léte-
sültek az első misBziói társulatok. Közel
kéttucat teológiai fóiskoldja az evangé-
likus hiUudQ.mány megannyi fellegvára.
Itt születtek meg az evangélikus hitval-
'M8i iratok: Luther Kd.téi, az ágostai
(augsburgi) hitvallás, s a többiek Í!l;
Itt mílködik a legátfogóbb evangélik1.l8
8egélyszeTVezet, a Gusztáv Adol/ról el-
nevezett. - Egyházunknak mindig
élénk kapcsolatai ooltak: a német evan-
gélikU88ággal - attól az icMtól fogva,

86



hogy Luther magyar tanítvdnya~ wit-
tenbergából hazánkba hozták a? evan-
géliumi tanítá8t.

Lassan kifutunk Európából. Az
öreg földrész déli felének országai

várnak már csupán: átkelünk az AI-
pokon. sIt á 1 i a kék ege alatt talál-

- juk magunkat. Itt "minden út Rómába
vezet" - vajon akad e hely az evangé-
likusság számára? Igen! Itália 8ajá-
t08an jellegzetes protestáns felekezete
ugyan a val den 8 egyház - VaId
Péter egyk9ri előreformátor nevéről el-
nevezve -_ de azért van "E v an g é -
1 i k u 8 - lu. the r á n u 8 egy ház"
is, 4251 lélekkel. Persze tagjai ennek i8
j6részt nemzetközi ö8szetételűek" akár
Angliában. 1956 óta saját lapjuk is
van a "Sola [ide":

A 8 P any o lor 8 z ági evangé-
likus8ág nehéz helyzetéről sokat.

olvashattunk egyházi lapjainkban az
utóbbi iáőben. ,T.7ldözteté8ük egyik kg-
8úly08abb eseménye a madridi teo~ógiai
tanintfzet bezárása volt. Ez még ma is
zár olau. áll: Eliedmer Tivadarnak, a
belmisszió nagy munkásának fia mű-
ködött itt lelkészként a múlt 8zázad má-
80dik felében. \ A epanuol evangélikus
egyliáz magában foglalta {IZ ö8szeB pro-
testáns csoportokat. A polgárháború
előtt (1986 elött) lelkészeinek sZáma
mintegy 80 volt, ez a szám azóta felére
csökkent.

por tu g á 1 i á b an külföldiek-
, - ből, többnyire németekból ala-
kult -egy kicsiny evangélikus gyüleke-
zet, Eieeabonban: Lelkésze évekig a
Gustáv Adolf ezeruezet jelenlegi főtit-
kára dr. Gennrich volt. Tagjai között
egyre több a portugál.

'A Földközi tengeren - átkelve A f -
ri k a földjére lépünk. Nem egy más
országba, hanem más föld-rtÚJZre.- egy
egészen más világba. A távolságok
óriásiak. Hétmérjöldes csizmát kell
húznunk, ha vasárnapról vasárnapra
el akarunk jutni egyegy evangéliku8
templomba. Mert bizony nemcsak lakat-
lan, 8ivatag ée őserdő területeken kell

- átvergOdnünk, hanem a lakott oidéke-
ken iB nagy pogány és mohamedán
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tömegek között elszortom élnek az evatt·
gélium hívei. Hála Istennek azonban
a miBszió munkájának gyümölcseként
itt iB ott iB ifiú - éveik 8zámára nézve,
de hirben gyakrannagyon iB érett -
egyházak támadnak, "mint, gyökér a
száraz földből". Az 1955-ben a Küi- •
mandzsáró havas hegyének tövében
Mflranguban tartott ö8szafrikai konje-
rencián 168 kiküldött közül 161 bénszü
lött afrikai volt, közöttük egy hires törzs-
főnök, aki ma - híres igehirdető. -De menjünk sorjában. Evangéli-

kus egyházat találunk T a 'll, -

g an y i k á-b an (Kelet'Afrika)
105 647 lélekkel, M a d a g asz kár
szigetén több mint 200 000 lélekkel,
B 1'Í t Gu a y a 'll, á b a 'll, (7000 lé.-
lek ), >EJ thi ó p i á b a n. (Abesszínia)
20 000 lélekkel, Fra n c i a egye 'll, -

lítói Afrikában é s Kame-
l' u n ban 2800 lélekkel. Li b éri a
áilamban 8800 lélekkel, Ni g éri á -
ban 8000 lélekkel. Dél-Afrikában
közel 600 000 evangélikus él, a külön-
böz.ő miBsziói társulatole által szeroezett
gyülekezetekben.
Búcsut intünk -a _fekete földrbJznek:

a két A '1ft e r i k:a következik.
Észak-Amerika evangélikU88á-,
gáról ebben az esztendóben a minnea-
poliBzi, világgyűléssel kapcsolatban'
olyan sokat hallottunk, olvastunk egy-
házi lapjainkban, hogy most csak: a leg-
fontosabb adatok ismétlésére ezoriskoz-
hatunk. Az Egyesült, Allamokban -több
egyházi szeroezetben öS8ze8en mintegy
'7 milliónyi evangéliku8 él. Ebben a
számban a kanadaiak lélekszáma is
benne van.
Dél - Ame r i k a a "legkiuoliku-

sabb", az egykori spanyol világ-
birodalom szellemi örökségének 80k
tekintetben folytatója. Mégis - vagy
talán éppen ezért -, az utóbbi éVtize-
dekben. ugrásszerűen nó itt az evangé-
likusság s általában a protestánsok
száma. Nemcsak be,vándorlók növelik
a gyiflekez.eteket, hanem egyre inkább
"bennszülött" dél-amerikaiak is. Nem
csoda, hogy ez állandó nyugtalansdggal
tölti et az eddigi "uralkodó" .egyház kii-
reit. Ezért halljuk egyre másra olyan



t'87!,dszah&1yokn.aka Idreit, am;'k nehe-
zen egyeztethetők ö8sze a va~Td.azahad-
aággaI. MVndennelc ellenére ÚZ eva!ngé·
likusság Bzáma egyre nó. '

A r gen t in á ban három egy- _
házi szervezetben beszesen. mintegy

, 120 000 evangélikuB 131. B r a z í l i á -
ban közel 600000! OBilében
25 000 ,O o 1u m b i á ban, ahon-
nan iildömek aggasztó hírei érkeznek
az utóbbi években, mVndö8sze 3000 lé-
lek. A többi dél amerikai államban szét-
szÓTtanél pár ezer evangélikus. Ezek az
egyházak hatalmas támogatáat kapnak
az evangélikus világszövctBégtól ée a
Gusztáv Adolf-szervezettől is. Lelké-
szeik köz6tt több hazánkfia is akad,
egyikök az ottani lelkész képző fóiskolárt.
ÍBközremílködik.

Ne feledkezzünk meg a maroknyi -
_4000 lelkes ....: m e x i k ó i evangéli-
kusságr61 sem.
H 68BZÚ út áll előttünk, a .legfiata-

labo Világrészbe, A u B Z t r á -
1 '"á b a tartunk. Ösezeeen._ milJÚegy
100 000 evangéliktuJ lakik itt két egy-
házi szeroezetbe tömörülve, ak·ik közül
egyik a LUtheránus VilágszövetBégnek
is tagja. Életerós, ifiú egyh:ázak ezek.

Utunk utolsó. állomása: Á z 8 i a .
"Forradalomban élő 1>ilágréBZ"

írja róla R. Manikam pü8pök. A világ
lakosságának fele itt él. Vajon mennyi
közöttük az evangélikus? Kezdjük szem-
lénket a 'I'áool-Keleten, J a 'lJ á 'll b a 'll

vagy hét szervezetben iieszeeen. 10000
evangéliku8 él. 1n don é z i á ban
a batak egyház közel 70,0 000 lelket
számlál! Itt munkálkodott 50 -eszten-
deig Nommensen Lajos, a nagy miez-
szionárius, Az ázsiai földt'é.'IZleonépe-
8ebb evangélikw; egyháza ez. Kín á - .
ból nincsenek biuoe adataink, de a
legutóbbi számlálás ezerint TaÍ'lHinnal
ée Hongkonggal együtt mintegy 200 000
evangélikus él itt ezercezeü egyházi éle-
tet. U i -G u i n e á ban tavaly óta

van <má1l6 evangélikus egyház: 150 ÓOO
lélekkel.
1n d i ára gondolva mVndjárt a

tavaly ősszel nálunk ie járt Rajah
Manika1.n püspök mosolygós arca jut
eszünkbe. O a tamul egyház első hindú
püspöke, .52 000 lelket ptÚlZtorol püs-
pöki székhelyéről Trankebárból. Itt
szállt partra 1706·ban Z,iagenbalg Ber-
talan élJPlűtschcui s ezzel megkezdódött
India mÍ8szionálása. Ma 10 egyházi
ezervezetben. több mint 600 000 az-
Vndiai evangélikusok lélekszáma. ((Jsz-
szehasorüitásul; India 300 millió lako-
sából 10 mülió a-kereszujén ),

A mohamedáa: Közép-Kelet orszá-
ga-wan mint - csepp a ten.gerben él az
evangélikusság: J ord á n i á b a '11-

1200, 1z r a el ben 100 lélek,

.H 08SZÚ -vi!4'gköriiU - utunknak vé·
gére értünk. A vüágnak l!Zinte

minden zugában találtunk hittestvére·
ket. Ha nem ÍB.könnyen., de azért f,'asár·
napról vasárnapra evangélikustemp-
lomban hallgathattuk az igét. Égbe-
nyúló, éoezredes tiómokban, modern
vasbeton·üvegpalotákban, /ehérfalú fa.
lUsi lcis templomokban, pálmalevél/eo
delíl bambuszkunuhokbon; Sok nyel-
ven., sokféle i8tentÍBzüileti. rendtartást
i.ame;rhettünk meg. Különféle szeroezei-:
ben élnek az evangélikusok a világ- kű-
lönbözó táján: püspöki ée koneieaá-
riumi, zsinati ée zsinat-presbiteri ol-
kotmány ezerint. Gaz4ag hagyornányú,
nagy multú egyházak mellett élnek a
mÍBszió gyümölcsei, az ifjú egyházak.
Allamegyházi és népegyhdzi rendszer
mellett a szabadegyhdzi szeroezeul, né·

.hol kisebbBégi sorsban, elnyomatásban
élő sz6rványegyházak. A 80k különféle·
8ég mellett azonban oS8Zeköti őket az
evangélium tiszta hirdetésére való tö·
rekoé«, a közös hitvalmok Ieincee, az
Agostai Hitvallás és Lutfu:r Kátéi.
Mindezekben az ósi ée mVndig új evan.·
géUum. .

Groó Gyula

475 é V vel eze 1 ő t t ,
1483. november lO-én szüietett
Luther Márton.

25 évvel ezelőtt, 1933.. ianuár-
jáhan ind'l11t meg az EV(1ngélik'l1,s
Elet. -
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'rodalom
REMÉNYIJ< SANDOR

Irta: Szalatnai Rexső

Állok nagy erdő-csendem közepén,
Búcsúztatom a hulló levelet,
S tudom, hogy ezzel itéletet mondok,
Itéletet e vak vUág felett:
Mikor a lét piUér~i inogtak
És mint II viasz, minden elhajolt,
Egyetlen, ércnél szilárdabb valóság,
Egyetlen tett: a Mitő álma volt.

A költó, aki e sorokat írta, határozott, kemény [ellem s úgy tűnik fel, túlontúl
önhitt is, hogy a világ legnagyobb valóságát a poétai álmokban látja.

Lehet-e ilyet mondani, mikor minden érzékezeroiunk ezerezeresen. megcáfolja ezty
Lehet-e köttó, akire nézve a kiilső világ nem létezik? Van-e hitele annak, aki mon-
da1iivalójából Bzáműzi a realitáBt? Reményik Sándor, akiről BZÓvan, nem volt im-
hitt költő e valóban távol állott tőle az a szándék, hogy olvasóját eloezeese a kézzel-
fogható és érzékletes világból. A költő kiildetése az embereknek szoi.. Reményik ezt
nagyon jól tudta. Nem különült el az emberektől, csak ószintén elmondta nekik, mit
élt át.' !ÍtéUe a magyar lelkek összeomlását, az érzékeken túl való dolgokat, a gyászt,
a fájdalmat, látta a két<Jégbeesést B bátor. JSzemléletesBéggel rámutatoü a köUói ige
erejére, ci lelkeket egybeterelő, vígasztaló és fölemelő e1'őre, Evvel indult. Érezte.
hogy ahhoz a nemzethez tartozik, amelyet néha a költők nemzetének szoktak: nevezni.

De nem 'Volt álma., nem volt ezaoa, melyen ne éreznék: a meggyőzódéB erejét,
a valóBág hitelét. Ileménuik: Sándor magatartását hosszú belBő és. külBó

ezenoedésel« t'i·zOO égette ki oly tisztává, hogy minden: vallomását elhihetjük neki.
MagányoB, elvonuló költőnek indu~t, aki a czépBéget többre becB"Üliaz éle.t minden
boldogBágánál. S Erdély költclje lett belőle, hős é« aszkéta, akinek az élet harcot ren-
delt osztályrészül B nevelőmunkát az egész nemzet Bzámára. Küzdenie kellett tehát
eredeti költő-alkata B természetes hangneme ellen, hogy teljesíthesBe [eliemertezere-
pét, Soha nem hagyta el Bzülőföldjét, osztályosa maradt az erdélyi eorsnok. Holott
szioeeen vonult volna oissza a havasók csöndjébe, mint valamely ritka m·adár.
Tűnődő merengéséból az első világháború verte fel. Erkölcsi erővel szólott akkor
Reményik Sándor a Végvári néven írt híres-nevezetes költeményeiben. Búcsúzott is
és tiltakozott ie, biztatott is, de főként a lelkiismeret furdaló hangján beszélt, hogy
nem becsültük meg magunkat. Végvári ké8őbb elnémult B Reményik ezt írta a hall-
gatás okául:

Nem a mi dolgunk igazságot tenni,
A mi dolgunk csak: igazabbá lenni.
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Ez' volt az (j ezerepe: igazabb magya1t nevelni, igazabb embert magyaruL
Erre a feladatrf1. adta fel egész életét s egész költé8Zetét. Nemzeti becsüle-

_tünknek e a kisebbségi magyar küldetésén,ek ts hűségének megszólaltatója lett. Fel-
adata bizony nem volt könnyű., Látnia kellett Erdély nehéz éveiben, azel8ő politikai
szenvedélyek elC8itulá8akor, hogyan ferdül el az emberek jelleme, milli könnyen válo
tanak nyelvet és lelket honlitá1'8ai, az anyagi érdekek közt hogyem:mállik el a ge'
rinc. Roppant szenuedett mindezek miatt. Agyában ott élt egymÓ8 mellett az eez-
ményi tökéletes8ég: a Szép8ég, az Isten, az - EgY8ég, az Emberi Erény.
S kéznyújtásnyira látta az eszmények rút kifmdítottját. Mitévő legyen: Ebben hitt,
amazt pedig tapa8ZtaJta. Sehol ö88zhang, sehol tökéletesség. Diból, érezte, hogy
menekülni kellene, elvégre a költő dolga nem éppen az emberek dolga. De maradt II
megkeményedett. Bírálni kezdett a legmaga8abb fórumról, a vers sorat'1Jól,s nevelt'
szándéF,talanul és azándékkal erdélyieket éeErdélyen kívűlieket, minden magyaro-
kat. S midón Erdély egy része am&!odik világháború alatt ismét Magyarországhóz
került, Beményik fJándor határozottan és megalkuvás nélkül szállott harcba az új
kisebbségért, 'il románokéri, megbélyegezve saját nemzete helytartóit és balga mód-
ezereis. Akkor szembefordult Búdopesttel;9 számonkérte' mind. az erkölcsöt, mind a
hagyományokat. '

Költészetének ezért egyik vonása az igazságosság. Olyan érzékeny itt a
, Beményik-ver8, mint a legfinomabb mérleq. Nem torpan meg attól, amit

lát, pontosan leírja, hogy riaeszon, mint a félrevert harang. ' ,
Ez kemény, szigorú, ítéló hang. Aki nemzetét siereti, nem szeretheti könnyel-

műen, mintegy cigányzenével körüludvarolva,. Aki építeni akar, ceak: biztos és,tar-
tós anyaggal kezdheti el,a munkát, különben minden ismét öS8zedől•. A költő szigo-
rúsága mögött ez a gondolat állott. '

S önnön magát nézve, a költő szerepét viz8gálva, azonos tanácsot dd magá-
nak e testvéreinek: "Mert annak jaj csak, ki magának él, És annak jaj

C8ak, ki magának szenoed;" A költói vallomás, ha szenved/8MI fakad iB, s ~
C8Upánörömteli pille-szárnyalás, hitvallás iB nemzeti ezerep, Az igaz oer«: "Egy
nép szájá.an bet,evöfalat .•. Asztaláldás mindenki a8ztaJán." Ezt a népet pedig iS
iB műveltnek" ízléssel tájékozód6Mk, egyénenként becsületesnek, erények dolgában
teherbírónak kívánja. Ismerte társadalmi rétegeinket, tudta a magyar cealádok:
hibdit is erényeit ie. Költészete egyenlíteni akar s erősíteni a jó hagyományok al{1,'P-
jáno Hangja aÚTt sokszdr olyan bizalmas, mintha C8alddi körben szólna. Innen az
egyszerűség éetermészetesség ebben a költészetben. S azért nyugtató, hihetd, kiegyen-
Utó líra a Reményik Sándoré. Reményik 'nem ragad magával, hanem kirakja eléd
az érveit s ezek az érvek olyan meggyózók, hogy el kell fogadnod a költó tanáCBát.
S ez a tanáCB,más tanáC80któl elkiJlönülve, szép is. A köZtóa legegy8zeTÚbbesz/W.
zökkel iB sz;,ntelen szépségeket teremt a sz,dkre szabott s vígnak aligha mondhaJ,óélet
anyagából. Neki elhihetiük életünk magyarázatát, neki elhihetjÜk, ha mondja, hogy
élni és dolgozni érdemes, mert ebMl fakad az élet értelme.

Köztudomású, hogy Reményik Sándor modern vallásos lírikusaink közé
tartozik. Hite nem magátólérte~dóen fakadt, küzdelmek árán jutott el

hozzá, akárCBak Ady, ak'i szinte elégette testét, hogy az Illés szekerére jusson. Bemé-
nv.ik is "hitetlen:ill his.z': 18tenben, mint A?y. K!iz~ vele, via8.kodik, két~dik a: túl-
világban, meghökkeno tdézeteket vála8zt k'/,a Bibltából verse'/,elé. MéguJ, e küzdé·
lemMI jó a béke s találkozása Isten kegyelmével. Reményik egyik legvallásosabb
kCltónk. "Nem akarom é8 mégiB minden versbe a Te nevedet építem bele, Isten, holt
szívem éM Istene" - írja egyik költeményében. Nem hagyható itt megemlítés nél-
kül, hogy ezt a hitet egy barátnak és Isten szolgájának is kiváló ember táplálta
Remény'ikben: a kolozsvári evangélikusok legendMlelkésze, Járosy Andor. Nagyon
örülünk annak, hogy a pr0te8tán8 világ kezdi megismerni az utóbbi években Bemá- '
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nyilc vall&08 költészetb, ahogy ezi:a mVn.den oldalrólleibukkanó idegen nyelvd [or-
dítások bizonyítják. Re-mémyik Sándor azok lcozé tartozik, akiknek a gazdag hagyo-
mányú, jogokért ée 8Zabad8ágért harcoló, 'lelkÍÍ8meretet és szellemet kifejező magyar_
evangélik~8ág i8mét nagy élménye volt. ,

Ez a kplt./J a ezerelemben nem tudott feloldMmi. Nem iemerte a gyönyö-r fa
szenvedély hullámveréseit. Túlságo8an élesnek találta a te8ti8éget. Sze-

relmi hang csupán élete vége felé-található költé8zetében, de az i.lJm11,yentúlfiTwmult,
majdnem platonikus érzés. Reményik azonban sok ver8ében szól a nórő18 nem úgy,
mimtha nem i8merné. Jól ismerte é8 fölemelte, mert a nőben a férji'tökéletes8égének
eazményi lehetóBégeit látta. A8szonyokról, lányokról szóló verseib61 egy nemes nő-
nevelé8 kiJrvonalai érezhetők. Művelt, vígasztaló lelki társakat látott a nőkben, akik.
nek testi szépsége ie a ffJTmakényes lélek követelménye, mivel nem bír együttlenni
avval, ami TÚt é8 tökéletlen. A női arcok közt kiilihi eugár esik a költő "angyalarcú
édesanyjának" /arcára_ Ez az arc ragyog igazán. A Szeretet arca, melytől mVrukn
szürke arc fényt kap, élni kezd.

Ha elfáradt az emberek közt, felkereste a hegyeket. Szerette Erdély szép vidékeit,
e a hegyek újra meg újra formálták .Reményik Sándort, Mindig kiegyenesedve tért
vissza a havasokból, derű« lélekkel, szárnyaló hittel. ,-

Isteneimmé nőttek a hegyek,
,És. súllyal tették vállamra kezük
Külön sor~ú itthoni emberek.

[gy dalol egyile ,veraében, é"eztetve Vélü~k, hogy minden, ami a költőben
megfogan, Erő es/Szépség, Jellem é8 T'tsztaság, ezekért az emberekért van,

akik itt a hegyek alján küzdik végig kis és nagy harcaikat. Azért mutat rá lelkese-
déssel az erdélyi hegyekre, erdőkre, az emberi 8zabad8ág megközelítőire é8 neve·'
lOire. A táj megnyilatkozá.lJait Reményik ö88zeköti a szellemi erő jelenségeivel.

Ez a nemes fa gáncstalan költő, aki amihez hozzáért, azt nyomban átszellemi·
tette, mint már mondtam, a magyarság ki8ebb8égi életkeretében élt. F'elelŐlJ1'U3k
érezte magát mindenért, ami a kisebbségi létben nemzetét jellemezte és meghatározta.
Nem könnyed vigasztalásokat mondott a verítékező homlokok miUiói közt, hanem
eligazító örök gondolatot kri8tálYOBított ki, midőn édes anyanyelvünk:rIJl szólott
mindnyájunkhoz, apákhoz fa anyákhoz e (Jyermekekhez. Bár sokan ismerik, el-
mondjuk itt újból egyik ver8ét ..

AZ IGE

•

Vigyázzatok ma jól, mlkor. be8zéltek,
És áhitattal ejt8~tek a szót,
A nyelv ma néktek V~g8ömenedéktek,
A nyelv ma tündérvár és katakomba.
Vigyázzatok ma jól, mlkoEbeszéltek!

E drága nyelvet porrá ne törJétek,
Ne nyúljon hozzá avatatlannl
SenkI: ne szaggas8átok szirmalt
A róz8afának, mely hóban virul. .
Úgy beBzéljen ma kiki magyarul,
Mintha Imádkozna,
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna!
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:ts aki költő, az iegyen király,
És pap~ éspróféta és, soha más,
Nem illik daróc fíípapi talárhos,
S Jti.rályi nyelvhez koldus-dadogás.

Vigyázzatok IDa jól, míker beszéltek, ,
Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely,
Ki borát issza: Élet borát issza,
Előre néz s csak néha, néha' vissza,
S a kelyhet többé _nem' engedi elt

Nyélv~en ,él a nemzet, ele nem akármirW nyelvben. S ez - ne értsük félre ,--
nem egy nyelvtiaztasági mozqalom oerse, hanem a leqoeceesedmek, amit az

életben kapunk, anyanyelvünknek védöpajz8a. Senki jobban nem látta, mint ez .a
kisebb8égi költő,cmilyen észrevétlenül, zokszó nélkül hal el az anyanyelv 8 ez a,halál
olyan alattomosan forog köztünk, hogy alig vesszük észre közeledtét, csak midőn már
pueztit, akkor ocsúdunk.. Oly kevés az, amit figyelmünkbe ajánl, oly szerény a fel-
adat, amire ösztönöz, hogy a népek nagy li falánk gerjedelmei közt, midőn hegyek és
folyók tjlnnek el a szemhasáron, a magyar költő mindöBsze azt kéri, szépen ejt8Ük
a szót. De a költő tudja, hogy evvel maradunk meg mindnyájan, kit sem sértve kij~
rűlöttünk, egy szellemi nyájban, egyiruMt melenqetoe, nem szétszórva,.

A kisebbségi lét : nehéz élet, de küldetéaevan, .mert a valóság értékére tanít.
S ez a tanítás a legelBő a magyarok megtanulnwalói közt: Reményik Sándor
kei-esztyén emberies8ége ~bból a kisebbségi magyar Bor8ból származik 8 nincs benne
semmi álcázott, semmi rejtélyes. Meg kell maradni a szülőföldön, mért csak ott le-
hetsz boldog és ember, még megterhelve is. Reményik 8zülőföldje nem Ady nag,y
országa, nem Jókai, Mikszáth és Krúdy regényes magyar paradicsoma, }ÜJm.em
csak aKarsztok pöttőmke' sziklás földecskéje. Ott uessiik: meg magunkat, ez meni
meg, ez a talpalatnyi hely, amelyen apá'ink mozdulatával mozdulunk. ,
, Hiába mondjuk mag.unkban, hogy Reményik Sándor tehet8ége szabadohb leve-

g5t érdemelt volna. Lehet, hogy több húrral zengett volna ez a poézis ebben az
esetben; de semmiesetre sem mondott 'volna mást, mint mondott erdélyi falak közt.
Reményik álma éatörekvése ez az igazság és elismerése volt: ,higyje a vilá.g, hogy.
ez a nemzet fölfelé fY;..szi szegénY8égében az emberséget. A költő érezte, 'hogy hitele
van: a lelkek egymást folytatják, a, magyarok megt.alálták a lelki megigazulás
~~ , .

(Rem6nyik Sándor 1890-ben született Kolozsvárt. Decsalá4ja részbenfel'lYidéki
volt, Dobsináról szárm~ott. A költő mindig ezeretettel. .gondolt a ködbeveszett, szit·
kebb pátriára. Kolozsoár nagyon a szívéhez nőtt. Jogot végzett, de 1916 óta csak az
irodalomnak élt. Anyagilag függetlenítve magát, törékeny testtel, szinte szakadatlan
dolgozva, alak'Uva. A Pásztortűz címit képe8 irodalmi hetilapot szer~ 8 egyik
legnagyobb erős8ége volt az Erdélyi Helikon és a Szépm'Íves Oéh körül csoportosuló
'Írói tábornak. Hat verskötete jelent meg s1941-ben, 'Yiéhány hónappal a halála előtt,
megjelent ÖSBZe8eerseinek: kötete is. Pár nappal Babits. Mihály halála ut4n fejezte
be földi életét, 51 éves korábam, A kolozsvári házsongárdi temetőben alU8SZa örök
álmát.) - , .' '. .

.,

s

226 évv~l ezelőtt, 1733·ban a hírhedt Károly-léle rendelet nyomán
8úlyos'romlást szeneedtek a Vas vármegyei evangélikus gyülekezetek.

10 évvel ezelőtt, 1948. augusztus 22-szeptember 4. alakult meg
az Egyházak Világtanácsa -Amsterdamban.
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S,iettek. Százfelé szaladt
Utjuk a C8Ülagokalatt.
Lelkükben gond volt é8 ború,
É8 háború ée háború.

Nemállta~' meg. Egy kisgyerek ..•
Volt, aki pá1' fülértvetett. .
SzeUde1i vette el keze .
S oly szomorú volt a szemé.

Ezüst csenglWel csengetett,
De 8enki sem hallgatta meg.
LalJ.san elhalt édes 82ava
És ,elnyelte az éjszaka.

Higyjetek nékem emberek:
A régi, égi gyermeket
Láttam ma bÚButcák 80rán
S .nem volt csülag á homlokán,

J<A.RÁCSONYILECiENDA

Szakadt gyolc.~ilngecskébenvolt,
Kicsi cipöjiJn foltra folt ..•
Nem látta 8enki a csodát
S e,ltap08ták lálmyomát.

080da történt ma emberek!
A betlehemi gyerme*et
Láttam 8ötét utcák során;
nem volt csillag a homlokán.

szakadi gyolcsingecskéje vóU,
.Kicsi. cipójén foltra folt.
Igy járt a pelyhes, 11f havon
S benézett minden ablakon.

Megismerte a járdaklJ,
'Köszöntötte a háztető,
Feirezzentek a vézna' .fák,
Meghajolt előtte az ágo .

• Ezü8t csengővel csengetett:
"Békes8ég néktek emberek".
Ránéztek a járókelok,
De senki 8em ismerte őt.-

•

Rossz' Iiturgus voltam
Ú j gyülekezetemben az első temetés

után haza indulok a 8írtól. Mellém BZe·
gődik egyik presbiterem. Arca, mozdu-
lqtai, egéBZ viselkedése olyan, mintha
mondani akarna, valamit.

- No, mi az JánC8 - kezdem én
magam a beszélgetést. Talán nem volt
jó valami?

- Hát, tetszik tudni, megmondom
az őszilnteséget, ha meg nem sértem vele
a tisztelendő urat.

- Oeak: mondja bátran - biztatom.
- Nem így szakuik: nálunk ezt csi·

nálni/ ,
Mit?

- A M iatyánkot!
- Nem? Hát hogyan?
- Az öreg tisztelendő úr, am"ikor a

M iatytjmkba kezdett; mindig megemelte
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barettjét, de azután mV?uZiárt.vissza is
tette a fejére. A református tiszteletes a
Miatyánk előtt milndig le szokta Venni
és lenn is hagyja végig. A plébáno8 az,
aki o.gyáltalán nem veszi le, de még csak
meg ee biccentje 8apkáját. 1gy tett a
tisztelendő úr is. Figyeltük ám m·ind,·
nyájan. Nem lesz ez így jó, kérem', .

. Zoltán Lá8Z16

400 évvel ezelőtt, 1518. év ápri-
lis 19-én halt meg Buqenhaqen,
Luther mumkatársa:

100 évvel ezelőtt, 1858~deeem-
her 24-én halt meg Pákh }fihály
püspök. o



EGY KÁPlÁ~~APlÓJÁBÓl
.(A káplán magabiztos, szeretettel telt szívű ember. Bár nem sok a

tapasztalata, mégis többet tud, mint sok paróchus. Gyakorlati embemek
hiszi magát. Úgy érzi, hogy tud a nép nyelvén és ismeri egészen.

Néha a hívei között találkozik olyan felfogással, amit nem tud hova
tenni. Mikor tökéletesen rendbehozottnak tudja a lelkeket - beleütközik
olyan pogányságba a lelkek mélyén, hogy napokig az álmélkodás és elkese-
redettség között tágtoróg. Aztán idővel összeszedi. magát és újból neki
rugaszkodik. A tapasztalatok hosszú iskoláján kell végigmennie, hogy
megtanulja: makkora a hatalma a bűnnek. -

A káplán vagy lelkesedik vagy porig lesújtott. A paróchus már ed-
zettebb, Ismeri az embereket és nem lepi meg. a bún.

De ugyanúgy fáj neki ia, mert a maga nyájából való az elveszett.)

HÚMlét re"el
, Gyönyörű idl> van. Igazihúsvét l Feltámadt a természet a téli álom-
ból, zöldelnek a fák az ablakom előtt, fecske csapong felettük. Minden élet-o
újulásról beszél. Én is 'arról, fogok beszélni a kis szórványimatermekben .
ahova kerékpárral ma eljutok. ~

Szórványpap vagyok, a theológíáröl rögtön idejöttem. Tizenegy köz-
ség maroknyi evangélikus népe van reámbízva. Olyan 'kedves nép, csupa
szív, csupa lélek mind, Elődöm elhanyagolta a munkát (ezt már többen
írták évfolyamtársaim közül), de majd én megpróbálom helyrehozni a mu-
lasztásokat. Ma' prédikálok, esketek, temetek is, hét. szolgálatom lesz,
mindegyikre eikészültem. Nálam míndig.így lesz. A feltámadást hirdetem,
élő Urunk erejét. . _ , . ..---:

. Csendes órámban biztatást kaptam az igéből. Jöjj el Szentlélek Isten,
segits, hadd támadjon élet a magyar ugaron. .

A kerékpárom jó, tartalék belsőt is viszek magammal, ne maradjon
el defekt miatt egy szolgálat sem.' _

Jön a háziasszonyom. Derék asszony, kisleányát mindig elküldi a
. vasárnapi iskolába, példás feleség, családanya. Őmaga is ott van a kis-
városi gyülekezet alkalmam. Hívő, Öntudatos evangélikus.

Hozza a reggelimct. Jóreggelt kívánunk egymásnak mosolyogva.
Kezében a tálca. Kávéscsésze és egy letakart tányér mellette.

- Mit hozok ~ - kérdi titokzatosan. BizÓny nem tudom, de hama-
rosan kiderül a titok. Sonkát. Hagyományos húsvéti eledelünket .

. Hálálkodom. Leint, ismét a titokzatos mosollyal. - Ez nem akár-
miféle sonka. Ez jobbízű aonka, mint a többi. .

- Miért jobbízú?- kérdezem jóindulattal. -'- Mert 8zentelt sonka. A
szcmszédasszony elvitte a római katolikus templomba és ott meghintette lJ,
pap jófajta szenteltvízzel, - Minek ez ~ - kérdezem. megrökönyödve.
Hogyan hihet egy .bibliás asszony ilyen babonaban ~ Hja, az uram kato-
likus, minden évben szenteltetek neki egy jó darabot, én is eszek belőle,. . .
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mert azt mondja, hogya szentelt senkának valami különösen jó ize van.
Mintha tényleg' jobbízű lenne -- bizonygat ja zavartan. Lehet, hogy van
benne valami .. ~.- nyögi ki utána.

. Gondolkodom azon, hogy megegyem-e vagy sem az adagomat. Egy
lelket menthetnék meg ennek a babonának a bűnéból. De a héziasesony ki-
suhog a szobából.

Fejcsóválva falatozom. Valamikor az ősmagyarok is megáldattáka
sámánnal az első tavaséi étket. Tévelygők, pogányok! Ma 1957-ben! Hát
hiába halt meg értetek a Jézus Krisztus? !

Falatozgatok tovább. Kóstolgatom, nem jobbízű. Bosszabbízű, mert
pont az én bibliás háziasszonyom hitét rontja.

Hallatlan!

.ti hormadi~ helyen

Az előző helyeken többen is lehettek volna. Pedig hogy ígérte min-
denki, hogy ott lesznek as.ístentiazteleten, Két asszony főzni maradt ott-
hon, három férfi vetni ment. Heten voltak összesen, a másik helyen meg
kilencen. Pedig itt húszas Iétazámot vártam. Itt a harmadik helyen szépen
vannak. Úgy harminc körül. Egy parasztház első szobájában vagyunk, az
úgynevezett "tiszta szobában", Ahol csak vendéget fogadnak, de nem lak-
ják. Áhítattal hajtják fejüket az imádságra. És úgy énekelnek, hogy csak
úgy repes a szívem örömében. Érzem a Lélek erejét prédikálásom közben,
Lelkes a bízonyaágtételem, felkészülésemnek jó hasznát veszem. Csupa
szem, csupa fül a gyülekezet, Azazhogy mégsem. Most. veszem észre, hogya
gondnok és egy öregasszony elaludt. Szabályosan alszanak, bólogatnak

.kőzben .: Egypár másodpercre megakadtam. Szeretnék odamenni hozzájuk,
hogy megrázzam a .vállukat : - Emberek, ne aludjatok! Hátha utoljára
halljátok az igét. Ezek azonban alusznak. Sőt ott hátul még egy férfi alszik.
Nem is érdemlik meg, hogy hallhassák az igét.

Kisgyerek sír fel középen. Mindenki odanéz. Ismét megakadtam. Ket-
ten integetnek feléje, többen mosolyogva bólogatnak neki. Az anyja meg
se moocan, Miért nem viszi ki, hiszen zavarja az áhitatot. Most végre fi-
gyelnek. Dc az alvók megszaporodtak. Megrövidítem a prédikációt. Krisz-
tus feltámadott! Két asszonya szeméb törölgeti. Bizonyára szívükig ért
az ige. És a többieknek? .

Sóhajtva mondom ki az áment.

KereasteMa

Kerékpárora mar JO régóta szalad a gyalogösvényen. Egy tanyára
megyek ki keresztelni. A héten már jártam ittt>ismerem a háznépet. Nem-
sokat tudnak a kátéból. de hitéhez ragaszkodó, józan magyar parasztok.

Itt van a tanya. Mérges kutya szalad nekem, alig győzöm magam el-
sáncolni a kerékpár mögé. Gyerekek ácsorognak az udvaron és röhögik a
vergődésemet. No végre. Egy férfi jön ki, meglát, ráordít a kutyákra:
.--- Sajó, nem misz ... az anyád ... - és förgetegeset káromkodik. Meg-
csóválom a fejem. Sok itt ~ég a dudva. van mitgyomlálni,
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Odabenn emelkedett a hangulat. A konyháről asszonyok szaladgálnak
ki-be, a szobábap férfiak könyökölnek az asztalra és úszik minden a
cigaretta- és pipafüstben. Barátaágosan paroláznak, csak egy legény töké->
letlenkedik. :Már kora. délután részeg, minden áron meg akar ölelgetni. El·
rántják előlem és beengednek a belső szebába. '

Ott van az édesanya, mell ette az ágyban a kis újszülött. Állott oda-
benn a levegő. (Miért nem nyitnak ablakot r) A gyerekágyas asszony felé
fordulok. Elmondom az agendában. talált imádságot.. amit könnyes szem-
mel figyel. Közben a nagymama sürög-forog a szobában, hallja az imádsá-
got, de mivel nem neki szól, nem foglalkozik vele. ,

Végre oltárt készítenek. Bejön a konyhéról a keresztanya u,'. Érdekl(P
....dik, hogy nem tart-e sokáig, mert a többiek ott kint nem értenek a sütés-
hez. Megnyugtatom. hogy nem tart sokáig. .

- Kezdjük-- mondom és kiveszem a reverendát a táskámból. Fel-
öltözöm és várok. A keresztanya kiveszi a gyereket az anyja mellől és a
nagymamával odaáll a kis oltár-asztal mellé, Intek nekik a másik szeba
felé, hogy bejőhetnek a házbeliek a keresztelő-istentiszteletre. A nagy"
mama bólint, hogy megértette. Kiszólaz ajtón j - Ne ordítsatok máo, az

. Isten verje meg a részeg fejeteket, mert-kezdődik a keresztelő. Nem jön be
senki. Mint utólag megtudom, az ott nem azokés. Akeresztelőre nem szok-
tak férfiak elmenni. Csak két-három asszony.

Miközben kibontják a. gyermeket a kereszteléshez, látom, hogy egy
kék fonál van a kezén. Minek ez? A keresztelés után meglengetik a kereszt
előtt. Utána pedig jelképesen, finoman megköpdösik ? •

Megmagyarázzák .. A kereszt előtt azért- kell meglengetni, hogy a
Jézust figyelmeztessék" hogy ezután aztán vigyázzon árn rá, A pogány
Mythrasz-kultuszban is ez történt a bálvány előtt. No de ha Jézus előtt te-.
szik, ez még lehet )shiszeműség is. Hát a kék fonál? Ez arra jó, hogy meg-
óvja a hidegleléstől. ( ?) És a köpködés t Hogy meg ne igézzék, mert akkor
szerencsétten lesz egész életében.'.

Szédül a fejem, szörnyűség. Hát keresztyének maguk? Nem a Krisztus
védelme alatt áll a gyermek? Nem Isten atyai kezében van? .Bólogatnak.
Hát akkor minek ez a pogányság? Összenéznek és mondják, hogy még az
öreganyjukról maradt rájuk ez a szokás. Arra meg Isten tudja hányadik
öreganyjáról. A szavaim leperegnek róluk, mosolyognak, nem veszik tra-
gikusan a mosdatást. - J\-fit lehessen tudni, mire lesz jó - mondja a ke-
resztmama. ]\-fi vallásosak vagyunk, de megtartjuk a régi szokásokat is.
Azt akarjuk, hogy egészséges maradjon. _

Mikor barátságos parolák után kifelé karikázom a tanyáról, eszembe
jut, hogy a háború alatt errefelé lelőttek egy amerikai bombázót. Ketten
kiugrottak ejtőernyővel, a többi meghalt a lezuhanó géppel. A gép egyik
ablaka épen maradt és azon egy pamutból 'készült mikiegér mosolygott.
Akik odaakasztották, kabalanak .szánták. Hogy szerencsések legyenek és
bombázás közben le ne lőjék őket. . ,

Kék fonál vagy mikiegér mindegy. De hogyan hírhatják el keresztyé-
nek a maguk életében a kékfonalat és a mikiegeret ? ',.' , ,
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Ú•..,ot'80ra ,
" A negyedik szórványfalu. Nyolcan jönnek úrvacsorára. Két férfi és

hat asszony: Felsorakoznak a kis szórvá.nyoltár körül, Kezük összekulcsolva
maguk előtt, arcukon komoly áhítat. A körben két öregasszony egymás
mellé kerül. Testvérek.. Eszreveszik egymást és minda kettő oldalt lép
eggyel. Két ember van közöttük, Így már jó, Múltkor úgy hallottam, hogy

, hájálosan gyűlölik egymást" ,
Megremeg a kezemben a kehely, Ki kellene hagyni őket, míg meg

nem bocsátanak egymásnak. A gyónő kérdésekre kimondták a "megbo-
csátok" szót, De látom, hogy szívük mélyén nem úgy éreznek.

- Istenkísértők! Nem tudjátok, hogy ítéletet esztek és isztok, míg ~gy-
másnak meg nem bocsátotok ?Hogyan meritek imádkozni a Miatyánkot !

Mindez egy pillanat alatt suhan át rajtam. És ugyanakkor egy másik
gondolatis. Látha éppen ebben a pillanatban bocsátott .meg legalább az
egyik a másiknak.'. ,

Ddanyújtom nekik a bűnbocsánat ételét és italát.
Vagy ítéletét? Veríték fut végig a homlokomon.

Temeté.

Éppen húsvét vasárn--apjára esik. A koradélutánb'an megállok egy fa-
lusi temető mellett, Ott vannak az enyimek egy csoportban. Nem tudom
ki a halott, csak a'z időpontot üzentéle meg.

Odalép hozzám a gyászolók közül egy feketeruhás gazdaember. Tört
magyarsággál mondja, hogya sógorát temetjük, Özvegye és három gyer-
meke-maradt utána. - Nincs olyan nagy baj - mondja, mert a gyerekek
már nagyok, dolgozni tudnak., ' ,

A koporsó körül halk duruzsolás hallatszik. Németül, mert ezek német
anyanyelvűek, vagy ahogy errefelé mondják: svábok. Yalami szólőbirtok-
ról beszélgetnek, így értem. Valaki nem jól dolgozta meg és azt szidják.

, A beszélgetésben mindenki résztvesz és magyaráz. I

, A falusi temetésrendező int, beöltözöm és odalép ek. A beszéd megszű-
nik, Körülállják a koporsót. N émet éneket kezdek. Szóról szóra nézem a
német agendáből, hogy el' ne tévesszem. Alig kezdem el az éneket, olyan •
nagy sírás, sikoltozás támad, hogy nem hallani a hangomat sem. A fekete-

, ruhás svábasszonyok odaállnak szorosan a koporsó mellé és ráhajtják. a
fejüket. Mintha valami pogány szertartást végeznének, úgy sikoltozzák a
magukét. -Ách, ich will mit dir gehen ... így hangzik: iwilmitirgén ... ,
és döngetik a koporsó tetejét. Megállok az énekben, ők, is .elhallgatnak.
Folytatom az -éneket, ők is kiáltoznak. A férfiak közömbös arccal fogják a
karjukat. Ima alatt sem -hallgatnak el. Meg-megállok egyperces csendért.
A prédikáció első felében csend van, a feltámadás evangéliumát hirdethe-
tem. Magyarul prédikálok, mert megértik. Aztán '~ közepén ismét kiálto-
zás, koporsődöngetéa. Az ige meghallgatatlan marad. '

Megyünk a sírhoz. Egy néhány résztvevő mondatot szólok az özvegy-
hez, meghallgatja és sírdogál. A menet élére állok. Mögöttem a gyászkocsi,
amögött a gyásznép. Megin~ a szőlőről beszélnek. Majd elejtem a könyvei-
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inet. A gyászoló özvegy is résztvesz a vitában. Nein szérebtevolna az urát 1
Akkor miért döngette a koporsóját zokogva ~

A sírnál alig hallani a szómat. Nagy a sírás, zokogás. Kiáltozzák a
szokott mondatot. Egyik pillanatban a szánalom vesz erőt rajtam, másik-
ban-a harag. Mi ezekből az érzésekből az őszinte 1 '

Leeresztik a koporsót. A férfiak az asszonyok karjai után nyúlnak,
azok pedig hátradugják karjukat a megfogásra és a sír felé vetik magukat.
Az özvegyet.kettenís fogják, birkózik velük és azt kiáltozza, .hogy együtt
akar pihenni most az urával. Megazénom szegényt ..

Már hantolják. Letűzik a fejfát, a sírás, zokogás nem' szűnik. Csende-
sen ellépek mögöttük. Az ö~vegy felém fordul. Arcán még a könnyek, úgy_
kérdi (mint én a piacon): - Mivel tartozunk tisztelendő úr 1 Megindultan
intek, hogy semmivel. Elmoeolyodik, szinte nevet: - Nagyon azépen
köszönjük fáradságát tisztelendő úr, És igya-többi is. Mosolygós arcok
között állok megrökönyödve. Aztán sutánbólintok feléjük és elmegyek.
Távozóban hallom, hogy ismét felsirnak az asszonyok. '

Kifelémenet magyarázza a temetési vállalkozó, hogyanémeteknél
(sváboknál) errefelé mindig Igy van. így "illik": Aki nem gyászol nő létére,
azt megszólják,

. Istenem, Mt még a legőszintébb érzée is pogányes öntépő szokások
. regulái szerint mutatkozhat meg 1 ' , .

Városban az evangéliumot gyászfátyolba burkolják, itt kiáltozással
némitják el. Hogyan vigasztaljunk 1

,4 káplán eaodállcollSik

_' Alkonyodik. Hazafelé gurul a kerékpárom. Még egy szelgálatom van
vissza, meg kelllátogatnom V. nénit, aki olyan öreg, hogy nem tudott el-

, jönni a szórványistentiszteletre a második faluban. Meg a "lelkére kell be-
szélnem" a menye kívénsága szerint, mert 'mostanában olyan [urcsa:

Erre a szolgálatra nem kéazülhettem fel, ~t most a kerékpáron gon-
dolkodom affelől, mit is mondjak neki ..Textusom a' 90. zsoltár lesz, mert
az szél az öregkorról. -,

Beérek a faluba, kérdezősködöm, hogy merre laknak V.ék. Szép ház-
ban laknak; Valami üzlet lehetett a ház elején, mert látszik a feljáró helye,
amit gondosan befalaztak. .

Kedves, középkorú asszonya menye. Barátságosan tessékel befelé. '
V. néni valóban öreg. 84 éves, hajíotthátú, összetöpörödött bogárka. Mély,
repedt hangja van, el is mondja, hogy miért. Golyva operáción esett keresz-
tül tíz éve, tönkrement a gyönyörű hangja; Pedig azelőtt ő vitte a hangot
a gyülekezetben énekléakor.

Bibliát húrok elő, azépen peregnek a zsoltár versei, csendesek a hozzá-
fűzött mondatok. Mikor, az örök élethez érek, közbevág, - Isten őrizzen,
nem akarok én örökké élni! Megdöbbenek. Aztán magyarázgatja, hogy ez
a 84 éves élet már olyan hosszú, hogy legszívesebben ma befejezné. Mikor
aztán. a mennyországbeli örök életről szólok, akkor ismét bólogat. '

7 Evangé!1kus Naptár



ÓVatosan szólok arról, hogy -várje csak, bürelmesen a' hazaÍúvó szÓt;'
ne akarjon a halál elé menni, Isten elküldi majd érte, ha it-t lesz az ideje.
A menye aztán itt vágott közbe. .

~ Úgy, úgy tisztelendő úr, eltaláita. Csak pirongassa is meg, mert
mcstanában olyan bolondságokat csinál, hogy csak bámulunk. -

A néni csendesen gunnyaszt/bólogat. A menye meg csak mondja:
- A napokban a nagy késsel kezdte nyiszitálni a karját, hogy kifolyjon a
vére; Mondtam neki, hogy ezt nem szabad egy hívő öregasszopynak, meg
aztán miosoda szégyent hozna ránk! (Csak bámultam az örégre.) Aztán
meg' tegnap mit csinált az öregasszony. Felmászott a kút kávájára; hogy ő
most menten elemészti magát, mert nem kínlódik tovább az élettel.

Bólogat az öregasszony. Ölég volt már, ó - mondogatja. A meny meg
annál jobban tűzbe jön. - OIég volt? - kérdi harciasan - hát nem bánunk
magával szépen t - De jól bántok velem, mégis ölég volt. - Képzelje
csak-tisztelendő úr - így a fiatalabb - képes lett volna beleugrani a kútba.
Arra meg nem gondol, hogy ezzel elronti nekünk a kutat. Mert ki kell me-
retni, az meg mennyi kőtség. Hát szabad ilyet tenni mama!

Elhűlve nézem mind a kettőt. Az öregasszonyt, aki hosszú keresztyén
mult után Isten páraneaával ellentétben öngyilkos akar lenni. Nem bánva
azt, hogy mindent elveszít Isten ajándékaiból, ami egy életen át az övé
volt és amit hívő szívvel féltékenyen őrzött.cÉs bámulva nézem a fiatalab-
bat, akit az öregasszony öngyilkosságával kapcsolatban csak az izgatja,
hogy milyen szégyenbe kerülnek a falu előtt. Meg az, hogy elronti a kutat
a holttestével a mama. És bámulom mind a kettőt, hogy ilyen elfogulatla-
nul tudnak csevegni a halálról, illetve az öngyilkosságról. Hogya minden-
napi témák között ketten megbeszélik egymás között egyikőjük halálát.
Mivelhogy a halál és a parasztember, a temetőkert és a szántóföld mindig
közel voltak egymáshoz.

Megakadok, ,nem tudom azt mondani ,a magatartáeukra, hogy po-
gányság. Hiszen az öregasszony' már ködösödő elméjű lehet és az Úr
bizonyára onnan számítja a hitét, mikor még teljes elmével szerette Őt .

. És a fiatalabb asszony? Ahogyan ő gondolkodik, bizonyára így gon-'
dolkodna mindenki a faluban. A falusi erkölcs kemény sztbályai szerint,
az emberiségnek apogányságnáI ősibb természeti erkölcse 's~erint.

Hazakarikázom a sötétben. Három kilométert tolnom kell a bioiklit,
mert defektet kaptam. '

Most itt ülök a kis albérleti szoba asztalánál. Fáradt vagyok, de az el-
végzett szolgálat jóleső öröme elfeledteti velem. Végiggondolom a napot.
Megtettem .amit. .megtehettem., Iparkodtam- átadni az -evangéliumct .. Dc' ,
ezek az emberek! :Hitetlenséggel határos vallásosság" elő-előtörő durva
bűnök, pogányság. .. ah! .

Térítsd meg őket Uram, mert én semmire sem megyek velük.
Vagy mindenütt a világon hozzájuk hasonlók az emberek?

(Míg elalszik a káplán, bent a kisvárosi paróohián a másik oldalára
.fordul a nagytiszteletű úro Nem tud elaludni. A kápláura gondol és-'elmoso-
lyodik arraa gondolatra, hogy ugyan mit csinált a szórványrengetegben ez
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a fiatal, lelkes gyerek. Odavaió erre a tÖretlennek számító sz6rvány-ilgaiTa.
Ahol szent türelmetlenséggel embertől emberig mehet iL megtérésre hívó
evangéliura .fáklyalángjával. ' ,

A maga szolgálataira gondol és elkomorul az arca.' Elégedetlen önma-
gávaJ. Jól értettük : önmagával. Azem!frekkel nincs baja. Régen el-
könyvelte magában, hogy az emberek: emBerek. Bűnösek, visssaesők, még
hitrejutott ,állapotukban is. Isten dolga az, hogy változtasson 'rajtuk.
A papnak az a dolga, hogy teljesen odaadja magát Isten eszközének, Ő pe-
dig ma nem a legjobban: szolgálta asUrat. . ,

Furcsa, de igaz, hogy paróchus és káplán egyidőben imádkozzák el ma
este az egész Miatyánkot. Utána pedig Isten, álmot bocsát, szemeikre. )

H• .Néméth Ferenc

8f1.oltl:tSziráky Lajos báC8inak, hogy
milyen kÖrIIl/,yelmafickók azó fiai.

~Efl.ek a haezontalanok: .- "mon-
dotta, -= az egé8zörö~égüket - volt
egy' kÍB ,anyai örökségük - el fogják
herdálni Seimeoen, lJJzekkel a rajzokkal
pedig, úgy látszik, engem akarnak lóM
tenni s nem veszik észre, hogy önmagu-
kat csápják ·be.

- No, no·":'" vette ki a aibukot a
szájából Lajos báca1:,- nem kell mind-
gyárt a legro8szabbra gondolni ...

Mágában azonban megállapította,
-hogy -ebadta!'Osakugyan túlságo8an sok
rajzot 08inálnakazok a lókötók s csak
legalább más egyébre ÍB, kérnének már
néha pénzt, tmert ezekkel TI 'rajzokkal
nemhogy a papot, ae magát az 'Atya-
ÍBtentÍB kihozzák a béketiirésból.

Ugy meg8ajnálta Barkóczy tÍBzte-
lendót 8 úgy beleelte magát amannak
apai gondjaiba, hogy legközelebb, mi-
kor megint egy vastag levelet hozott
Selmecról a posta (150 azaz százötven

, K.névértékben), odaállt a ha.l'agvóapa
elé' s azt mondta neki:

- Te, Emü! Tudod, mit gondól-
tam? Én elmegyek Selmecret

- Selmeeret yit kere8nél te Sei-
mecen?

Barkóczy tiIJztelendónek tömérdek
gondot okozoü I:t két akadémikus fia.
Ott tanultak-á fiúk 8el1necen lJ alig múlt
et hét, hogy meg ne iirveru1e~tettékvolna
'I:t tisztelendőt egy-két ajámZott levéllel,

, ami, egymagában f)éf)~nem--lett f)olna
valami nagy baj, meH8zép dolog az,
amikor a gyerekek ilyen megható rá-
gaszkodást, muuunak a 8Züleik ·iránt,
csakhogy ezek a levelek rendesen pénz.
kér/J-levelekvoltak 81"ózsaszínii popiron
kellett rájuk válaszolni, azaz pénzes-
u,talványon:

•- Hallatlan! -r- rázta komoly, ma-
gas homlokát a tÍBztelendő, miközben
jellegzetesgyö1'tgybetűi1!el kitöltötte egy-
egy iUalványon aK-betű elé pontozott
conolas. - Már megint azok a rájzok!.
Hát [iirdenek ezek a rajzokban? Vagy
rajzpapíros8al rakják ki' a selmeci:'
Paradicsom-hegyet? . . . '

A fmk leveleiben csakugyan túlsá-
g08an sar{ln fordult elő ezd szá:
a rajzok_.. "A rajzok sokoa kerűl-
nek ... " " A rajzolc ké8zíté8e, tetemes
költségekl.'el jár .•. " "lBmét egy csomó
rajzot kell beadnunk", 8tb. 8tb. Ez6val
moet negyVf!ITI.,most ötven, most meq
száz korona kellett a rajzokra ..

A tisztelendő egy-egy üyen levél .után.
rendesen felment -~ postára 8 e!pana-

7* 99



100

Mit? ....=.. caiüant jel Lalos bdcsi No; Je amikor dZMn megérkezett
szeme. - Hát megnézem, hógy csak- Németwe, -akkor egyszerre átjárta lel·
ugyan rajzolnak-é azok a fiúk?! két a felszabadulás érzete. - Hála ne·

Ez már olyan pompá8 ötlet volt, hogy ked, jóságos Isten! Most már senki se.
a ti8ztelendóBemondhazouellent BLajos telegrafálhata Barkóczy fiúknak, hogy
bácsi azonnal,csomagomi kezdett. Háló- milyen látogat6juk érkezik.
inget, NBÚt,·fogkefét, törülközőt tett a - Kerített egy fuvarost s teli tüdl>-
kis fekete táskájába 8. átűzent Rozivaf a vel Bzívta a tejfehér or8Zágúlraáradó
szomszédba Duhonyi JÓBkához,a juoa- erdei levegőt. - Hej! Micsoda meglepe-
rosához, hogy adjon zabot a lovaknak, té8 lesz abból, ha egyszerre páratlanul
mert reggel indulnak Gutára a gyarmati megérkezik! A hegybe nőtt erdők ée
vonatkoz. \ sziklás hegyoldalak megBwzszorozták

- Oszt, hooa utazik a tekintetes y,r! benne ezt az érzést. A berencsfalusi M-
- kérdezte reggel Laj08 bácsitól a fel: zcik igent bólintottak 8 az é/,ófák bolto-
szerszámozottlovak mögül J Ó8&. zatávalfedett ezerpeniin, mint a boldog-

. - Az titok! , . lJág forgó8zeleragadta a kocsit az ősz-
- Titok? - bámult el J áeko. - jeid filozófus: a vén Szitnya felé,

JIát csak nem az orosz-japán hábo- Itt azonban hirt,elen megtor.-.n.ntak
níha? r-

_ Még annál is r08azabb helyre, Laj08 bácsiban az öröm paripái. - Az
hallod-e! " ördögbe is! Hátha rOl1szkor.érkezik!

Hátha olyasvalaminek lesz a tanúja,
- No, az már csak a pokol lehet - amit neki: a 8zülők képviselőjének jobb

gondolta J áeka Bolyan ábrázat~ eresz- f'oma nem meglátnia, Ejk, mégis csak
tette le a daróei, partról a briC8kát, sűrgönyöznie keUett vol!na azoknak a
mint aki az ördög 8Zénáját fuvarozza. fiúknak.

- A. á! - hajolt a jegypénztár ala- A 8zentantali Kóburg-kaBtélyhárom.
csony ablakocskájához a gutai állomás· 8zázhatvanöt ablaka olyan gO'fU:lterhea
főnök. - Hová méltóztatik? kifejezé8selnézett Lajo« bácsira, mintha

- Hm! - nyelt egyetLaj08 bácsi. ők már bizt08ak lettek voVna benne,
. - Egyelőre Gyarmatra. hogy bizony jobb lett voZ,na8Ürgönyözni.

.:...Egyelőre? ,- Hát azután?,. 'No, mindegy. Ha már itt van, itt

.....,.Azt még nem tudom. van! É8 végré',ha csakugyan ludaeok o'
- Furcsa - gondolta az állomás· fiúk, hát lakoljanak! Mert 6 bizony

főnök. - Vonatra ül)s azt se tudja, 'Mm fogja bekWnyni a szemét.
hova utazik!. . . Selmec szélén elbocsátotta a fuvarost ..

Nem mondta azt meg Lajos bácsi . 8 gyalogszerrel indult a városba.' ,
másnak ee, pedig o várgteremben Mr· Mikor már kétszer ment hegynek a
man is faggatták, hogy hová tart 11mi háromszor' lejtnek •. megkérdezett egy
dólog fJÍ8zi oda. 'fütyüréllZŐbmiyászt:
, - Sem.mi! - m.zea' ti fejét Laj08 - Nem tudná, kérem, megmondani,
bácsi. +'. Tulajdonképpen magam se hol lq,knak a Barkóc:ty·fiúk?
tudom, hogy miért utazom: Ez csak - Dehogynem! - ugrótt az, mintha
ólyan kéjutazás. É8 kogy hova? Fogal- darázs csípte voma. - Tes8ék csak a
mam sincs róla. T'aliJn maja G'yarma- niivénykert után érdeklődni! ,
ton eszembe jut valami... Vogy ott' Lajos b'ik8i kedvetlenül horgaBztotta
se. . . le a fejét.

- Igy aztán mire Gyarmatro ért, ' - Nem ió jel, hogy mimdgyárt az
a Daróc környéki utalJokI között valósá- első ember.tudja. hol laknak. A béké8és
g08 regekör képződött "az öreg Sziráky beosiilete« polgárok lakáscímét nem
titokzatos utazáaáról" s az ipolyaági tudja senki. '
vonatra kénytelen volt baJ,felől [el-> No. de a bányász még csak egy ember
szállni, mert «zen lestek utána. volt 8 biz'onyára f)~tlemégbQl iBmem



li Barkóczy-fiúkat. Kérdezzünk csak
meg valami u,/C'intdye8ebb polgárt.

Egy háztulajaonosnak lát8zó, komolu
eelmeci pipázott az egyik kapu MMI-
ványa előtt. Lajos báCsi megemelte előtte
a kalapját.

- Ugyan kérem, nem tudluumám.
meg valahOL a Barkóczy-jVák cimét?

- Növélnykert! -:. mordult oieeza a
selmeci olyan hangon, mintha azt

. mondta volna: Gyehenna!
Azután szd .nélkül hátat fordított

Laj08 bácsinak 8 beC8atpta maga után
a kaput,

A sarkon egy ver"déglő cégérét hin-
tázta a tavaszi szél, Laj08 bácsi egy pil-
lanatig gondolkodott, azután belépett a
8öntésoe. .

. -- Két akadémikus zaká.'Játszeresném
megtudni - kezdte tnxuo« körültekin-
téssel, - Nem - világ08íthatnának fel
véletlenül? .

- Kik azok az akadémiku80k?
- Az egyik Barkóczy Gyula, a

másik pedig a testoére ...
.A tulajdonos arca kivirágzott, mint

a májusfa. .
. - A Barkóczyak? ! É8 hogy nem
tudom-e a címüket?! Uram meqérde-
melmém, hogy elvegyék az iparenqedé-
lyemet, ha én az ilyen nevezetes urak
címét nem tudnám Selmecen. Növény-
kert! Mingyárt adok egy pincért, aki
elki8éri az urat,.. Jóska! Azon-
nal! ...

~ Nem, nem, kö8zönöm! - tiltako-
zott Lajos bácsi. - A világért se! Hi-
szen magam is ismerős vagyok Selme-
cen. Most már könnyen oda fogok ta-
lálni!

8 porig iJVjtva fordult ki .avéndéglő
ajtaján. Próbaképpen még megkérde-
zett ne7uítny járókelőt 8 utoljára elővette
a környék egyetlen rendörét is a Bar-
kóczY-fiúk ügyében, ám elszörnyedve
tapasztalta, hogyakérdezettek vagy
bosszú8an, vagy elragadtatva, vagy
.mosolyogva, vagy fogCsikorgatva, vagy
pedig, mint a rendőr, fejC86válva, ne-
vetve ée káromkodva, de pontosan meg-
felelnek a feladott kérdésre, hogy hol
laknak a Barkóczy-fiúk. .
. Hát most már. aztán C8akugyan el

/ kellett menni abba a növénykertbe.

Hanem ott meg valósdgo8 ~or-
lásba. keteredett Lajos bácsi. Pincérek,
diákok, hordárok éskereskedók adták
egymás kezébe a kilineset, a küszöbön
pedig két cigány posztolt, mintha ök
lettek volna a főhadiszállás testőr8ége,

- Hát ti mit lézengtek itt?
- Mit lézengünk? - kérdezték a

morék a sértett onérzet minden méltó8á-.
gával. - Mi vagyunk a Barkóczy ifi-
urak kommenció8 cigányai! De mit
keres itt az úr?

Dehogy hallotta meg a sértést Lajos
bácsi. Neki C8akaz zúgott a fülében.
hogy ezeknek a gazembereknek kommen-
ciós cigányaik vannak. Hogy az isten-
nyila üssön beléjük! Hát igy rajzolnak
ezek?'
. Beliikte az ajtót. Odabent bokáig érö
cigarettafüst fogadta s pokoli vitatkozás
zaja: Tíz-tizenkét akadémikus éppen
ebben a percben készült haJoakapni azon
az átkozottttl [ontos kérdésben, hogy a
"legközelebbi majális" Vihuréln legyen-e
vagy 8zklen6n?!

Mit Clfi;ná1tokti itt?
A fÜ8t megbélnult. Aztán két betyár-

képű legény rohant ki belőle szélesre tárt
karokkal:

- Lajo.s bácsi!
. - Ti vagytok ebadta? Hát mi tÖ1té-

nik ma nálatok?
- Oetobasáq! - kiáltották örömtől

ragyogó arccal a Barkóczyak 8 ölelttk,
C8ókolgatták az öreget. - Holnapután'
majálist akartunk kezdeni, hanem meet
ebből semmi se lesz. - Gyerekek! Este
'bankett a Hungáriában. Lajos báC8i
tiszieletére! , •. Megjött Lajos bácsi! , . ,

A kiáltás végiggördült a 'nÖvénykert
fái között, azután rohomá küldöncök vit-
ték az akadémia éeSelmec diákkamarái
felé,

- Megjött Laj08 bá-C8Í!
- De gyerekek! A pokolba is! Hi-

szen éln nem azért jöttem! ...
Tökélete8en egY"e ment az most, hogy

mért jött. Az ifimág mi;q.tvalami rohanó
folyó kapta fel Lajos báCsit éevitte, so-
dorta Sehnec utcáin keresztűl, Megmu-
tatták neki az ó é8 új várat, a Paradi-
csomhequet, egypsomó hsres, necezetes
épületet, esti szü1'kületkor' pedig felve-
zettéle az akadémiára, beállitották az·
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egyik abtakba 8 fdkly6.& zenét adtak II
tiBUeletére.

- De fiúk, hiszen én tulajdortkép':
pen ...

.Ugyo'Q., mit 8zámítottak a szeretetnek:
ebben az orkánjában az ilyen gyámolta-
lan szaoak : "hi8zen", "tulajdonkép-
pen,. . . Elve.9ztek, eltűntek, mielőtt
meghallotta volna valaki 8' helyüket
zuhogva foglalta el a kitörő lelkesedés:

- Éljen Laj08 bácei!
- De barátaim, hát honnan tudjá-

tok ti, hogy ki vafl.yok én? .
Tudták. O: Laj08 bácsi. A híres

Lajos bácsi. A fiatalok lelkes pártfo-
gója Darócról, aki eljött meglátogatni
Selmecen az ó hűséges alattvalóit ..

S diadalmenetben vitték a Hungáriá-
ba; ahol két8záZterítékes ünnepi lakoma
várta egy trón8zeTÚ karosszékkel az asz-
talfó el.őtt. '-

Oda le .kellett ülnie, azután megkez-
dődött a. fogások felszolgálása.

Az ételek az ó kedves ételei voltak.
- Micsoda? Töltött káposzta? Hát

azt meg honnan tudjátok?
Tudták. És tudtak még sok: egyebet

i.!l. A felköszöntókben, miket egy se'T'eg
vadidegen akadémikus mondoü, a tisz-
teletére, elvonult az egész élete. A tettei,
ezokásai, mondt:l..!lai. Könnyeztetó és
mulattató esetek, amiket maga el.őtt is
titokban tartott: olyan szépek: és gyen-
gédek voltak. És most egyszerre, 1.-árat-
lanul előbukkantak a selmeci ifjúság
lelkéből s meqlepetéeszerűen megmu-
tattak neki egy ismeretlenfiagy lelket,
akit .úgy hívnak, hogy Lajos bácsi.

- Eiák, az Istenre kérlek, hagyjá-
tok már el!
- Elhagyták. De most előállt d cigány,
o híres selmeci Laci 8 rákezdett erre a
nótám:

Magasan repül a daru ...
~ Ez már 80k! ~ rendült meg Lajos

b&:im. Könnyek szöktek a szemébe, s az
asztalra csapott:

1700 év v e l e z e l ű t t ,
258. szeptember 14-én halt .már-
tírhalált Cyprianus kárthágőipüs-
pök. '.
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- Fiú1c. 'ma mulaiunlcl , .•
Hát bizOny a mulatság reggelig tar-

tott s akkor fel',irágzott kocsikon kieérte
el az akadémia a németi vaBÚtállomá8ra
Laioe bác8it.

- Mi ez? .....,néztek ki avonatból C80-
dálkozvanz utasok. - Valami minisz-
ter járt Selmecen?

Deha gyi8 miniszter ... Kirqly!
A selmeei akadémikusok. megválasz-

tott királya!
Hanem az akiroly odahent a hintázó

vasúti kocsiban egyre mélyebbre csüg-
gesztette a fejét.

Hogy ó a legfontosabb dológrÓlmeg-
[eledkezett! .

Kutya-kutyánJlzki! Elfelejtette meg-
nézni azokat a fránya rajzokat!

Mit fog ó most már otthon Barkóczy -
.,t.ÚJztelendónek mondanii .

Ez a nehéz gond nem oszlott el se a
korponai, .se II gyarmativonolon 8 két-
szeresére nőtt a gutai' állomáeon. -

Daróc határába érve azonban hirte-
len elfújta valami.

A virágző akáeták: lehellete.
Amig Selmecen volt Lajos báC8i, ki-

nyíltak a daróci akác/ák e fehéren
8ugárzó diadalkapuik alatt egyszerre
meqérezte Lajos bácSi, hogy hol volt ő
tulajdonképpen.

Az ifjúság birodalmában.
Ott volt, ott, másodszor li8, ahova

közön8éges embernek csak egyszer ada-
tik belépni. ebben az életben.

Az ő tiszta, ,Q.sz feje előtt azonban ki-
tárult másodszor isée megmutatta· ma-
gát egész bájával, pompájával és ereN-
vel az élet költészete.

Már nem bántotta. a lelkiÚJmeret.
Kiszállt a kocsijából, bekopogtatott

a parókiára s jelentős hangon csalc eny-
nyit mondott Barkóczy nagytiszteletű,
úrnak:

- Rajzolnak!

1928. december 25-én holt meg
W rede Matild, a szeretetszolqála:
történetében a "foglyok angyala".



dl JIlunka dalo-Lt • • •
Gyalog haladtunk,
'Mert utanken nem járt fogat,
a kék katáng szelidszinévei
kedvesen futotta át - meg át
l\1l árokpartokat •

• - Mit tartogat, Miska bátyám ~
Minék nevezzem azt a ládát,
ott, a hátán ':

..
- Dalládik6 az, kisfiam t
- Dalládikó '1 S belül mi van ~
Mi van a dIllládikóban 'l
-=. Biz ott mindenf~le.ló van!

Az öreg ács, a vén Barátb
igy idézett Kalevalát ...

Mihelyt a munkahelyre érmnk,
a 'zöld Iádabnrokra i

reábornltam szívd~bogva.
Felnyitottam. Elbámultam csalódottan :
Cifra citera helyett
pár ócska szerszám rejlett ottan ...

de nemsokára:
-a véső pengve falt belé a fába,
a bárd hasírva hersegett, .
a fürge szekerce
csilingelve csapta be a sok szeget,
a fák hegyében megzizz,ent a lomb,
mert .gerendáhos ért. a baltaél,
s dongott, mint doromb ...

Mindez !ÍD.agasztosénekké olvadt össze,
tomboló zenévé t
Hallatára forrni kezd az élő vére,
hallatára feltámad 1\ holt:
a Munka dalolt t -

Azóta tudom a tttkot :
hogy a legszebb nóta .

- .benn.lakik, egykopottllarkú ládikóban ...

nér Endre
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Á HIT
". "

CSODAJA
A hit csodáját mondjad egyszer el,
de érthetően 1
Kézfogás"közbén mondtad ezt ugye

"már elmenőben,
kissé. unottan' II fáradt gúnnyal ls
sfanyar izekkel
s még hozzátetted: ezt nem látja meg
me már az ember

E nagy csodát T Hát látható a hit
mint hold az égen
és tartható, mint sápadt, vert arany
a hűs tenyéren
s mutatható, mint képeken az arc

" ezer vonása t
- Próbáltam én, de holtan hullt a szó

"alá a sárba.

S mégis, barátom, rád gondolok ma
és újra kezdem,
mert tegnap óta matat már a kéz
egy vers-kllínesen,
tAn ajtó nyilik s versbe fogható
a lehetetlen.
Amit nem lát meg, amint Te mondád
II mai ember. "

:eJt egy nagy lélek • • • talán igy kezdem,
itt élt közöttünk, "
akit az aranyló nyári délután

"tegnap temettünk • • •
Maradt utána asszony és gyerek
s ezernyi rózsa, .
oJtó ember volt, rózsák királya
s nemzés tudója. "

Olyan halkan élt s oly észrevétlen
mint az Ibolya, "
mire so'sem hullt alá II napszem"
fényes mosolya
s faóriások árnyas tövében
mégis csak kéklik, " .
- igy élt közötfjink ez a kis ember
s igy ért a végig. "
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I I

:Pedig, higy jed el, Iehetett voini\
lázadó élet,
tizenhat évig volt szegény beteg
- ó szörny« évek -
"gyógyithatatlan", kezdettIn tudta
T.B. C. ette
8 li mínden: este mégis igy feküdt:
.,az li kegyelme" • • .

Aztán a perc • .'. a rózsák szfrma hullt,
s az este csendje
úgy takartJl-.be a vén. világot
mínt vatta .selyme,
s a hold, e vén 1)1', lámpást vett el6
és észrevétlen
útjára Indult s ezüst subája
ringott az éjben.

Ez volt a perc, vagy tán az óra is 7
- a búcsú perce. ,
Az ágya mellett a88zony és gyerek
lIlrt térdepelve
szemtikben könny, az orvo 8 tUdta' jól
mí jli az 'é-jJel
8 nem ámltotta liket már tovább
hiú reménnyel.

Ez volt a perc • • • s a lázas ajk IúnyfJt
mint rózsabimbó
és lIlatárban úszott a stloba
8 fénybe'ringó
"ne sfrjatok, most Krisztushoz megyek
Napom vár engem,
olyan jó lesz ott, drágák, hagyjatok,
haza kell mennem=,

S ahogy ezt ejté, békesség szállt rá
lelke tavára, -
hullámtalan tó, drága kis élet
- a bit csodája •••
De "haza" - ért-e'l kérdezgethétnéd

.•. kételkedéssel, .
.tán képzelgő volt, s hite széttoildott,
mhl.t éj a fényben.

Ne~ válalIzoihat, (mindent elmondott)
• • • szemét lezárta
8 eten az éjen aludt kl ajkán
a SilÓ parázsIl,
utolsó volt II lobbanás
amU hltérlil lángolt _
- Kinek van loge. kétségbe vonni
amit világolt '1
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NincII ill tovább, testvér, bSlAtoin,
ennyi az egész
a .lIzavak szárnya port seper megint
de téged a kéz
ragadjon vállon a mesllzelléglle~
II nyilIsa szemed
amig bejárod ezt 8 most emelt
velllépületet. .

Felmutattam, amire kértél
a hit csodáját,
a Pintér Imre roppant templomát,
- . II hltkupoláját, - .
bizonyosságát ültettem áf; e
gyatra sorokba,
lángolj szó -. tüze, tntnt a Hóreben
-: a csipke bokra ! .

I

1758. november 5-én halt meg Egede János, az eszkimók apostola.

175 évvel (lzelőtt, 178 -ban született Grundtvig, a dán keresztyén.
ség nagy férfia.

200 évvel e~eUJtt,1758. január 15-én halt meg 8zeniczei Bárány
GyiYrgy dunántúli" püspök. .

1948. december 14-én írták alá a magyar kormány és egyházunk
Egyezményét.

40 évvel ezeUJtt, 1918. január 950 é v vel ez fl ló t t ,
31-én alakult meg Budapesten az . 1008-blm keresztelkedett meg
Evangélikus Diákszövetség. Olof svéd kiráiy:

75 évvel ezelőtt, 1883. március
28-án született Czeglédy Sándor
református. lelkész, bibliafordító.

30 évvel ezeUJtt, 1928. szeptem-
ber 6:án halt meg 8ántha Károly
BárszentUJrinci lelkész, énekkölt6.

/
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~ék élj'. fl lautúki eli. idé~ent
Valami' rámvillan. a. mesgye-szélen:
Einbeti csont, kls csigolya darab.
Temető tátong alattam a mélyben,
Megmutatja a föld, ha fölhasad. ' -,

SzlÍntáskor néha kifordul fehéren
egy-egy borda, kulés-esont, ujjpetcek •••
Sűtkéreznek a csorgó naps~tésben
A réges régen elmúlt emberek.

Tűnödöm egy kihűit, holt nemzedéken:
Mikor. élhetett ez a csontcsapat T
Lehet, hogy lábuk itt IépdeIt 8 réten
S vázukra friss, ruganyos hús tapadU

Igaz, hogy egyszer tűd6kőÍl, veséken
Futottak át rajtuk .ágas.erek,._
"S piros láng lobbant fel az elfolyt vérben

. S megIüktette a st;éthullt sziveket lJ ' .~

Önkéntelen Ezékielt idézcm:
"Láték ott sok megszáradt tetemet •••"
S váratlanul rádöbbenve megértem:

I Egyszer majd- én is ilyen csont leszek!

.Nemcsak1llások, személyesen, egészen
Én, aki mondom most az éneket:
Ott rothadok majd-lent a sirfenéken,
Föld falja fől agyamat, szivemet

És szememet mivel az eget n~zem.
S kezem, mi most uj lomhot tépeget,
Olyan lesz épp, mint ezek itt a fényben,
Hiába szegett annyi kenyeret.

Csak a haláit l)lzlalja majd a vérem•••
Ezékiel, hol porlad nagy szived'1
Te tudtál valamit, amit én -még neme-
Hogy az Úré ezek a tetemek!

ti vetette meg á"gyukat itt régen.
És majd ha, testem Ízekre szakad,

,Átnyúl értem ezernyi nemzedéken.
Ezékiel, de igaza szavad 1

Már zizzenést, zörgést hallok a szélben,
Megrezzen a föld a talpam alatt
És tag a taghoz simul ujra épen:
S imé látom, felette nagy csapat!
Kis csontdarab sárgnl amesgyeszélen
S nem, számolja a sZlÍzadéveket•••
Kék ég alatt Ezéklelt Idézem. '
És az életről mondok éneket t

..

Ruml Erzsébet
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ERŐSEK/VAGYTOK
Fiatal segédlelkész koromban, nagy belső lelki küzdelmek idején

került elém a kép: a bűnön győztes ifjú.
1\ vonások, melyekkel a művész megrajzolta az egykori evangélizá-

oiósplakátot, az évek során már elmosődtak emlékezetemben. Az össz-
benyomás megmaradt. Szent fensőbbség, magabiztosság. - Kerestem
magamban ezt az arcot akkor -'--és nem találtam. Nem a külső vonásom
akartam rábukkanni, de a belsökre igen. Kerestem magamban az erősés
tiszta ifjút, aki ilyen nyílt és bátor tekintettel állhat oda a világ elé, győ-
zelmi Zászlóval a kezében. - Nem találtam. - Helyette ifjúságom sok
kusza kérdését, zavart ellentmondásait, belső vívődásait, sok kísértését és

• elesettségét találtam. - Egyszerre irigy félelem támadt szívemben azok
iránt a látatlan és ismeretlen fiatalok iránt, akik tiszták, igazak, bátrak és
erősek.' Átkoztam sorsomat, mely ev:gem ilyenné formált: erőtelenné,
vívódóvá, indulatokkal és vágyakkal bővelkedővé.

Ki tudok-e szabadulni e bűvkörból valaha is 1
. Lázasan kutattam a Biblia ifjú alakjai után. De nem azt találtam, amit

kerestem. Bunkót emelő Kainokra, csaló Jákóbokra, bujálkodó Dávidokra.
heveskedő Péterekre leltem, akik valahogy mind közel álltak hozzám így
bűneikben. Emberek voltak, mint én. Kísértésekkel ostromlott és bűnökkel
megrakott ifjú emberek. Egy volt csak,aki bátran állt oda Jézus elé, ho/zy
ő minden parancsolatot teljesített, bemehet-e az Isten országába 1 - l!B
erről az .egyről is kiderült, hogy még mindig van fogyatkozása. - Ekkor
tanultam meg, hogy a Szentírás reális könyv. - Nem szépíti meg az ember-
alakokat. Úgy hozza elénk, amilyenek a valóságban voltak "Isten embe-
rei". Csaltak, loptak, hazudtak, paráználkodtak 1 - Ha megtörtént. az
írás nem hallgatja el róluk.' .

'Még egy élményem volt ebben az időben. - Egy nyári konferencia.
vitadélutánja. - A tisztaság kérdése volt .aapirenden. Ezen a délutánon
már sok bölcs tanácsot hallottunk és sok áhitatos mondatocskát s én úgy
éreztem: a húrok szorul. Mindenkinek sikerül kimásznia a "slamasztiká-
ból", csak nekem nem. Mindenki tisztán (önmagát tisztázva) fog kike-
rülni a lelki birkózásból, csak én maradok foltosan. - De im itt a felmen-
tés! - Barátom, akit goromba őszintes.égérőlismert mindenki, ágaako-
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dott azőlásra. Keze remegett, ahogy feiáiit ~ szeme szt1r6s tQviBk~nt
meredtek a körbenülőkre és hangja fájdalmas ostorcsapásként vágott le a
"megazentültekre": "Ki az közületek, aki még nem ... " - és jöttek a
kinos kérdések, úgy, ahogyan Jézus, az apostolok, meg Luther értették a
hatodik parancsolatot. S' a fejek lehanyatlottak, Fiúk, leányok. előadók és
hallgatók megvert alázatban, ,csendben hallgatták az ítéletet.

- Győztem! - Nincs tiszta ifjú.
Csak egy pillanatra vett hatalmába a győzelmi mámor, hogy aztán

helyet adjon az aggodalomnak. Győztem? - Valaki gy5zött. hogy egy
csapat fiatal ne maradjon hazugságban és ezzel '
bűneiben. De én 'nem lettem ezzel mássá. Lelki ~
nyomorúságom nem enyhült másoké által. ,~

Lassan bontakozott ki előttem egy másik
kép. Igaz, láttam régen egyszer talán valamelyik
egyházi lap fedelén, de aztán sokszor a valóság-
ban is. De jó idő telt el, míg e kép életközelségbe
jött hozzám, annyira, hogy most már odarajzoló- "
dott a ssívem táblájára. Ht sem emlékszem az
arcvonásokra, csak a lényegre. S a mozdulat is-
mert és gyakran látott. Térdelő, lehajtott fejű
,ifjú és kéz felette. ~ A bűnbocsánat meghirdetésé-
nek nagy pillanata! - ,

A Biblia nem idealizált "Isten emberei" is
egyek abban, hogy Isten' kegyelméből éltek. Jákób
nem kerülheti el Jabbók révét, Dávid Náthán
próféta előtt vall, Péternek a Genezáreth tava
mellett kell a megtagadott Jézus-elé állani. Addig
csontjukban megemésztő tűz, szívükben félelem,
útjuk a bujkálás ösvénye. A nyugtalan lelkiismeret itt nyugszik meg: a
bűnbocsánatban. A vereségek fájdalma itt szűnik meg. -

A győzelmek kapuja a bűnbocsánat. Amikor a kegyelmi igében fel-
tárul előttünk az isteni ezeretet és hatalom nagysága" akkor tudjuk, hogy
van erő, mely győzni képes azok felett. a; kísértések felett, melyek fiatal
életünket 'osteomolják-szüntelen. , '.

Kétségtelen, hogy ez nem a mi erőnk. - Önerőnkkel való küszködés
csak vereséget hoz, hasadtlelkű állapotot, ahol, ha nincs, hát hazudni kell,
hogy van győzelem. De itt, amikor régi terhek hullanak le, felszabadultan
és.a kapott erővel valóban lehet győzelmeket elérni. -,

Kapott erővel. - Az igében erő van, mely nemcsak a bűn vonzását
tudja, legyőzni. hanem. továbh is. lendít, a, oél,felé, ~etek tökéletesek •.
mint a ti mennyei Atyátok tökéletes" - szól az ige lá már visz is előre. ~
"Szereásétek ellenségeiteket", - ... "mint én ezerettelek titeket, ti is úgy
szeressétek egymást" - és a 8~retet új indulatát táplálja szívünkben, -
"Boldogok a békességre igyekezők (ahogy Isten megbékéltetett minket
magával Jézus Krisztus által)" - és a béke hímökeivé avat. ., '

Lehet gy()zelmet elérni. - S .nincs többé vereség? -- Van. És ez hajt
újra és újra oda a kegyelem asztalához (igehirdetésre, úrvacsorára; gyó-
násra) bocsánatért, új erőért. .
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· Az ideális, szeplőtlen ifjút, igaz, nem találtam seho1. De találtam he-
lyette sok-sok fiatalt, akik Isten szeretetéből, bűnbocsánatáböl élnek Éla az
igéből merítenék újra és újra erőt győzelemre. - Azt is tudom már, hogy
a harc mindhalálig tart, Az érett kor, vagy az öregség kísértései nem keve-
sebbek -és a bűnök nem kisebbek. Küzdelem ez mindhalálig. De amikor
látszólag a legnagyobb vereséget szenvedjük a bún zsoldjaképpen a halál·
ban, akkor felragyog a küzdők előtt a győzelem koszorúja, az üdvöeség,

így IT minderről János apostol az ő fiataljainak : "Írok nektek fia<8.
káim, mert bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért... írok nektek ifjak,
mert legyőztétek a gonoszt. írtam nektek gyermekek, mert megismertétek
az Atyát. .. írtam nektek ifjak, mert erő sek vag y tok ée az Isten
igéje megmarad bennetek ée legyőztétek a gonoszt." - 1.Ján. 2, 12-14.

Mezősi György

l·····················································.............................................•
::
.: Mindentudás tudatlansága

Uram ~. neved
mint tt'lzgolyó
esett belém
8 összeéget
anélkül, hogy

. teném,

Szaqod: nyomán
indulnék el
mint ió kopá,
é8 hasztalan,
mert illatod
sem fogható.

Inna szemem
pupiUája,
de vak - ha les
Azt sem tudom '
görbe vagy e
vagy egyenes.

Tagadnálak :
"mi szült téged
csak képzelet"
de bennem élsz,
mint benned én,
'- így nem lehet.

Szavad sz'lnén
indulnék el
ha dallama,
mit tel 813 tog
a süket fül,
ó vallana.

VaUanálak/
e a máglya szó
is MU parázs,
- mutatnálak,
de rögtön ir
a bénulás ...

I
Lzelnélek,
mint korty vizet
de nincs ajak.
mi íz után
uijonganá,
hogy láttalak.

Mindent tudok
bár semmit én,
-:- mily gyötrelem!
semmim se vagy
és Mindenem
vagy Istenem.·:

: .
: Jakus Imre :
: :· ., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 •••• " •••••••• 11 •••••••••••••

J

HO



* *

;; ~
..········· OSZ 1N T E-N ····•·•..••.

- Horka.iJ
Harkai felállt. Már otthon érezte, hogy Lőcsey ("népi T".yelven" Lőcsös,

a "logarlőcsről") ma ki. fogjar szúrni. Egy perccel ezelőtt pedig már-tudta is.
A Lőcsös orrcimpájár6l. Horkai Gyuri - ismertebb nevén Kandúr _. nem
volt babonás, de azt csalhatatlanul érezte, hogy tat/'árjának orrán az a r6zsa8Z'Ín . . .
remeqée rná.st nem jelenthet. És tényleg. Ezt a pecke», . . . "-

- Lenne 8zíves talán kifáradni ? ••
Ez már több valt, mint felsz6lítás. Ez olyan volt" mint az ítélet végrehajtása

előtt a dobpergés. Kandúr "kifáradt".
- Kérem, magyarázza el nekem a ... a sinus tételt. Kérem" kérem, csak

'Úgy, m1:ntlut én nem, értenék a maiemaiikához,
Kérem, kérem - visszlt.angozta pár kamaszMmg az osztály végéból, a

padok magasBágáb6l. Igen, nekik ez ezorakozáe - gondolta Kandúr. Egész
éjjel pedig én szórakoztam. Nahát, ez a Marika ... Igaz, idJJsebb nálam,de
csuda klasBz.. . '
- - M élt6ztatík nyilatkozni?! . '.' '. .

Ajaj - gondolta a címzett, ö8szehárapta az ájkát, majd megnyitotta. Lesz,
wmi lesz.;~ ,

- A per alfa ...
- -ilf iért nem mindjárt béta?! ,
- A per béta ...
Lőcsey ökle az asztalra zuhant.
- No ée a sinus?!
~ Sinus á per ...
- Aper., áper! Aper az latinul vadkan. S én áperté közölhetem magával,

hogy annyit sem ért a triganmnetriához;- mint egy közepesképesBé'gű 'vadiliszn6r
Meg fogom buktatni másodszor ie! Nézze fiam, maga olyan buta; mint hat
11tlÍ8. • • "'-;

Apja fia' -, hallatszott. hátulr6l, ellenőrizhetetlen fOJ'ráBb6l. Innen-onnan
előbugyargottaz elfojtott neoetés, aztán csend. Horkai ekkorra mp,r a helyén
bámwta az előtte ülő hátát, Bruná, "a haza bölcse" réBzvevően fiYrdult hozzá.

- MOBt látszol olyan hüly~nek, mint amilyen vagy ...
VígaBztrlJni szerette .uolna.

*
- Hát édesapám, én a 'maga helyében beceezora tokba tétetném a végtag_

jaimat. Úgy áll a kezében a subier : mint' a liba:comb•. ;
A szívbőljövő b6k természetesen Horkai Kandúrnak sz6lt, akinele.kereszi-

neve a műhelyben úgysz6lván teljesen feledésbe merült, gúnyneve azonban cso-
dálatosképpen elkísérte. Most rántoU egyet a száján e a seqéd. felé Bandított.

:.:.....None hőbörögjön már, szakikám, hanem Zendítsen valamit ezen a
nyomorult forg6részen.Lemaradok a randir6l, oszt akkor megette a ...

- Meg ém. azt a sápadt bőrt a képiről. ÉBznél van maqa, apafej?
Egyébhez se'In akar ~1teni, mint ahhoz, hogy két kézzel hogy lehet háromnak.
integetni, 'Ini? No ruJ,ja ide azt a vasat!
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A segéd elvitte a forg6részt e Kandúr az- állórész iekercsét igyekezett be-
_helyezni a fúr6gépbe .. Nem ment. Káromkodott. ElőbVkicsit, aztán nagyon.

Zengett a műhely. Pieta, a másik inas előjött- a sarokb6l.
- Ha szitkowdol, jobban megy? _ -
- .Jobban! '- -
- Az Istennel? _.

': -Azzal! Úgy szép.
Pista elsápadt. Nagyon csendesen swlalt meq,
- Mível baj16(1ol?
Kandúr megtnutatta. _
- ltfelyik sablonnal tekerted?
- A hármassal. _
Pista egy rnásikát fogott, s pergett ci mumka.
- Te ... izé ... Kandúr ... mi is a te neved?
- Gyurka. Minek az neked? -
- Te Gyurka. .. Nem gondolod, Mgy az Isten másképp' szólít téged,

mint te őt? .
- Unom adumát, _apuci. Tán sokat voltál ma a 'napon? _

• -r-r- _Gyere velem munka után. Olyan társaságba 'lfiszlek, ahol az az Úr,
akit te csak káromkodásb6l ismersz. Ott segíteni -is tudnak neked, hogy másképp
ismerd mf}g. -Komoly, őszinte tagok. _

~ Öregem, köszönöm szépen. az őszinteségedet! A múlt éjjel olyan őszin-
--tén belémrúgtak, hogy alig bírtam hazavinni a nadrágomat. Komolyan!

Horkai keserűen nevetett.
- Tizenriyplc éves vagyok és méq csak ne is éljek?!
- Mocsokban?
- Ahogy lehet, apukám! Nekem így érdekes!
.4 seqéd. visszajctta forg6résszel. Pista is készen volt. H orküi összeraHa a

fúr6t. A segéd elment, Puta pár méterrel arrébb szöszmötölt. A volt gimnazista -
bedugta a ceaiiakozát, bekapcsolt, e magasra emelt tenyerén figyelte a gépet:
mekkora lángot húz a szénkefe. De hirtelen rángás futott végig rajta.

- Azt a keserves ... ! .
A fúr6gép a földön hevert. Pista kirántotta a csatlakozót. A másik még

mindig üvöltött. _
- Átütött! Piszkos vizes műhely!
Pista kiszedte a lorg6részf ée belenézett a masinába.
- Gyurka! 'ci!- ló ... a prespanszigetelést kifelejtetted ...
Pár perc múlva készen voltak vele. IJórkai pillarl/atok alatt ehntézte a mos-

dást s már kapta is a kabátját. A társa megállította.
- Nem jössz velém?
Kan-dúr magyaráwan lengette ujjait a levegőben.
- Kieapém, inkább én dobok egy meghívást, mint Mgy engem dobjon

a né1~i. Tetszik érteni?
~ Pista értette.

-r-r- ]}fi ez? •
. Horkai Pista álla alá mutatott. Mikor, ez lenézeu; amaz felfricskázta az

orrát. -_ - • -
- Na látod!
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- Várj! .Nleddi(J akarsz ezen az ,Jton haladni?
A levitézlett diák arca elborult. Nem lehetett tudni, dühös-e, vagy csak

meglepte a szá. "
. - ,lffenj a ezenueidhee. Osókoltatom öket~

Aztán alig hallhaiáam. moroqta utána: __
Vagy neked nincs eszed, vagy én vagyok gazember ...

** *
Pista ötödször csengetett. Hosszan, bágyadtan, rekedtesen suJtt a ki« benyíló-

helyiség csengöje,minthá csak a gazdáját utánozta volna. S a'szomszéd ajtó
nyílt: 13 év- körü~i, szénásszekér-hajú fiú dugta ki rajta,a fejét. Kieeé elnyúj-
tott, éneklő hangon tájékoztatta a jövevényt. ' .

- A szerelő úr biztosan k1j,lszolgálaton van, éjszakai mŰ8zakban a vilá-
goskék iskolában.'

-: }J.i van vele? Én a barátja vagyok az üzemből. ..
A kamaszjelölt elnevette magát s kilépett.
- Ja persze, maga az a szent srác, aM- a 'Fer,i lelkiüdvéért strapálja

magát. Hát elment vaganykodni.' Ha rMr .hajnalig, várja meg," adokineleg
sámlit. .. ' ,

Ajtócsapkodás, lábdobogás vágta el a beszélgetés fonalát. Hár-masával
rohant löl/elé a lépcsőn Horkai. A torzonborz-hajú köszönt és beh'Úzódott az
ajtóból. Fer lihegett. ' •

- Ne haragudj, öregem, másult já1'(; az eszem. Olyan vagyok, mint lb

nyúlbór kifordítva ...
Bent egy székre dobta'mágát, Pista 'meg mellé,

'- Nli baj? .
- Szétmegy a fejem. Délután vagy két óra hosszat Bibliát olvastam. Azt

hiszed, megnyugodtam? Ha nem megyek ki kószálni, megőrülök a négy fal
között. És mit teez. Isten: találkoztam Nlarikával. Tudod, miattam hagyta ott a
1Jólegényét,én meg aztán leléptem mellőle. Osak éppen köszönt'ünk egymásnak
de én majd elsüllyedte'm. Arra gondoltam: ha az lsten nem oeribe a fejemet a
disznóságaimért, alskor nekem kell ezt megtennem ... Dehát kellett 'nekem el-
menni a kegyhelyetekre, ott fűztetek be.v, ','

Pista mozdúlatlan arccal figyelte a másikat. Osak a szeme kieérte Horkai
gyllrött vonásainak ideges rángását. Amaz hirtelen megint lázas i.ndulatba
jött 8 megragadta Pü;,ta karját. ,".

-t-r-, Te! Lehet még belőlem embert csinálni?! Megéri ez a nyomorult karosz-
széria?!

Horkai a mellére csapott, majd a combjára. Falfehér volt. Társa a vállára
tette a kezét. .. .. .-

-- Ne izgulj. Jézus Krisztusnak többet érsz, mint gondolnád. Hazok 'l)izet_:.
Pista már fogta 'is a kancsót és gyorsan lenyomta a folyosóajtó kilincsét.

Valami tompán. koppant, az ajtó kissé visszarúgott, majd akadálytalanul
nyílt tovább. A süldő ifjú tapogatta rettento zavarral a fél homlokát az ajtófél-
fánál. Pista kérdő 'tekintetére meq is szólalt, igen halkan.

- ll'Iondja, lesz belőle ember?· . .'
A víz sistereqve' tódult a. kancsóba. Pista oldalt nézett a masik/a.
--;- Nl i közijd hozzá?
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, A/iú félénken sandítoUrrl, kcsakakkoTszedte ossze magát, amikot
Pista a,vízzel már majdnem átlépett'a küszöbön. ., -

-'-, Tessék mQrtdani... meg tudná ezt tenni. . . oelem. is?
Az alkalmi v'lzbeszerzó hökkenten tnegálltrnajd elmosolyodott.
- Bújj be! , .
És szélesre tárta usráoelótt az ajtót.-

I
J

Korán sötétedik a, téli hónapok- mot eldúdolt, összeszámoljáJr, össze-
ban; Már a szánkózáét, a csúszkálást hasonlítják, ki talált el a ,tízből leg-

" és a korcsolyázást is megunták a _,többet., Aki majdnem ;mindet elta-:
, gyermekek. Jól esik a meleg kályha . lálta, az a győztes. Az énekverseny ,
mellett a kedves családi körben. győztese. Persze azonos dallamú
Még előkerülnek a könyvek, egy kis énekek más szövegét. I is 'jónak" kell

--'átismétJlése a feladott leckének, az- elfogadni. '
tán még mindig korá van. Mit lehet' *
csinálni 1 Egy jó könyvet olvasni! .Aztán egy kis "mozgalmas" játék;
Sakkozni, dominózni! Aztán át- a .levélváltés. A szeba vagy terem

/' átlátogatnak a környék fiataJjai, közepén üres helyet csinálnak. Szé-
gyermekei, barátok és barátnök. kekkel kört alakítanak. 1-Iindegyik
Moziba sem lehet menni, mert falun résztvevő kap egy városnevet. Lehet

. nincs mindennap előadás l Egy hé- - , biblia-földrajzi is. Lesz Jerikó, Jeru-
ten egyszer van csak a megkonfír- zsálem, Betlehem stb. A középen
máltak bibliaórája is. Mit lehet ezen áll egyik résztvevő bekötött szem-
az órán, vagy a hosszú sötét ésmégis mel. Indul a játék. ,Elkiáltja, magat.;
kedves téli estéken csinálni? Nem ne- "Levélváltás Jeruzsálemés Jerikó
héz ,kitalálni: játszani lehet. Hiszen között." .Ekkor annak a kettőnek;
a játék nemcsak unaloműző valami; aki Jeruzsálem és Jerikó városnevét
hanem szórakoztat, tanít és nevel. viseli, helyet kell cserélnie úgy, hogy

* ,_ a középen levő el ne fogja egyiket'
Játszhatunk elsőaorban olyan játé- sem. Amelyiket elfogja, annak meg

kokat, melyekhez nem kell semmi kell mondaní a nevét. Ha a bekötött
segédeszköz, csak egy kis találékony- szemű 'azzal avéroesalkapcsolatban
ság é~eleményes8ég. Az együttlévők tud valami történetet, akkor men-
körü1Ü1ik az asztalt. ElŐvesz min- _tesül ,attól: hogy, ,tovább is' ő legyen
denkiegy papirt és ceruzát, ..,.Aki, ~',fl, fog?_ ~t el'cslpe~t! ,az lesz e:11:tán
vezeti a játékot, kinyitja az énekes- . a levl!Ivalt~Bokat kikiáltó, bekötött-
könyvét, aztán egyes dallamokat szemu fogo.
dúdol, szöveg nélkül. A körbenülék-
nek ki kell találni, felírva' a papír-
jukra, ho~y milyen énekre ismertek
rá. Terméezetesen a vezető is felírja»
sorban, hogy melyik. dallamokat dú-
dolta és amikormár vagy 10 dalla-

*
IBiz&hyára mindei::tholvan ügye-

sebb fiú, aki szeret rfúrni, faragni,
, barkácsolni. Könnyen készíthet, pör-
getyűs kérdés-feleletes játékot. Ke-
mény papírból ki kell vágni egy 5
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cm sugarú kört, és beosztani 12
körcikkre. Pár fillérért lehet kapni
színes dekorációs kartont, amitrá-
ragasztunk a körcikkekre. Ahány
körcikk, annyiféle színű lesz ez a
színkorong. Kis plédarabból egy
rögzített iránymutatót szerelünk a
deszkalap szélére. Minden egyes szín-
ből kivágunk 10-10 lapot. -így lesz
12x 10 féle színű lapocskánk. Ezek
hátlapjára kérdéseket írunk fel. Egy-
egy tárgykörű lesz egy-egy szín. Pl.
lehet földrajzi, természetrajzi, iro-
dalmi, történemi tárgykör vagy
újtestamentomi, őtestamentomi,

egyháztörténeti (akár egyetemes
akár magyar vonatkozású is külön-
külön), az egyházi esztendő, helyi
gyülekezeti ismeret, énekköltók, az
emberiség javára sokat munkálkodó
evangélikus nagyjaink. Ehhez is már
leleményesség és ügyesség kell, eze-
ket jól összeválogatni. Ezeket a kér-

-déseket (minden egyes lapra--más
más kérdést) hátul reáírni. Színével
felfelé fordítva az egyszínűeket egy-
más fölé külön csoportba rakni,
Ekkor kezdődhetik a játék. Körül-
üljük a színkorongot, mindig aki

következik, az megpörgeti, megállás
után amelyik szint a mutató mutat,
olyan színű lapot vesz fel, megnézi
a kérdést. Ha tud reá felelni, akkor
az övé Iesz. a lap. Ki tud Jegtöbb
lapot összegyűjt~ni ? Az tudott leg-
több kérdésre' megfelelni. Akinek a
korongja a fekete köreikknél áll meg,
egyszer kimarad a pörgetésból. A
pörgetés sorba megy. Talán segít
az, hogy megnézed a mellékelt ábrát
és így jobban meg tudod csinálni ezt
az egyszerű, nagyon szórakoztató és
tanulságos játék?t.

*

Hiszem, hogy eszel a pár játék-
leírással is hozzásegítettelek benne-
teket a hosszú téli esték kedves, ne-
mes, tanulságos - szőrakozéaéhoz,
Vannak kookadobásos játékok, me-
lyekből szintén sokat -lehet tanulni,
majd ezekkel is megismerkedhettek.
T~á_n sikerült ezzel a pár sorral még

,kedvesebbé tenni az amúgyis kedves .
téli estéket! Jó szórakozást! Nemes
tanulságos játszást kívánok!

HegyhXÚ János
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Húsvét közeledtével az öreg nyúl maga mellé ültette két fiát 8 igy n6lt hozzájuk:
- Itt az ideje, hogy nekilá88Unk a tojások: kidi8Zit48ének! VaBárnapra

vaklhálny gyereknek meg kell kapnia az ajdtndékát. Te, Eűlee - mutatott az
t"dó8ebbik fiúra -, idén már 8egitent fog8z nekem a _tojálJok kifesté8ében. Te meg,
TapBi - bökött a ki8ebbikre -, a 8zd.lUtálJt intézed! Legjobb lesz, ha mindjárt
el ie indulsz Mackó M iekáho« 8 megrendeled nála a targoncá.t !Megmondod. neki,
olyan CBin08, ügye8 ki8 koCBit áCBoljon ö8ne" mint a tavalyi tJOlt!

Nagyot füllentene, aki azt állítaná., hogy TapBi valami i;zonyáan nedre a
lábát az apa~ parancsro. C8al(, 'úgy immel-ámmal kezdett el nedelőzködni 8
vi118Za-vill8ZanéZett az erdóBZélről irigyked've. Mennyivel iobb dolga van Fületmek,
az odahaza 8ZÖnmötölhet az ecsetekkel, kevergetheti a festéket, ő meg Udpaljon
el az örökö8en dörmögő Mackó Millkához! De hát, hiába, ez az élet sorja, az ÖCC8Ö-
ket csak ilyen 8Zaladj ide, 8Zaladj oda munkára ha8Ználják. Ha még egyszer
születhetnék, csakis ~tynak jönne a világra!

- Mackó Millka a műhelyében dolgozott éppen: előtte nép, zöld nínű kötény,
nehogy a fc;,forgács a bundájába ragadjon, mancsában a jófogá8ú kis szekerce,
azzal aprította, faragta az előtte fekvő fatörz8et. Épp bölcsőt ké8zített a hollóéknak,
most született hat fiókájuk, azokat ringa~ják majd benne. Mivel Mackó Millka

, á.c8 volt, méghozzá. mester8égét kitűnóen értö, dolqos, megbizható legény. Munka
közben.' dörmögve dúdolgatott, hogy könnyebben forgas8a a 8zekercéjét.

- Adj illten, Miska bácei: ~ makogta TapBi, hogy odaért.
- Szerousz, TapBi öcsém, no, mi jót hoztál?
- Nem hoztam, hanem vinni ezeretnék, Éde8apám küldött, azt üzeni Mi8ka

báceinak, készít8e el idéiére a húsvéti tojá8oknak való killkoéiJit. De ne ám olyan
hitvány, zörgő8 talicska legyen, mint a tavalyi, mert azzal ugyan nem kínlódunk!
Hi:Bzen lennék csak én á.c8, majd megmutatnám!

- Micsoda?, - kapta fel bumfordi fejét haraqosan Máckó Mi8ka. 'Nem
volt hozzáezokoa, hogya keze munkáját pocskolják, főképp ilyen hebehurgya
mitugrá8%tó.l vette rOBsznéven. - Hat te talán hétfoJ/atú hintón szeretnéd nállitani
a pirOBtojáBt?
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Azon hát! -Befognék hét'bárányt, pattogós ostor a kezemben, hU8zárcsó,kó
ti. fejemen, úgy hajtanék be a városba! - düllesztette a mellét Papsi. - Előttem
meg két róka fújná a trombitát, hogy a gyerekek js tudják, -mikor érkezeml

- Hát, ha a tehetséged ie van akkora, mint a képzeleted, ácskáe, akko-r még
lehet belőled valami - brummogta Mackó Miska: - De azért egy kie tisztesség-
tudást nem ártana magadra szedned! No, eredj haza, mondd meg apádnak, holnap-
utánra ott lesz a tarqonca : se jobb, se rosszabb a multlwrinál!

Popsi megvonta a vállát éeelügetett. Hazafelé még eljátszadozott kiC8it, a réten
szállingózó pillangókkal fogóC8kázott, utána versenyt futott a lobogó ke-7ldójű
széllel 8 jókora kerülővel tért vissza apjához, meg "tátyjához. Azok mind a ketten
szorgalmasan keoerqetsék: már a festékeket friss vízzel, a beszáradt ecseteket moeták,
egyszóval teljes húsvéti készületben találta őket. .

- No, beszéltél Mackó Miskával? - fogadta az öreg nyúl.
- Hogyne. Azt üzeni, holnaputánra itt lesz a kiekocei, csak: édeeapámék:

i8 tegyenek ki magukért jobban, mint legutópb! Ne ám olyan sápatag, seszínű
tojásokkal szégyenkezzünk megint a városban, mert azokat kár akkora hajcihövel
bevinni!

Az ÖTeg nyúl feltolta pápaszemét a 'homlokéra, úgy vizsgálta meg jobban
a tulajdon édes gyerekét : ._

- Hallod-e, ezt mondta oolna Mackó Miska? .
- Ezt, ezt - lebegtette a fülét Papsi -, ae igaza is van, mert azok a tavalyi

tojások aztán sehogy se sikerültek! Látom, most is vízzel hígitiák a [estéket, ezek is
úgy szomorkodnak majd, halovátnyan, mintha egyenest a kórhíiz/;a kÍ'l:ánkozná1"lak!'
Bezzep, ha ilyen régi mester lennék, mint ar;ám, meqnézhetmek: a kezem munkáját!

&Z~apja roeszallár: C8óválta a fejét. Világéletében szerény nyúl volt, hanem
a tojásfesw tudományát nem adta volina egy·fél káposztáekertert: Még a szemszed
erdlJböl is hozzá jártak át a növendék nyulak, hogy eltanulják föle, hogyan kell
él..t}nkpiros.alapszinnei bevonni a hAÚJVétitojást, aztán ezüst színű hullámvonallal
fino-man körbefuttaJm,i, meg kék színű csillagokat, napsárga virágokat rajzolni
rájuk! Épp csak Mackó MisMnak nem tetszik, amit csinál?

-. Furcsa, [urcsa ... - dünnyögte fejC8óválva. - No, majd meglátjuk.
Hanem ?nég napszállat előtt iramodj el tyúkanyóhoz is, kérdezd meg; hátny tojást
rakott félre 'húsvétra! -



Oda már menjen. a bátydtm!, - csapta C8dlém 9 jüléthetykén Tapa-i,
Szívesen ... - hang~ott a [estékeekádtát pülesszava. '

De aZ apjuk nem tűrte a ti-éját. Báformeds a kiBebbik- fiára:
- Azt mondtam, te mégy és punktum! Láduláet Eiilee, te meg végezd a

magadét!
Ha Mackó MiBkához nem szioesen ügetett el Tapsi; a faluvégre, tyúkanyóhoz

meg éppenséggel a fogát sziva cammogott. De nem baj, vigasztalta magát, majd
kiosztja a részét annak a vén kotlósnak~, amiért folyton ot zargatjákl

Tyúkanyó a jt!szerben illt épp, a sarokban még katonás rendben eorakoztak:
egymás mellett a húsvétra szánt, jóelöre megtojt tojások. Azokat vette 8zámba,
mikor Tapsi besuttyant a fészerbe.

Adji8ten, tyúkanyó!

- Te vagy az, Tapsi? No, már vdrtam, mikor jöttök!
-Ahogy szoktunk, húsvét elött! Apd1h kérdezteti, megvannak-e a tojások!
- Ott a sarokban, láthatod magad -UJ! '
A hetyke' nyúlji végighordozta tekintetét a tojásregimenten. aztán j-itymálva'

megszólalt :' ,
- No, ezek se küUinbek a tavalyiaknál!
- Miért lennének különbek? Azok ÜJ éppolyan gyönyörű tojáeok. voltak,

mint ezek itt! Nézd meg akármeiuike», milyen 8zmályo8, egyenlete8!
- H~'8zen épp az a baj! - bólogatott tudós képpel Tap8i. - Énnem értem,

hogy ezer év alatt még egyetlenegy tyúknak se jutott eBz!be, hogy ideje lenne mM
egy kiC8it t,áltozatosahbá tennie a tojds.:akat! Mindig ugydnolyanokat tojnak!

_. lIát milyet kellene? - kérdezte megütodve tyúkanyó.
- Hiába, magukban semmi ötlet sincsen! - magyarázta bölcsen Tapsi.

- Maid én megmutatnám, ha tyúk lennék! Nálam minden, tojá8'nak má8 lenne
a formája: az egyik akár az alma, olyan kerek, a másile hajlított, akár a holdsarló,
a harmadik perec alakú, a negyedik, mint a csillag ...

Ezt már nem hallgathatta tovdbb tyúkanyó. Kárálvá 1'áförmedt:
- Hanem most már elég a leckébol, te taknyos! Bolondgombát ettél talán;'

hogy göm~ölyű, meg perec formájú tojást lcívlÍffimál?Még ilyet ... ! - csauoquxua
méltatlankodva szárnyát. - .Legjobb , ha elkotrodol 8 megmondod opadmck; jöhettek
a tojásért,de a bátyádat küldje, téged meg lrasson be tyúknak inkább! - S mikor

, .
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'I'~ mdr rég élin alt, mtg mVndig döbbenien kotkodác.<Jolta maga elé: - Peru
formájú tojást ... Nohát, ilyet az öreganyám sem hallott! •

Nem ia esett aztán semmi különös egiszen addig, míg harmadnap Mackó
Mislw be nem állított nyúlékhoz akis kizi tarqoncáoal, Igazánt csinos jószág volt.
/) maga tolta végig az erdei úton, futott ia az sirndin a négy kereken, nem n.yekergett,
meg se dáccerü,' a fogója 1:S épp kézbe illett. Hanem maga a derék ács mord képpel.
méregette az öreg' nyulat, mikor átadta neki:

- Tessék, itt van. Most aztá·n jöhet a kifogás!
, - Miféle kifogás? - pi.slogott ki a szemiioeqe fölött g'yanakvón az ii1:eg

nyúl. - Tudtommal te oceároltad az én munkámat! .
Ilyen barátságtalanul sem állt még szembe soha az erdei ács, meg a IPjás-

fest6mester.. : .
- Még hogy én? - dörmögött Mackó Mieka. Hát ezt honnét qpJJZed?

j

_____ Eurcea. [urcsa ... -- .makoqta .ezokáea.ezerin: a nyúl. - És neked ki
mondta, -hogy lecsepűltelek? '

- Ki? Hát a fiad: Tapsi!
- Ugy? No, várj csak egy percig!
Alighogy elökerítették Tapsit, már újabb veszedelem gyíllt a jejire: a falu

jelöl, messziről kárá/va kozeledeü tyúkanyó. A nagyreményú nyúl/mak egyszeri-
ben lekonyult a füle e 'enyhe reszketés jutott végig rajta.

- Két napja nem tudok tojni az izgalo-p1tól! - csapkodta szárnyát tyúk-
anyó. - Miket nem vágott ajejemhez ez a' zöldfülű! - mutogatott jöldúltan a
fatörzs melletHapító Tapsira: - Hogy·.fWÚfak a tojásaim! Hogy n·inc8en bennem'
semmi ötlet! Hát akkor ne ia küldjetek hozzám húsvétkor tojásirt Forduljatok talán
máshoz, aki csillag alakú m.eg perec formájú tojást toi'ik! N of Legalább megmondtam
a magamét! - fújla ki dühét. -

,_ Ezt merted mondanityúkanYÓ'f/ak? - förmedt fiára az öreg nyúl. -
Te komisz, nagyszájú. kölyö/t! .És Mackó Mleka bác8i eMtt mivel l'ágalmaztál
-meq t
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Papai némá maradt. C8ak a reszketése hullámzott mlnd. erc'Jsebben.
- Én meg mit mondtam apád tojásjestó mtivfBZetéró? ismételd csak meg,

öcakö8! =: támadt ro az áca ie.
Eűles rémülten meredt öccsére. Ekkora kaoarodást fölidizni épp hÚlJVételót.t,

mikor legégetóbb a munka!
- No, most legalább Uíthatjátok, micaoda jelea mákvirdgot neveltem én

'itt az erdő kellős közepé/n! - fordult tyúkanyóhoz, meg Mackó MiBkához az öreg
nYúl. - Hanem ennek megadod az árát, cudar! Ketrecbe az ilyen mocskolődá-
val, aki maga semmihez sem ért, csak a más munkájában taUíl hü;átl Addig
ki nem jÖlJBZ,míg különb kiB targoncát nem faragBZ Mackó Mi:skánál, 8zebb
tojást nem tojBZ tYÚkanyónál ...

De perec~o1akút ám! -- rikkamiotta közbe fö1háborodd.sát az izgatott tojtÍ8:
gyároanlJ.

- É8 dÍ8Ze8ebben ki nem pingálod apádnál! - fejezte be a. szigorú ítéletét
az öreg.

igy került ketrecbe Tapsi."J ó1 rác8attantouák az ajtót, 8 nehogy elbízza magát,
édesapja még viS8Za8zólt elmentében:

- Aztán addig egy árva falatot sem kapsz, mig meg nem muuüod, mit
tud8z?

- De hiszen ... hogyan toiiak tojá<lt, édesapám... - rimánkodott Tapai
-, mikor én fiú vagyok!

- Méghozzá elég szemtelen fiú!
, - És dca mestereéqet se t;;nultam! keresett 1tjabb mentséget a fogságra,

ítélt nyúlfí.
- - Majd moet gyakorolod kicait!

- .laj •• jaj •• _ - eredtek a könnyei Tapsmak. - A tojásjestéBt még
sose mutatta meg nekem, édesapám!

- Hiszen te anélkül iB milvé8ze.vagy, maid te megmutatod nekem! No, ebből
elég voU, sok a rJ,olgom! - ée sietett visBZa az öreg mester a featéke8hordóihoz.

Tap8inak meg kitelt 1).:<; ideiéból, hogy. eltöprengjen sorsán. Megpróbálkozott
szegény feje a koceiácsoláesol, de sehogy se akart menni, még a kezét ie jól össze-
oaqdosta a kisbaltával. Aztán könyörgött a- ceienek, ajándékozza meg legalább
egy mogyorónyi tojá<lsal, hogy kifestheltae, de ammalc iB több esze volt:
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~ Hogyne! H~gy hálából elhíreazteld rólam, milyen mt kiB tojáeokra futja
csak a tehetBégerrdJől! lÁ88Uk élőbb a te műoedet, akkor majd hozzád járunk isko-,
lába mindannyian! .'

" igy hát a tojá8featésre 80r se kerűlhetett. Bizony, beimradt TapBi ketrecében
a featéke8OBé8ze, de má8napra már ágy érezte, mintha a gyomra ie beazdradna a
koplaJáBtól. A. jószívű Fiiles meg8zánta ugyan sbecsempéezett neki at rácsok közt
egy kie füvet, de már arra hiába kérte, hogy egy szepen kidÍBzített há8véti tojá-8t
iB lopjon 8zámára.

H'Ú8Vétvásárnap reqqelén, mikor nyál apó meg Füleit indulni készült a
targoncával be a városba, eljött látogatóba Mackó Misko; meg tyákanyó. Egyikük
Bem volt olyan keménY8zívz'í, hogy elnézte volna, mint BÍnylódik TapBi.

,- Ereszd már ki ezt a 'rakoncátlan gyereket. megfizetett a nagy 8zájáé1't!
ajánlották az öreg nyúlnak. , .
Nagynehezen 1'á i8 vették. Alig tudott elóvooszrogni 'I'opei,' mire 1)égre eloset-

tent a reteez a ketrec ajta.ján .: Lekuporodott a fűben, kétBégbeeaetten hunyorgottaz
elinduló kOOBiután. Csalc úgy ragyogtak rajta a 8zebbnél szeob piroetojáeok:

M,ackó Mieka, tyúkanyó ÍB elégedetten szemlelte a pompá8 rakományt. Derék
munka volt mindnyájuké, ,!iába! . . s:

- No, isten. veled, TapBÍ - búOBáztak el tőle -, aztán má8kor elóbb járjon
az eszed, mint a 8zád, megértetted ?
. De ő OBalc bólogatott. Nagyon OBöndea fiú lett egy8zerre. Azóta iB hallgat.

Ugy hívjá az egiaz erdó: néma T'apei, Nem baj, tojá8fe8tő-legénynek így i« jó
lesz! Mert az öreg nyúl szeme igen romlik 8 azt be8Zélik, jövő hÚ8vétra már Filles
ve8Zi át tőle a m!lhelyt, T'apsi meg majd a [estéket. keoerqeti, az ecseteket m088a
mellette nailY bueqán, szátlanul,

Vidor Miklós
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'VÁSÁRNAPTÁR
Aba febr. 25, máj. 30, aug. 26, okt. 31;

AbaóJszáutó ápr. 9, júl. 2, okt. 1, dec. 3;.
Abádszalók febr. 9, máj. 4, aug. 3, nov. 9;
Abony márc. 9,' máj. 25, aug. 17, nov. 30;
Aesa ápr. 28. okt. 6; Adony márc, 30, jún.
29, szept. 9, nov. 23; Ajka jan. 22, márc. 5,
máj. 14, jún. 2, aug. 20, nov. 12; Akaszt'-;
márc. 10,máj. 26, szept. 8, nov. 3; Alap ápr.
21. júl. 27, szept. 28, nov. 30; Alattyán ápr, 5,'
júl. 26, dec. 6; Albertirsa febr. 9, ápr, 27,
jún. 8,_aug.-31, okt. 12, .dec, 14; Alpár ápr,
7, júl. 7, okt. 7, dec. 1; Alsónémedi ápr. 9,
júl. zr. szept, 17, dec. 17; Andocs febr. 27,
ápr. 17, szept. 27, nov. 16; Apáttalva ápr.26,

,jún. 28, szept. 13, nov. 22~ Apc·"[an, 13,
marc. 16, máj. 12, aug. 4, okt" 13; Aszód
jan. 31, márc, 28, máj. 30, júl. 25, aug. 29,
okt. 17, nov.14; havi állatvásár a .többí hó-
nap első péntekjén; Attula márc. 30, máj. 12,
szept. 7, nov. 5; Adand márc. 24, máj. 12,
aug. 5, nov. '3.'. . .

. Babócsa márc. 20, jún. 2, aug. 25, nov. 24;
BadaesonytomaJmárc. 13, szept. 16; Bada-
csonytördemic márc. 27, máj. 29, aug. 28,
nov. 27; Baja febr. 16, ápr. 13, jún.'8, júl. 20,
szept. 21, okt. 19, dec, 14; BaJna febr. 20,
máj. 15, aug. 14; nov. 20; Bak márc. 20,
nov. 25; Bakonycsernye márc, 21, máj. 28,
júl. 17, szept. 17; BaktaIórántházil febr. 3,
márc, 17, jún. 2, aug. 4, nov. 10; Balássa-
gyarmat jan. 13, febr. 3, márc, 10, ápr. 7,
máj. 5, jún. 9" júl. 14, aug. 1\, szept. 8,
okt. 13, nov. 10, dec, 8; Balatonendréd márc,
1,3, júl. 17, szept, 18; Balatonfőkajár ápr,
24, aug. 14, nov. 13; 'Balatentüeed jan, 8,
ápr. 16, Júl. 9, szept. 10; Balatonlelle-ápr. 16,
máj. 10, szept. 3, okt. 25; Balatonszabadl
febr. 26, okt. 1; Balatonszentgyörgyápr. 25,
okt. 10, ha munkaszüneti napra esik, az
utána következő napon; Balkánl' márc. 18,
máj . .20. aug. 19, szept. 2, okt. 21, .dec. 16;
Balmezújváros febr. 4, máj. 27, aug. i2, nov.
ll; Baraes márc, 4, máj. 6, szept. 24, nov. 19;

. Baraeska ápr, 15, okt. 28; BarauynJenő
márc, 18; jún. 18, okt. 15; .Bares ápr. 2,
jún. 25; szept, 17, dec. 10; Battonya márc.
30, jún. 8, aug. 10, okt; 26; Bácsalmás ápr.
21, szept. 8, nov. 3, dec. 1; Bácsbokodmárc,
24, júl. 28, nov. 10; Bánokszentgyöroy ápr.
24, júl..12,.aug. 22, nov. 24; Báránd ápr. 15,
aug. 19, okt. 7; B~ta máj. 13, okt. 14;.Báta·
szék márc. 17, jun. 16, szept, 15, okt. 27;
Bedegkérmárc. 1, jún. 14, szept. 11, nov. 18,
ünnep vagy rmmkaszüneti nap esetén a kö-
vetkező munkanapon; Becsehely marc, 19,
szept, 26; Beled, mínden hö első keddjén;
BerettyóúJf-alu febr. 6, apr. 17, jún. 19,
aug. 21, okt; 9; Berhida febr. 23, máj. 25,
aug. 31, okt. 12; Berzence márc, 24. jún. 12,
aug.13, dec.20; Besenyszög jún. 16, okt. 20;
Békésmárc, 15-il6, aug. 9-10, okt. 11-12,
dec, 6-7; Békéscsabafebr. 8, máj. 3, okt. 4,
dec. 13, a többi hónap első szombatján havi
áIlatvásár; Bélapátfalva márc, 24, jún. 2,
szept. 8, nov. 24; Bleske jan. 23. ápr, 30,
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júl. 23, szept. 24; Blhaekeresztes máj. 14,
aug, 13, okt. 18; Blharnatl!'baJom máre, 5,
jún. 5, szept, 28; Bodajk jan. 6, máre. 24,
júl. Í, okt. 6; Bodrogkeresztúr febr. 27, máj.
22, aug. 28, nov. 27; BodvaszUasmárc, 4,
jún. 24, szept, 16, dec. 2; Bog)1s71óápr, 21,
szept. 22; Boly jan. 3, márc. 7, máj. 2, júl. 4,
szept. 5, okt. 20, dec. 9; Bonyhád-·márc.2,
ápr; .27,júl. 6, aug. 3, nov. 30; nöhönye m~.
20,Júl. 28, aug. 15;Bncsuszentlászlójan. 25,
szept. 10,·nov. 4; Bngae febr. 23, máj. 4,
szept. 7, okt .. ,12;.Bngyl_márc. 10, jún. 2,
szept. 1, dec. 1; Buzsák ápr, 26, júl. 9, nov.
12; Bük márc, 5, jún. 4, szept, 3, dec. 3;
Bükkösd marc, 26, máj. 26, okt. 4, nov. 11;
Büssü febr. 16, ápr. 28, j1m. 8, aug.' 21,
ha munkaszüneti napra esik; a következő
munkanapon. .x

eece márc. 13~jún. 12, aug. 12, okt. 9,
dec. 9; Ceglédjan. 12, ápr; 13, jún. 1, júl. 20,
szept, 7, nov.,2; Celldömölkfebr, 17. ápr, 21,
jún. 16, aug. 18, okt. 20, dec. 15; Clbakbáza
-márc. 9, máj. ll, szept, 14, nov. 9; C1Uánd
ápr. 2, szept: 3, Csanádpalota márc. 15,
jún. 21, okt. 18, dec. 20; Csanytelek jan. 4,
márc. 1, máj. 3, júl. 5, szept. 6, nov. 1;
Csapod febr. 19, .má].. 21; aug. 20. nov. 19;
Csákvár márc, 3, jún. '2, szept. 1, dec. 1;
Császár febr. 20, ápr, 10, jún. 19, júl. 17,
aug. 21, okt. 16, országosállatvásár: febr. 20,
júl. 17; CSászártöllés.marc. 31, jún. 30,
szept, 29; Csenger,minden hó harmadik pén-
tekjén; Csengildmárc, 20, aug. 21, nov. 20;
Csepregfebr. 6, ápr. 3, jún. 5, aug, 7, okt. 2,
dec. 4; Csesztregjan. 20, márc, 20, máj. 17,
.aug. 26, okt. 29; Cselén)' ápr, 1, okt. 10;'
Csépa ápr, 19, júl. 12, szept. 6, dec. 13;
Csipkerek ápr, 8, júl. 16, szept. 18; Csoko.
nyavlsonta febr. 24, apr, 10, jún. 27; júl. 26,
szept. 21; Csomád febr. 24 oá, okt. 6 oá;
Csongrád febr. 1-2, máj. 10-11, aug.
2-3. dec. 13-14, havi állatvásár a többi
hónap második hétfőjén; Csonkahegyhit
márc. 25, máj. 25, szept. 25, Csoma jan. 1,
márc. 13, máj.,7, jún. 25, szept.,16, nov. i2;
Csögle márc. 10, jún. 23, okt. 6; CSökmli
febr. 24, ápr. 28, aug. 4, okt. 10; Csökllly
jan. 25, ápr. 3, aug. 28, nov. 25, ha munka-
szünetí napra esik, .az utána következő
napon; Csurgó ápr. 8, máj. 27, szeptv t,
nov. 20..

Dabas febr. 23, ápr, 27, júl. 13, okt. 12;
Dad márc, 30, máj. 25, aug. 10, okt. 26;
Darány márc. ll, máj. 24, aug. 20, nov. 6;

_Debrecen jan. 13--14, ápr. 21-22, aug.·
11-12, okt. 6-,7; Dees máj. 26, szept. 22;
Demecsermárc, 25, jún. 17, szept. 16, dec. 2;
Dereeske jan. 10, ápr, ll, aug. 1, okt. 3;
Deveeser jan. 20, febr. 13, márc. 13, márc,
27 oá, ápr, 28, máj. 8, jún. 12, júl. 10, aug. 4,
szept. ll, szept. 25 oá, okt. 27, nov. 13,
dec. 11; DédestapollJsánymáj. 12, szept. 9;
Dég ápr. 3, szept, 29; Dévaván}'a jan. 19,
ápr. 20, júl. 20, okt; 19; Diósjenő febr. 9,
máj. 12, okt. 6, dec. 1; DiósvIszló febr. 4,



Fadd máre. 12~ júl. 22, okt. 10; FaJsz
ápr, 19, szept. 20; Farmos ápr. 9, okt. 1;
Féblánsebestyénmáj. 17, szept. 27; Fegyver-
nek máre. 2, máj. 25, szept, 14, dec. 7;
Fehérgyarmat febr. 10, máre. 24, máj. 26,
júl. 28, szept, 15, dec. 8; F~érvárcsurg6
júl. 31, nov. 27; Felsömocsolád máj. 14,
okt. 21; Felsönyárádmáj. 20, júl. 8, szept. 23,
nov. 18: Felsönyék jan. 30, máre. 27, [un. 5, '"
okt. 2; Felsövadász márc. 31, jún. 30, aug.
25, okt. 27; Fertöszentmlklós máre. 10,
ápr. 15, máj. 27, szept. 22, dec. 1, havi Jbrány ápr 3 júl 3 szent 18 dec 18'
állatvásár a többi hónap harmadik keddjén: 20 má'.' 25' 'ún' lF' , l' k'F ó Igal ápr. , ). ,) . a, szept: ,o t.

orró ápr. 14, jún. 2, aug. 4, okt. 6: F t 26, nov. 23: 19•••.máre, 10, aug. 6, okt. 3;
ápr. 14, havi állatvásár: okt. 13: Földeák Iharosberény febr. 24, máj. 16, júl. 26. szept,
febr. 23, máj. 25, szept. 28, dec. 14; Földes 21; lregszemcse febr. 4, ápr. 16, szept. 9.
jan. 21, márc, 18, máj. 13, júl. 8, aug. 19. nov. 26: IstvándJápr. 28, jún. 7 aug. 30, okt.
szept. 16, nov. 18~ Fiilöpszállás 27, ha ezek a napok munkaszüneti napra es-
ápr, 20, jún.' 15, aug. 31, dec. 7; Füzes- nek, a júniusi vásár kivételével ahatárnapot
abony, minden hó első hétfőjén; Filzesgyar- követő köznapon a júniusi vásár alkalmával
mat máre. 16, jún. 15, aug. 17, okt. 26, pedig a megelőzŐköznapon: Iván ápr. 22,

6 aug. 26: lzsálc márc. 25, szept. 16, nov. 11;
alambok febr. 10, okt. 13, nov. 3, .JánkmaJtls márc. 13, máj. 22, szept. 11,

GamAsjún. 7, szept. 21, Gáva jan. 14, ápr. 8,-- dec. ll: .JánoshalIJl1lápr.·16, júl. 5~szept.23,-
jún. 10, nov. ll: GeleJ ápr. 15, aug. 26· nov. 19; .Jánosháza márc, 19, máj. 19, aug.
nov. 25: Gels•• máj. 20, szept. 13, okt. 18: 23, okt. 1, nov. 15, ünne. esetén a a követ-
Gesztely jan. 28, ápr. 8, jún. 24, oKt. 28: kezö ununkanapon.' Havp állatvásár mínden
Godlsa máj. 8, okt. 28: GöiJöllö máre. 9, hó első szerdáján; .J{moshidajan. 30, ápr. 3,
júl. 13, szept. 28, dec. 14; Gödre máre. 24, jún. 12, okt. 23; ~ásZll.lsőszentgyörgyjan. 13,
júl. 22, szept. 24, nov. 4; Gölle ápr. 22, máj. 5, aug. 4, okt. 20; JászapátI jan. 9,
jt\.1.14, szept. 15: Gönc márc, 18. jún. 1(), febr. 13, máre. 13, ápr 10, máj. 8, jún. 5,
aug. 12, okt. 14, dec. 9; Görcsöny febr. 24, júl. 3 aug. 14, szept.. 11, okt. 2, nov. 3,
ápr, 28, máj. 26, [ul, 28, nov. 24; Görgeteg dec. 11; .Jászárokszállás febr. 25, ápr. 15,
márc. 14, szept. 6,. ha munkaszüneti napra jún. 17, aug. 5, okt. 21: Jászberény jan. 26,
esi", a következö napon; GyéUnyes máj. 3. márc. 23, máj. 11, júl. 27, okt. 19. dec. 7;
okt. 30, ha munkaszünetí napra esik, a kÖ7 Jászdózsa jan. 21, júl. 8, okt. 14; JÍlszfelsll.

'pr. 15, júl. 1, szept, íe, okt. 21; Doboz
márc. 3, aug. 4, dec. 1; Dombóvár, minden
hó második vasárnapjáru Dombrád jan. 13,
ápr. 28, jún. 9, okt. 20; Döbröközmáre. 25,
aug. 19: Dömsöd máre. 3, jún. 16; aug» 18,
nov. 17; Drávafok febr. 13, ápr, 15, júl. 1,
szept. 16, okt. 21; Drégelypalánk ápr.: 10,
[úl, 10, okt, 9; Dnilaföldvár máre. 9, ápr. 27,
[ün, 8, aug. 17, szept. 28, nov. 2; Dunaszem-
I)'örgy máj. 17, aug. 16, nov. 15; Duna-
pataj febr. 10, ápr, 14, jún. 23, aug. 25,
okt. 13, dec. 1; Dunaszekesö jan. 27, marc.
24, máj. 26, jún. 23, aug. 25, szept, 22,
nov. 24:Dunaveesefebr. 23, máj. 11,.júl. 27,'
szept, 28, dec. 14: Dnsnok máj. 18, okt. 5.

Edelény jan. 16, febr. 20, márc. 20, ápr.
17,jún.19,júl.17, szept. 18, nov. 19, dec. 18;
,Eger jan. 12, márc, 24, máj. 12, júl. 7,
szept. 28, okt. 27, dec. 15, minden hó elsőentekjén havi állatvásár; Egerág ápr. 5,
00. 15, okt. 11; Egyed márc, 1, okt. 20;

yek jan. 20, ápr. 21, aug. 18, okt. 20;
Emlld jan. 27, máre. 31, máj. 26, aug.. 25;
szept. 29, nov. 24;. Encs jan. 2, febr. 13,
márc. 6, ápr, 3, máj. 1, júl. 3, szept. 4,
okt. 9, nov. 6, dec. ll: Endröd febr. 2, máj.
11, aug. 10, okt. 26; Enylng febr. 3, jún. 2,
szept. 1, dec. 29; Eresl ápr, 27, szept. 28;
Erd11telekfebr. 17, ápr. 13, júl. 6. okt. 13;
Esztergominárc. 17, máj. 26, aug. 11, nov; 3,
Érd márc. 17, máj. 5,' aug. 11, nov. 17;
Érsekvadkert márc. 23, máj. 25, júl. 27,
okt. 26; Értény máre. 15, aug. 1,' okt. 16.

vetkez/l napon, 4il'oma márc, 9, máj. ig,
szept, 21, nov. 9; Gyón ápr. 6, júl. 6, szept. 7.
dec. 7; Gyömöre máre. 11, máj. 13, okt. 21,
dec. 9; Gyömrö marc. 31, okt. 13; Gyöngyös
jan. 26,.máj. 18, aug.. 17, okt. 19, nov. 16,
minden hó első péntekjén havi állatvásár;
Gyöngyösmellékápr, 4, jún. 6, aug. 1, okt. 3,
dec. 5; Gyönk febr. 6, m~j. 1, aug. 7, nov. 6;
Györ jan. 13, máre. 31, jnn. 5, júl. 21, szept.:
8, okt. 13, nov. 24; Győrasszonyfamáj. 5,
szept. 15, nov. 3: Györkönyápr. 14, júl. 14,
szept. 1, nov. 10; GyöNzentmártun jan. 9,
marc. 20, máj. 15, aug. 14, nov. 11, amennyi-
ben vasárnapra esik, a következő héttön;

, Gyula febr. 1-2, máj. 3-4, szept.. 27-28,
dec. 6---7, első nap állat-, második nap kíra-
kodóvásár. Havr állatvásár a többi hó-
nap második csütörtökjén; Gynlakeszl ápr.
24, jún. 15, szept. 8, nov. 11.

Hajd dböszörmény febr. 3, máre. 24,
júl. 21, aug. 25, nov. 17; Hajdúdorog febr.
27, júl. 31, nov. 13; HaJdó'hadház marc. 8,.
júl. 5, szept, 13, dec; 20; H"aJdónánásmáre.
26, mái. 21, júl. 9, szept. 3, dec. 3; HaJdó-
szoboszlómárc. 30, máj. 12, júl. 7, okt. 27;
Hajós ápr. 27, aug. 24, okt. 26; Harkány .
febr. 19, ápr. 24, jún. 19,.aug. 1, szept. 18,
dec. 18; Harta márc, 1, Jún. 15, szept. 20:
Hatvan-febr. 2, máre. 23, ápr, 13, máj. 11,
jún. 15, júl. 20, aug, 24, szept. 28, okt. 19,
nov. 23: Háromfa marc, 16, máj. 14, aug. 31,
nov. 19; Hegyfaln jún. 11, nov. 17;.Hegykll
ápr, 7, okt. 6; Hercegszántó máj. 9, szept. 7:
Heves jan. 19, ápr. 27, júl. 20, okt. 19, havi
állat- és kirakodóvásár minden hó második
szerdáján; Hédervár márc, 25, jún. 16,.
szept. 8, nov. 24; Hímesháza máj. 28, aug. 27,
nov. 26: Hódmezövásárhelyjan. 18, máre. 15,
máj. 17, aug. 16, okt. 18, havi állatvásár
minden hó első péntekjén: Högyész jan. 22,
márc. 26, júl. 2, szept. 2! nov. 19: Hosszú-
hetény máre. 13, ápr, 10, júl. 10, aug. 14:
Hosszúpereszteg máre. 5, máj. 6, jún. 30,
aug. 22.
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szenÍjjyörgy márc. 9, máj. il, szept. 14,
dec. 14: Jészféuyszaru jan. 7, márc, 18,
máj. 13, júl. 22, szept. 2, 'okt. 28, nov. 25: -
lészJékóhalma máre. 6, máj. 5, szept. 13:
lészkarafeno 'DlBrC'."31, jún. 16, szept. 15,
dec. 15: Jászk1sér febr. '10, ápr, 26. júl. 27,

o nov. :tO:Jászladány jan. 19, ápr, 6, júl. 6,
nov. 23: Jászszentandrás ápr. 22, aug. 5,
nov; J8: Jászszentlászló jan.' 30, júl. 31,
szept. 25, nov; 27:,Jásztelek máj. 29, szept.
4: Jobbágyi jún. 29, dec. 7.

Kaba febr. b, jún. 25, szept, 10, no~. 5:
Kadarkút jan. 15, jún. 23, aug. 18, nov. 4:
KaJdacs máj. 31, jún. 27, okt. 31, nov. 24:
Kaloesa márc 17, jún. 2, szept. 8, nov.. 24:
Kapolcs febr. 26, máj. 12, aug. ll, okt. 22:
KaposmérlSfebr. 10, ápr. 14, máj. 19, JÚD. 8,
aug. 14, szept, 24: Kaposszekesö jan. 24.
ápr, 25, aug. 22, okt. 24: Kaposvár, minden
hö első vasárnapján: Kapuvár jan. 27,
márc. 24, ápr. 28, máj. 28, júl. 28, aug. 25.
okt. 20, dec. 15: Karád márc. 6, máj. 5"
jún. 28, szept,: 29; Karcag febr. 23, máj. 25,
júl. 13, szept. 28, nov. 30:-Karcsa márc. 12,
jún. 18, szept.' 17, dec. 17; Karmaes máj. 6,
nov. 4; Katymár-máj. 13, okt. 13: Kál
máre. 10, ápr. 24, jún. 24, szept. 15, dec.
14; Kálmánesa márc.. 23, máj. 28, júl.'
10, szept, 2: Kálló jún. 8, aug. 24: Kálóz
febr. 3, márc, 26, jún. 30; szept. 29, dec. 15:
Kápolna febr. 19, máj. 8, aug. 27, nov. 12:
Kecel ápr. 7, júl. 14, szept. 8, nov, 10:

, Kecskemét márc, 23, máj. 25, aug'; 31, nov.
30; Kenderes febr. ,2, máj. 4, aug. 3, nov. 2:
Kengyel márc. ll, okt. ll: Kercsellget márc.
24, máj. 15, aug. 16, okt. 15;,Ke.rekegyháza

,febr. 19, ápr. 16, jún. 16, okt. 6: Kerta
jan. 13, aug. ll, nov. 24; Kesztbely jan. 9,
febr. 6, márc. 6, ápr. 3, máj.'l, jún. 5, júl. 3,
aug. 7, szept. 4, okt. 2, nov. 6, dec. 4;
Kémes máj. 15, aug. 28, okt. 16: Két-
hely marc. 10, jún. 1, okt. 27; KétóJfalu
marc. 1, máj. 10, szept. 6, nov. 1; Király·
egyháza febr. 18, máj. 20, júl. 15, aug. 19,
nov. 18; Klsbér febr. 24, ápr. 24, júl. 3,

- aug. 14, okt. 2, nov. 13; KIskomárom ápr.
15, jún. 23, nov. 25: Klskörös febr. 17,
ápr. 2-8, j.úl. 28, okt. 13: Klskundorozsma
ápr. 6, jún. '22, szept, 14, dec. 7: Klskun-
félegyháza jan. 12, márc, 9, máj. ll, aug.
17, okt. 5, dec. 1,4: Klskunhalas febr. 9,
ápr. 6, jún. 1, aug. ,3, okt. 5: KlskunIac-
háza febr. 24, máj. 27, aug. 4, szept. 8,

, okt. 28, dec. 15: Klskunmajsa febr. 22, ápr,
26, jún. 28, aug. 30, okt. 25, dec. 13: Kls-
láng ápr, 14, aug. 23: Klstelek jan. 12, ápr.
13, júl. 20, szept. 21, nov. 16: KIsterenye

•. febr. 4, ápr, 1, jún. 3, aug. 5, okt. 7, dec. 2:
Kisújszállás márc, 16, jún. 29, szept. 7, okt.
19, dec. 7: Klsvárda márc, 10, máj. 12, júl. 7,
aug. 25, okt. 27, dec. 15: Kocs máj. 5, szept.
9: Koesér márc, 20, aug. 21, okt. 2: KocsoIa
márc. 11, okt. 2: Kóka febr. 9; márc. 30,
jún. 8, aug. 3, okt. 5, nov. 23: Komádl ápr, 25,
jún. 27, aug. 22, okt. 24: Komárom febr. 24,
ápr. 28, jún. 30, aug. ll, szept, 29, dec. 1;
Komárvárosmárc. 3, júl. 1.4,nov: 3; Kondl)ro~'
jan. 18--19, ápr. 19-20, júl. 19--20, okt.
18-19, első nap állato, a második nap ki-
rakodövásár; Kóny máj. 14, okt. 22: Kop-
pányszántó máj. 8, szept. 25; Kölese febr. 24,
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apr. as, jún, 23, [ül., .2i. aug. 25, okt. 8,
nov. 24; Kölesd márc. 19, máj. 20, aug. 6.
okt. 25: Körmend febr. 6, márc. 12, ápr.
5, máj. 10, jún. 24, júl. 20, aug. '24, okt. 12,.
nov. ll, dec. 13, ha e napok szombatra vagy
vasárnapra esnek, a következő hétfői napon;
Környe febr. 18, máj; 20, szept. 20, nov. 18;
Köröshegy márc. 26, aug. 27, nov. 13;
Körösladány febr. 15, máj.-17, okt. 11:
Köröstaresa ápr. 24, júl. 17, okt. 23: KG•••
jan. 21, márc. 27, máj. 26, júl. 7, szept. 26,
dec. 6: Kötese júl. 3: Kötelek jan. 27, máj. 5,
szept. 22: Köveskál ápr, 8, máj. 30, aug. 25:
Kunhegyes febr. 2, ápr, 2~, jún. 1, szept.
7, nov. 23: Kunmadara,s Jan. 5, máj. 11.
szept. 7, okt. 19; Kunmárton febr. 2, ápr.6,
jún. 1, aug. 3, okt. 5, dec. 7: Kunszent-
miklós márc, 16; jún. '8, aug. 24, okt. 26;
Kurdmá], 8, okt. 20. '

LajoSkomárom febr. 27, jún. 26, aug. 20,
nov.,,13: LaJosmizse'jan. 5, máj. ll, júl. 6.
szept, 28, dec, 21: Lakócsa marc. 4, jún. 19,
aug. 4, nov. 8: Lengyeltótl ápr. 5, jún. 16,
nov. 5: Lenti febr. 6, ápr. ll, jún. 20, szept.
4; Lepsénymáj. 26, aug. 25, okt. 13: Leten)'t
febr. 24, ,jún. 2, júl. '29, aug. 25, okt. 6,
dec. 23: Lébény febr. 12, nov. 5:..Lovasberén)'
márc, 31, máj. '19, szept. 2, okt. 27: Lováss-
patona febr. 10; ápr; 28, jún. 9, aug. 25,
szept, 15, nov. 11: Lörlncl márc, 8, jún. 7,
szept.. 13, nov. 1: Lövö febr. 13, ápr. 24, •
aug, 23, nov. 6.

Madara. febr. 26, aug. 26, nov. 18;
Magyarboly márc. 24, jún. 23, szept. 22:
Magyal'keszl ápr. 8, aug: 12, nov. 11;Magyar-
meeske márc. 27, máj. 22, júl. 24~szept. 26,
okt. 23; Magyarszék márc. 27, jún. 26,
szept. 25: Majs máj. 16, aug. 15, okt. 17;
Makó márc.22-23, jún. 21-22, szept.
20-21, nov. 15--1'6, havi álIatvásár szept.
és nov. kivételével minden hó második szer-
dáján; Marcali márc. 23, máj; 18, júl. 27,
szept. 14, nov. 9: Marcaltö jan. 30, ápr, 17,
jún. 16, nov. 13: Martonvásár marc. 25.
jún. 29, szept. 15, dec. 28; Mágócs febr. 26,
ápr. 23, jún. 25, aug. 27, okt. 22: Mándok
febr. 3, ápr. 7, .jún. 23, aug. ll, okt. 20,
dec. 1:' Mátészalka jan. 27, márc, 17, ápr.
28, júl. 21. szept. 15, nov.. 17: 'Máza ápr.
17, okt. 1: Meeseknádasd ápr, 25, aug. 22,
okt. 24: Medgyesegyháza,márc, 9, máj. 25,
szept. 14, dec. 14: Meoyaszófebr. 13, szept.
25: Medina márc. 1, máj. 3, aug. 2, okt. 4:
Mez6berény jan. 4-5, ápr. 19--20, júl.
19--20, okt. 18-19, első nap állat-, második
nap kirakodóvásár; Mezöcsátmarc, 3, jún. 2,
aug. 4, okt. 13, dec.'22,havi állat és kirakodó-
vásár: jan. 8, febr. 12, ápr. 9, máj. 14, szept.
10, nov. 12: Mezöfalva márc. 10, máj. 19,
aug: 18, okt. 20: Mez6Jrldvéo márc, ll,
jún .. 19; aug. 26, dec., ll: Mezökereszte8
febr. 17, ápr, 14, jún. 9, aug. ll, szept; 1,
dec. 15: Mezökomárom ápr. 1, máj. 27,
szept. 23, nov. 25: Mezökovácsháza marc. 2,
'jún. 1, aug. 24, nov. 9: Mezökövesd'máre.
17, jún. 23, aug. 18;' okt. 13, dec. 1: Mezö.
szllas máj. 5, nov. 3: Mezötúr jan. 10, márc.
14, jún. 1, szept, 5, nov. 2: Mélykút máre. 7,
máj. ,23, szept. 19, nov. 7: Mihályt jan. 14,



Ápr. 8, jún. 17, 'aug. 12, okt. 14, nov. 25;
Jllke febr. 17, Apr. 9, máj. 8, júl. 23, szept.
4, nov. 5; Mindszent jan. 4--5, Apr. 12-13,
JIbl. 28-29, okt.' 25-26; Miske márc, 3,
szept.'l; Miskolc febr. 10, máj. 26, aug. 25,
okt. 27, dec. 8; .AUszlajún. 4, okt. 1: Mohács,

. minden hó harmadik hétfőjén; MOBormárc,
23. máj. 18, aug. 10, dec. 7; Mór febr. 24,
Apr. 28, máj. 26, szept, 1, nov. 10; Móra-
Italom jan. 12, marc. 2, máj. 4, júl. 6, szept,
7. nov. 2; Mosonmagyaróvár Apr. 7, máj. 5,
jdl. 14, szept. 22, okt. '27, dec. 29; Moson-
_tjános márc, 3, Apr. 21, aug. 18, nov. 10;
J(ozsgó Apr. 16, jún. 27, okt. 9.

, Nagyatfld márc, 10, ápr, 28, júl.' 21, aug.
12, szept, 8, nov. 17: Nagybajom márc, 19,
máj. 7, aug. 1,9, okt. 13: Nagyberkl ápr, S,
jlbl. 26,. aug. 17, szept, 22; Nagybörzsöny
jan. 14, máj. 13, szept, 16, nov. 5: Nagy-
_ed febr. 4, ápr, 1, jún. 3, aug. 5, okt. 7,
dec. 2; Nagydorog márc. 10, máj. 25, jún.
23, aug. 25, okt. 13; Nan1üged febr. ll,
jlbl. 22, szept. 2; Nagyharsány febr. 23, máj.
25, aug. 31, nov. 23; NaO)<igmándrnárc. 17,
máj. 5, jún. 9, szept. 29, nov. 3, országos
állat.vásár:nov. 3: Nagykanizsa febr. 4, rnáre,
4, ápr. 1, máj.. 6, jún. 3, aug. 5, szept. 2,
okt. 7, nov. 4, dec. 2: Nagykaporn.ak Apr.
28, aug. ll, nov. 10, Nagyl\,áll,ómarc, 13,
ápr. 24, Jún. 26, okt. 2, <dec. 4: NaOykAta
jan. 26, ápr. 20, 8Ug. 26, szept. 14, nov. 9:
NagykónylApr. 20, jún. 18, aug. 14, okt. 9:
Nauykórös márc, 2, ápr. 27, jún. 8, [úl, 27,
szept. 14, okt. 26, dec. 7; Nogykörü febr. 8,
má]. 31, okt. 18: Nagyléta jan. 9, ápr. 10,
okt. 2; Nagylóc márc, 24, jún. 23, szept. 22,
dec. 22; Nagyoroszl márc. 17, máj. 19, aug.
4, szept. 22, dec. 8; Nogyszakécst febr. 16,
ápr, 1, nov. ll: Nag)1lzékclyápr. 24, szept. 11;
Nagyszokolymárc. 13, okt. 23; Nagyvázsony
márc.3, ápr, 21, jún. 23, szept. ,1, dec. 15;
Nádndvar jan. 6, márc, 3, máj. 5, jt~1. 14,
szept. 1, nov. 3; Náoócs márc, 17, jun. 9,
aug. ll, okt. 20;, Nemesblkk márc, 17, jún.
16, okt. 27. dec. 15; Nemes\id jan. 23, máre.
15, jún. 18, okt. 25; Nógrád febr. 17, máj.
,26,júl. 21, nov. 17; Noszlopmárc, 24, okt. 13;
Nova marc. 10, Apr. 21. jún. 30, aug. 11,
szept. 22, dec. 15; Nyiraesád' máj. 6, okt. 5;
Nylradonymárc. 19, júl. 23. szept, 24, dec. 10;
Nyiribrány marc. 14, jún. 20, szept, 12,'
dec. 12; Nylrbátor márc, 27, máj. 29, szept.
ll, nov. 13, dee, ll: Nyíregyháza marc. 3,
máj. 5, jún. 2, júl. 7, szept, 1, okt. 6, nov. 3,
dec. 1; Nyínnada ápr. 16, jún.,,4,, júl. 23;
szept. 3, nov. 26.

Óesa jan. 19, ápr. 6, júl. 8. nov. 4; Okánl'
máj. 15, aug. 7, nov. 27: Olaszllszka márc.
19, jún. ll, aug. 10, szept. 24, nov. 26.
dec. 21; Ónód minden hó első csütörtökjén:
Orosháza márc. 6, jún. 12, szept. 11, dec. ll,
havi állatvásár a többi hónap első csütör-
tökjén; Ózd febr. 1, ápr. 12, okt. 4, dec. 1:
Ozora jan. 5, márc. 31, .jún. 30, okt. 6;
öesöd jan. 26, márc, 16, máj. '18, júl. 27,
szept. 14, nov. 16; Őrlszentpéter febr. 22.
rnárc. 15, máj. 19, aug. 2, szept. 8, uOV.5:
örkény jan. 20, ápr, 7, aug., 11, okt. 20.

Pacso febr. 23, ápr. 10, jún. 19, ~ug. 19.
okt. 30, dec. 18; Paks febr. 3, máj. 5, júl.
21, szept. 15, nov. 24;Páka ápr.14, jún. 14,
okt. 10; Pálla, márc. 28, jún. 20, szept. 26;
PáJháza máj. 'S, ango 10, okt. 9, dec. 14;
Páll febr. 13, máj. 8, aug. 14, nov. 13; Pál-
monostora febr. 12, máj. 12, aug. 4; Pépa
febr. 4--5, marc. 25--26, jún. 17-18, júl.
8-9, aug. 26--27,'szept. 9--10, dec. 9-10,
első nap- ló és szarvasrnarha-, második nap
sertés- és ldrakodóvásár; Pápateszér ápr. 10,
szept. -11, dec. 11; Pápóe febr. 10, máj. 27,
aug. 26, okt. 27; PIÍ.~ztófebr. 16, ápr, '21,
JÚD. 15, júl. 28, aug. 11, okt. 26, nov. 16,
dec. 21; Perkáta marc. 20, jún. 5, aug. 30,
1I0V. 5: Pécel máj. 5, szept. 1;Pécs, mmden
hó első vasárnapján; Péesvárod febr. 8,
ápr. 12, jún. 14, aug. 9, okt. 13, dec. 13:
Pétel'v~ára 'jan. 21, márc, 11, máj. 13,
júl. 8, szcpt, 23, nov. 11;Pill. jan. 5, marc,
16, ití,! •. ~' szept. 21; PIncehely febr. 25,
ápr. 10, JUD. 10, aug. 26, okt. 28; Pftvares,
márc, 5, jún. 26, szept. 25, dec. 18; Peesa]
máj. 6, okt. 14; Polgár jan. 1, marc. 12,
jún. 18, szept. 24; PolgárdI -márc. 17, szept.
8; Porcsolma jan. 9, márc. 27, máj. 8, júl. 10;
szept, 25, nov. 13; Poroszló febr. 1, máj. 24,
aug. 9, nov. 8; Pusztakovácsi ápr, 7, júl. 7,
okt. 27; .Pusztamé~es máre, 14, júl. 25,
nov. 14; Pusztaménostor okt. 13; Putnok
febr. ,3, ápr . .21, jún. 2, aug. 11, okt. 27,
dec. 22; Püspökhatvan márc, 4, szept. 30;
Püspökladány jan, 30, marc, 27, máj. 22,
júl. 24, szept. 25, nov. 27,

Rakaea febr. 26, máj. 28, ~ug. 13, okt. 15;
Rakamaz Apr. 21, aug. 4, nov. 10; R1'iba-
patona Apr. 26, okt. 6; RáealmAs ápr. ,28,
okt. 16: Báekeve jan. 27, ápr. 14, júl. 14,
nov. 3, országos állatvásári jún. 2, szept.. 1;
Rákóezltalva ápr. 21, okt. 26: Becske febr.
10, máj. 12, szept. '8, dec. 8: Regöly máj. 13,
aug. 5; RMe márc, 11, máj. 27, aug. 26,
nov; ll: Répeeszcmere máj. 7, szept. 14;
REtság jan. 20, ápr. 14, jún. 16, szept. 15;
Riese marc, 24, jún. 23, okt. 20, dec. 8;
Rombány febr. 23, máj. 18, júl. 20, okt. 19:
Rudabánya febr. 19, má]. 14, aug. 20, okt. 15;
Rum jan. 4, márc, 15, jún. 28, aug. 26"
okt. 16., '

SajÓkaza márc, 18, jún. 15, szept, 21,
nov. 28; Sajószentpéter márc, 10, ápr, 21,
jún. 23, szept. 22, dec. l:SaJtoskál márc. 20,

, jún. 26" szept. 25, dec. 18: Salgótarján jan.
20, marc. 17, máj. 12, Júl. 21, aug. 4, okt. 6,
dec. 1; SaloJJlvár-Keménfa máj. 29, aug. 14,
nov; 28; Sarlurd' [arr; 23, Apr. 17, szept. 11,
dec. 11; Ságvár máre. 11, aug. 12, nov.
11; Sárosbogárd febr. 10, ápr. 14, jún. 9,
szept. 8, nov. 17: Sári máj. 12, aug. 11,
nov. 10; Sárkeresztúr márc. 17, máj. 12,
aug. 11, okt. 13: Sá,:meIlék máre, 12'l.szept.
10; Sárosd ápr. 28,j,,;jun.23, aug. 11, nov. 10;
Sál'ospatak febr. ~; márc. 5, ápr, 6, máj. 7,
júl. 6, aug. 6, szept. 7, okt. 8, nov. 2, dec. 10;
Sárrétudv!l)'1febr. 19, ápr. 16, jún. ll, aug.
20, okt. 15, dec. '17; Sárszentllirlnc ápr. 9,
jím. 11, szept, 10, dec. 10; Sárvár ápr, 1,
máj. 12, aug. 4, szept. 22, okt. 22, nov. 24,
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havi klrakodóvásfu.: Jan. 6. febr. :3.márc. 3.
jún. 2, júl. 7: Sósd,minden hó első csütörtök-
jén: Sátornl)aújhely febr. 4, ápr. 4, júl: 7,
szept. 1, nov. 3, dec. 15: Segesd márc, 31.
júl. 7, szept. 10, nov. 26: Sellye márc, 4,
ápr. 1, jún. 3, aug. 5, szept. 2, okt. 7, dec. 2:

.Sereg"lye~jan. 27, márc, 20, máj. 13, júl. 7,
okt. 9: Siklós, minden hó második vasárnap-
ját követő hétfő: Simontornya márc, 18,
máj. 20, okt. 7, nov. 4: Slófok ápr. 21, jún.
21, aug. 21, okt. 15; Solt jan. 6, máj. 5,
szept, 1, nov. 24; Soltvadkert ápr, 21, júl.
29, szept. 9, okt. 28;Somberek ápr, 8, aug.
8; SomlóvásArhelymárc. 17, júl. 14, szept, 8,
dec. 8; Somogl'18dmáre. 8, júl. 16, szept. 25;
Somonysámso» jan. 2, márc. 12, aug. 12,
ba e napok munkaszüneti napra esnek, a kö-
vetkező munkanapon; SomogysArdmáj. 24,
júl. 2, aug. 6, szept. 21: SomogyszlImárc, 3,
máj. ll, "szept. 4" nov. 27:' Somogyszob
márc, 14, máj. 22, szept. 24: Somollyvár
ápr. 23, máj. 21, okt. 8: Sopron febr. 3,
márc, 17, máj. 19, jún. 9, szept, 1, okt. 27:
SöJtör márc. 6, máj. 12, júl. 24, okt. 20:
Sükösd máj. 1, aug. 7, dec. 4; Sümeg jan.
25, márc. .26, ápr, 15, máj. 28, júl. 2, aug.
,24, okt. 21;,nov. 19, dec. 30: Sűttő marc. 20,
jún. 19, szept. 18, dec, 18. I

SZabadegyháza ápr. 7, aug. 21, okt. 14:
SzabadszltlIás márc. 23, júl. 6, saept. 14,
nov. 9; SzabadszentkIrály jan. 28, Apr. 22,
máj. 27, jún. 24, szept. 23, nov. 25: Szakály
ápr. 4, okt. 10: S7.akCSfehr. 18, jún. 4,
szept, 8, dec. 7: SzakmArmárc, 25, okt. 7;
Szalkszentmárton jan. 28, máj. 17, júl. 12,
okt. 18; Szank márc. 8, jún. 14, szept, 13,
nov. 22; Szany jan. 2, márc. 6, máj. 1, aug.
7, szept. 4, nov. 27, országos állatvásár a
többi hónap első csütörtökjén; Szarvas márc.
9, ápr. 11~12 oá, jún. 8, szept, 7, dec. 7;
Szltszvármárc. ll, jún. 10, szept. 11; Szedres
marc. 8, aug. 9: Szeged febr. 8-9, máj.
10-11, júl! 12-13, szept. 13-14, nov.
8--.9. havi állatvásár június kivételével a
többi hónap első szombatjáh; Szeghalomfebr.
17, máj. 26, júl. 28, szept. 22; Szegvár márc.
1-2, jún. 7-3, szept. &-7; Szekszltrd,
minden hó második hétfőjén; Szendrő jan.
20, máre. 24, mái. 5, júl. 28, szept. 22, nov.
9; Szentantalfa febr. 19, jún. 18, nov. 19;
Szentdénes márc. 17, jún. 16, aug. 18, okt.
20; Szentendre máj. 31, aug. 23, dec. 6;
Szentes febr. 1&-17, máj., 25--26, szept.
14--15, nov. 1&-17, havi állatvásár: jan.
27, ápr. 14, júl. 14, okt. 6; Szentgál márc,
30, júl. 13, szept. 28, nov. 23; Szentgotthárd
márc, ll, ápr. ll, máj. 3, jún. 10, júl. 23,
szept. 23, okt. 21, dec. 16; Szentgyörg}'VöIIlY
ápr. 20, aug. 10; SzentlőrIncfebr. 12, ápr, 9,
jún. 11, aug. 13, szept. 10, okt. 8, dec. 10;
Szerenes jan. 16, márc, 5, ápr. 24, aug. 16,
szept. 20, nov. 2, ha e napok munka-
szüneti napra esnek, a következö napon;
Szécsény jan. 27, márc, 3, ápr, 28, jún. 2,
júl. 7, aug. 25, szept. 22, okt. 20, nov. 24;
Székesfehérvár, minden hó harmadik szom-
batján; Székkutas febr. 5, ápr. 9, jún. 4,
aug. 6, okt. 1, dec. 3: SzirIetvár,minden hó
második péntekjén; SZUU;ZÓfebr. 3, ápr. 21,
júl. 21, szept. 8, nov. 10; sen, minden hó'
harmadik hétfőjén havi állat- és kirakodó-
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vásári S"lrák márc, ié, ápr, 27, szept. 21,
nov. 30: Szob jan. 19, márc, 30, aug. 17,
okt. 5; Szokolya febr. 25, máj. 27. aug. 26;
okt. 28; Szelnek márc. 13, ápr, 10, jún. 12,
aug. 7, okt. 2, nov. 6; Szombathely febr. 11;
ápr, 8, máj. 13, júl. 15. szept. 2, okt, 7;
nov. 25; SzőIlősgyörökmárc, 15; máj. 11,
szept. 16, okt. 19; Szöreg febr. 16, ápr! 20;
júl. 20. nov. 28; Sztállnváros ápr. 14, jún: 2;
aug. 25, okt. 27, dec. 1\;SzuIok ápr. 3, májl
15, okt. 16.

Tab apr. 12, júl. 2, aug. 2, szept, 241
T'amás! márc. 25, máj. 27, júl. 15, szept,
16. dec. 16; Tapolca febr. 5, márc, 4, ápr, 2,
máj. 7, jún. 4. aug. 13, szept, 3, okt. 1,
nov. 5, dec. 3; Tarcai febr 17,máj. 12,aug.
ll, okt. 7; nov. 1 ; Tarnaméra tebr. 2, jún.
1, aug. 3, okt. 5; Tarnaörs máj. 11, aug. 10,
dec. 14; arpa jan. 16, marc. 19, máj. 15,
jún. 19, aug. 21, okt. 9, nov. 20, dec. 4:
'I'ass febr. 14, ápr., 24, aug. 12, nov. 4; Tata
febr. 4 oá, ápr. 8, máj. 27, júl. 8, aug. 26,
nov. 11-12, országosállat- és kirakodóvásár:
TatabánYIl, minden hó 16. napján havi ki-
rakcdövásár; TáIIya jan. 24, Apr. ll, jún. 27,
okt. 24; Táplóbleske febr. 3, .má]. 12, aug. 18,
nov. 17: Táplóllyörgye febr. 25, jún. 23,
szept. 16, dec. 16; Táplós1iIymárc, ll, okt.
14; Túplósz41cSÖápr. 16, júl. '16, dec. 10:
Tápiószele márc, 17, máj. 26, okt. 13, dec.
29: :ráplós7entmúrton márc. 5, okt. 1; TézIár
márc. 20, okt. 16; Tengelle jún. 19, okt. 24:
Terény jan. 6, ápr. 20, júl. 13, okt. 20:
Tét jan. 9, ápr. 10, jún. 12, aug. 14, okt. 9,
dec. 11; Tlnnye márc. 3, okt. 6: Túzabereel
febr. 12, Apr. 9, jún. ll; aug. 13, okt. 8,
dec. 10; Tlszabö ápr. 6, aug. 10, nov. 2;
TIszaosegeápr, 14, jún. 30, szept. 8, nov. 10:
TIszadada jan. 7, márc, 4, ápr. 1, szept. 2,
nov. 4; TIszaföldvár márc. 16, máj. 25,
szept. 7, okt. 5; TI~za(üred jan. 2, ápr. 3,
júl. 3, okt.. 2; TIszakaráIl marc. 26. máj. 18,
jún. 25, szept. 10, okt. 19, nov. 16: Tisza-
kécske febr. 2, máj. 25, júl. 27, nov. 16;
TIszakürt márc, 2, máj. 4, aug. 3, okt. 1:
TIszalök febr. 27, máj. 15, aug. 21, szept.
18, nov. 27; Tlszaluc jan. 6, ápr. 7, júl. 7,
nov. 3; TIszanána tebr. 25, ápr. 22, aug. 5,
okt. 14:TIszaörs máj. 5, dec. 1; Tlszapalkonya
febr. 24, máj. 19, aug. 18, okt. 20: Tisza-
püspöki márc. 2, szept, 7; TlszaroUmárc. ll,
júl. 15, okt. 14; TIs7.&sillyjan. 5, ápr, 20,
jún. 15, okt. 12; Tfszaszentlmre jún. 20,
nov. 7; TlszatarJán ápr. 7, júl. 21, szept. 15,
nov. 24; TIszavasvári jan. 27, ápr. 21, júl.
28, okt. 27; Tóalmás márc. 16, júl. 27, okt.
26; Tokaj márc. 23, jún. 15, júl. 20, szept,
21, okt. 26, dec. 21; Tolna máj. 5, jún. 2,
aug. 4, nov. 3; 'folnanémedl ápr. 8, jún. 17,
szept, 30, Tompa máj. 4, szept. 1, nov. 10;
'I'ornaszentandrás jan. 30, máj. 15, aug. 21,
okt. 16; Tószell máre. 8, jún. 7, szept. 13,
dec. 6; Tótkomlós febr. 24, ápr. 28, aug. 25,
nov. 24:Tököl jan. 28, máj. 6, júl. 15, okt.
14; Tömörkény febr. 5, ápr, 9, jún. 4, aug. 6,
okt. 1, dec. 3; Törtel, országos állatvásárt
jan. 26, ápr, 20, aug. 10, okt. 19; Török-
koppány márc, 27, jún. ll, szept. 23, nov. 20:
Törökszentmiklós jan. 11, ápr. 12, jlU. 26,

. okt. 5; Tura márc. 5, máj. 7, szept. 3, okt. 1,
dec. 3; Tárkeve márc. 23, jún. 15, szept.
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7, okt. 12, dec. 21; Tűrje febr. 25, áprv25,
jún. 7, júl. 26, szept. 23, nov. 26; Tüskevár
febr, 24, máj. 5, júl. 21, szept. J..

_Újfebértó jan. 16, áp~. 10, jún: 1~, nov. 20;
Ujhanyán jan. 13, jún. 9, aug. 25, nov. 24;
Újkér febr. 5, máj. 7, aug. 6, dec. 3; Újpetre
máj. 13, aug. 12, okt. 27; Újszász jan.,l1,
márc. 1, jún. 14, okt. 11; Uszód máj. 12,
nov. 3; "O\lj~ márc, 3, aug. 11. '

VaJszló ~árc. 19, máj. 21, júl. 16, aug. 20,
szept, 17, dec. 17; Vajta marc. 24, aug. 4;
Vasegerszeg jan. 8, ápr. 2, júl. 2, okt. 1;
Vasszentmlbály ápr. 25, okt. 8; Vasvár
jan. 2~, márc, 17, máj. 5, jún. 14, aug. 11,
szept. 30, -nov. 11, havi állatvásárt febr. 14,
apr. 11, júl. 11, okt. 10, dec. 12; Vác márc,
16, máj. 25, jún. 29, aug. 31, okt. 12, dec. 21,
országos állatvásár: ápr, 13, nov. 2; Vlil
febr. 17, máj. 12, aug. 18, okt. 2Ő;Vámos-
mikola febr. 10, ápr. 28, júl. 21, aug. 28,
okt. 27, dec. 1: Vámospércsjan. 27, ápr, 7,
aug. 25, nov. 24; VárosU~dfebr. 26, szept.
24; Várpalota ápr, 13, jún. 15, szept. 14,
nov. 16; Vlis/irosmlske febr. 3, márc, 26,
júl. 2, aug. 16, szept. 9~ okt. 4, nov. 25,

dec. 13; Vásárosbéc ápr. 14, máj. 23, aug.
25, okt. 4; V/isárosnaményfebr. 3, ápr. 14,
máj. 5, jún. 9, aug. 11, szept. 8, okt. 6,
dec. 8; Velenee, minden év november har-
madik bétfőjén; Veresegyh/izarnárc, 3, jón.
9, szept. 15; Verpelétjan. 20, ápr, 14, júl. 21,
okt. 27; Veszprémjan. 13, febr. 10, márc. 10,
ápr, 14, máj. 26, jún. 17, júl. 28, aug. 25,
szept. 15, okt. 20, nov. 10, dec. 8; Veszprém-
varsány jan. 1, márc, 26, máj. 21, aug. 27,
okt. 1, dec. 3; Véménd márc. 28, máj. 23,
júl. 25, szept. 25, nov. 28; Vértesaesa jún.
4, nov. 12; Vése máre. 5, aug. 5, okt. 30,
ha munkaszüneti napra esik, a következö'
napon: Vésztíl febr. 13, ápr, 24, aug. 14,
nov. 6; Vlliány ápr. 2, júl. 2, szept. 3, okt. 1.
dec. 3.

Zagyvarékas febr. 10, jún. 23, szept. 17;
Zala ápr. 5, máj. 25, aug. 27, okt. 4; Zala-
apáti márc. 15, máj. 21, aug. 4, szept, 1,
okt. 10, dec. 1; Zalabaksajún. 7, szept. 4;
Zalaegerszeg minden hó második keddjén;
Zalalövíl jan. 11, ápr, 2, jún. 21, aug. 23,
nov. 6; Zalaszántó jan. 14, máj. 13, júl. 1,
okt. 14; Zalsszcntgrót febr. 11, márc. 13,
ápr. 3, jún. 25, júl. 14, szept. 9, nov. 12,

Felelős szerkesztő! Gl'OÓGyula.
Felelős kiadó: Juhász Géza
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