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EGY ÉVTIZED UTOtSÓ ÉVE:
1959

.Isten népe nerp. úgy szokott nézni előre a jövendőbe. minthogyha
arról semmit nem tudhatna. Ellene van. ugyan a jövendőmondás és a
jóslás külörsböző babonás formáinak, mert ettől lsten igéje eltiltja. De
ugyanakkor hisz a prófétai szóban, ami tűzoszlopként rnutatja az utat,
amerre mennie kell. .

Kérdés azonban, hogy a mai keresztyén embereknek van-e pró-
fétai látásuk legalálbb olyan rövid időre, amennyit egy esztendő jelent.
Láthatunk-e valamit mi magunk; ennek a Naptárnak az olvasói, ma-
gyarorsZági evangélikus keresztyének, az 1959. esztendő titkaiból?

A tisztánlátás legfőbb feltétele az, hogy a valóságot lássuk, s ne
hiú. vágyaink s csalóka ábrándjaink szerímt rajzoljuk magunk elé az
újésitendő lehetőségeit. A valóság hűséges látására való készség tárja
fel előttünk a lehetőségek látását. Mi a valóság ezzel a mostani újesz-
tendővel vkapesolatoan? Kiindulhátunk abból, hogy 1959. egy évtized-
nek az utolsó éve. Ezt az évtizedet 50-es éveknek fogják még sokáig
nevezni. Micsoda'~~Vtizedvolt ez? Altalános emberi .történelmünkben
az atomkorszak el'sá .évtizede. Mondhatjuk azt is, hogy amennyiben
1959.nagyobb háború n'éJijU. .•telik el, ez az évtized aránylag békés évek
sorozatát jelentette.' Nagy' {Iolog az, hogy az emberiség egy évtizedet
vészelt át világháiború nélkül. Sokan nem tartották ezt lehetségesnek
10 évvel ezelőtt, Nem is rniattuk nem lett világháiború és nem is vélet-
len szerencse dolga az, 'hogy mindeddig el tudtuk kerülni a. világ-
katasztrófát. A reális történelemszemlélethez tartozik annak a meg-
állapitása, hogy az elmúlt tíz évben azért nem volt háború, mert a
béke erői annak kitörését megakadályozták. Ebből a ténymegállapí-
tásból nyilvánvalóan kővetkezik a következő évre és az elkövetkezendő
évtizedre is, hogy .az elsősorban úgy alakul, ahogyan az emberiség
akarja. Mostanában sokat írnak hittudósok arról, hogy az ember nagy-
korúvá lett. Ez körülbelül azt jelenti, hogy Isten rábízta az emberre
a saját sorsa kíformálását, Ijesztő gondolat ez mindazokra nézve, akik
szeretnék a felelősséget magukról elhárítani azért, ami velük és az

2



D. Dr. Vető Lajos
püspök

emberiséggel történik. Viszont így lesz valósággá az, hogy Isten az
embert az Ö képére és hasonlatosságára formálta,' "fiúsággal" ajándé-
kozta meg, "örökősévé-J1tette. Híszena rÍÜ, az ·örokos, végeredményben
atyja minden képességévei és jogával rendelkezik. "Aki az ő tulajdon
Fiának nem kedvezett.vhanern őt mindnyáju,nkért odaadta, mi módon
ne ajándékozna vele együtt mindent minekünk!" (Róm. 8: 32.).

A hívő keresztyén embernek vállalni kell a nagykorúságnak ezt
a súlyos felelősséggel járó isteni ajándékát,' Felelősek vagyunk azért,
hogy mi lesz az életünkből, mi lesz a családunkkal, mi Iesz.a népünk-
kel, mi lesz az emberiséggel, Ha nem tekintene maga Isten nagykorú-
aknak lbennünket, legalább is előtte nem lennénk felelősek. A kis-
korú gyermeket nem lehet erkölcsi alapon felelősségre vonni. A fele-
lősségünk éppen azért olyan súlyos, mert Istennek, mint nagykorúak
vagyunk felelősek. .

.Tlyen JéLelössegge1 és szabadsággal kell élnünk az új esztendőben
is. Egész földi életünkben is. Ennek a felelősségnek és szabadságnak a
hite tesz bennünket vigyázókká, hogy el ne tévedjünk. Ez a felelősség
és.szabadság késztet arra, hogy magunkban is és másokkal is újra meg
újra átgondoljuk, mit tegyünk. és mit nem szabad megtennünk. Min-
denesetre, a jót kell tenni és a rosszat kerülni kell. Jó az, ami javára
van embertársainknak. Rossz az, ami ellenkezik a felebaráti szeretet
nagy parancsával. Az így akart és megvalósított jó szolgálja Isten di-
csőségét. "Úgy .fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák
a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsétek a ti mennyei Atyátokat." (Máté
(5: 16). - .

"Amit az ember vet, azt fogja aratni is" (Gal. 6 : 7.), - ez a gyak-
ran előforduló bibliai mondás nemcsak a parasztemberekre vonatko-
zik, hanem minden emberre, sőt minden népre és az egész emberiségre
is. Ilyen alapon színte előre ki lehet számítani egyes emberek és népek
sorsát. Akik jó magot vetnek s azt jól, jó földibe vetik el, nagyon való-
színű, hogy jó termést fognak betakarítani. Akik rosszul vagy sehogy-
se vetnek, világos, hogy nem sok jóra számíthatnak.

Örök igazságok ezek. Kicsiben js. és nagyban is érvényesek.· Ilyen
igazságok tisztelete és ismerete teszi, lehetővé számunkra, hogy embe-
rileg lássuk és formáljuk a jövőt.

Isten, az idő és az örökkévalóság Ura, azt akarja, hogy nevakon
és sötétben éljük életünket, hanem, hogy járjunk a világosságban. Az
élet világosságául küldte el nekünk a világ Megváltóját is. Ö adjon
népének békés, áldott új esztendőt, s Ö tegyen minket alkalmasakká
arra, hogy a jóért, a békéért s az Ö áldásaiért örömmel és bölcsen tud-
junk munkálkodni. .
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Napok I Protestáns I Nap i igéknaptár.
1. hét: Újév - Kol. 3,17.

1. Csütörtök I Újév I Zsolt. 8. Mt. 4,12-17.
2. Péntek Ábel Lk. 4,16-21. Mt. 4,18-25.
3. Szombat Benjamin Ézs. 43,16-19. Mt. 5,1-12.

2. hét: Újév utáni vasárnap - Zsolt. 91,11.

4. Vasárnap Leona Józs. 1,1-9. Mt. 5,13-16.'
5. Hétfő Simon Mik. 7,7.10/a. 18-20 )<ft. 5,17-20.
6. Kedd Vizkereszt Ézs. 60,1-6. Mt. 5,21-26.
7. Szerda Attila 1. J~. 2,7-11. .Mt. 5,27-32.
8. Csütörtök Szörény 1. Jn. 1,5-10. Mt. 5,33-37.
9. Péntek Marcel Jn. 3,16-21. Mt. 5,38-42.

10. Szombat Melánia Jn. 1,29-34. Mt. 5,43-48.

3. bét: Vízkereszt utáni 1. - Jn. 1,14.
ll. Vasárnap Agota Lk. 2,41- 52. Mt. 6,1-4. 16-18.
12. Hétfő Ernő Mk, 1,1-8. Mt. 6,5-15.
13. Kedd Veronika Mk. 1,9-15. Mt. 6,19-24.
14. Szerda János Jn. 1,35-42. Mt. 6,25-34.
15. Csütörtök Lóránt Mt. 4,12-'17. Mt. 7,1-6.

I f16. Péntek Gusztáv Zsid. 2,14-18. Mt. <,7-12.
17. Szombat Antal Hab. 3,3-4. ll. 18- H). Mt. 7,13-23.

4. bét: Vízkereszt utáni IIwls(, - 2. «lJf, 4,6.
18. Vasárnap Piroska 2. Péter 1,16-21. Mt. 7,24-29.
1'9. Hétfő Sára 2. Móz. 34,29-35. Mt. 8,1~13.
20. Kedd Fábián Sebes. 2. Kor. 4,3-6. Mt. 8.14~22. -

'21. Szerda Ágnes 2. Kor. 4,13-18~ Mt. 8,23-34.
22. Csütörtök Artur Gal. 1,11-24. Mt. 9,1-g.
23. Péntek Zelma Kol. 1,24-29. Mt. 9,9~17.
24. Szombat T'ímár Dán. 9,1-4.18.20-24. Mt. 9,18-26.

5. bét: Hetvened - Dán 9,J8.
25. VasáJ'nap Pál 1. Kor. 9,24-27. Mt. 9,27-38.
26. Hétfő Vanda 1. Kor. :1-,26-31. Mt. 10,1-16.
27. Kedd Lotár 1. Móz. 3,1-15. Mt. 10,17-25.
28. Szerda Károly Rm. 3,21-28. Mt. 10,26. 33.
29. Csütörtök Adél 1. Kor. 3,5-9. Mt. 10,30-42 .
.30. Péntek Mártonka 1. Móz. 7,17-8,4. Mt. 11,1-19.
31. Szombat Virgilia Rm. 10,8/b-18. Mt. 11,20-30.

TererntőTs'terrünk !Te vagy a kezdet és a vég. Kezedböl indult·el a világ, az élet és a
napok sora. Minden új esztendő meg(Ijuló kegyelmedet hirdeti és megtérésünkre váró
türelmes szeretetedröl tanúskodik. Napról napra Te-gondoskodj rólunk, szabadításunk
Istene ~s tanits minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs és értelmes szívhez jus-
sunk, Amen.
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Napok I Protestáns I Nap i igéknaptár

6. hét: HatvaDad - Zsolt. 95,7.

1. Vasárnap Ignác Lk. 8,4~15. Mt. 12,1-21-
2. Hétfő Karolin 5. Móz. 32,44-47. Mt. 12,22-37.
3. Kedd Balázs" Mk. 11,15-19.27-33. Mt. 12,38-'-':'45.
4. Szerda Ráhel Mk. 6,1~6. Mt. 12,46-50.
5. Csütörtök Ágota Mk. 4,26-29~ Mt. 13,1-9. 18-23.
6. Péntek Dorottya 1. Kor. 2,1-5. Mt. 13,10-17.
7. Szombat Tódor 1. Móz. 12,1-9. Mt. 13,24-30.36-43.

7. hét : Ötvened - Lk. 18,31 •

a. Vasárnap . Aranka Lk. 18,31-43. Mt. 13,31-;-35.
9. Hétfő Abigail Lk. 13,31-35. Mt. 13,44-46.

10. Kedd Elvira Lk. 9,18-23. Mt. 13,47-:52.
11. Szerda Bertold Zsolt. 57,2-12. Mt. 13,53-58.
12. Csütörtök Lidia Lk. 9,57 lb - 6,~. . Mt. 14,1-12.
13. Péntek Ella Ézs. 58,5-12. Mt. 14,13-21-
14. Szombat Bálint Ef. 6,10-20. Mt. 14,22-36.

8. hét: Invoeavlt :- Böjt, 1. - 1. ,Jn. 3,8.

15. Vasárnap '1 Áldáska 2. Kor. 6,1-10. Mt. 15,1-20.
16. Hétfő Julianna Jób. 1,6 -,22. Mt. 15,21-28.
17. Kedd Donát 5. Móz. 8,2-5. Mt. 15,29-39.
t8. Szerda Konrád Zsid. 4,14-16. Mt. 16,1-12.
19. Csütörtök Zsuzsanna Jn. 2,13-22. Mt. 16,13-20.
20. Péntek Álmos Zsid. 2,9 -18. Mt. 16,21-28.
21. Szombat Eleonóra Ézs. 50,4-11. Mt. 17,1-12.

I

9. hét: Reminiseere - Böjt 2. - "Ézs. 50,4-5.

22. Vasárnap Gerzson 1. Tessz. 4,1-7. Mt. 17,14-27.
23. Hétfő Alfréd - Jn. 7,14-18. Mt. 18,1-14.
24. Kedd 'Mátyás Csel. 5,17 - 29. Mt. 18,15-20.
25. Szerda Géza 1. Sám. 3,1-10. Mt. 18,21-35.
26. Csütörtök Sándor Jer. 20,7-13. Mt. 19,1-12.
27. Péntek Ákos Ézs. 41,8-13. Mt. 19,13-24.
28. Szombat Elemér Ézs. 49,7-13. Mt. 19,25-30.

GondviselőAtyánk! Te vagy a szeretet Istene. Tudod, hogy teremtményeidet támadja
és rontja a bűn, Félelemmel ésígérettel csábít a Sátán. Ne hagyj elesnünk" ktsértésben.
Mentő szereteted óvjon, védjen és akisértések tilzéből megerősített hittel vezessen"ki
minket. Ámen.
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Napok I Protestáns

I Napi igéknaptár

1&. hét t Oeuli - Bét}t 3. - Mt. 20,28.

1. VaslÍl'nap Albln Lk. 11,14-28. Mt. 20,1-16.
2. Hétfő Lujza 1. Péter 1,13-21. Mt. 20,17---'-28.
3. Kedd Kornélia Mk. 6,7-13. Mt. 20,29-34.
4. Szerda Kázmér Lk. 22,24-30. Mt. 21,1-11.·
5. Csütörtök Adorján Lk. 4,38-44. .~ Mt. 21,12-17 .
6. Péntek Alpár 1. Kor. 4,9-16. Mt. 21,18-22.
7. Szombat Tamás Jn. 11,1-16. Mt. 21,23-27.

ll. hét: Laetáre - Bőjt 4. - Jn. 12,24.
8. VaslÍl'nap Zoltán Jn. 6,1-15. Mt. 21,28-32.
9. Hétfő Franciska Jn. 6,22-29. Mt. 21,33-46.

10. Kedd Olimpia 1. Kir. 19,1-8. Mt. 22,1-14.
11. Szerda Aladár . Mk .. 12,28-34. Mt -. 22,15-22.
12. Csütörtök Gergely Jn. 6,47-59. Mt. 22,23-33.
13. Péntek' Krisztián Jn. 12,20-26. Mt. 22,34-46.
14. Szombat Matild !. Móz. 14,17-20. Mt. 23,1-12.

12. bét: Judiea. - Hét}t 5. - Jn. 17,19.
15. Vasárnap Nemzeti ünnep Jn. 8,46-59. Mt. 23,13-33.
16. Hétfő Henrietta Zsid. 7,23-27. Mt. 23,34-39.
17. Kedd Gertrúd Jn. 7,1-13. Mt. 26,1-16.
18. Szerda Sándor Ede Jn. 13,31-35. Mt. 26,17- 25.
19. Csütörtök József Zsid. 10,1-10. Mt. 26,26-35.
20. Péntek Hubert Jn. 11,47-55. Mt. 26,36-46.
21. Szombat Benedek Jn. 17. ML 26,47-56.

13. hét: Palmarum - Virágvasárnap - Ézs. 53,11-12.
22. Vasárnap Katalin Jn. 12,12-24. Mt. 26,57 - 68.
23. Hétfő Brunó Ézs. 50,5-10. Mt. 26,69-75.
24. Kedd Gábor Mk. 14 és 15. Mt. 27,1-10.
25. Szerda Zsolt Lk. 22 és 23: Mt. 27,11-26.
26. Csütörtök Erika Zsolt. 77. és 51. Mt: 27,27-37.
27. Nagypéntek Hajnalka Zsolt. 69. Mt. 27,38-56.
28. Szombat Gedeon Jónás 2,3-10. Mt. 27,57-66.

14. hét.: Húsvét - Jel. 1,18. ,

29. Húsvét. vas'l Jónás ~ Mk. 16,1-8. Mt. 28,1-10.
30. Húsv. hétfő Izidor Lk. 24,13-35. Mt. 2&,11- 20.
31. Kedd Árpád Lk. 24,?6-47. Zsolt. 98.

Úr .Jézus Krisztus! Te vagy a mi reménységünk. Rád várunk. Amint egykor megváJtó
szereteteddel eljöttél a világba, jöjj el a mi gyümölcstelen és hajszolt életünkbe is.
Amiképpen megtisztltottad Isten templomát, igéddel tisztitsd szívünket Isten Szent-
lelkének templomáva, amely Feléd tárja ajtaját és Téged dicsér örökké. Amen.
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Napok I Protestáns I Na pl igéknaptár

1. Szerda J HOgó J J"_ 21,1-14_ Hós. 1,1-2,2.
2. Csütörtök Áron Jn. 20,11-18. Hós. 2,16-25.
3. Péntek Keresztélt; 1. 'Péter 3,18-22. Hós. 4,1-3. 5,8-14.
4. Szombat Felszab. • Jn. 20,1-8. Hós. 5,15-~,9.

15. hét: Quasimodogeniti - 1, Péter 3~

5. Vasárnap Vince Jn. 20,19-31- Hős. 7,8-16 .
. 6. Hétfő Cöleszt.in 2. Tim. 1,6-10. Hós. 8,1-14. .'

7. Kedd Herman 2. Tim. 2,1-5. Hós. 10,1-8.
8. Szerda Lidia 1. Péter 1,22-25. Hős. 10,9-15.
9. Csütörtök Erhardt L Tim. 1,12-17. Hós. 11,1-11.

10. Péntek Zsolt 1. Péter 1,3-9. Hős. 12,1-15.
ll. Szombat Leó Ez. 34,1-16. HŐs. 13,1-14.

16. bét : ~lisericordias Domini - Jn. tO,27-28.

12. Vasárnap Gyula Jn. tO,12-16. Hós. 14,2-10.
13. Hétfő Ida Ef. 2,4-10. Zsolt. 127.
14. Kedd Tibor Mt. 26,31-35. Zsolt. 128.
15. Szerda Tass Jn. 21,15-19. Zsolt. 130.
16. Csütörtök Rudolf 1. Péter 5,1-4. Zsolt. 133.
17. Péntek Enikő Jn. 18,1-9. Zsolt. 135.
18. Szombat lima Jn. 10,27-30. Zsolt. 138.

17. hét: Jubilate! - 2. Kor. 5,17

UI. Vasárnap Kocsárd Jn. 16,16-23/a. .Jak. 1,1-12 .
20. Hétfő Tivadar , Ef. 4,17-24. Jak . 1,13-18.
21. Kedd Anzelm Ef. 4,25-32. .Jak. 1,19-27.
22. Szerda Csilla L Jn. 4,7-14. Jak. 2,1-13.
23. Csütörtök Béla Csel. 17,22-33. Jak. 2,14-26.
24. Péntek György 2. Kor. 5,16-21- Jak. 3,1-12.
25. Szombat Márk Jel. 5,1-14. Jak. 3,13-18.

18. bét: Cantate! - Zsolt. 98,1.

26. Vasárnap Ervin Jn. 16,5-15. Jak. 4,1-12.
27. Hétfő. Arisztid Ef. 5,8-14. . Jak. 4,13-17.
28. Kedd Valéria Jn. 6,66-69. Jak. 5,1-6.
29. Szerda Albertina Kol. 3,16-24. Jak. 5,7-11.
30. Csütörtök Katalin 2. Móz.14,1-14. Jak. 5,12-20.

24-31. 15,1-3.

Megváltó Urunk! Te vagy a feltámadás és az élet. Keresztségünkben mi is meghaltunk
a bűnnek, hogy élhessünk Néked. Enged megismernünk feltámadásod erejét: a remény-
séget és az igazságot. Tanits minket az új életben járni, és az odafelvalókkal törődni.
Ámen.. . ti>
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Napok naptár Nap i igé k

1. Péntek I i\lunka ünnepe I 2. Tim. 2,8-13. Júdás 1-16.
2. Szombat Zsigmond Lk. 11, 1-13. Júdás 17-25.

19. hét: Rogate! - Jn. 12,32
3. Vasárnap Irma Jn. 16,23/b-30. Fil. 1,1-11.
4. Hétfő Flórián Mk. 1,35-39. Fil. 1,12-18.
5. Kedd Gotthárd Kol. 4,2-6. Fil. 1,19-26.
6. Szerda Frida ~ Jn. 17,11-26. Fil. 1,27-2,4.
7. Csütörtök Napéleon Mk. 16,14-20. Fil. 2,5-11.
8. Péntek Gizella Kol. 3,1-4. Fil. 2,12-18.
9. Szombat Gergely Csel. 1,13-26. Fil. 2,19-30.

20. hét : Exaudi! - Zak. 12,10.
10. Vasárnap Ármln Jn. 15,26-16,4. Fil. 3,1-1l.
ll. Hétfő Ferenc Jn. 14,15-21- Fil. 3,12-16.
12. Kedd Pongrác Jn. 15,17-21- Fil. :p7-4,1.
13. Szerda Szervác 1. Kor. 2,12-16. Fil. 4,2-9.
14. Csütörtök i\lennybem. Ü. Jn. 7,37-39. Fil. 4,10-23.
15, Péntek Bonifác Zsid. 11,32-40. Csel. 1,1-14.
16. Szombat Mózes Jel. 21,1-5. Csel. 1,15-2~.

21. hét: Pünkösd - Zak. 4,6.
17. Pünk. vas. Bánk Jn. 14,23-31/a. Csel. 2,1-13.
18. pünk. hétfő Erik Ézs. 44,1-8. Csel. 2,14-36.
19. Redd Buda Jn. 6,44-51- Csel. 2,37-47.
20. Szerda Bernát 4. Móz. 11,16-17. 24-29. Csel. 3,1-10.
21. Csütörtök Konstantin Ef. 2,17-22. Csel. 3,11- 26.
22. Péntek Júlia Ef. 4,11-16. Csel. 4,1- 22.
23. Szombat Dezső' Mt. 28,16-20. Csel. 4,23-31.

22. hét: Szentháromság. - Ézs. 6,3.
24. Vasárnap 'Gergely Jn. 3,1-5. 1, Móz. 1,1-25.
25. Hétfő Orbán 5. Móz. 6,4-13. 1, Móz. 1.,26-2,3.
26. Kedd Fülöp Kol. 2,1-9. 1, Móz. 2,4-25.
27. Szerda Hella Ef. 4,1-6. Zsolt. 8,1-10.
28. Csütörtök Emil 1. Tim. 3,14-16. 1. Mőz. 3,1-13.
29. Péntek Keve Ef. 1,3-14. 1. Möz. 3,14-24.
30. Szombat Janka . Jer. 23,16-29. 1. Móz. 4,1-16.

23. hét: Szentháromság utáni 1. - Lk. 10,16.
31. Vasárnap I Tóbiás I Lk. 16,19-31. 1. Móz. 6,5-22.

Szentlélek Urísten t Építs be minket Isten szent gyülekezetébe. Vezérelj el minket
mínden igazságra. Serkents minket, hogy teremje életünk a szeretet, öröm, békesség,
béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és, mértékletesség gyümölcseit. Amen.
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1. Hétfő Tünde 2. Tim. 3,14-17. Zsolt. 12. 1-9.
2. Kedd Anna Ez. 2,1-7. LMóz. 7,11-24.
3. Szerda Ildikó Csel. 8,26-35. 1. Móz. 8,1-19.
4. Csütörtök Kadocsa Lk. 10,1-11. 1. ;\<JÓz.8,20-9,17.
5. Péntek Angéla Ez. 3,22-27. 1. Móz. 11,1-9.
6. Szombat Norbert Ézs. 55,1-7. Rm.l,1-7.

24. hét :. Szentháromság utáni' 2. - Mt. 11,28.

7. Vasárnap Róbert Lk. 14,16-24. Rm. 1,8-17.
8. Hétfő Medárd Csel. 6,1-7. Rm. 1,18-32.
9. Kedd Félix Préd. 4,17-5,1-6. Rm.2,1-16.

IO. Szerda Margit 1· Kor, 14,26-33. Rm. 2,17-29.
11. Csütörtök Barnabás Lk. 14,12-15. Rm.3,1-20.
12. Péntek Virág 1- Kor. 1,20-25. Rm. 3,21- 31.
13. Szombat Tóbiás Lk. 19,1-10. Rm.4,1-8.

25. hét: Szentháromság utáni 3. - JJk. 19.10.

14. Vasárnap Vazul Lk. 15,1-10. Rm.4,9-25.
15. Hétfő Jolán Mk. 2,1-12. 1. Móz. 12,1-9.
16. Kedd Jusztin Birák 10,6-16. 1. Móz. 13,1-18.
17. Szerda Laura Mk. 2;13-17. 1. Móz. 14,1-24.
18. Csütörtök Arnold Rm.4,1-8. t. Móz. 15,1-21.
19. Péntek Gyártás Rm. 5,1-5. i. Móz. 17,1-9.
20. Szombat Rafael 1. Jn. 2,1-6. Zsolt. 112. 1-10.

28. hét : Szentháromság utáni 4. - Gal. 8,2.

21. Vasárnap Alajos Jak. 2,1-9. Bir. 6,25-40.
22. Hétfő Paulina Jn. 8,1-,-11. Zsolt. 119,73-88.
23. Kedd Zoltán Lk. 1,5-25. 1. Móz. 18,1-15.
24. Szerda Iván Lk. 3.,57-68. 1. Móz. 18,16-33.
25. Csütörtök Vilmos 1. Tim. 6,11-16. 1. Móz. 19,12-29.
26. Péntek János Pál Lk. 12,49-53. Zsolt. 11,1-7.
27. Szombat László Jn. 10,40---':42. 1. Móz. 21,1-21.

27. hét: Szentháromság. utáni. 5. - Lk. 9,62.

28. Vasárnap Levente I Lk. 5,1-11. 1. Móz. 22,1-19.
29. Hétfő .Péter Pál Lk. 9,57/b-62. Rm. 5,1-11.
30. Kedd Pál 1. Kir. 19,15-21. Rm. 15,12-21.

Szentháromság Istene! Magasságban és szentségben lakozol, .de az alázatossal is.
A titkok a tiéid, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miéink. Tanits meg minket arra,
hogy titkaidat alázatos lélekkel, a kinyilatkoztatott igét pedig hívő szívvel fogadjuk.
Amen.
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--1. Szerda
2. Csütörtök
3. Péntek
4 . .Szomhat I

TibOld
Ottokár
Kornél
Vlrik

j Lk. 9,51-57/a.
2. Tim. 4,1-5.
Lk. 9,18-26.

. U. =14,25'-:"11"5.

Rm.6,1-11.
Rm. 6,12-23.
Rm. 7,1-6.
-Rm. '7,7--13.

5. Vasárnap
6. Hétfő
7. Kedd
8. Szerda
9. Csütörtök

10. Péntek
11., Szombat

28. hét: Szentháromság utáni 6. - Ézs. 43,1.

Ézs. 43,1-7. Rm. 7,14-25.
Tit. 3,3-7. Bm. 8,1-11.
1. Péter 3,18-22. Rm. 8,12-17.
Gal. 3,26-29. ij.{n. 8,18-23.
Mk. 16,14-18. R'm. 8,24-30.
Kol. 2,6-10/a.12-13/a Hm. 8,31-39.
Ef. 3,14-21. Rm. 9,1-5.,

Emese
Ésaiás
Cirill
Teréz
Veronika
Arnálla
Uli

12. Vasárnap
13. Hétfő
14. Kedd
15. Szerda
16. Csütörtök
17. Péntek
18. Szombat

29. hét: Szentháromság utáni 7. -, Rm. 6,19.

Izabella Mk. 8,1-9. Rrn. 9,6-13.
Jenő Mk. 8,13-21.· Rm. 9,14-24.
Eőrs Jak. 3,1-10. Rm. 9,25-29.

, Henrik 1. Kor. 6,19-20, Rm. 9,30-10,11.
Zalán Mk. 9,43-50. Rrn. 10,12-21-
Elek Mt. 10,26-33. Rm. 11,1-10.
Frigyes 1. Kor. 9,24-27. Rm. 11,11-24.

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

30. hét: Szentháromság utáni 8; - Er. 5,9.

Emilia Mt. 7,13-23. Rm. 11,25-32.
Illés Jn. 8,31-36. Rm. 11,33-36. '
Dániel Gal. 6,7-10. Rm. 12,1-2.
Mária Magdal. Kol. 1,3-11. Rm. 12,3-8.
Lenke 1. Kor. 12,12-26. Rm'. 12,9-16.
Krisztina FH. 1,6-11. Rm. 12,17-21.
Jakab Lk.' 12,13-21. Rrn, 13,1-10.

Atyánk a Jézus Krisztus által! Magasztalunk Téged II bdnbocsánat drága ajándékáért,
azért, hogy bocsánatot nyerhetünk és bocsánatot nyújthatunk. Bocsánatod által
istenfiúságot nyertünk. megbocsátásunk gyümölcseként testvéri szíveket ajándékozol
nekünk. Töltsd be szívünket a megbocsátás lelkével. Ámen.

26. Vasárnap
27. Hétfő
28. Kedd
29. Szerda
30. Csütörtök
31. Péntek

31. hét: Szentháromság utáni 9. - Ef. 5,15.

Lk. 6,1-12.
Préd. 9,13-18.
Lk. 16,lQ-13.
1. Péter 3,1-6.
1, Tim. 4,12-16.'
Mt. 10,16-23.

Rm. 13,11-14.
Rm. 14,1-12.
Rm. 14,13-23.
Rm. 15,1-13.
Rm. (i,14-21.
Rm. 15,22-33.

Anna
Olga
Ince
Márta
Judit
Oszkár
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Rm. 16,1-16:
Péld. 14,34.

1. Szombat ·1 Péter I Mt. 23,34-39.

2. Vasárnap
3. Hétfő
4. Kedd
5. Szerda
6. Csütörtök
7. Péntek
8. Szombat

32. hét: Szentháromság utáni 10.
I.ehel Lk. 19,41-48.
Csilla 1. Tim. 2,1- 7.
Domonkos Neh. 4,1-15.
Vajk 1. Péter 2,13-17.
Berta Jer. 29,1.4-9.
Ibolya Jer. 18,1-6.
László 1. Sám. 1,1-28.

Rm. 16,17-27.
1. Móz. 24,1-33.
1. Móz. 24,34-67.
i. Móz. 25,24-34.
1. Móz. 27,1-29.
1. Móz. 27,30-28,5.
1: Móz. 28,10-22.

9. Vasárnap
10. Hétfő
11. Kedd
12. Szerda
13. Csütörtök
14. Péntek
15. Szombat

33. hét: Szentháromság utáni 11.
Emöd Lk. 1~9-1~
Lőrinc Mk. 9,33-37
Tibor. 1. Sám. 17,40-51.
Klára . Lk. 7,1-10.
Ipoly Jón. 3,1-tO.
Özséb Gal. 1,11-24.
Mária Ef. 2,1-7.

1. Péter 5,5.
1. MM;. 29,1-30.
1. Móz. 32,1-21.
1.' Múz. 32,22-32.
1. Móz. 33,1-20.
1. Móz. 37,1-11.
1. Móz. 37,12-36.
Zsolt. 56,1-14.

IG. Vasárnap
17. Hétfő
18. Kedd
19. Szerda
20. Csütörtök
21. Péntek
22. Szombat

34. hét: Szentháromság utáni 12.
Abrahám Mk. 7,31-37.
Anasztáz Mk, 1,21- 28.
Ilona 2. Kir. 20,1-7.
Huba Csel. 9,31- 42.
Alkotmány ü. Mt. 9,35-38.
Sámuel Mk, 5,22-43.
Menyhért LlL 4,38-44.

J\It. 12,20.
1. Móz. 39,1-23.
1. Móz. 40,1-23.

" '1. Móz. 41,1-36.
1. Mőz. 41,37-57.
1. Móz. 42,i- 28.
1. Móz. 43,1-17.26-34.
1. Móz. 44,1-18. 30-34.

23. Vasárnap
24. Hétfő
25. Kedd
26. Szerda
27. Csütörtök
28. Péntek
29. Szombat

35. hét: Szentháromság utáni 13.
Farkas Lk. 10,23-37.
Bertalan 2. Sám. 9,1-11.
Lajos Mt. 10,40·-42.
Rózsa Mk. 12,41-44.
Szilárd Fil. 1- 25.
Ágoston 5. Móz. 24,]7-21.
Lilla Ef. 1,3-14.

lit. 25,40.
Zsolt. 25,1-22.
1. Móz. 45,1-24.
1. Móz. 45,25~46.,
1. Móz. 47,1-26.
1. Móz, 47,27-48,22.
1. Móz. 49,28-50,14.
1. Móz. 50,15-26.

3G. hét: Szentháromság utáni 14. Zsolt. 103,2.
30. Vasárnap
31. Hétfő

2. Móz. 1,1-14.
2_ Möz, 1,22-2,10

Mennyeí Atyánk! Máriával együtt magasztal a lelkünk, mert betöltöd az éhezőt
javakkal. Testünk táplálására földi kenyeret, lelkünk üdvösségére mennyei kenyeret
ajándékozol nekünk,., Kérünk, rendeld ki. számunkra a mindennapi kenyerünket és
teríts asztalt nekünk a Te országodban. 'Amen.

I Róza
Erika I Lk. 17,11-19.

Mk. 1,40-45.
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1. Kedd. Egyed
2. Szerda Rebeka
3. Csütörtök Hilda
4. Péntek Rozália
5. Szombat Viktor

Napi igék

1. Tim. 1,12-17.
2. Kor. 9,10-15.
1. Tessz. 1,2-10.
Mk. 14,3-9.
Jel. 4,1-11.

2. Móz. 2,11-25.
2. Móz. 3,1- 20.
2. Móz. 4,1-17.
2. Móz. 4,18-23.,27-31-
2. Máz. 5.1 -6;1.

-

37. hét: Szentháromság utáni 15. - 1. Péter 5,7.

·6. Vasárnap
7. Hétfő
8. Kedd
9. Szerda

10. Csütörtök
11. Péntek
12. Szombat·

Zakariás Gal. 5,25-6,10.
Regina Péld. 30,4-9.
Mária L Tim. 6,6-12/a.
Ádám 1. Kor. 7,20-24.
Erik 1. Kir. 17,1-6.
Teodóra Jn. 4,31-38.
Szabolcs 2. Kor. 1,3 -11.

2. Móz.
2. MM.
2. Máz.
2. Máz.
2. Móz.
2. Móz.
2. Máz.

7..1-13.
7,14-25.
12,1-20.
12,21- 33.51.
13,17-14.14.
14,15-:31.
15,1-21.

o
38. hét: Szentháromság utáni 16. - 2. Tim. 1,10.

13. Vasárnap
H. Hétfő
15. Kedd
16. Szerda
17. Csütörtök
18. Péntek
19. Szombat

_ Lndovlka :' Lk. 7,11-16.
Szerénke Jer. sir. 3,22-23.
Enikő Jak. 1,2-12.
Edit Jób 2,1- 10.
Hajnalka Ef. 6,18-20.

. Titusz Ezs. 49,14-21.
Vilma Lk. 21,10-19.

15,22-16,10.
16,11-36.
17,1-16.
18,1-27.
19,1-25.
20,1-11.
20,12-21.

2. Máz.
2. Móz.
2. Máz.
2. Múz.
2. Móz.
2. Móz"
2. Móz.

39. hét: Szentháromság utáni 17. '- llik. 6.11.

20. Vasárnap
21. Hétfő
22. Kedd
23. Szerda
24. Csütörtök
25. Péntek
26. Szombat

Csendike Lk. 14,1-11. .2. Móz. 32,1-14.
Máté Mt. 12,1-8.·- 2. Múz. 32,15-35.
Móric Mt. 15,1-9.. 2. Móz. 33,1-23.
Tekla Ézs. 1,10-17. 2. Móz.34,l--10.,29 35.
Gellérl 1. Kor. 9,19-23. 2. Móz. 40,1-15.
Kieofás Gal. 5.1.4-6.,13~15. 2. Móz. 40,16~38.
Jusztina Ézs. 58,7-12.' Zsid. 1,1- 4.

40. hét: Szentháromság utáni 18. - 1. Jn. 4,21.

I
Labore 1. Kor. 1,4-9.
Vencel 1. Tessz. 4,9-12.
Míhály Mt. 18,1-11.
Jeromos Lk. 10,17-20.

27. Vasárnap
28. Hétfő
29. Kedd
30. Szerda

Zsid. 1,5-14.
Zsid. 2,1-10.
Zsid. 2,11-18.
Zsid. 3.1 - 6.

Szentséges Isten! Magasztalunk Téged, hogy belepillanthatunl< törvényed tükréne.
Belőle tanuljuk megismerni szentséges orcádat és bfutös lényünket. Taníts minkct
szent orcád előtt félelemmel leborulni, búneinktól pedig iszonyodva menekülni. Amen.
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1- Csütörtök I Bogárka ICsel. 5,12-21/a. Zsid. 3,7-19.
2. Péntek Petra Jn. 12,27 - 33. Zsid. 4,1 '-13.
3. Szombat Helga Jel. 5,11-14. Zsid, 4,14-5,10.

41. bét -: SzentbáromSág utáni 19. - Zsolt. 145,16.
4. Vasárna •• Ferene Lk. 1~,15-21. Zsid. 5,11-&,&.
5. Hétfő Aurél Mk. 8,22-26. Zsid. 6,9-20.
6. Kedd Brunó Kol. 3,5-11. Zsid. 7,1-10:
7. Szerda Amália Kol. 3,12-17. Zsid. 7,11-17.
8. Csütörtök Etelka Lk. 19,1-10. Zsid. 7,18- 28.
9. Péntek - Dénes 1. Jn. 1,5-10. Zsid. 8,1-13.

10. Szombat Gedeon 1. Kol'. 11,20-32. Zsid. 9,1-10.

42. bét: Szentháromság utáni 20. - 2. Tim. 2,19.
11. Vasárnap Fenyő!c_e Ef. 5,15-21. Zsid. 9,11-15.
12. Hétfő Miksa Jn. 6,24~33. Zsid. 9,16-28.
13. Kedd Kálmán 2. Möz. 16,2-7/a. Zsid. 10,1-18.
14. Szerda Helén Jn. 15,1-8 .• Zsid. 10,19-31.
15. Csütörtök Teréz' 1. 1\01'. 10,14-22. Zsid. 10,32-39.
16. Péntek Gál, 1. Péter 2,5-10. Zsid. 11,1-7.
17. Szombat Hedvig Mt. 12,22-30. Zsid. 11,8-22.

43. bét: Szentbáromság utáni 2t. - 2. Tim. 2,5.
tB. Vasárnap Lnkáes Jn. 4,47-54. Zsid. 11,23-31.
19. Hétfő Luciusz 1. Kor. 9,24-27. Zsid. 11,32-40.
20. Kedd Irén 2. Tim. 2.1-5. Zsid. 12,1-11.
21. Szerda Orsolya Rm. 14,4: 12. Zsid. 12,12-17~
22. Csütörtök Előd 1. Kor. 9,13-18. Zsid. 12,18-29.
23. Péntek Gyöngyi Lk. 22,31-38. Zsid. 13,1-6.
24. Szombat Salamon 2. Sám. 12,1--10. Zsid. 13,7-14.

44; bét : Szentháromság utáni 22. - Zsolt. 130,4.
25. Vasárnap Blanka Mt. 18,21-35. Zsid. 13,15-25.
26. Hétfő, Dömötör Mt. 7,1-5. Ézs. 6,1-13.
27. 'Kedd Szabina Lk. 17,1-4. Ézs. 1,1-9.
28. Szerda Simon Mt, 6,9-15. Ézs. 1,10-20.
29. Csütörtök Jenő 1. Jn. 3,18-22.' Ézs. 2,1-5.
30. Péntek Farkas 1; Kor. 5,9-13. Ézs, 2,6-22.
31. Szombat Reform. Ü. Dán. 2,27-47. . Ezs. '4,2-6.

Jézus Krisztus Urunk! Áldott légy azért, hogy a megrepedt nádat nem töröd el és a
pislogógyertyabelet nem oltod ki. Evangéliumod tüzével új élet lángját gyújtod ben-
nünk, evangéliumod hatalmával megmented a veszendőt. Ne engedd, hogy véka alá
rejtsük a Tőled kapott, tüzet., Ajándékozz meg a bizonyságtétel Lelkével. Ámen;
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45. hét : S~entháromság utáni 23. - 1. Tim. 6,15-16.

1. Vasárnap '1l\larlanna 'j M.t. 22,15-22. Ézs. 5,1-24.
2. Hétfő Achiles 1. Kir. 18,1-40. Ezs. 7;1-9.
3. Kedd Győző '1. Sám. 5,1-5. Ezs. 7,10-25.
4. Szerda Károly Mt. -1O,16-23.Ézs . .8,1-.8.
5. Csütörtök Imre , 1. Kor. 1,10-17. Ézs.8,9-22.
6. Péntek Lénárt 1. Kor. 3,11-15. Ézs. 8,23-9,6.
7. Szombat Rezső L Jn. 2,18-23. Ézs. 11,1-10.

46. hét: Szentháromság' utáni 24. - Mt. 24,13.

8. Vasárnap Gottfried l.'Tessz. 4,13-18. Ézs. 12,1-6.-
9. Hétfő- Tivadar Zsid. 2,1-4. Ézs. 14,3-16.

10. -Kedd Luther szül, 1. Jn. 4,1-6., Ézs. 25,1-12.
11. Szerda Márton Zsid. 13,1-6. Ézs. 27,1-13.
12. Csütörtök jónás Zsid. 13,7-91a. Ézs. 28,14-22.
13. Péntek Szaniszló 2. Tessz. 2,1-12. Ézs. 28,23-29.
14. Szombat Klementina Lk. 19,11-28. Ézs. 29,1-16.

47. hét: Az egyházi esztendő utolsóeJőttl vasárnapja -' 2. Kor. 5,10

15. VaSlÍrnap Lipót 2. Tessz. 1,3-10. Ézs. 29,17-24.
16. Hétfő Ottmár Jn. ,5,19-24. Ézs. 30,8-18.
17. Kedd Jenő 1. Móz. 19,15-29. Ézs. 30,19-26.
18. Szerda Ödön Lk. 13,1-9. Ézs. 31,1-9.
19: Csütörtök Erzsébet Lk. 21,11-19. Ezs. 32,1'-20.
20. Péntek Jolán Jel. 2,1-5.7. Ézs. 33;1-24.
21. Szombat Olivér Jel. 3;1-6. Ézs. 35,1-10.

48. hét : Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja - Lk. J,2,35.

22. Vasárnap Cecilia 2. 'Péter 3,3 -14. Mt. 24..•J -14.
23. Hétfő Kelemen 1. Tessz.-5,1-11. Mt. 24,15-28.
24. Kedd Emma Ézs. 54,11-17. Mt. 24,29-42.
25. Szerda Katalin Mk. 13,33-37. Mt. 24,43-51.
26. Csütörtök Csongor Lk. 13,22-30. Mt. 25,1-13.
27. Péntek Tünde' Ézs. 49,14-21. Mt. 25,14-30.
28. Szombat Stefánia Lk. 1,67-79. Mt. 25,31-46.

49. hét: Advent 1. - Zak. 9,9.

29. Vasárnap 'INOé I Mt. 21,1-9.
30. Hétfő András ,2. Kor. 1,15-22.

Zsolt. 2.
Zsolt. 5,2-8.

Élet Fejedelme! Közülünk senki sem .él önmagának és senki sem hal önmagának. Ha
élün,k~Neked élünk.ha meghalunk, Neked halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk,
a TIéId .vagyunk. Amen. '
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1. Kedd, Elza Mik. 2,1-2,9.12-13. Zsolt. 5;9-13;
2. Szerda Aranka 2. Sám. 7,4-9. Zsolt. 13.
3. Csütörtök Olívía Ézs. 64,1-3. Zsolt. 16.
4. Péntek Borbála Jn. 18,33-37. Zsolt. 24,1-6.
5. Szombat . Vilma Jel. 1,9-20. Zsolt. 24,7-10.

50.' dét: Advent 2. - Lk. 21,28.
I

6. Vasámap Miklós Lk. 21,25-33. Zsolt: 29.
7. Hétfő Ambrus Lk. 12,35-40. Zsolt. 34,1-11.
8, Kedd Mária 2. Tessz. 3,1-5. Zsolt. 34,12-23.
9.'Szerda Ernőke Jel. 2,1-5., 7. Zsolt. 36.

10. Csütörtök Judit Mk. 13,5-13. Zsolt. 40,1-13.
11. Péntek Árpád Lk. 17,20-25. Zsolt. 40,14-18.
12. Szombat Gabriella Jer. 1,4-10., 17-19. Zsolt. 63.

51. hét: Advent 3. - Ézs. 40,3-10.

13. Vasárnap Luea Mt. 11,2-10. Zsolt. 71,1-16.
14. Hétfő 'Szilárdka Lk. 1,5-;-25. Zsolt. 71,17-24.
15. Kedd Johanna Lk. 1,57-70. Zsolt. 84.
16. Szerda Etel Lk. 3,10-20. Zsolt. 85.
17. Csütörtök Lázár Hós. 14,6-10: Zsolt. 86.
18. Péntek Estike 2.' Tim. 4,5-8. Zsolt. 92.
19. Szombat Viola Ézs. 11,1-'9. Zsolt. 93.

52. hét : Advent. 4. - Lk. 1,46-47.
20. Vasárnap Csaba Fil. 4,4-7. Zsolt. 95.
21. Hétfő Tamás Ézs. 45,1-8. Zsolt. 110,.
22. Kedd Zénó 1. xo-. 2,6-10. Zsolt. 118,1-18.
23. Szerda Viktória: Mk. 3,31-35. Zsolt. 118,19-29.
24. Csütörötök Ádám Éva .' Ézs, 9,5-6/a. Jn. 1,1-5.
25. Péntek Karáesony 1. Lk,· 2,1-14. Jn. 1,6-13.
26. Szombat . Karácsony 2. Mt, 23,34-39 . Jn. 1,14-18.

53. hét : Az év utolsó vasárnapja - Lk • 2,29-30.
27. Vasárnap János - Lk. 2,33-40. .Jn.l,19-28.
28. Hétfő Kamilla Mt. 2,13-18. Jn. 1,29-34.
29. Kedd· Dávíd Ézs. 49,7-13. Jn -, 1,35-42.
30. Szerda . Anikó 2. Kor. 5,1-8 . Jn. 1,43-51.
31. Csütörtök . Szilveszter Ézs. 51,1-6. , Zsolt. 67.

Kegyelem Istene! Eszteridőnk végén elénk állítod az új kezdetet jelentó 'bölcsőt, Aho J
emberi utunk ~ltogyott. Te új utat nyitsz számunkra .. Légy, áldott kifogyhatatlan
szeretetedért, Amen.
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KRÓNIKA

Egyházunk terhes örökséggel, nehéz körülmények közöil lepte át az
1958-ik esztendő, küszöbét. Beszédes jele volt ennek a helyzetnek az a körül-
mény, 1!ogy Egyházunk önkormányzata fel volt függesztve s élére miniszteri
biztost küldött. a művelődésügyi miniszter. Egyház és állam viszonyában
bekövetkezett feszültség azonban csak külső jelként tükrözte az egyházban
magában, annak vezetésében előállott bizonutaiansáqot: Annál inkább kell
hálát adnunk Istenünknek, hogy az esztendő folyamán rálépheiliuik a
kibontakozás útjára, s megkezdhettük egyházunknak a Magyar Népköztársa-
sághoz való viszonya rendezését s belül az egyházban is az egyház szeroezeié-
nekés szaiqákitának úiiárendezéséi. Sok tárgyalás, tanácskozás, elvi jelenW-
ségű megbeszélés jelezte a kibontakozás útjának egyes állomásait. Elvi
jelentőségű cikkekkel, tanulmányozásokkal egyházi sajtónk is igyekezett_
kicenni részét ebből a munkából. Lelkészi munkaközösségek, presbitériumok
tanácskoztak ezekről a kérdésekrőL. A feladatot, amely előttünk áll. a cikkek,
tanulmányok cimei is érzékeltették : "Eszmélődés egyházunk útjáról".
"Egyházunk útja Q szaeialista Magyarországon", "A törvényesség megóvása
egyházunk közigazgatásában", "Hogyan menjünk tovább ?".
. Egyházunk helyes útjának, szolgálata lehetőségeinek mindebből a
kereséséből nyilvánvalóvá vált, hogy az egyházi élet jó irányú fejlődését
az 1956-os ellenforradalmi események éppúgymegakasztották és nagy~
mériékben visszavetették, mini ahogyan ez a nemzeti élet egyéb tel;ületein
is történt. Sok mindent éppen ezért előlről kellett kezdenünk, sok drága időt,
és alkalmat, jó lehetőséget elvesztegettünk. Nagy erőfeszítéseket kellett, és kell
még ezután is tennünk, hogy egyházunk helyes útját megtaláljuk. Mirui-
ezekben a fáradozásokban egyedül Istené a dicsőség, aki kegyellTJesen vezet-
getett bennünket lépéstől-lépésre, ebben az esztendőben is. Miénk csal, orcánk
pirulása, mert bátortalansáquakkal, bizonytalanságunkkal nem mertiuik
egész hittel és engedelmességgel Reá hagyatkozni. Az ő atyai jó~ága azonban
jó reménységgel tölt el bennünket, hogyha nagyobb igyekezettel tanulgatjuk
a reá való figyelmes hallgatást, ha igazán és elsősorban az Ő országát keressük,
miruieni, amire csak szükségünk van, bőséggel megad nekünk.

Az alábbiakban csak a legfontosabb állomásait szeretnénk feljegyezni,
annak az útnak, amelyen egyházunk a kibontakozás lehetőségét keresle.

JANUÁIt 7-ÉN az Egyházegyetem Elnöksége levelet ·intézett a Mű-
velödésügyi Miniszterhez és ebben kérte a miniszteri biztos visszarendelé-
sét. A kérésnek a miniszter helyt adott. Egyházunk további fő feladata a
megindult kibontakozásnak a Déli Egyházkerületben való érvényesítésére
irányu It. Ezt a célt szolgálta az a közös nyilatkozat, amit az Evangélikus
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Egyház és az ÁUami Egyházügyi Hivatal között 1957. novemberében
megszakadt és 1958. év első napjaiban újból felvett tárgyalások teljes
egyetértésben történt befejezéséböl a tárgyaló felek január 21-én kiadtak.
Ugyancsak ezt a célt szolgálta az az értekezlet; amelyre január 24-é~
a DéliEgyházkerület lelkészeit hívták össze.Azértekezlet után a lelkészek
8 tagú küldöttsége kereste fel D. Ordass Lajos püspököt és kérte öt, hogy
tegye meg a szükséges lépéseket, a kibontakozás érdekében. ,.-
. Egy nappal elóbb, január 23-án országos esperesi értekezlet volt;

amelyen D. Vető Lajos püspök adott tájékoztatót az egyház helyzetéről.
UGYANEZEKBEN A NAPOKBAN tartott ülést az Északi Egyház-

kerület Tanácsa is és a megüresedett egyházkerületi felügyelői tisztségre egy-
hangúlag dr. Fekete Zoltán veszprémi egyházmegyei félügyelőt ajánlotta az
egyházközségek figyelmébe.

A március hóban megtartott választáson azután az Északi Egyház.-·
kerület gyülekezetei, csaknem teljes egyhangúsággal a;'f Északi Egyház-
kerület lelügyelőjévé választották dr. Fekete Zoltánt.
. MAJUS 27~n Darvas József egyházkerületi felügyelő összehívta ff
Déli Egyházkerület tanácsát, amely már majd egy éve nem tartott ülést.
Az értekezleten Darvas József felügyelő megállapította, hogy az egyházi
válságot elsősorban nem személyi,hanem elvi kérdések okozták. Az evan-
gélikus egyházba is betörtek és elég szélesen érvényesültek az 1956.
októbere után az ellenforradalmi tendenciák. Ezek abban nyilvánultak,
hogyaz állam és az egyház viszonyában kialakult.hibák kijavítása helyett
az állam és az egyház közötti viszony teljes revíziójára törekedtek.

Az Egyházkerületi Tanács ezután felterjesztette a Magyar Nép-
köztársaság. Elnöki Tanácsához az egyházkerület vezetésében 1957.
október 3O-aóta bekövetkezett változásokat, nevezetesen azt, hogy D.
DezséryLászlo püspök az egyházkerület vezetését az előzőlegrehabilitált
D. Ordass Lajos püspöknek átadta és 1957. május 27-én kérte nyug-
díjazásat.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 43/1958. számú határoza-
tában foglalkozott az Egyházkerület Tanácsának felterjesztéséveI. Meg-
állapította, hogy D. Dezséry László .lemondása a Déli Egyházkerület
püspöki tisztségéröl érvénytelen. A Déli Egyházkerület jún. 24-én
tartott ülésen tudomásul vette az Elnöki Tanács határozatát és megállapí-
totta, hogy az Egyházkerület Tanácsának 1956. dec. 12-én ez ügyben
hozott határozata hatálytalan, mert a Déli Ev. Egyházkerület tényleges
püspöke D. Dezséry László. Ezért felkérte őt a püspöki hivatal átvételére.

Az így előállott helyzet következtében felkérte Dr. Ordass Lajos
ny. püspöket a püspöki hivatal átadására s eddigi munkáját megköszönve.
életére Isten áldását kérte.

A határozat meghozatala után megjelent it tanácsülésen D. Dezséry
László püspök is és hosszabb beszédet mondott. Beszédében visszapillan-
tott püspöki működésére es az egyház történetének utolsó szakaszára.
Foglalkozott azokkal a tényezőkkel, és okokkal, amelyek az egyházban
bekövetkezett válságot előkészítették és okozták. Felvázolta a kibonta-
kozás meggyőződése szerint való lehetőségeit. Megköszönte az Egyház;
kerület és az Állam bizalmát és bejelentette püspöki tisztségéről való
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~lemQndasát.Az Egyházker~let Tanftcsamegköszönte a pűspök 8 esztendős
fáldásos szolg~~tát; lem?ndását elfo.~a~~ és felte!iesztette a Népköz-
társaság. Elnöki Tanácsához. A püspökhelyettesi teendők ellátásával
Koren Emil pesti esperest bizta meg. .

Ezzel a történelmi jelentőségű üléssel az Egyházkerület és egészEvan-
gélikus egyházunk legutóbbi történetének egy szakasza lezárult. .~-

K Népköztársaság Elnöki Tanácsának D. Dezséry László lemondását
jóváhagyó határozata után az Egyházkerület szeptember 1-én újból össze-
hivott tanácsa egyhangúan Káldy Zoltán pécsi .Ielkészt; tolna-baranyai
esperest ajánlotta megválasztásra.

A megejtett szavazás után október tO-én bontották fel a szavazato-
kat ..Káldy Zohánt a.Déli.Egyházkerület egyházközségei szinte teljes egy-
hangúsággal püspökké választották. A Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsa hozzájárulá~át. adta a választáshoz. ~. '

AZ úJ. ptJSPÖKOT november 4-éniktatta be hivatalába ünnepi isten-
tisztelet és rendkivüli közgyűlés keretében D. dr. Vető Lajos püspök,
Káldy Zoltán több mint egy órás székfoglaló beszédében áttekintést adott
egyházunk: szolgálatáról, amelyet teljes egészében mint .istentíszelet '
jellemzett. Beszélt a gyülekezeti istentiszteletről, a Teológiai Akadémia
istentiszteletéről, a diakönia istentiszteletéről, az egyház politikai isten-
tiszteletéről, az ökumené istentiszteletérőlés a püspöki pásztori szolgálat
istentiszteletéről.
. A püspököt számosanköszöntötték, az. egyetemes egyház, az állam
ésa többi egyházi képviseletek részéről. űdvozölték a Debrecenben ülést
tartott Keresztyén Békekonferencia külföldi résztvevői is, igy Jaan
Ki~~t, eszt evangélikus é~~~ A. ~i~ szlovákiaie",:angé!ikus egyetemes
felugyelő, A. Vantula varsor teológíaí professzor es meg mások. Táv-
iratilag köszöntötte az új püspököt a Hazafias Népfront, a Katolikus
Békebizottság és a Lutheránus Világszövetség is.

AZ 1953. ESZTENDŐ egyik legfontosabb egyházi eseménye volt az
október 31-november 2. napjaiban Debrecenben megtartott ülése a
prágai Keresztyén Békekonferencia állandó .bizottságának. Az ülésen
többek között résztvettek Dr. Bartha Tibor és D. dr. Vető Lajospüspökök.
Dr. E. Fuchs leipzigi, Dr. J. L. Hromádka prágai, D. H. Vogel berlini,
D. W. Schmauch greifswaldi, dr. Parijszkij leningrádi, Dr. A. Vantula
varsói és dr. Pálfy Miklós budapesti teológiai professzorok, Jaan Kiivit
észt evangélikus érsek, B. Pospisil prágai ökumenikus főtitká'r, valamint
a csehszlovákiai, bulgáriai, romániai és magyarországi egyházak kép-
viselői. A konferencia elnöke dr. V. Hájek a cseh testvéregyház zsinati
elnöke volt,

A konfereneía fontos lépésekkel vitte előbbre a júniusban Prágában
tartott értekezlet határozatait, Előkészitette a jövő év elején Prágában
tartandó konferencia munkáját, Ennek legfontosabb feladata az első
atombomba Hiresimára való ledobása napján tartandó bűnbánati isten-
tisztelet rendjének kidolgozása s a világ összes egyházaihoz intézendö
felhivás azatomfegyvel'kezés megakadályozása és a béke megvédése
'érdekében. A konferencia táviratot intézett a Genfben épp akkor ülésező
atomerő értekezlet résztvevőihez,
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AZ EGmÁz ts ÁU.AM J(ÖZÖmVlSZONY nmdez3cl~senek \tmat'- .
es nagy jelentőségű jele volt az az elliiitiirozás, amellyel államunk eiJyhá~
zunknak az áHaW!mgélyn-ek"csöidrnn-és"'RéHrlil-vató -mvábbi --tol~Tósf~
méltányolva az államsegély teljes összegét, 1958. esztendőre továbbra ~
fol~'ÓSította. Ez igen nagy -setJitséget jelenrett ~\ázunk háztartásában~
Hiszen ebben az esztendóöen már 25%-kal kevesebb állronsegélytkellet.
volna kapni. 1959. januárI-tóI kezdödiHegpedig uiár 50%-kalkelleUi
volna csökkennie -az I948-ban megkötött egyezmény érteltnében :-.:.
azállamsegélynek. Államunk azonban ismét segitségére sietett egyházunk-
nak. Egyházegyetemünk· elnökségének kérésére a Kormány hozzáj árult
ahhoz, hogy az 1959. évre az államsegélyt továbbra is csökkenés nélkül
teljes összegében folyósitja. Ez a segítség egy esztendővel ismét meghosszab-
bítja azt az időt, amellyel egyházunk komolyan felkészülhet háztartásán~
kiépítésére s berendezkedhet a fokozatosan megválósuló anyagi !nell. á.,
tásra, AzaIlammik ebnen 31épeseh~n'egyliaz1nik~leIe eIölegezett DIZalm~
nyilvánul ~e!{. Ez a .~izal~m, ~~me!{~e~és ana;kö~lezi egyh~at,} .
h~gy Isten IgéJében tálekozod~ I~lelkils~ere~l meg huségeseb~~n vegezi
zükazt a s1!:oJgáJatot,amely. hitünkszennt népfmks az egész Vilag·békes-;
ségét előmo7..dfthatja: az Evangelium hirdetését. ~

A KIBONTAKOZÁS EGYÉB BIZTATÓ JELEIRÖL isheszámolhatunk .
. S-zotgalmasan tanácskozlak az egyházegyetem különböző bizottságaf: az
.Épitésügyi, a Tanügyi Bizottság és a Gyülekezeti Segély. Az Egyetemes
Segélyoszt6 bizottság szétosztotta azt a jelentős segítséget, amelyet aNémet.
Demokratikus Köztársaságnémet· egyMzai adományoztak a magyar pro-
testáns egyházaknak.Ennek a gyűjtésnek a lelke a Hitvalló Egyházmozgal-
.mának egyik nagynevű vezetője, s jelenleg az egyházi békemunka lelkes
harcosa, Griiber berlini prépost volt. Szorgalmasan üléseztek az egyházmegyék
lelkészi munkaközösségei is.. TőbbszOr tartott ülést a S-ajtótanács ésmáius
tumapban kétnapos sajtókonferencia is volt a Budapest-hűvösvölgyi szereiei-,
otthonban. ./
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JANUÁR HÓNAP {JTOI~8ÓHETÉBEN megtartották gyülekezeteínk •
. mint eddig is minden évben az egyetemes imahetet; a Magyar Ökuménikus
Tanács tagegyházainak gyülekezeteível együtt, sokfelészószékcserékkel
és csereszolgálatokkal. '. . '

. SZEPTEMBER VÉGÉN háromnapcs :konferenciát tartottak Gyenes-
diáson adiákónia munkásaí,

JúNIUSBAN tartotta évzáró ünnepélyét Teológiai Akadémiánk. Ezen
dr. Nagy G-yuladékán számolt be a tanév eredményeiről. A hallgatók létszáma
az 1957/58. tanévben 44 volt. Az év végén két hallgató tett végszigorlatot.
Az 1958/59. tanévre dr.Pálfy Miklós professzort választották meg dékánná.
ljgyancsak Pálfy professzor lett a Lelkésznevelő Intézet igazgatója. Fekete
István lelkész eddigi igazgató a Teológiai Akadémián intézeti tanári meg-
blzástkUfott. . . .

I;~'TeII tanévre 52 hoilqatá iratkozott be akadémiánkra.
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EGYHÁZUNKBÉKF~SZOLGÁLATAitőtnaptárunkhan külön is meg-
emlékezünk. Itt csak a legfontosabb eseményekre rnutatunk rá. Ecv-
házunk Békebizottsága több ízben is ülést tartott. Ezeken az üléseken
beszámolók hangzottak el, az eddig végzett munkáról és előkészitették
a további teendőket. Teológiai Akadémiánk áprilisban éS' májusban
konferenciát ren?-eze~ a ..béke kérdés~r~H:Ápri~sbari az Országgyűlésen
D. dr. Vető LaJOSpuspok, országgyűlési képviselö beszédet mondott a
magyarországi egyházak békeszolgálatáról. Júliusban D. dr. Vető Lajos
püspök a Magyar Ökuménikus Tanács megbízásából képviselte a magyar-
országi egyházakat a stockholnú Béke Nagygyűlésen. Az V-ik Magyar
Békekongresszuson június hó első felében kilenc evangélikus lelkész vett
részt, akik városi és megyei békebizottságok képviselefébenjelentek meg.
Augusztus 15-én az ország minden gyülekezetéböl összegyülekezett
evangélikus, református, unitárius és baptista lelkészek tartottak béke-
gyűlést Budapesten. Október 24-én hasonló gyűlést tartottak a teológiai
akadémíák bevonásával, a budapesti Református Teológiai Akadémián.
Az Országos Béketanács munkájában D. dr. Vető Lajos püspök is részt
vett, mint annak tagja és a február 23-i ülésen beszédet mondott. .

Egyházunk békeszolgálatának megbecsülése nyilvánult meg abban,
hogy a magyar állam legfőbb szerve, az Elnöki Tanács, még 1957.decem-
ber 31-én magas kitüntetésben részesítette D. dr. Ve~ Lajos püspököt és
Mekis Ádám esperest.

EBB~N AZ ESZTENDÖBENis több kü)fóldi egyházi személykereste fel
hazánkat és ~gyházunkat. Március végén D. Niemöller Márton hessen-
nassaui egyházkerületi elnök és felesége jártak nálunk az Ökumenikus
Tanács vendégeként. Szeptember hóna-pbanhárom hetet töltött hazánkban
dr. H. :J. Iwand, bonni teológiai professzor a református Egyetemes Kon-
vent ven'dégeként. Előadásokat tartott az országban többfelé és Isten igé-
jével is szolgált. Szeptember 26-án Teológiai Akadémiánkon is nagy jelen-
tőségű előadást tartott.. .

A Német Demokratikus Köztársaságból több evangélikus' lelkész
űdűlt hazánkban ezen a nyáron is. BaIatonszlÍrszón és a }<Iátrábantöltöttek
családtagjaikkal együtt néhány hetet. '

REFORMÁTUS TESTVÉREGYHÁZUNK október 7-én űnnepelie
D. Bereczky Albert püspökségének és az állammal kötött. egyezménynek
Iű-ik évfordulóját.. Ebbe a kett.ős ünneplésbe egyházunk is bekapcsolódott.

EGYHÁZUNKTÖBBLELKÉSZE járt ebben az esztendőben külföldi
tanulmányúton. Áprilisban GrünvaIszky Károly egyetemes főtitkár,
Koren Emil, Káldy Zoltán és Halász Béla esperesek egy nagyobb egyházi
küldöttség tagjaként kéthetes utat tettek a Szovjetunióban.

MÁJUS VÉGÉNPrágába utazott D. dr. Vetö Lajos püspök és dr. Pálfy
Miklós teológiai tanár, hogy részt vegyen az ottani nagy jelentpségű
teológiai konferencián, amelyen az egyháznak az atomkorszakban való
felelősségéröl tárgyaltak.

A konfereneia üzenetet intézett az egyházak népéhez, 20 tagú állandó
bizottságot és 4 tagú munkabizottságot választott.



A prágai koJllennela magyar résztvev61

.• JÚNIUS HÓNAPBAN D. Hermann tübingeni professzor meghívására,
Groó Gyula a sajtóosztály ügyvivő lelkésze utazott Németországba, ahol több
előadást tartott és a gyülekezetekben prédikált.

AUGUSZTUS IS-ÁN D. Veti) Lajos Nyborgba, Dániába utazott, hogy
ott részt vegyen az Egyházak Világtanácsának központi űlésén, továbbá as
Egyházak Világtanácsa nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának kon-
ferenciáján és az európai egyházak konferenciáján.

Koren Emil püspökhelyettes egy IBUSZ-társasutazás keretében meg-
tekintette szeptember hónapban a brüsszeli világkiállitást. .

. Várady Lajos budavári lelkész, ugyancsak szeptemberben tanulmány-
utat telt Németországban.

D. dr. Vető Lajos püspök és Káldy Zoltán esperes októberben résztvettek
a Német Demokratikus Köztársaság Keresztény Demokrata Uniójának konq-
tesssusán Drezdában.

Mindezek a lá~l!.!lt;l(cisok-ésutazások megerősítették egyházunk és a
.. -.. -külországlJeli test/Jéregyházakközötti kapcsolatokatés előmozditották a népek

közötti béke és barátság ügyét.
Groó Gyula
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D. dr. Veti La}ospiislJlIk a Dl'borui
KözponÚ Bizottsági iilésey.

Magyar egyházi férfiak a briisszflli
VlIágklállításoll

GYÜLEKEZETEINK
Evangélikus népünk az elmúlt esztendőben is szép példáját mutatta

a templom és a gyülekezet szeretetének.
Szerte az országban hálaadó jubileumi ünnepségek és megszépí-

pített templomok beszélnek a,rról, hogy evangélikus egyházunk Isten
iránti hálával, boldoga1i és buzgón élte a hívők életét

A hála mindig emlékezésből és az. ajándék áldozatából áll. Egy
szívbéli érzéséből. köszönetből és imádság ból, de ugyanakkor a szere-
tet cselekedetéből. Az igaz ember hálája nem átforrósodó gondolat, ha-
nem kitüzesedő tett.

Evangéliku.s népünk igy volt hálá,s ebben. az esztendőben.
Bizonyságot tett ünnepi istentiszteleteken arról, hogy szereti a

templomát, amit otthonának vall és szereti gyülekezetét, amit család-
jának tart. Kicsorduló 3zívvel kőszőnték meg- Istennek és embernek a
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templomot, ahová Istennel találkózni járnak. Azt a helye't, ahol Isten
~zavát haLlgatják, ahoL Iste,n erőivel, békességével. és szentségével telik
meg az ember élete.

De gyülekezeteink nemcsak emlékeztek, ünnepeLtek, hanem épí-
tettek is. GyakoroUák a hála szép mozdulatát, az ajándékozás áldoza-
tát. Hálás hitükből így születtek meg a megszépített templomok ...
Gyömrő .

A gyömrői gyülekezet január s-én ünnepelte önállósága ,10 éves évíor-
dulóját. Az ünnepi hálaadó istentisztelet után délután 3 órakor templomi
ünnepélyt is tartottak. Itt gazdag műsor 'keretében Detre Lászlo rnendeí lel·
kész tartott előadást.

Porrogszentkirály
Somogy megye e buzgó gyülekezete. ősi temploma fennállásának 110 esz-

tendős évfordulóját ünnepelte ebben az esztendőben. A hálaadó istentiszte·
leten Lágler Béla espetes-!elkész, a gyülekezet lelkipásztora hirdette Isten
igéjét.

"Evangélikus ~et"
Evangélikus Élet címu országos hetilapunk ebben az évben ünnepelte

. ezüst jubileumát. 25 éve keresi fel hétről hétre a hívek otthonát, hogy hírt
adjon egyházunk életéről és az evangé1ium erejével szolgálja gyülekezetein-
ket. Az ezüst jiUlbileumról Dr. H. Gaudy László lelkész emlékezett meg az
Evan.gélikius Élet jafl!uálJ"26-iki számának ünnepi vezércíkkében.

Szarvas
A Békés megyében levő szarvasi gyülekezet újtemplomi egyházrészében

a gyülekezet templomrenoválásának befejezése alkalmából egyhetes igehir-
detési sorozatot tartott. A szolgálatot Zátonyi Pái csabacsüdi lelkész végezte.

Vecsés
A Pest megyei Vecsés evangélikus gyülekezete március 16-án emléke-

zett meg megalakulásának 35. évfordulójáról. Fatemplomában hálaadó hívek
buzgó imádsága köszönte meg Isten megőrzö kegyelmét.

Maglód
A mag16di templom orgonáját 26 000 forintos költséggel 'Újjáépítette és

lsten dicsőségének szolgálatára Judica vasárnapján adta át a gyülekezet ün-
nepi istentisztelet keretében.

Miskolc-Tapolca
A mískolc-tapolcaí szórványgyülekezetben húsvétvasárnap szentelte

fel Balikó Zoltán borsod-hevesi esperes a gyülekezet által :készített oltárt.
amelyet a református gyülekezet imatermében állítottak fel. .

Ecseny
Az ecsenyi gyülekezet 12000 fOTUl.t költséggel villamosította templomát

és parókiáját és önkéntes áldozat-vállalással belülről megújította. Ebből az
alkalomból meglátogatta a gyülekezetet Lángler Béla estieres aki igehirde-
téssel szolgált. r
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Budapest-Angyalföld
A gyülekezet május 16-árn ünnepi istentisztelet keretében oitárképcl

avatott Váci út 129. szárnú gyülekezeti termében,

Nádasd
A nádasdi gyülekezet templomának. új padjait piinkö$d hétfőjén avatta

fel Tekus attó vasi. esperes. A templomot építő gyiLlekezet a padokat saját
eTejéből, a hívek adományábó~ 1oészítette. í

i'

Pesterzsébet
A pesterzsébeti gyülekezet vegyeskara 10 éves jubileuma alkalmából

hangversenyt rendezett. június 15-,én a pesterzsébeti templomban,

Csákvár .
A 200 lelkes csákvári gyül.,ekezeta hábcwtí. alatt megrongálódott paTó-

kiáját újjáépítette. Az újjáépítés utolsó Tészletét 13 000 forint érfékú mun-
káVOLiIvégezték el. A parókia egyik szobáját gyülekezeti helyiséggé alakítot-
ták át, melyet SzentháTomság vasáTnapján tartott sZÓTványnapalkalmával
adtak át TendeUetésénekszeretetvendégség keretében: .

SomogydöröCske
A két templomáról is nevezetes somogydör:Oc$kei gyülekezet pUnkösdkor

ünnepelte megalakulásá;nak 200 éves- jubileumát.

Nagyszénás
Június 29-én adta át Tendeltetésének Ko~zOT'/Í.s.OszkáT espereshelyettes .

a gyülekezet ajándékba kapott új keresztelő medencéjétés oltdTszŐil.yegét.
UgyanakkOT adta át Tendeltetésének a yyfllekezet általmegújított OTgonát.

Bok()r
A Nó~.megyei Bokor .gyülekeze.te június 29-énfogadta templomi ün-

nepén .D. d iVetó 'Lajos püsPÖ1töt, akj igeihird~l szolgált a gyülekezet-
ben. A bak _evangélikusok témp1omUk·belsejét újítottl\k meg.' ViIlanyvilá-
gítást vezett be, csil1árokatszereltek. fel .. A.·200 evangélikus a nagy pénz-
összeget kitevő természetbentmunkákon kívül: 60 000 forint áldozatot hozott.

Kölcse
Az alig 500 lelkes gyülekezet 150 éves múZtTa tekintett vissza ebben az

esztendőben. 96évestempZomát kívül-belül megÚjította. Az 'Unnepségeken
Tészt vett Dr. Veió Lajos püspök is. ;

Orosháza ." .
Az orosházai gyülekezet 20000 forint államsegélyt kapott gyülekezeti re- '

noválások céljaira.

Péteri . .... .
A Pest megyei Péteriben gyönyörű műemlék templomuk van az evang~-

likusoknak. Az államtól kapott 15000 forint segély mellett 1000001oTÍntado-
mán1lt adt.ak a hívek a templom telje$TE~ndbehozataláTa.

Nagymágóes
Anagyrnágócsi.gyülekezet a Déli EvangéUkus Egyházkeriilettöl kapott

10000 forint segélyt renoválás! célokra.
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Pesttijhely __
. A kicsi, de lelkes gyülekezet temploma [elszenielésének: 25 éves évfor-

dulóját ünnepelte októberben vendéglelkészek szolgálatával. Ebből az alka-
lomból II templomot 12 000 forint költséggel renoválták és 3 új oltárterítőt
vásároltak.

Diósgyőr
A diósgyőri' gyülekezet most renevált templomát D. Dr. Vető Lajos

püspök szeptember 7-én szeritelte fel a délelőtti istentisztelet keretében.

Újpest
Az újpesti gyülekezet befejezte templomrenoválási munkálataít. A befe-

jező ünnepségén szeptember 14-én Koren Emil püspökhelyettes a gyülekezet
-szeTetetvendégségén etiSadást-t4Ttott.

Zugló
A zuglói templom tóbejárata hosszú munkálatok után elkészült és meg-

nyílt a hívek előtt, Ez alkalomból igehirdetési sorozat volt a templomban
"Megnyílt kapu" címen.

Gyömro
A gyömrói gyülekezet új .parókiát épített. A felavatás szolgálatát Koren

Emil pü$pÖkhelyettes végezte szeptember 28-án.

A Uyöm.rol yyiilekezet úJ parókláJa, melyet
nagyrészt saját ereJéböl épített fel

Magyarboly
100 éves.a 70 'lellk:eskis gyülekezet temploma. A gyillékezet új le1kél2Jét,

Magyar Lászlót, Káldy Zoltán esperes iktatta be hivatalába.

Csögle
A csöglei egyházközséghez tartozó adorján házai gyülekezet szeptember

21-énhálaadó istentiszteleten emlékezett meg templomfelszentelésének .20.
évfOTdulójáTó~. Ez alkalommal első ízben gyulladt ki a -vempbmban a köz-
adakQiásból bevezetett villany.
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Szekszárd .
Az 50 éves szekszárdi .gyül'ekezetet meglátogatta Korefi Emil pÜSpÖ~hé--

lyettes és II'észt vett a2OIl. az ürmepségen, .ahol a gyülJekerret volt papját
Németlh Gyula nyugdijoas le1kÉSZt ÜlImepelte, akii '5() évig S7JOlgáltaz egyház-
ban.

Budavár
A budavári gyülekezet számára az újjáépítés éve volt az elmúlt esz-

tendő. Ismét kifestették a kápolnát, új oltárt és szószéketépítettek és átala:
kították a világítást. A Bécsikapu téri templpm újjáépítése is befejeződött.
Belül új szószék,márvány keresztelőkŐ és modern ment/ezetvilágítás is ké-
szült. Kívülről a templom és a templom környéke is megs.zépült.A renoválás
költségeit, több mint félmillió forintot az állam folyósította. AZ ünnepi hála"
adás szolgálatát D. Dr. Vető Lajos pilspök végezte.

A gyülekezet a maga erejéből gyűjteni kezdett az orgonára és az álllo-
zatkészség lehetővé tette az orgona megrendelését. . .

*

Sajókaza
A ,gtülekezet ebben az évben ünnepelte rnegalakulásánek 175-ik, temp-

loma alapkóletételének 10~ik évfordulóját. A hátaadás igehirdetését D. Dr.
Vetó Lajos püspök végezte. .

Ipolyveee
Október 31-én volt a gyülekezet templomának 50évés .felszent'elésijubi-

leuma. .

Csepel
A csepeli gyülekezet templornát az állam teljesen újjáépítette, agyüle-

kezet pedig új oltárképet festetett.

A fenti -gyülekezeteken kíviü is egyházunk számos gyii.lekete.tében
láthatjuk a templom és a gyülekezet szeretetének Istentől gazdagon
megáldott jeleit, buzgóságát és munkáját.

lsten iránti hálával gondoljunk templomunkra és gyiilekezetünkre,
'örüljünk az örüZőlokel és imádkozzunk velitk temp10mavató énekünk
szép szavaival:

Azéd sZerelmes Jézusunk,
Templomodban légy ~plomunk.
Szenteld templomoddá lelkünk
Lakozzál örökké bennünk!

Tölts bé az Úr Szen~lelkével
TemplomunkaC diC$ŐSéggel
'tpítsd a jÓban lelkünket.
Ekesíts hittel bennünkd!
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Az év haloftai
Vándorok vagyunk és mindnyájan hazataTtunk. Ha;::atéráket és htuatar-

tákat egyformán hív rmagáJhoza mi Urunk Jézus Krisztus örök otthoni sza-
vával:' "Jőjjetek énhozám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok
terhelve és én megnyugtatlak titeket." .

Igy nézünk ma az elmúLt esztendő halottaira. Ewházunk hűségespapjai-
ra, .akiknek ,élJetea Krisztus 1oe-resztjealatt az oltároneget1! el a másoknak

\ -világító és szolgáló lkialvó .gyertyafény.ben. .
Emlékezünk reájuk, emberi arcokra, de közben Krisztus arcát látju'k és

ez a mi vigasztalásunk, reményséf1Ünkés köszönetünk.

.KIRCHNER REZSÖ
(1885-1958)

Augusatus 7-én halt meg szeretett szülövárosában, Balassagyarmaton
Kirehner Rezső volt püspökJi titkár, 'nY'lliga.lma~t sámsonIházai Ielkész 73
éves k.o!:-ában,

1908. augusztus lf}-án szentelte lelkésszé a balassagyannati templomban
D. BalJtiJk Fri,gyes, a dtllIlánimJnen~ egy1házkerii1et püspOke. Szolgálatát mimt
pűs.pőkIi.titkJáJr ilre2ldie Babtíík püspők mellett; K·iIsis István és D. lKovács Sán-
dor püspök& melleta is tovább folytart;ta hűséges mUlllikáját. 1942-'bem,sám-
sonházai lelJkéisz lett ,1953-ban történt -n.y'ugdíjazásáig,

Altakjámak három vonása VIilágít vissza a :harza:reresútjáról.
S?Jeretrt;e - haJáláJig hűségesen - aIZ egyiházát. A püspöki hivatal írataí

között és a sámsonJházaJi kís .gyülekezet emberei 'között egyforrném.
Srerette a rendet, A Bilbliiáját· úgy olvasta, hogy mínden szavát nagyon

komoíyam vette. 19y olvasta 1. KOIl". 14,~t is és valóban míndent megtett.
hogy az egyházban mindenelk ékesen és jó rendben történjenek.

Szerette az embert. Szerette úgy, 'hogy halott aratok mögöbt élő embere-
ket, és élő emberek mögött Isten ,gyermekeit látta.

A ba1assagya=ati templomban egy héttel lelkésszé ISrl.€lI'1telé3ének50
éves évfordulója előtt ibúcsúztak poradiól, aikik tésivérei, vámdortársai vol-
tak,

DR. SZUCBOVSZ'KY LAJOS
(189i-1958)

Buda,pes'bi eVaingél:ikusak közül sok.am és szerétettel emlékeznek diák-
lrorulk llredves va11ásta:nálrá:ra, Srzuchovszky Lajosra, Ahogy ők mondjáik:a
diákok barátjáea és papjáira. Valóbam .nem sajnálta sohasem a szívét és az
erejét, hogy KJr.iSZtUS követségében megkeresse a ,,.kültelek" kicsd.nyeit. Buz-
gónés lelkesen járta az islroIákat,

ne nemcsak: az :iskolBlk .papja volt, 'hanem a gyülekezete ls. Hűséggel
szolgált és !llIa,gY .seeretettel a pesterzsébeti gyülekezetben. ,EbbelIl a gyüleke-
zetben ~ .igen szerették. .

Élete· későbbi idejében sok iSI'lJe!llIVedésen ment át. Isten nehéz órák ka-
puinvezette ót a Kereszthez, J~ KI'isztushoz.

A hŰVÖBVÖlgyiS2leIreItetot1lhan csendes kertjében megtört egészséggel, de
egészséges érdeklődéssei kísélrte e,gyházurt.k életét. Legutolsó kérésé az volt
hozzám, hogy szere1mJé Ihétről hétre olvasna Evangélikus Élet c. Iapurskat.
Teljesitettem. örömmel. Még egyiWE!l' találkeztam vele, Kedvesen, hálás mo-
sollyal '1köszönte az egyházi újságót.
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GERHARDT BeLA
(1873-1958)

° sem volt leJ!kész, mégis úgy érzem, nelci is helye van ebben a meg-
emlékezésben .. Ha je11em€'llIllÍ akannárn, találn e'lIt kellene mondaati róla: a .ta-
níItŐk ta1!lJíroja vollt. De igy :is lehtme mondani: A tamtók papja volt.

Ger!halI"dt Béla '00 éves korában Ihúnyt ej E1eken.. Az elhúnytban egyházi
talnítóképzésiilnlk áldott emlékű kiváló munklását gyászolják mi'IJdazok, akik
iIlÍtök tanitója <volt. De· így is lehetllie mOIllCl:aini: A tamtók papja :vol,t.

Élete e>gylbefurTott az egy1kori·eperjesi, majd miskolci evangélikus tanító-
képro életével és történetével.

SCHMIDT JÁNOS
(188~1958)

Felsőnálnán született 1889-'ben. Német parasztcsalád gyermeke volt, A
tehetséges gyeI'!ll1lclret a lellk:ipásztorJ iondoskodás és ~ híveikkel való hűsé-
ges törődés "fedezte" fe1. LeLkiés:zJe, iMimer Róbert állit rnellette az iskoláz-
tatás ideje aLatt, IJJeI'tID'>ak lelkipásztori ouzdítással, de attWagiakJkal is.

Az Evamgélii!k!us Teológián Pay.r sándor professmI1ral: való ta1á1lro7;ása
sorsdöntő volt az életben. O adta nekIi az egy;h.árzJtörténet ;iránti érdeklődést
és szerétetet. Ettől kezdve fáradhatatlan adatgyúrjt.ó volt, Almiikor ~t,
hatalmas kié1Jira1lrotegelk maradtak hagyarelká!ban. 'EzeIk: a <nagyon értékes
és sokszor egyedüláüó adatok dÖnIÚŐ módon segítenek a TolnaoJBal"all'lya-i
Egyházmegye élebé!ne'k és törtlénetének rnegísrneréséhez,

Kalaznó, majd GyÖitkÖIlly Jelkésze lett. Utóbbi: ihelYel1J 23 esztendeig srzol-
!§ált. '

Nyu.gdíjas éveit Pakson töLtötte, ahol mindig !kész volt ahelyetiesitő
1elikészi S"lJ01gJállatlra.Vaskút()l]'l halt meg fia otthonában.

LUHNSDORIF KAROLY
(1893-1958)

Nem voLt evOO'llgébillroslellkérz, mégi5 srzolJgája voltt Krisztusnak. FestJő-
művész volt, akJi olyQll lKr:isztusképekJt rajiolt, hogy az a legszebb "leraj-
zolt iJgeh!inle1Jés" volt Jézus iKrisrztusrw. Tö~ Kiris!z.tusfeje, amelyik
bejárta a vdJ.látgot, ma :is ott van sok: evangélIDkus otrthoIIJban és sok evan-
gél!i!klus .Bib~j.ábam. /KJálrv:iJn.• és lJuther Márttx:mról kés2:ített aJrC!képei
nagy eliismerést arattak.

Budapesten született 1'893-bain. AIp}a nyomdász voLt, 12 gyermek gorid-
viselője, saklszor jáirt küliföldölll, 'sOk: ihazaö. művészetí díjat nyert. 1923-ban
egy külvárosí fiút ábrázoló rajzát elhelyezték a londoni BriItiSh Múzeum-
ban. "On az első élő magyar müvész, akinek rajza V.aJIl a Bcirbish Múrleum-
ban" - lÍrta meIG László Fülöp, a V:~íirű IfestómÚlVÉSZ.

Utolsó képe IX. Keresztely dán ltirálYlról készüllt halála eJÓtt két nap-
pal..Elzt a lkiépet nem tudta már ibefeje2lIlli, mert Isteni az ő arcképét fejezte
be a haJál; fekete ecsetvonásával.

A budapest-vm evangélikus gyülekezetnek élő tagja volt. MiJndemiap
Bibliát olvasó, tiJmádkoző, ístentíszteletre és bi!bld.aórára járó hívő :tagja.

0, ak!iJről köztudomású volt, hogy mánden rajza készi1léseílror az embe-
rek szeméből olvasta ki embemreok titkát, egyénrlségét és szépségét, nem
szünt meg sohasern Jézus KIrisztus szemébe né2mIi.

Friedrich Lajos
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A közmondás szeritii az okos ember más kárán. tanul. Aki viszont a saját
kárán sem akar tanulni, nem mondható semmiképpen bölcs embernek.

Ezért mikor az elmúlt év egyházi eseményeit mérlegeljük, ezt azzal a kéréssel és
szándékkal kell tennünk, amellyel a 90. zsoltár imádkozója is teszi: "Taníts
minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs sziohez jussunk."

Az elmúlt 1958-as esztendőnek, különös en első felének napjait egyházunk
élete szempontjából számbavenni nem valami üdítő dolog. Egy olyan turista
csapathoz hasonlítottunk, amely letért a kipróbált útról, amely mind tétovábban
menetel tovább, mert tagjai egyre hevesebben kényszerülnek vitázni egymás
között magáról az útirányról. Az ilyen útközben folytatott vita' nem mindig
épületes, de ha mind többen jutnak egy turista csapatban arra a meggyőző-
-désr-e,.ho:gy-aj:óJ1tr.óLldériek, ~lkerülhetetl-eRRé:válik -a oita. ll:yenk.ornem -lehet
megszüntetni a zűrzavart, a bizonytalanságot ezzel az intelemmel : ne beszél-
jűnk ennyit, inkább menjünk tovább - mert azonnal felvetődik a kérdés,
hogy merre? éshogyan? Nem a vita idézte elő a zűrzavart, hanem a zűrzavar
tette, szükségessé a vitát. A zűrzavar pedig már 1956-ban kezdődött. Már
akkor kerűltünk olyan helyzetbe, amelyben nagyon időszerűvé váltak
számunkra Pál apóstolnak a Galáciabeliekhez intézett panaszos. sorai :
"Ó, balgatag Galáciabeliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmes-

.kedjetek az igazságnak ?" -vagy következő szavai: "Gyermekeim! kiket
ismét fájdalommal szülök, míglen kiábrázolódik bennetek a Krisztus, Szetetnek
pedig most köztetek jelen lenni és oálioziaini hangomon, mert bizonytalanságban
vagyok felőletek." - vagy ilyen intelme: "Ha pedig egymást marjátok és
faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emésszéiek."

Az év végére egyházunk útjára és szolqálaiára nézve igen sok kérdésben
jutottunk egységre. Ha most visszatekintünk, ha 'bölcsszitmel akarjuk számolni
az elmúlt esztendő napjait, azt alázatos beismeréssel kell tennünk. Be kell
ismernünk, hogy a sorainkban megmutatkozó elbizakodottságot, de kisbiiű-
séget is egyaránt megszégyenítette a hűséges, bölcs, útjaiban sohasem bizony-
talankodó lsten, akinek szavára kiéleseddi vitáink közben is hallgathaltunk.
f gy vált, ha másféleképpen is, az 1958-as esztendő megszégyenűlésűnk évévé..

Megszégyenüllek azok, akik azt hitték, hogy az 1956-os ellenforradalmi
eseményekkel kapcsolatban valami nagy egyházi megújhodás fog kibon-

takozni. Az "őrségváltás" utáni egyházi vezetőségtőlsokan csodát vártak. Azt az
utat, amelyre egyházunk az Egyezmény megkötb;e után lépett, sokan tévesnek
kezdték minősíteni és az előző évek egyházi munkájáról csak az ítélkezés
-barujjáti tudtak szólni. Ugyanakkor elhitették magukkal - és másokkal is
szetették volna elhitetni -, hogy az emlitett ítélkező gondolkodásmód ellenére
sokkal több megbecsüléshez, nagyobb elismerésliez juttatták egyházunkat a
szocialisia rendszeren belűl, mint az előző évek. Az államhatalom türelmessége,
valamint az a körűlmény, hogy sok egyéb feladat megoldásán fáradozva az
evangélikus egyház kérdéseivel nem tudott mindjárt behatóan foglalkozni,
sokakban azt az illúziót keltette, hogy D. Ordass Lajos püspök rehabilitációja .
annak az egyházpolitikának telüeueniiésé; jelentheti, amely 1948-ban oálsáqos
helyzetbe hozta egyházunkat, amellyel az Egyezmény megkötésekor szakitotl
egyházunk .. A látszat megtévesztő volt. Az Egyezmény ellenz{Ji

1
•vagy azok, akik

az Egyezmény által megnyitott egyházi útról egyetlen elismero, hálás szói sem
tudtak mondani, azt hangoztatlák, hogy az Egyezményt elfogadják, hog/.!
annak alapján állanak. Ezek a belső ellentmondások mind inkább nyilván'-
valókká lettek. Akiket megfévesztett a lá(szat, meqszéqueniüiek,
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Megszegyenültek azonban ázok is, akik úzt gondolták, hogy minden
eddigi munka hiábavaló volt. Hiábavalók voltak zsinataink, hiábava-

lók a lelkészi munkaközösségekben tartott előadások, hiába minden tanítás, fára-
dozásazért, hogy egyházunk újra értse önmagát ésa reá bizott eoanqétiumot, ezek
között az úi feladatok között, amelyekkel a szocialisia Magyarországon szembe-
találkozott. Megszégyenültek, akik meginogtak és eddig megvalloit [elismerései-
ket, hitük alapján hozott döntéseiket kezdték szégyelni, sőt revízió, bűnbánat
tárgyává tenni. Megszégyenültek, akik személyi megbántotlsá.gukkal, mellőz-
ieiésúkkel sé.rtődötten félreálltak - néha talán túl könnyen és túl hamar -
és a magukkuckójából nézték Jónás prófétához hasonlóan, hogy mikor omlik
öss;te.Ninive. Megszégyenültek azért, mert éppen ezekben a hónapokban derült
ki, hogy ci sok próbálkozás, belső tusakodás, nem egyszer melléfogások közben
szerzett múltbeli felismerések kiállják a próbát s az új egyházi vezelőség sem
tud jobbat kitoiálni. Kiderült az, hogy az előző évek során az egyházi élet és
munka számára kialakított új keretek tartásabbak, szllárdabbak, nélkülöz-
hetetlenebbek,minlsem gondolták volna. Csak néhányat említsünk meg közülük:
az egyházi háztartás rendje, a lelkészmeghivás zsinatunk által szabályozott
módja, a Gyülekezeti Segély,. a Nyugdijosztály, a Sajtóosztály, a Lelkészi
Munkaközösségek, az új kerületi beosziás stb. Az 1955-ben újra kiadott,
ú] énekekkel és imádságos résszel is bővített Keresztyén Énekeskönyv e[{Jszava
meqoáltozoti, de továbbra is ugyanazokat· az énekeket énekelték gyülekezeteink
és ugyanazokat az imádságokat mondották, mint amelyet az állitólagos téo-
lanításoktól megfertlJztetett egyházi vezetőségjelentetett meg annak idején.

Ha 1958-ban, megszégyenülésünk évének napjait bölcs sziooe! számlál-
juk, akkor erre kell rájönnünk,hogy nem munkakedvünk, reménységünk
lohasztása végett szégyenittettünk meg, hanem azért, ho9.y új reménység,
bizalom, új engedelmesség, új szeretet támadjon bennünk. .A z elmúlt esztendőben nem csak megszégyenitett bennünket lsten, hanem

alkalmat adott arra is, hogy emlékezlJtehetségünketkissé gyakoroljuk.
A rossz memória az Isten jótéteményeirlJl elfeledkezlJemlékezet gátolja bennünk
lsten nevének magasztalását, a csüggedés, lehangolts ág forrásává válik. Ezért
mondja a 103. zsoltár: "Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi
iótéteményérlJl." Az 1958. esztendő az új rr.agyar állam és egyháZl1nk között
megkötött egyemény tízéves évfordulójának esztendeje is oolt, Ez az évforduló
újra emlékezetünkbe idézte.azt a kegyelmes ítéletet, melyet a háborús összeomlás
után gyakorolt rajtunk Isten. A történelmi körülmények alakulásával is,
engedetlen sziminket kereslJszavával is ennek a kegyelmes ítéletnek elfogadására
késztetett bennünket. Ha a háborús évek folyamán arra lett volna kioáncsi,
hogy milyen kemény a gerincünk, li háború után mituienek e[{Jtt az érdekelte,
hogy milyen mélyen tudunk meghajolni eUJtte, az 6 kegyelmes ítélete előtt.
Az irgalmas és bölcs Isten nagy jótlteménye volt irántunk, hogy ezekben az
időkben sok előitéleleitől tett szabaddá bennünket. Mindenek előtt attól, hogy
egyházát csak egy úgynevezett "keresztyén világban" tartsuk életképesnek és
attól hogy egy "nem-keresztyén világban" az egyház egyedüli lehetséges élet-
formájának a kaiakombái es a véresmártiriumot tartsuk. Jótéteménye természe-
tesen igényes jótétemény" volt. Elmélyedést, sok türelmességet, csendes odaadá
munkát, szerénységet, szorgalmas tanulást igényel Mlünk. Elkövetett hibáink
éppen ennek az igényességnek figyelmen kioúl hagyásáMl származtak.Ha most bölcs sziooel, helyezziik mérlegre az elmúlt év napjait, a mérleq

nyelve ismét csak egy a Galáciabeliekhez irott mondatnál áll meg:
"Annakokáért a szabadságban, amelyre Krisztus minkei megszabadltott, áll-
jatok meg és ne kötözzétek meg ismét magatokat a szolgaság igájával."

Benezur LászJó
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KÁLDY ZOLTÁN:

Mindenkor örüljetek
Szűntelen imádkozzatok
Mindenekben bálákat adjatok

1. Tessz. 5, Ui-18

Mindenkor", "szüntelen", "mindenben": három súlyos szó az öröm,
" az imádság és a hálaadás mellett, amelyek kizárják, hogy: a

keresztyén ernber öröme, imádsága és hálaadása pillanatnyi érzésekről,
változó hangulatoktói esetleg egyéni természettől függjön. Egyben arra
indítanak, hogy az öröm, az imádság és a hálaadás úgy tartozzék

Káldy Zoltán, a Déli EvangéUkns Egybázke~
rül"t 1958. november 4~n beiktatott püspöke

hozzá a kersztyén ember életéhez, mint a naphoz a meleg, a patakhoz
a meder és úgy uralkodjanak rajta, mint a zöld szín a tavaszi rétek
felett és az ezüst szín a napsütötte Balaton vizén.

.A "mindenkor örüljetek" parancsa Istennek azt az igényét jut-
tatja kifejezésre, hogy a keresztyén élet alapjellege az öröm legyen. Az
öröm ne legyen a sok jellemvonás között, hanem minden más jellem-
vonást színezzen át: tegye a békességet és a reménységet örvendezövé.
a szeretetet jókedvűvé, a hosszútűrest és az önmegtartóztatást vidámmá,
a hűséget, a szívességet és a szelídséget derűssé és a jóságot meleggé.
Süssön át rajtuk, mint a nap átsüt a színes mozaik templomablakon.
Legyen ez az öröm a keresztyén ember legbensejének visszatükröző-
dése.
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A mindenkori örömnek ott kell lennie a keresztyén ember éÍetéÍ:>eri.
Természetesen a legörvendezőbb keresztyéneknek is megvannak a nehéz
percei, vannak rossz órái és kudareai, fájdalmas megrázkódtatásai,
amikor a szomorúság idejét kell átélniük, de végül is, mindig felül kell
kerekednie az örömnek, mert nem a bánat, hanem az öröm az uralkodó
jellemvonásuk. Úgy ahogyan a zsoltáríró mondja: "Este bánat száll be
hozzánk, reggelre öröm", és ahogy Pál apostol mondja: "Mint bánkódók,
noha mindig örvendezők". Ott kell lennie ennek az örömnek a keresz-
tyén ember szívében és életében, amikor Isten üdvözítő evangéliumát
hallgatja vagy Jézus Krisztus testével és vérével él bűnei bocsánatára,
amikor különböző kísértésekben harcolja a hitnek harcát és elfogadja
a kimenekedést megadó Istennek kegyelmét, vagy amikor szánt a me-
zőkön és veti a magot a földbe, aratja a megérett gabonát, amikor
gyárakban a' gépek zakatolása között végzi munkáját, amikor bányák
mélyén fejti a szenet, amikor laboratóriumokban és trodákoan munká-
ját végzi. Ott kell sugározni ennek az örömnek a családi otthonban,
nemcsak akkor, amikor a család élete az élet napos oldalán folyik, ha-
nem akkor is, amikor hosszabb, rövidebb időre felhő takarja el a napot.

D e mi ennek az állandó örömnek a forrása? Mindenekelőtt: maga
Isten! Ugy, ahogyan az ige mondja: "Az Úrra néztem szüntelen,

azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem". Nem abból fakad
ez az öröm, hogy mi emberek felhangoljuk magunkat jókedvre és vi-
dámságra, hanem abból, hogy nyitott szemmel föltekintünk arra a ke-
gyelmes Istenre, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő Egyszülött
Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete
legyen. Ez az öröm abból a nagy valóságból táplálkozik, hogy Jézus
Krisztus szenvedésével és halálával kiengesztelte a bűneink miatt ha-
ragvó szent Istent, megbékéltette a bűnős emberrel és így számára
bűnbocsánatot, ,békességet és üdvösséget szerzett. Napról napra az táp-
lálja ezt az örömöt, hogy "nincsen immár semmi kárhoztatásuk azok-
nak. akik Krisztus Jézusban vannak". Ez az öröm tehát a szabadulás
öröme, amelyet naponként ad nekünk Isten bűneink naponkénti megha-
esátása által. Ezért mondja a zsoltáríró: "hadd örüljek a Te kegyelmes-
ségedriek". ~ ez 'az öröm azért állandó, mert annak alapja is állandó:
maga Jézus Krisztus, "aki tegnap és ma és örökké ugyanaz".

A bűnbocsátó Istenben való örvendezesen kívül számtalan öröme
van a keresztyén embernek. Örül annak, hogy "neve -fel van írva a
mennyben", De ismeri az áldozat örömét is: "ha kiontatom is ital-
áldozatként a ti hitetek áldozatául mégis örülök és együtt örülök
míndnyájatokkal". Ismeri az ígehallgatás örömét: "a te-szavaid örömre,
váltak nékem és szívemnek vígasságára". Ismeri a szolgálat örömét:
"szolgáljatok azÚrnak örvendezéssel". Örül Isten igéretének, hogy
örömének soha nem lesz vége, hiszen: ,;az Úr megváltottal megtérnek
és ujjongás közt Sionba jönnek és örök öröm fejükön, vígasságot és
örömöt találnak". . .

De szívből tud örülni a keresztyén ember a kenyérnek, amely
Isten áldásaképpen munkája által odakerül az asztalára. Tud örülni
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földi hazájának. Itt Magyarországon tud örülni a Dunántúli dombok-
nak, az Alföld rónaságának. a Mátra, a Bükk és a Mecsek hegyeinek,
a Balaton szépségének, fővárosunk és vidéki városaink lüktető életé-
nek, amellyel együtt építi az országot. Tud örülni annak, hogy Isten
ajándékaképpen munkáját békében végezheti ebben az országban. Mind-
ezek drága ráadások, a bünbocsánat ajándékára és éppen a bűnbocsá-
nat elfogadása közben lesznek bennünk ezek is· drágává és örömre
intövé ..

Ezért ~r~lást ~?ve!nek el az?k, akik örömtelenü.~ ~lnek. El~rulják
a bőséges ajándékokat ado gazdag Istent. Az oromtelen eletnek

sokféle fajtája lehet, de egynek sincs jogosultsága. Pál apostol nagyon
jól tudta, hogy az emberek mennyire tudnak érveket felhozni a maguk
szomorúságának megokolására, ezért írta a filíppíoelieknek: "Örüljetek
az Úrban :mindenkor, ismét mondom, örüljetek".

FJbbőla mindenkori örömből fakad az erő a mindennapi munkához,
hivatásunk teljesítéséhez. a hit harcának győzedelmes megvívásához,
a hitből fakadó új élet éléséhez. a terhek hordozásához.

De a mindenkori öröm önmagában is szolgálhat, ha azt nem zárom
el az emberek elől. Az igazi öröm ugyanis vonzódást ébreszt maga iránt,
mint ahogyan ébredező tavasszal önkénytelenül is átmegyünk az utca
napos oldalára. Örölni misszió. Az örvendező emberek derűs életükkel
önkéntelenül is afelé a Krisztus felé irányítják a figyelmet, aki minden
igazi és állandó örömnek a forrása. Az örömtelen keresztyén emberek
pedig tudják meg, hogy taszító ereje van örömtelenségüknek. A fanyar
és kedvetlen emberek, az örök zúgolódók, panaszkodók és zsörtölődők
élő tilalomfák az Isten felé vezető úton. Társaságuk fárasztó, fagyasztó
és bénító.

Azért hát Krisztushoz tartozó emberek! Legyetek felismerhetők
arról, hogy mindenkor -örűltők és belülről sugározzátok ezt az örömöt.
Legyen a jellegzetességetek, hogy mindenkor örvendező, boldog embe-
rek vagytok ...

Az apostol nemcsak a mindenkori örömre, hanem a "szüntelen
imádkozásra" is felszólít. Tehát lehet, szabad és kell imádkozni!

De az téved a legjobban, aki azt gondolja, hogy akkor tölti be legjobban
ezt a parancsot, ha otthagyja a világot, elvonul valami csendes helyre és
reggeltől estig ímákat mond. sem a munkakerülést, sem a végnélküli
imádkozást nem lehet ebből az igéből dgazolní. Itt csak olyan imádko-
zásróllehet szó, amely után feltétlenül következik a hétköznapi munka
és amely egyben megelőzi ezt a munkát. .

De igenis beszél az ige arról, hogy a keresztyének éljenek azzal
a fölséges kiváltsággal, hogy kéréseikkel Istenhez fordulhatnak. Nem
mintha Istennek volna erre szüksége, hiszen ő ismeri helyzetünket. De
nekünk van rá nagy szükségürrk, hogy kéréseinket eléje vigyük és így
minden gondunkat vele megosszuk és megszabaduljunk azok nyomása
alól. .
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Sok rejtély lehet az imádság körül, .de a legnagyobb rejtély mégis
-az,hogy miért nem élünk vele gyakrabban? Hiszek Istennek nem

a szeme, nem 'a füle figyelmes. Könyörögjünk hát szünet nélkül az ige
hatékonyságáért, bűneink 'bocsánatáért, Jézus, Krísztusban való új éle-
tünk szentségéért. Imádkozzunk azért, hogy felismerve feladatainkat
sokkal több örömmel szolgáljunk népünk között, hogy -Isten kegyel-
méből élve teljesíthessük küldetésünket a világban és a Szentlélek úr
Isten ígazítson el bennünket az erő, a szeretet és józanság lelkével. Kö-
nyörögjünk azért, hogy a vílagkeresztyéneí közös munkával segíthes-
sé'kelő a világ békéjének ügyét. Ezt az imádkozást állhatatosan és ki-
tartóan kell gyakorolnunk.

A "szüntelen imádkozás" azonban, nemcsak a szűkebb értelemben
vett imamunkát jelenti, hanem, hogy, életünk egyetlen hosszú imád-
sággáváljék azáltal, - hogy míndazt amit teszünk: Isten színe előtt
tegyük, akaratának akaratunkat újra, meg újra engedelmesen aláren-
[űk és mindent őérette tegyünk. Amikor munkahelyünkön munkánkat
végezzük azt azzal' a becsületességgel és hűséggel végezzük, amivel
Teremtőnknek tartozunk. Amikor naponként keresztutak előtt, állunk,
különböző döntéseket teszünk, szünet nélkül tusakodjunk azért, hogy
akaratunk az Ö akaratához simuljon, előtte meghajoljon és így betélje-
sülhessen a Miatyánk harmadik kéré-se: "legyen mega Te akaratod",

A "szüntelen ímádkozás" hatalmas áldása 'az, hogy amikor így
Isten színe előtt állunk, sok minden eltörpül Ű előtte és elveszti

félelmetességét, ugyanakkor Öelőtte sok mindennek jelentősége megnő.
Előtte állva eltörpülnek azok az emberi gondokés aggódások, melyek
sokszor fölénk kerekednelk, de megnő Öelőtte annak a kenyérnek a
jelentősége, amely az asztalra kerül, annak az otthonnak az értéke,
amelyben élünk és amelyet sokszor, amikor nem az ő színe előtt állunk,
olyan kevésre becsülünk.Egyszerre nagy kinccsé lesz az életnek sok
apró szépsége, a virágos réttől kezdve, a ránkboruló égboltozaton át a
termő mezőkig. Mert mindezeket attól az Istentől vesszük el, aki né-
künk Jézus Krísztusban szerető mennyei Atyánk és aki Jézus Krisz-
tusban még ennél is szebb, új eget és új földet teremt. ,

Az Isten előtt való szüntelen állásunk közben állandóan emléke-
zünk arra a Jézus Krisztusra, -aki a Golgotán való áldozatos halálával
megszerezte számunkra azt a kiváltságot, hogy az ő érdemére támasz-
kodva mindig az Isten színe előtt járhassunk és őt Atyánknak szólít-
hassuk.

Az apostol a "mindenkori öröm", a "szünet nélküli imádság" mel-
lett még a "mindenekIben való hálaadást" is parancsolja. A

"mindenekben" kifejezés jelentheti azt is, hogy minden helyzetben, de
azt is, hogy mindenért felfakad a szívből a hálaadás és úgy támad,
hogy meghalljuk az Istennek értünk való cselekvését. Amit ugyanis
az Isten értünk tesz olyan természetű, hogy az ember fe1szólítva érzi
magát a hálaadásra. Akkor támad ez a hála, ha elfogadjuk és igenel-
[ük azt a tényt, hogy Isten Jézus Krisztusban kegyelmes hozzánk, nem,



bűneink szerint, hanem irgalma szerint bánik velünk. Ennek szlvünkbe
fogadása ellenállhatatlanul visz hálaadásra. A hálátlanság pedig mindig
ott támad, ahol az emberek szembehelyezkednek Isten kegyelmes cse-
lekvésével; és közömbösen elmennek Jézus Krisztus szenvedése, halála
és feltámadása mellett.

Ami:kor az ember boldogan igent mond arra, amit Isten érte Jéxus
Krisztusban tett, akkor egyszerre megnyilik a szeme mindarra, amiért
még naponként hálát kell adnia. Egyszerre naponként azt teszi mint a
költő, aki Isten iránti minden háláját, ezzel a három szóval tudta ki-
fejezni: "Köszönöm, köszönöm, köszönöm". Hiszen neki köszönhetjük
életünket. O visel gondot reánk. Igéjével és Szentlelkével állandóan el-
igazít és erőt ad. A megfáradtakat erősíti, az elesetteket fölemeli, a kér.-;---
désekkel küzködöket megoldásra vezeti. Minden igéretét Ibeteljesíti.
Imádságunkat meghallgatja. Mezőinket megáldja, munkánkat gyümöl-
csözővé teszi.

Mindenért és minden helyzetben való hálaadás közben fedezzük
fel az Isten színe előtt, hogy adósok vagyunk. Annyira megajándéko-
zott minket az Isten, hogy semmiben sincs hiányunk. Csak az hiányzik,
hogy hálaadásunkat valóban naponként gyakoroljuk.

De miJbenmutatkozik meg ez a hála? Neki semmivel sem tudunk
fizetni, hiszen minden az övé! Ezért azoknak az embereknek kell

adósságunkat törlesztenünk. akik körülöttünk élnek a családban, a gyü-
lekezetben és a nemzetben. Adósságunkat csak szeretetben és szolgá-
latban törleszthetjük. Hálát adni azért azt jelenti, hogy minden hely-
zetben minél önfeláldozóbban, minél önzetlenebbül, minél igazabb sze-
retettel .szolgální a másik embert. Hálát adni azt jelenti, hogy nyitott
szívvel kitárulunk minden ember felé és abban segítjük őket, amiben
a legjobban rászorulnak, .

Aki pedig mégis a hálátlanság útját járja, tudja meg, hogy Pál
apostol.a hálátlanságot a pogányok főbűnéIiek mondja, akik "Istent nem
dicsőítették és neki hálát nem adtak". A hálátlanság megvetése annak,
ami a kereszten és a húsvéti sírban történt, elutasítása Isten valamennyi
igéretének, vakság az Isten naponkénti ajándékaival szemben.

Nekünk azonban, akik hiszünk, életünkben nem marad más hátra,
mínt a naponkénti öröm, naponkénti hálaadás és naponkénti

imádság. Mint az ige mondja: "ez az'Istenakarata 'a Krisztus Jézus
által tihozzátok". És ha mindazt számba vesszük, amit Isten .velünk '
bűnős emberekkel naponként cselekszik, úgy járunk, minta költő, aki
hosszúbetegség utáll először ment ki a tavaszi napsütésbe es meglátta
az első virágbaborult fát. Amint nézte, valami kimondhatatlan meleg-
ség öntötte el a szívét es mint írja:

"Akkor gáüalanuJ.
Feltarthatatlanul,
ElbírhatatIanul

Robbant ki szívemből: a hála".
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BÉKÉSZOLGALAfUNK
KriSztus UruiIllkmondja: ",Boldogok a békesség-szerzői" ("békeésl'nálók",

.békéért mWlikálkodOk) (Mt. lY,9.). Egyház'Ulnk és a=aik lIlléPe jól ismelIi Urá-
nak ezeket a szavast. Egyre jobban felfigyel ci és egyre jobballl fel akar
rá figyeltetni másokat is. Ez a kis írás alkalmas lehetne arra, hogy bemu-
tassa, hogyan engedelmeskedett .Urának egyházunk az 1958-ik esztendőben
békeszolgálatával Isten és ember elötti felelősségéből. F~1sorolh~~ná időrend-
ben egyházUJnikképvíselöínek részvételét és megnyílatkozásaít a különböző -
hazai és nemzetközi - békegyűléseken, konferenciákon. :E:rtékelhetné azokat
a jelentős rnegnydlatkozásokat, melyek rnínd bízonyságaí annak, hogy egy-
házunk a rnaga srolgá1Jata lényegéhez tartozónak tekitnti a békéért folytatott
'küzdelmeket. Foglalkozhatna az Evangélikus !Egyházi Békebizottság eddigi
szolgálatával és célkitűzéseivel. Egyszóval bizonyságát adhatná annak, hogy
békemun:kájá:nalk Istentől. vett kötelezésébeIn egyre inkább felfigyel Urának
szavára.

Célomnak mégis azt tartom, hogy minél [obban feUiigyeltéssem rá e sorok
olvasóit is. Azt is nyíltam megmondom: mindezt azzal a szándékkal, hogy
mimél több kersztyén olvasót érjek el ker~yén le1ik::iis.meretébenegészen
addig, !hogy ő is keresztyén kötelességének és Istentől kapott felelősségéllek
érezze a békességszerzés szolgálatát.

Mindkét ViJ,á,gM.botrút 00. keresztyén országok indították el, Olvashattuk a
német Mto~ derékszijjá:n: Gott mit U!I1S, (velünk az Isten) és az amerikai
katona sapkájá.n: DeUlS et Pateía (:Isten és Haza). A .keresztyén e,gyházak
ped:ign~ hogy magyon halk~ hallatták szavukat, hanern ht is és ott
is megáldották a gyil'koo fegyVereket., Azt hiszem, az egyház szava azért volt
nagyon hallk, mert a háború és béke !kérdésében az égyházaík képviselői
nyilatkoztak, és nem az-egyház Urá'nak szavát, igéjét adták tovább a hábo-
rúra késeülödö és th{\.OOfÚlmftIOd,ródóvilágnak,

Ma ~.~y~~I'\ eddLgilnéI borzalmasabb katasztrófa fenyegeti a világot.
Atomh'OOrú! RaLlJgartlhat-€az egyház? EMg)SIégm-eba ~ülöl1'bözi) felfogású
teolőgusaímk lehalkított véleményét mondja el a létében fe:nyegetett ernbee-
nek és vilá~ak? A lker€:l;ztyénség soha ilyen felelősséget nem !hordozott,
mmt napjaWnkhan, éSO :;cha nagyobb :szillkségnem volt arra, hogy só és vilá-
gosság legyen a vllá.gban, mint ma, a békéért mlllllká1lrodás n~ feladatá-
ban.

1946. augusztus e.-án ledobták az atombombát Hirosímára, augusztus 9-én
Nagaszakíra. Kikerüli a hüvelyéből az a ,,fégYver", mely;re rniII1.deneddig
ismert fegyver:nél jobban vonatkozhat U;ru;n;kszava: "Tedd helyére ... ; mert
akIiJkfegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök" .. (Mt. 26;612.) Aki ezt a ,,fegy-
vert" alkalmazza, ak.áir mínt támadó; akár mímt védekező fél, öngyilkosságot
követ el, mert bízonyos a saját elpusztítása is. Az azóta előállított és tökéle-
tesített (hidrogénbömba ezerszerannyt energiát szabadít fel mínt az atom-
bomba) magfegyvere'k ,az ,tr,ányí'tható makétákkal a föld báImely pontjáról a
föld bármely pontjára eljuttathatók. Pusztításuk borzalmasságát rnindenes-
tül nem ismerjük, de tudjuk, hogy a hidrogénbomba túzgolyójá:n.ak átmérője
több ik!ilométer, Ihőfokamintegy százmillió celsíus fok, rádíóaktfv sugárzása
pedig mitntegy 45 DOO mégyzetkilométenre terjed. 1'!}--o20 hidrogénbomba né-
hány pere alatt eltűntethet olyan országokat, rnínt Anglia, Nyugat-Németor-
szág, FranCiaország. A rádíóaktív sugárzás eső, lIló által megfertőzi a tenger
vízét, a folyókat, az ivóvizet Növényeken keresztül az állati és emberi szer-
vezetoe kerül és évtízedekem át végzi pusztító haroását. F(lhélrvéll',s,ejtúséget
okoz, megtámadja a nemzőszervek sejtjeit, és ezerés ezer torzszülött, szel-
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lemileg és testileg >beteg ,gyennekek születését okoz~: .!" hírosímai atom-
o bomba utókövetkezménye eddig míntegy 3? ~~er torzszülött gy~ek; És ezt
a ,fegyvert" m~ tettélk vissza a Ihelyere, sem nem semrmsítették meg,
h~nem egy.re i~~bb hatásúak elő~llí~n kísérleteznek ', Ne~ ~fo-
lyáso1lhatjaa kJísárlete7.őket az olyam ,,~lyseg , hogy a esendesóceáni szige-
tek lakói !között a k.ísénleii ro.bbam.tásokota 5<0 (){)()-1relJsza~:otn; ~ ~I meg-
betegedések száma. Mindem.tmeg kellene tenu;ie az 'Egy~ Vllagta~csa-
nalk., :hogy Központi Bizot18ága az 1957 nyáram ~ozott. határ~za~val cel:~-
vegye és ostromolja az atomlhaté!lmak koranányadnak ~ fe~előse1~ lelkll;;-
meretét és ne elégedjék meg azzal, hogy megnyugtatja saját lelkdismeretét,
hogy ~ly€lIl határozatot Ihozott: ,.,lKötel~~ megkérdezni, :,~jon [oga
vari-e egyetlen nerneetnek ís arra, hogy mskleáa-ís fegyvereikkel kísérletezzék,
pedigallig ismerjük. a veszedelem nagyságát és hi~yozn~ a .!hathatós .v~ő-
eszközök e veSzedelem eblem,Th meg ken lkérde7mumk azt rs, JO~ van-é oar-
melynemzetm.ek a saját felelősségére dönteni ilyenfajta kísérletek folytatása
felJől amikor más népeknek kell víselrnök a ikJövetarezményeket a világ mín-
den 'részében, olyanoknak, melyek nem is adták beleegyezésüket ezekhez a
kísérlete!khez". Ime, ez a fegyver akkor is mérhetetlen nyomorúságok for-
rása, amikor még háborúban be sem veti'k.. Nemkell-e 3Z egyház népének
Jeremiással fe1kiáltamia és rádöbbenteni a világot a seörnyűségekre és vég-
'pusztulás vesT.edelmére: "mert feljött a halál a mi ablakaínkea, bejött a mi
palotáínkba, hogy ik1pus.ztíts·aa ,gyermekeket az utakról, az ifjakat az utcák-
ról . .. és az emberek holtteste hever... (Jer, 9,2}--~,)

Dehát valóban ilyen rettenetes veszedelmet jelentenek ~ nuikleáris
Iegyver-kísérletek és vanóbafIl ilyen <borzalmas pusetuláe réme nehe.zedilic
:rálIl!k?És ha igen, nem indOkolt éppen a fenyegető vég ellen azzal 'Yédekezni,
hogy a másik fel is rendelkezzék a:nnyi és olyan :ha1:ásúnuklteáll1isfegy'Ve!l.'-
tárral, ohogy éppen ezzeíeíassza el ell~f~ a saját fegyverei bevetésének
még a gondolatától is?

Igen, a veszély .fclmérihetet1en! De az ,,~yeFlSúly" érve. nem
más, mírst aZJ emberi :lellkiismeret elWtatására szárst bűnö.sme~.ugtatási
manőver! Ezeknek a fegyverekJnek míndent megsermnísítö hatása éppen
abevetéstsk, az aillkailimaZlásu'kszömyű kíséntése míant ihorzJbJa:tja1"áIaz embe-
ríségre a legszörmyűbb katasztrófát! Hiszen, aki először alkalmaz.za, felmér-
Ihetet;.len.előnxők 'birtdká:ba ju1lha1.!Döntő jelentősége Ieíhet a meglepetés-
szeru támadásna!k! Viswnt a megtámadott fél SIZIá~Jra azonnalí vL<iISZt8C&l-
pás a lét vagy a nemlét !kérdése. !Ezért ciorlkáillntaikáIlJlamdtóama levegőben az

_ amerikai .aJtom:oom.lbá:zók,.De éppen ezért egy órrült vagy gan()S7J1;evőegy
szerenesétlenség vagy valamilyen mű=iki hiiba IbeIl1etla=íthatjaa ~ a
végzetes atomlhtábo.rúba, €ll sem .Ikép:lJe]Jhe1Jőszerencsétlenségbe taszítva az
emberaséget. A világ lki van szolgál1tatva azoknak a pilótálkiIJJak,Ikikinek iIJJagy
többsé~ - a nyugartj híradások szerínt - ,,-idegállapo"ta" nem kíelé-
gi!ő, ~ között sok a méntéktelen al'kOlholfogyasztó. És.ki vagyuJrJJkJ szol-
gáltaéva ol~ teclmtiIkJad 'be:N;OO~ - radaokészülék, 9l!eIkIt..I"OIlnOS agy
- melyekJnel egy pan1lat.1ainság,varatla!n műsaaki lhiba VIélgykeze1ő11l1e1k.té-
vedése végzetes lelhet az' egész emberíségre. Aorma!kidején. az egész vtilág
sajtója rádöbbentette az emberiséget aJl'!ra,hogy egész' léte, megmaradésa és '
jövendóje mennyire ki valIl~Jgá1ta'\Jva ~ a toohniokai berendezések-
nek, illebve személyzetüknek, 1958. il'ebruá.r}ábain laZ amerikai radaq<készű-
lékelk azt jeleztek, !hogy a ,h.aln.g;<;ebe:ssétgnlé!hnagydbb ~ ismeret-
lem lbambázók k.ÖZIel!edtnekla!ZUSA Ifelé. Persze, nem Ibam'báiók, h:a:n.emmint
kidleriHrt:,napfolt-ltevékenység okozta .ár1nyélkdkjelenJtelk,1I'\'l6g a radarerrwön,
iMás.l{orrepülő vadkia,csákat néztek etlenséges gépnek. Minden ilyen téve-
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désnél vagy atombomba-terhével ié~uh3lrtó réPiili5szeréllicsétl~l haj-
szálon múlt aikJat.&szta'Ófa, az a;1xJo:nhá;ború !kitörése!

Megengedihet<5-<e a viiliág és .az ~ jj[yen. rettenetes lkIílsrzO~t-
sága? Ölbetett ~ váafuaItjuk-€, hogy ~egy 1>űOOs tévedés rá-
szebadátsa a vtllágra ta S7.1Ö.myű "féregirtást" ?Bizanyosalk. lehetüllik 8!hban,
hogy a f~lelősek, akilkne!k a lhá!~ elmtítá5iálhoz, .wgy csupár» egye<tlretn
bomba Iedobatáséhoz, vagy Iedobásához, rakéta k:ilöv6sé!hez h~vagy
leh~ VJain,.~r Illem esnek . áldoeatul tévedésülmék, hísztéríícus
idegátla:po~ vagy valamilyen ,techmkai zavarnak, 'Vagy műszakí hibá-
mik? Hogyihirte1en 'lkitört elmezavar vagy bűn és ~tt mem szaba-
dIí'tja el a pok'lot? Bízonyosas; leIhetünik-e alblbain, hogy a d'ele16Stelk~vagy
alciikme:k: lelhe'tiOOégÜlk VWl, egysrre.t"C5talk 1Il~ éLnek ta szörnyű :lehetőséggell,
hogy .ia;bból willOOág 'is legyen? BizonyoSa:klilehetli.iinik-€ -ablbain,' Ih,ogy' egy-
S-7.i€'I.'C5ak - állandöan a szaIImdék SZéIlm táncolva - mml llikdk-e &ZIa1ka-
dékba az egész világot?' HQgy áJilJandóaln. a ~ játszva, nem okprlJn8!k
elolthatatlan tűzvészt, hogy ahid~bórtú után tizUmdiliaig is eommtstálk a
pusztulást es 1elIk.i. láJJroreaikdólban' az életoenmaoadókban is megöljé!k. azt,
ami a Jegérté!kesebb: az em~, az embel1tJ,.::r:nert nemcsak a tizikai
életről, nemcsak a c:iviJlJizációról van.it1Jt szö, hanem mándenekelőtt. az ember
leilllciségértöl, az emberről, úgy, mi!riJt akit Isten a maga díesőségére terem-
tett,' mint takliért a Jézus lKilisztus sze.re1ieltibőll m~JJt, tak4t lkegyelettllből
rnegvál tott,

El.:hallgatlhatja-€ i3Z egytház a ~ és az életnek ebben a :feIn,yege-
tettségéJben Isten életet adó és é1etet megóvnd akJaB:ÓQJ\rnrn,tát, ikivoruhatja-e
magját .a 'bélke-s7íeI7Jés munlkájiából, melyre ISIten ellJhiívta Kiri802'JtuSlbaJnés
KrlSiztuS által?

Legyenek a !kJereszt~ Mradhatlla1l1imlOk tahéll<lélérlt vaíö i11UÍldJSágba.n.
KüZdjenek érte szóval, Isten igéjém. alapuló állandó bízonyságtevéssek az
élet az, ami Isten. [ótetszése szeránt való és nem az éle1mek es a világnek
(Krisztus a V'i.1iá~tt Ihailt megj) az ember á11laJ..való eltpUS7Jtlítása! LegfonJto..
saob azonoan, IhQgy ta 'hívő keresztyének ne csaik ta "szívük. mélyén" legye-
nek .híveí oa Ibékén.ek, hanem míndennapí cse·'teJredeteikkel ~. A ikeresZJtyén
szónak a !keresztyén cselekedetet a legmeggyőWJ:jb ·j,gazgaJtója a V1i1ágbaln!
Ismerjék. meg ta lkel"€lSZtyéntelk és dsmertesiSlélk meg másakkal is, hogy mit
jelent az emoeríség számára a lháJbooú és mst jell€111tta béke. (lAz egyház
felelőssége: az' evangéliumhirdetés, emberek üdvössége. szempontjáoól sem
lényegtelen a kérdést) KapcsolódjaJrulik: bele a szervezett békettnozg;alomJba
K€'re5ZJ1;yén módon értéke:JIjék és támogassák ~J.:iIk;US egyiház,ook. béke-
bizot1lságá,t, rnely azegy1ház Uifa dTláfnti j.6 ;]elikiismereténJek felelősségével
i.gyeks.:mk haltJhaWsssá és te~üvé tenni egyházUJI1lk egészének bélkeszdl-
gálatet.

Az embereíktől általában nehéz elvánní, hogy egyformáJn Iássanak. iMég
nehezebb elvánrrí, hogy a hideghábClrútól mérgezett légkörben t.iSztárrí lássák

. Keletem ds, Nyugaton lilSl,mú oa helyes. Má!5tkém.t llátmta-k ,,helyes'€l11l" Keleten és
Nyugaton. A· keresztyén ember azonban nem félrevezetővvagyís hamis meg-
nyugvást nyújtá' propagandára, hanem Isten igéjére hallgat. Nem polititku-
soktói és ihadtialIlyaggy.ár.osdkrol, hamem. Urától< nyer tisz.tá71látást. !Ezért
csakís 0l1á Ihalllg,at, s VeletamácsoltaJtja magát. KJrisrz;1Justól nyer helyes látást
arra, hogy ott a vhélye, ahol 'az ember javáért, emberségéért, felemelkede-
séérít, jövőjéért építenek és nem ott. ahol míndennek veszélyeetetésére és el-
pusztításáa-a folytatnak. kísérleteket.

A keresztyén ember helyes látásából ltövetlkezitk, hogy ellene mond az
eddígíeken felül két hamisságnak." Mímdkettö a hitetlenségnek szülőtte, Az
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egyilkhamisam ma.gyaHtzza K;r.isztusnak szavait, mely szet'!ilni semmiféle.
mégoly ma~ vélt érdekből sem vehetők elő a pusztításnak ezek a
bol'2Ja1mas "vívlIIJlán~aiF';Ez a f~ a ,~'Ilyt, a technólka hli?~~
al1"áIny.ú ,~ teszi obÚlIliba:klká~ em~€6 ~~ v~~trtségIéétrt.
A teohníkát fordítaná vissza, talán egesz az osemberig, pedig a szíveket kell
visszafordítaIlli Isten akaratámak való engedelmességig. Jézus azt mondja
Péternek: "tedd helyére a kardodat", és Illem azt, hogy semmisítsd meg a
vasat. A vas jó. Lehet belőle a munkát megkönnyítő és nagyobb darab ke-
nyeret, jobb életet bíztosító ekét esínální. Csak gyHkoIásra ne használd! A
tudomány, a fejlett teClhnika, a magenergia jó, lehet vele és belőle az emberi
élet ~ területének áldása. csalk tedd helyére, csak gyilkolásra, pusztításra
ne \használd, mert Isten az életért és nem az élet ellen adta. Ha visszaélsz
ezzel az Isten szánta rendeltetésével, általa pusztulsz te is, tieid 1$!

A másik hiami&<lá,ga vallásos, sőt blblfkus meebe öltözött pesszimizmus.
Eza bioblliai'helyek eítálásával bizonygat ja, hogy a háború 'nem kerülhető el
és nem lWs'lJöböIhetólci az emberiség életéből. Ez a Iátás talán helyesen látja
az embert, aki a maga ,,~" kőrmyen ránt kardot, de nem látja helye-
sen Istent, aki szeretetből Fiát adta a világért, hogy az ember megtérjen és
éljen. Igéjére támaszkodó hitünk és reménységünk, hogy. nukleáris fegyve-
rek bevetése helyett békésen egymás mellett élve tárgyalóasztaldk mellett,
munkamezőkön fogja harcait VÍV!Ili az önmagát és Istent újra megtalált em-
ber. E nélkül az lIsten igéjében bizakodó h~t nélkül hogyan is Iehetme mun-
ká1loodlnia békéért?'

U,gyanilyen Ihamis az a, ,Ibiblikus" látás is, mely a termonukleárís fegy-
verek árnyékából kísértő véget úgy tekilllti, mínt Isten által előre elrendelt
ki!kerolheteUeIll ,,sorsot". Igére hívatkozík: "Az ÚIl" napja pedig úgy jő el,
mÍlIlt éjjel a tolvaj, amikoris az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig
megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok ís megégnek." (2. Pét.
3,10.) Eza \hiedelem 'kíesavarja Isten kezéből a végítéletnapját és az ember
kezébe teszi. És rnít tesz vele- az ember? Reménytelenül megsemmísít rnin-
derrt! A pusztulás után nem marad semmi! csak a IlIi,hil!!Hát így sem lehet
a békéért IIJIl.l!!llkálk! csak lsten .iJgérebeia'ertámaszllrodó Ihiott.e1. Opedi,g
nemcsalk ama napról tudósít igéjében, hamern arról a .kegyelme$ cselekvése-
ről is, hogy lesz új ég és új f~ld. Isten 'nem a vég, hanem akegyelem Istene,
aki ott, aihol a hitetlen csak a véget látja, a hívőnek új kezdet látásáira ny,itja
mega szemét. Sokan rnondják ma, a -hidrogénbomba és a V'iIágúrbe törö
rakéta íkJaráOOlll,hogy ez már a vég! A ~yén eIDbetrdsmemi. ~teIli kegyel-
mét és arz;t mondja: ez a kerszak Istelll IiIgalmáobóllelhet nem ci vég, hanern
az új !kezdet CSaIkezezl a !hívő l"eIlllénY'ség,gellehet rnUl1lkálJk~ a békéért!

Bízonyos, Ihogy mJindnyájlutllknak meg k~U jelenni IKrisztus ítélőszéke
előtt! SZámOt· togunlk adali mulasztásaínkról, Cl'!elekedeieinilm'ő1.MondaJni,
kiátto2llli fogjuk: Uram, Uram, nem a Te nevedben prófétáltunk-e? Mit fog
O akllror neikJti.Ilk:moIlldaind?lRámutaJt majd a t;orrzmJülöttgyermekek le~ójm-a,
a gye!tmekeik szerencsétlen sorsa míatt jajoogó,megrmdillt szívú édes
anyákra, és azt mondja: Távozzatok tőlem ti gonoorztev6k, sohasem ismer-
telek titeket! Vagy újra hangzanak ott a békéért fálradhatatlaaLul tusakodő
ímádságailnk, és O újra rátekint sakgyamÚlSí'tgatás, megnemértés és közöm-
bösség közepette végzett sw1gálatu.nlk:ra, melyet mégis hittel BeIé:fogózva,
igéjével megerősítve naponta újrakezdünk? Bálre&akakkor is és nekünk is
mondaná: ,Boldogok a békesség-szerzők, mert ők az Isten fiainak mondatnak!

Gádor András



Egyházunk békeszoigaiata í958-ban
Az egyház és a béke

Az Istennel megbékélt emberek új közösségében, az egyházban nem
volrt: ,,sem zsidó, sem görög, sem szolga,· sem szabad", mert a Krisztusban
való élet törvénye Iegyöate a faji és társadalmi különbségek .gyűlöletet és
hál:Janjságolmt ok<YZÓtörvényeít, s ~us l~vebb szolgáí' az apastolok
kora óta mdindig tudták, !hogy leliki1pászJtol"igondjaik Ik:özé tartozik emberek
és népek békés együttélésének védelme is.

Az ókor l€!gJI1agy.obbteológusa, Auguszt;ilrnlsz De Civitate Dei című mű-
vében több fejezeten keresztül fejtegeti, hogy a teremtettség természetes álla-
pota a harnnÓl1!ia,a kölesönös segítés és felelőL9Ségtudatos rendje.

A középkor for.rarbgó ltáliiájáibaJn ASS2JiSZi. ,Ferenc a !beke apostola, egyé-
ni~ dal~,prédJilkációin.alk seomerú srelidségével 'békét alkar terern-
tenli 'kora elvOOiulJtemberei kÖ7JÖtt,s ha mást nem is, azt 'bizonyára elérte,
hogy a S'lJOl:gáliaJtábóleredő fénY'betn sokam meg14tták harcra, gyi:l.lrolásra,
háborúra szomjazó lelkük nyOIilOll'ÚSágát. .

A harmíncéves háború feldúlt országokat, felégetett váJrosokaJt, nyo-
mort ésgyűlöletet hagyott maga után átk()B.örökségül az. újkori Európa szá-
mára. Ebben az időben Comenius Ám()B János, a Cseh-Morva Testvérek
egyházának híres professzora és prédikátora volt a "béke angyala". Iskolák-
ban, templomokiban és fejedeJmd udvarokoban szenvedélyesen hi:rdette a meg-
békélést, az élet és politilka kuszált fonalailIlalk rendezését.

Az első viliáglIábOtrú utáln Söderb1lom svéd evangélilws'émek emelte ma-
gasna az egyház 1Jönténelmi szolJgá1atáll1.akezt a fáJklyáját, ésszemélyének
tekilIllté1yévelsegített elJ1!aikar.ítaniaz anyagi és Lelki romokat.

A mi Ik.oTlllIllklbmlis élJnek Krisztusnak .ilyen S'lJOlgá!i.Püspökök, teológíaí
tanárok, lelkészek !h()BSZÚ sorát tudnám megnevezni, de CSaIkegy nevet emlí-
tek, Schwesteer Allbertét. Alig van ma ismertebb éstiS'iJteltebb név, mmt
ere az agg orvos-mísszíönáríusé, tIete alkonyának minden energiáját egy
cél szo1gália.táibaálliitotta: megőeízm a világ békességét,

Korumlkiat .a2XIDbaInaz jelilem2li', hogy nemcsak egyes keresztyének állnak
Iti a IIlJépek&rine elé a bélke szenvedélyes akarásával, ihaaJem maguk, az egy-
házak is, mínt hivatalos testületek,sőt a különféle egyházak vílágszervezeteí
is .. sok mímden rortÉlIl!te téren 'l958-ban. csak a háromlegf.oDtasabbat emlí-
tem meg. Az Egyházak Világtanácsa New-Havenben határozott szava!\{1kal
követelte a lefegyverzést és a mépek megbékélését az a~balk Ut-
rechtbenazE)gyiházlak ViIágtaJn:ácsáloolkés az Orosz Orthodox ~ a
kiépviselői állapodtak meg I8!bba.n,IhQgY:együtt keresík meg a békélhez vezető
utlrt.Prágá.bam ,pedig sok protestáns egytház killdöttei el!határo2lták. hogy oa
bélke ügyébem egyh.áz1i:vilá~erenciát rendeznek, s érmek előkészületei
már foly,Jllakis.

A mi ma.gya:rorszá,gi evatngeJn!ktusegy,há.zuJnik:az ~ Bé1retanács
EvaIllgéHkus Egyházi B:izottsát~ a ilreretébeln és :i:rányitásávaJ végzi béIlre-
so:rolgálatát..Ez a bizottság az egyetemes egyiház hívatales szerve,tagjadt az
egyetemes presbítérnrm választja, s mUlIlktáját a keI'lÜletli.elinökségek fel-
ügyelete alatt végzi. UgyamkJror seervesen beletartozak az Országos Béke-
tanács keretébe. 1001 tavaszán a1Wrolt s azóta. közel két' esz;tendő tapaszta~
lataí azt rmrbatjá'k, hogy hasenossn tudUlDk egyiittm.úködni tnépünk és az
emoeríség sorsdöntő nagy kérdésében. ..
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Békeszolgálatunk teológiája

Az egyházi bélke:soolgálat fundamerrtuma mem lehet más, miJnt Isten
]géje -.az ige he1yes és korseerű értelmét pedig a teológíaí tudomámy ke-
resi. Ennek a t€01Qgiad mlUlIl!káamlkaz eredményét a !következő tételekben
lehet &szefogJ.a.l:n!i:

a) ArL -egyház srrolgálaJta az ige hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása
és a ~ végzése.

. b) Az egyház ezt .a swligáJJa:tJot,,;itt és most" végzi .. Figyelembe véve tehát
a ma emberének kérdéseit, úgy 1Jre11az :igét hirdetmse, hogy' felelősségteldes
közösségi életre, a munka megbecsülésére, a béíke szeretetére neveljen -
s úgy ke1l a szeretetrmmkát végeznée, Ihogy oltalmazó pásztorként védje a
rábÍ1JOtJtnyájat a ibűn és <li llegjIllatgyobbemberi nyomorúság, a háború démoni
hatalmai ellen,

c) Az egy,bk a béke szolgiáJatálbarn nem áhtalános elveket hangoztat csu-
pán, 'ih.aInem arz; egyes emberli.g Ienyúló felelősséggel ,győz meg mimde'llikit
aIl't'ÓL,hogy a' tkeres7rt.yéinemberbéllre;rzeretJő és békeszerző ember.

d) Ai egyhárz a ;békJeSZJerZéSmUJJlkájábalIll,ideológieé e1lentétektől függet-
11€(nÜ1',szív-esentársul olyan ~e'kJklel. mely'ek ugyemezért a célért küzde-
nek, és ~elsegit míndem törekvést, rnely haeáriloban a szocializrnus
létfeltételei között a minden ember nyugodt életét, több kenyerét, alkotá

flékeszo)gá., atunk fontossliga

A békeszotgá1at sorsdöntően forrtos. Nemcsak 'a.rert, mert rendkívül nagy
a világban a poliittkali, társadalmi és gazdasági feszültség, hanem azért is,
mert a tudomány és rteoh!niilklaolysm erőt adott :az emberiség 'kezébe, amely-
1~1 háború eseténbelámatatlam méretű pusztulást okozhat.

Felszabadult js az ernber rendelkezésére áll az -atommagok hasadásából
v·agy egyesüléeéből eredő €~, IS ezzel az embert nagy döntés elé áblí-
torta az Isten: adok: eléd átkot vagy áldást, válassz! A döntésfől a szó leg-
szerosabb értelmében a világ további sorsa függ. Már az eddigi kísér.leti
robbaJnrtásdk !k!övetikeztében alIJlIlly'Í.ún, "stroncium 90" 'került a Levegőbe,
hogy ez néháJny esztendő alatt főképpen a tejen !keresztül az emberi SZ6.~
vezetbc jutva, eliér>i<li veszélyesség határát, elpusztítja a vérsejteket. a CSOII1.t-

rendseent s korcso!klká teszi az utódokat. Ha már a kísérletek e!IlJIJ.tyllremeg-
niérgezték földünk levegőjét, könnyű elképzelni, mí történhetik egy eset-
leges .atomháborúban. . .

De ugyanez az energia - bölesen ihaszmálva - kényeleneseboé és gaz-
dagabbá tehetné az életet. Az utalZás,a termelés, a száltítás, a gyógyítás
csodálatos távlatai lIlyíllIlláJnalkmeg előttünlk. Ez az energia győzelmes fegy-
ver lehetne <li hiobli~ "paj2lSolSférfiú", a szegénység, a nyomor ellern.

Koru;nk!baln., melyet joggal!' nevezhetün'k ,atomik()lrlSlZla:kll'Jla'iki,8IZ egyhárlli
~kesro1~1a,1lnaIk van egy .negativ oélkdtűzése: megakadáíyozmd minden há-
borút, kü1Ö1Ilösern.pediig az atomháborút. IS van egy pozitfv célkitűzése: ,az
embeI"iSég áldásáira fordítami az atomenergiát. .

Ügy érezZJÜlk,nagyori fdIlJtoiSa vi'J,ág'számára az egy>házniak ez a sZJOlJgá-
lata, hiszEm a közel 000 miuíó lelket egybefogó Ikerr,etSlZtyénségneikte.klill1.ltélye
van azokon a fórumokon, ahol a világ lOOII'"SI3. 'ÍI11Ité:lJŐd:ik.

ne azt is érezzük, !hogy az egyház száenáea L'Sfontos, hogy végezze ezt a
szolgálatot, Az életükben ferJJyegetett embereik joggal kérhetmék tőle seárnon
a haliJlg.atást, -
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l1mnllcijÁt és magasaob műveltséaét ÍbiJZJtooító.békés és 19ázságoo társadalmi
rend ikialalkuIását célozza - ra népek közöttí viszonylatban pedig a háború
lci~böl6s1ét és a ,~ együttélést mUiIlkálja.

e) Az egyiház a ibélkJeszeI"ZJésIffiunk:áját J87XJkI1m1az esrz.közökkel végtz;i,
nrelye'ki száanámrenidelte1ltek:· tehát Isten segítségét !kérő imá~, a hí-
vekben új életet teremtő igeih!iJrde1léssel, az egyes embert meggyőző pásrMori
szóval, a JDé~ vezetmhez iIntéZett !kére1imekJ1re1I, s a közvéleményt tájékoz.-
tató és irányftó fe1JhívásokikaJ..

~ények és eredEBények
BmmyáJra nemcsak a le.bkésizeke1;, 'hIa!nenn ra híve!lret :is érdelldi az a

roulrJka, melyet ai eg)/'házi' bélIrebizo1ltsá:g VJéIgreitt 1956-.balru.

li. 0mZJág0S teológiaJil ikonfeIiEfuc1á-t l'€!n.deztühlk -az E!Jnnéleti ureroéseik
további 1lis:zrt:á2JásáJra. Ilyen otémáktról SZlÓlitaIk az előadásokr;

A vi'1ági fe1lSlóbbsJég kérdése az Újszöv~
Az ernberaség egysége aJZ eVa/Illgé1.ikn.lstaJniítálsosrzer:iJnJt.
Söderblom, minJt az egYIhárZ; moderm- MIre&7Jo1ig;áll8Jt:JámJak lkezdemétn~eZlŐje.
Az ifjú eg}"há!ZJ8ikszerepe a ibéikJéért vívota k!üzd'elem1:>en.
2. Az ország öt helyén, Budapesten. Győrött, Sopronban, Pécsett, Oros-

házán és Mi5I1ro1.oon !körzeti l.e1készi. k!anlfeIDe!ll.ciáík;at.rendeitüInk. Ilyen e1O-
adások ham.grottak: el:

Aza1Jomfegyver€lk: pusztrtó hatása és az atomeJ'llefIigiJa Ibékés felhas2m.á-
lám.

A népek 'békJéjérrelk: és b~ kérdése.
BeSZáJmOlÓ a 'SzlOvjetJulniió egyhiirzaiiJna:k életéről,

3. Mimden egyházmegyében leLk€s2Jérte'kez1etek voltalk, S ezeK:et1lIa lel-
kéSrZJeik a követik:eZIŐ ik.érdésekllrel fQglJalkO'.lJtlak::

Oszintén akarom-e a bé!két és egyházunk békeszolgálatác?
Hoezáseólás Go11W1iJtzer berJliIIlJi rprof€SSOOlU'llak a békéről írott !híres dol-

gceatához,
3. A TeoIógiaJ. .A:k:adémi:a talnláa-i. 'kia!ráook és űjúsá.gáala;k konferenciája a

követloezö tém:.áikIkal;:
Az artJomeniergira és az a~ JGíIrOS hatása.
A iháIbOrÚ és b§lke az 'Újszöve1ségJben.
Az atomháború és a keresztvén €'tliIka.
Az egyház békeszolgálata,

4. Ha;rmiJn'Clllál oVöbb gy'Ülekezetbem tarlo~ olytaIl ünnepélyeket és sze-
retetvendégségeket, melyeken a viiliágbékJével kapcsolata! kérd.égekrol hang-
zoiltalk el előadások:

Az atomenergía mínt áldás és átok.
Megem1élke:zJé5 Lagerliöf Zelmáról.
Kerest7;yélnség és háború.
Hamrnónrla a illJépek !között.

5. K:apcsollatot keresti.íalk a .kJii1földi egyháza.k 'b€IIreszo1gálatvoal.· Egyes
lelkÉSlJek és Iklilldőt!ségek jártak: idegenben, imás ~1 hozzánk. jöttek
látogatók, s ezeket 'az alkalmakat lfe1Ihaszmál.tuik anra, :hogy taJnl\.!.lságokat gyűjt-
sÜ'nIkküliföldt egyházak békemumkájáról, Az Evangélikus Élet kúlffildi egy-
házi fér:ti>aktól kért ci'k'keket a bétke kérdéseiről.
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Azt Ihiiszem, .ezek az ~ adaJtoik: és felsorolások :ls sokat mondanak
békeszol\glála1Ju'l1iksokszúnűséigéről. TaJáin át tudom Jel:kesítenóJ ezeket a hideg
tényeket ,néháriJy idézetJtel. .

A budapestí JroIlIferencia hatáeozatából: ,,A háJbarÚ 'nemcsalk szenvedést
és h3Jlálrt hoz, hanern le1Jör1Jiarz emberről arz Isten képét is. Mi az evangélíum
hirdetésével ~ju!k az emberek köksönös megértését."

A győní ihatáiroz:atból: ,,seníkli sem elég nagy ahhoz, hogy szava felesle-
gessé tenmé a másokét, és ooruk:i sem elég kiCSiÍIIlY ahhoz, hogy néma marad-
hassam Isten előtt IIlJiJnrlnJyájam felelősek VagYUiI1lk azért, nogy mjtlllIllk ke-
resztül a háború vagy a béíoe levegőjével telnk-e meg a vrlág."

A rntiskolci ikaruferenciáJn lh:a!ngZJObtel ez a mondat: ,;Az atomerőt meg-
srelidíteni ÉS az emberiség ~latába állít8lnli c&alk megszeliídült lélekkel
lJehet."

A györ!ii konferonciáJn rruimdrryájam egvetértettünk abban, hogy le kell
vetk:ezmüink .a dQg]IJllaltikus gőgöt, rnert ez akár valiási,akár Vi'lágJnéz;eti terű-
le1len csa!k: aiZXJIkmeggyülöléséhea vezethet, a!kiJk más, meggyőződésben élnek.

'mgy ik<llIllferelnc:iáIn V1il.áglos:a;nmeglátták a résztvevő lellkésrl:ek. azt, hogy a
Ilre!resrz;tyén embert a seeretet rperancsa kötelezi a lhábocú elítélésére, egy
mási!k konferenciár» .ped!ig azt, hogy' az egyház Inem mozoghat légüres tér-
ben, tehát nem lehet iközömbös a ma !kérdései iránt - LS nem lehet hitetlen
abban a teikimltetbe:n, hogy Isten meg tudja fékezmd a háború démoni .hatal-
marit.

Egy 1elIkéSZ így Ibes.7Rl.t: ,,AJ!ro.rom a békét, mert ernIbeir vagyok - mert
szeretem családomát - mert keresztyén vagyok -, mert lelkipásztor
vagyok".

!mgy másik J.:eliké<llzdrrlámai 1ha/ngQn 'kérte lIeTIkJéstztiárn>iJ:it,higyjék eL egy-
másról, !hogy. mimrlen 'kiilönlbség elllenére is miiIlJdinyájan jót akarnak és egy
cél felé törekedJnek.

Az egy;ilk egy;há2ine,gyci értekezl.et.en elhangzott a nérnet egyházak zsi-
naftá!n,ak f€llJhívása.: ,,Az embert 1lIérz:zJéItek!.A2Jt,akii Isten szeret; akiért Krísz-
tus vérét ontotta; aJk.i testvéretek; akit meg ke1l mentení a háború tüzéből,
a gyúlölet, az itélJke7Jé5"a boismúáll1ás kezéből."

A Teol~ Akadémia k<JlIllfetref!lciájálIl 31z egyilk professrror a;roa mutatott
ri, hogy az újtestámentumi "békesség" szó földi életünk békéjét is magá-
ban fuglaWja, egy más:ilk: professzor ped!ig am-a hivott fel, hogy az atomháború
őrületével szemben egyetlen etikai feladatunk VaJIl: megállj l-t kiáltani.

Csaik. morzsák ezek: az idézetek, de valamí ázelá1.ót ad'hatlIlalk az asztal
garz:d~gáibóL Neveket' szándékosem nem említettem, Azt aikmtam ezzel
érzékeltetní, hogy mindez nem egyes lelkészek küíönvéleménye, hanem
az egész lelkészi 'kar egyöntetű állásfoglalása, elkötelezése és szolgálata ..

. Ide már l00rT-lbein el'jutottumk. 11958~ba:negy lépessel tovább léptütnlk.
Ma már hívej,nlkés presbítereínk is tudják, hogy az egyháznak gondos teoló-
~a!Í megfonrt.iollások alJapj-áin LS a maga sajátos €SZlkö:reivel v~e ke1l ezt a

-S'lJ()~t.

S Im a '~ulIllk ,1~? !Még Jbu.z;góbb kÖIlo/'ÖTgés Istenhez, hogy
adjon bekét·a v:i;lágnak. Az O1:JtJhOn!békéjét adja meg, rnert ez a szeretet, a
megértés, a megoocsátás, ?i>á:l.dooa1lkJés:zség,az egymásért való élet békéje.

szép ilreresztYén oék és nagyiS!l€lrŰ 1elikii~,j feladat: ez: limádllwzni és
dolgoonli azért, hogy ez a föld kedves otthona legyen a népelkJn€Jk és embe-
rekruelk.

Dr. Keken András
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A BÉKEssÉG 5ZaVETSEGE
"Majd ezt mondotta Isten Noénak és vele lévő fiai-

nak: Lásd, én újból felállítom szövetségemetveletek és
e!jövendó- magotokkal és minden élőlénnvel, ami vele-
tek van: a madarakkal, barmokkaf és a föld minden áf-
latával, ami veletek van - elkezdve azon, ami a bárká-
ból kijött, a földnek minden állatjáig. Felállítom szövet-
ségemet veletek és soha többé nem íTtok ki testet egyet
sem özönvízzel és nem lesz még-egyszer özönvíz a föld
lerombolására. Még ezt is mondta Isten: Ez a szövetség-
nek a jele, amelyet a mindenkori nemzedék érdekében
szerzek: köztem és köztetek, sót minden veletek lévő élő-
lé1l1.lközött: Szivárványomat helyezem a felhókTe s ez
lesz a köztem és a föld között kötött 8ZÖVetségneka ;e-
Ie. És az történik majd. hogy amikor felhővel borítom
be a föld,et, a fe~M%f:ttmmegjelenik a sziváTvcmv. Igy
emlékezem meg szövetségemről, amelll köuem és 1cöz-
tetek és minden élólénll között van, 1lO(I1Inem lesz töb-
bé a viz özőnvízzé minden testi tönkretevésére. Lewen
azért a szivárvány a felMk<m, hogv annak láttára meg-
emlékezzera az ÖTQ~ló sZ,iWetségrólIsten; és minden
élőlé1llJ.minden test kiizött, ami II földön van.. Majd azt
mondotta Isten Noénak: Ez annak (l szövetségnek a je-
le, amelvet köztem és minden testi között felállítottam.
ami a földön van." (1. Mó~ 9,8-17.)---

AZ özönvíz után Isten türelmének, irgalmasságának és szereteré-
nek a láthatatlan fundamentumára építette fel ennek a világnak a
rendjét: létét, menetét, megmaradását. Ezt az irgalmasságot az elköte-
lezés és ígéret szövetségével pecsételte meg.

Szövetség. '. Ez a bibiai értelmében a mai ember fülében any-
nyira idegen és gondolkodásától annyira távol eső szó nemcsak akkor
fordul elő a Szentírásban, amikor nagy eseményekről van szó Isten és
az ember között. Ez a szó az akkori mindennapi életből való. Emberek
kötnek egymással szövetséget. Tőbebk között 1 Móz. 26,28 kk-ban hal-
lunk arról, hogy Izsák és Abimelek, Gerár királya pásztorai között
viszály támad az akkor igen féltve őrzött kutak miatt. S azzal vetnek
véget az áldatlan cívódásnak, hogy Beérsebában "szövetséget kötnek" .
egymással. Ez a szövetség véget vet a viszálynak. kölcsönösen nem'
bántják egymást: megteremti kettőjük között a békét. A szövetség lé-
nyegéhez tartozik tehát, hogy az addigi ellenséges viszonyt béke és
nyugalom váltja föl. így volt ez J ákob és Lábán esetében is: Gileádban
szövetséget kötnek egymással. (1 Móz. 31, 44). A szövetséget nem min-
dig előzi meg nyílt háborúskodás, de a társadalmi és emberi viszony-
ban előtte mindig zavaró .mozzanatok vannak, mint Dávid és Jónatán
esetében is (1 Sám. 18,3 k), akik a kölcsönös barátságot pecsételték
meg szövetséggel. Azonban minden ún. szövetségnek közös vonása1
hogy békés viszony teremtődik a két fél között.



" 'A:szö~etsé~ek hasonló, de mínöségben mégis magasabb for~á,ja,
'amikor Isten lép szövetségi viszonyba az emberrel, lll .. az emb€nse~-
gel.. Itt azonban már' nincs hely~ az>.a~u~ozásn~k, his?,en, nem ~et
egyenrangú partner szerepel, akik kolcso:nosen vad0!hatJák~s felelos:
ségrevonhatják egymást, hanem az egyik ,?l?alon alI amtndenha~o
Isten a másik fél pedig azaz ember, aki bunos eI1;gedetlenségében ki-

'.lépett az Istennel való közösségből, a jó helyett a rosszat választotta
(1 Móz. 2,9, 3,3. 5 kk) s ezért ~em ~tÍl.olh?-~ .a'"jóval". I?e ~sten meg-
magyarázhatatlan módon lebaJol,kezet;nYUJtJ~ terem~menye?-ek. Ez ~'
szövetség minden hasonlósága ellenére is rnerőben elter. a ~lndennap~
szövetségtől. Ez a szövetség az embernek ajándékozott, tstem kegyel mt
aktusés rend,kapcsolat és közösség., , ' . ',"

,Ai lsten és em,b,erközött tere-rntettszövetség is kapcsolatról tanús-
kodik és·békét teremt. Ezt .a .két. dolgot akarja a Szeritírás is emberi
módon ésszavakkaltanusítani, amikor az Isten és ember szövetségé-
ről beszél. Amit az em'ber magától nem tudott volna elérni - ha az
ember akarta Istent magához kapcsolní, nem sikerült 'és nem sikerül
;:.- azt cselekedte meg Isten 'kegyelemből. Összekapcsolta magát az em-
berrel és megigért neki valamit, amihez tarthatja magát az ember. S
ez az ígéret azt tartalmazza, hogy békének'és nem pusztítÓ háborúság-
nak keU' uralkodnia az ember B6 Isten között. ,

Isten' jónak teremtette a világot és paradicsomi békességet helye-
zett bele, A rossz, a vész (Jer. 1,14), a békétlenség nem Istentől van
ésnem felel meg Isten akaratának: tehát bún. Megcsúfolása' Isten, te-
remtő szándékának és világfenntartó 'gondviselésének. A föld tehát
megrontotta Isten előtt járását. Ezért :iújtott le pusztító csapásával: az
özönvízzel, amely a teljes kaoszba, pus~tu:1á§b1ig,öntötte volna, ha Isten
keze nem int megállit. Nem azért.tette ezt lsten, mert a világ meg-
javult, hanem mert ő így akarta: mert nem a. harag1t{lk, hanem abé-
kességnek az Istene. Nem igéri ugyan meg" hogy tÖJ~pé nem sújt le
karja minden rosszra, De kaoszba a teremtettségból nem kell többé
visszasüllyednie a bűnösyilágnak és az embernek, akinek szíve gondo-
lati gonoszak ifjúságától fogva. ÖZÖinv;í~ nem lesz többé. Mindez benne
van mint ígéret a békesség szövetségében.

Isten nemcsak Izráel. népének, hanem az egész világnak, mínden
embernek mondja ezt. Nemcsak teremtő áldását adja rá a világra ezzel
a szóval; hogy "jó", hanem az egész világ Isten különleges, megbékélő
ígéretét kapja a szövetségben, Isten az egész világot ajándékozza meg
ezzel az első szövetséggel, amely hasonlít a Sinai-hegyi és golgotai bé-
kességszerzésre: az egész világot átkarolja szerétetével és kegyelmével.
Nem helyesli .ezzel azt, ami a világban bűn,de irgalmasan elhordozza
es életet, életrendet ígér neki, ami meg nagyobb ígéretek forrásávári~ .

Az ilyen szövetség láthatatlan isteni ígéretek világát ígériaz em-
bernek. Ezért van szüksége látható jelre, ami szimboluma éslátható
kifejezése, megmutatása annak, amit Isten elhatározott a Mennyben.
Minden egyes bibliai .szövetségkötéshez tartozik egy "jet". Amikor Jona-
tán szövetséget kötött Dáviddal, "levetette köpenyét és .Dévidnak adta,
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sőt ruháját, meg a kardját, íját és Övét is" (1 Sám 18,4). Bármiker és
bárhol esik Dávid szeme Jónatán fegyvereire és testén érzi azokat, a
Jónatánhoz fűzött baráti hűség lefogja esetleg bosszút állni akaró kezét,
Az ember szeme látni. akar, az ember keze tapintani akar. Minden
emberben ott lappang a Tamás (Jn 20,25). Ezért pecsételi meg Isten
a Noéval kötött szövetséget is látható [ellel ; aszivárvánnyal. .

Mit jelent eza jel a Szentírásban? Régi 'kifejeZési forma a Bibliá-
ban, hogy a felhők tornyosulása, a villámok cikázása, mennydörgás és
felhőszakadás Isten haragjának, az ítélő Istennek a közeledését jelentik.
A viUámban nyilait Zővöldözi a földre. A villámló kard lángja, a kerub,
a viharfelhő és villámlás Isten haragjának és ítéletének a jelei a para-
dicsom felé vezető úton. Az özönvízben pedig kiömlik haragja. az egész
teremtett világra. Az özönvíz elmúlt már. A megnyugvás észnegnyug-
tatásáldozatá.~ak illata szállt fel Isten elé a földről (1 Móz. 8,20 kk).
A harag felhője elvonult Isten tekintete elől. Tiszta és derült az ég.
Kifeszített ívét letette kezéből és a felhókre helyezte: annak jeléűl,
hogy vége van a háiborúnak Isten és az ember között. Igy lesz.a fel-
hőkön ragyogó szivárvány ti béke megkötésének a· jelévé. . .

EZ a békekötés kezeskedik arról, hogy Isten lbékés szándékkal és
béketűréssel viseltetik a világ iránt és nem szüník meg a világot és
annak rendjeit láthatatlanul hordozni és alakítani. Isten a békesség
jelével erősíti meg a békességrőL s~ló ígéretét. Nem jelentéktelen •
dolog ezl A Biblia bizony~étele arról saól, hogy Isten Igéjét látható,
megfogható és ~reihet~jellel egé~iti ki. Igaz, hogy a Szeritírás beszél
{\rrt>l, hogy ".BQlóQiQk, Idtik n~m látnak és hisznek" (Jn 20,29). ne
arról is nyomatékosan szól, hogy Isten szövetségi hűségeés szeretete
ném puszta és üres eszme, gondolat, elröppenő szó, hanem megfog-
ható Ige: " .. , amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemlél-
tünk és kezeinkkel illettünk, az életnek igéjéről ... hirdetünk néktek"
(1 Jn 1,1 kk). Amikor Isten felhőket tornyosít a föld fölé, akkor felra-
gyogtatja szivárványát;megbélkélésénék és hűségének a [eléül, A menny
nem szakad le, a kegyelem. átkarolja a földet az ember minden gonosz-
sága ellenére. Ezt olvassa le róla az ember.

De még többről van itt szó. A menny teremtője és a föld Ura maga
látni akarja· a felhőkön' saját ívét, hogy megemlékezzék az örökkévaló
szövetségről. Az emberek legtöbbször megbotránkoznak a Szeritírás-
nek ezen a megállapításári és fölteszik a kérdést: Hát ilyen feledékeny
az Isten? ... Pedig - ez a 'kép az eleven Istent eleven érzéseíben és aka-
rásában nyilatkoztatja ki. Azt akarja mondaní, hogy eza szövetség nem
törvényt akar nekünk adni és nem is valamí hittételhez kapcsol bennün-
ket, hanem fölfelé akarja irányítani a hit tekintetét ezzel a látható jel-
lel. :€s abban az "... akkor megemlékezem" kijelentésben a hívő ember
azt a bizonyosságot kapja, hogy most találkozik szeme az élő Isten
szemével. aki a békességet ajándékozza és kívánja. Ez -az .ígéret:
"... akkor megemlékezem'! nem csupán. az egyszer adottra emlékeztet,
hanem azt akarja mondaní: mppen rnost gondol rám az élő Isten és az

, ő békességes akarata válaszol az én békességet akarásomra. A békesség
szerzésében ta!álkozik egymássalJsten és az ember. Amikor az élei, a
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világ haragót és ítéletét tűkröztet, akkor Isten megemlékezik a békes-
ség szívárványá ról és a hívő ember egy merész "mégissei" meglátja
Isten szándékának a jelét: a szivárványt, Igy érti meg a 37. zsoltár
írójának a bizonyságtételét is: "Bizony, van ~övője a békesség emberé-
nek".

's végül a békesség szövetsége is, mint minden ótestámentomi szö-
vetség-ígéret, túlmutat önmagán. A szivárvány fölragyogása a nagy
üdvösség hirdetéséve lesz számunkra, amelyre Isten végül is megváltja
majd teremtett világát. Az özönvíz utáni idő minden perce a kegyelem
ideje. A békesség szivárványa annak az igéretnek a jele, hogy az ítéle-
tes vég kitolódott egy jó vég reménységében: Isten országa valósul
meg az özönvíz helyett. A békesség szövetsége ezért egyúttal Isten
fegyverszüneti egyezménye a bűnös földdel. Isten .Jiosszútörésének"
az ideje kezdődik el a békesség szövetségével. Isten irgalmasságának
a jegyében történik minden mindaddig, amikor Isten megbizonyítja,
hogy igazságos és igazzá teszi mindazokat, akik a Jézus hitéből valók
(Rm. 3,26.) ..

. Az özönvíz' utárr kerner felhőkön feltűnik. a békesség szövetségé-
nek jele: a szivárvány. Az özönvíz után megmaradt ember szívében
megterem az Isten ígéretein alapuló reménység. Szivárvány hirdeti ma
is Isten egén hűségét és irgalmasságát. Szivárvány inti ma is az embe-
riséget: Hűségnek és szeretetnek, békességnek és reménységnek kell
uralkodnia az emberek szívében!

Dr. Pálfy Miklós

12álomás
Gótikus ívek alatt nézek föl s nyúlok az égig,
testem karcsú támasztóoszlop, szemeimmel
áldó napfény tört sugarát szemlelem a templom
szép színesablakain s felszívommind a magasba
sokszínű; titkos látást táró, dús mozaikját.
Orgonaszó ·búg lenből, körus zengi a hálát,
felszálló hangjuk visz feljebb, mind magasabbra
s már-már látom a kéklő, végtelen égen 'a dicsfényt,
ott, hol a bús Ívek békélő, tiszta mosollyal
céljuknál leborulva dicsőn egymásra találnak.

Bodrog Miklós
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Tís~"e'
a terme'6ssö"etlleseti mosgalom
A második világháború után következő években mélyreható vál-

tozások történtek a szocíalizmust építő országokban. Ezek a változások
kihatottak az élet minden területére: politikai, társadalmi, kulturális
és gazdasági téren egyaránt forradalmi erővel jelentkeztek. A felsza-
badulás valóban felszabadított olyan erőket és tényezőket, amelyek
azelőtt guzsba voltak kötve, azonban - mint rabláncát levetett madár
_ megújult lendülettel szárnyra keltek és soha nem képzelt magassá-
gok felé törtek. .

Ezeket a változásokat világosan láttuk és megtapasztaltuk felsza-
badult hazánkban is.

A felszabadulás után a második világháború romjain felocsúdó. és
magához térő nemzedék hozzálátott az újjáépítés munkájához. A múlt
keserves tapasztalatain és saját kárán okulva világosan látta, hogy ez
az újjáépítő munka minden vonalon csak együttes, közös erővel indul-
hat meg és folyhatik tovább. A közös cél: a nemzet egészének jóléte.
hatalmas összefogásra készítette a józanul gondolkodé tömegeket. újból •
beigazolódott, hogy sokak összefogása óriási akadályokat le tud győznI
és olyan eredményekre képesít, amelyeket. külön-külön még a legjobb
igyekezet mellett sem lehet elérni.

A nagybirtokok felosztása után újjá kellett építeni elhanyagolt me-
zőgazdaságunkat is. Ezért alakultak meg a termelőszövetkezetek kü-
Iönböző tipusai, hogy népünk mezőgazdasággal foglalkozó míllíói egye-
sült erővel, az agrártechnika legmodernebb eszközeinek segítségével
oíesóbban, többet és jobbat tudjanak termelni s ezáltal önmaguk és
hazánk egész népének jólétét emelni. .

Mint minden új mozgalom, így a termelőszövetkezeti mozgalom
útja sem volt egyenletes, zökkenőktől mentes. Dolgozó parasztaágunk
jelentős része idegenkedve fogadta' a közös gazdálkodásnak ezt az új
útját, sokan pedig kétkedve figyelték a mozgalom fejleményeit és ered-s
ményeit. Sokakat a mozgalomtól tartózkodóvá tett az az elhibázott mód-
szer, amellyel gyakran minden meggyőzés nélkül, az önkéntesség szem-
pontját félretéve, erőszakos úton, máról holnapra akarták létrehozni
a termelőszövetkezeteket. Sokan megfeledkeztek arról, hogy a kellő és
szükséges felvilágosítás mellett nagy meggyőző és vonzó ereje van a .
jó példának és a becsületesen elvégzett munkának. Az sem szolgált a
termelőszövetkezeti mozgalom előnyére, hogy a kezdet kezdetén válo-.
gatás nélkül vették be az új tagokat s ezek között jócskán akadtak
olyanok is, akik úgy gondolkodtak, hogy az új mozgalom'ból kevés mun-
kával is sokat lehet majd keresni. Voltak olyanok is, akik a magától
értetődő kezdeti nehézségek és hiányosságok láttán riadtak vissza a
közös gazdálkodástóL

Bizony hosszú éveknek kellett eltelniök, amig a becsületesen vég-
zett munka meghozta gyümölcsét: a rnűvelésbe vett talaj minőség~t.

ti Evangélikus Naptár



állandóan javítva sok termelőszövetkezetünk kimagasló termelési ered- .
ményeket ért el. Ma már ott tartunk, hogy igen. sok termelőszöve'tke-
zetünk nemcsak felveszi a versenyt az egyénileg gazdálkodó paraszt-
jainkkal, de a legtöbb esetben túl is szárnyalják azok termelési ered-
ményeit. S a nemes versengéserr túl termelőszövetkezeti tagjaink jól
megtaláljákszámításaikat az évi zárszámadáskor is, mert az olcsóbb
termelési eszközökkel végzett jó munka feltétlenül nagyobb anyagi ha':'
szonnal is jár.

Ha tehát visszatekintünk a termelőszövetkezetí mozgalom dső"év-
tizedére, akkor megállapíthatjuk, hogy a kezdeti nehézségeket kihe-
verték terrnelőszövetkezeteink és fejlődésük ma már nemcsak hogy
töretlenül mutat fölfelé, de sok helyen példamutató. Bár az ellenforra-
dalom néhol megritkította ·a termelőszövetkezetek tagságának soraít,
főleg ott, ahol annakidején erőltetett módszerekkel toboroztak a ter-
melőszövetkezeti tagokat, milndamellett láthattuk, hogy legtöbb helyen
az ellenforradalom vihara sem tudta megbontani a [ólműködö termelő-
szövetkezetben tömörült tagság szílárd egységét.

Valaki kérdezhetné: de vajon mit szól az egyház, evangélikus egy-
házunk a termelőszövetkezeti mozgalomhoz? .

Egyházunk a termelőszövetkezetí mozgalommal kapcsolatban a kö-
vetkezőket mondhatja:

1. Bár a termelőszövetkezeti kértiée nem olyan kérdés, amelytől
üdvösségünk függne, mégis megtapasztalhattuk, hogy a legtöbb ember
számára ez nem csupán egyszerű. anyagi kérdés, hanem lelki, numdhut-
nánk hitbeli kérdés is. Hitbeli kérdés abban az értelemben, nogy dol-
gozó parasztjaink, akik közül sokan egyházunk tagjai, rábízzák a maguk
és családjuk életét, jövőjét arra az új útra, amelyet számukra Isten a
szo.cializmust építő hazánkban kijelölt, illetőleg felkínál. Ahol ezen' a
téren még ingadozás van a lelkekoen, ott egyházunk jó leLkiisme1'etieZ
hozzásegít heti az ingadozókat a közjs gazdálkodás mellett való döntés-
hez, abban a tudatban, hogy egymás terhének hordozása a termeliíszö-
vet kezetekben is könnyebben megy, mint ha az ember csak a maga
erejére van utalva. A jól megszervezett és vezetett termelőszövetkezet-
ben a tagság olyan, mint egy nagyesalád, amelynek tagjait napról-
napra összefűzi nemcsak a közös munka; közös gondok és tervek, hanem
a jól végzett munka eredményein és sikerein érzett közös öröm is.
Ebben a tekintetben kiilőnösen örvendetes az a tény, hogy sok termelő-
szövetkezetben éppen a fiatalság érzi jól magát a közös munkában. Igen,.
a közösen végzett munka közelebb hozza egymáshoz p,emcsak a dolgozó
kezeket.. hanem a szíveket is.

2, Másik megállapításunk: a termelőszövetkezeti mozgalom termé-
szetesen elsosorban a tagSág és rajta keresztül egész népünk anyagi jó-
létének emelését célozza. Tisztában vannak ezzel azok a termelőszövet-

. kézeti tagok, akik családjukkal együtt esztendőről esztendőre növekedő
arányban élvezik mindazokat a gazdasági előnyöket, amelyeket szá-
mukra hazánk törvényei biztosítanak. A kiilőnböző szociális juttatások,
valamint betegség, munkaképtelenség és öregség esetén nyújtott jelen-
tŐ$ támogatás, mind-mind arról tanúskodnak, hogy szocializmusf építő
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hazánk valóban szívén viseli azoknak jeíenét és' j;JvŐjéi,akik szívvel-,
lélekkei, becsületes munkával' fáradoznak mezőgazdasagunk szocialista
kiép~tésén~' .

*
, Evangélikus egyházunk minden időben azoknak oldalán állott, akik

az emberi élet színvonalának ernelésén fáradoztak. Ezért nemcsak rokon-
szenvvel figyeli a termelőszövetkezeti mozgalmat, hanem azt a maga
sajátos módszerével készséggel támogatja is, mert egyáltalában nem
lehet közömlbös számára az a törekvés, hogy a termelőszövétkezett ta-
goknak s köztük egyházunk tagjainak, keresztyén családjainknak élet- II

,színvonala állandóan emelkedjék. . .
A termelószővetkezeti mozgalornIü éves jubileuma alkalmából szív-

ből üdvözöljük azokat, akik' mezőgazdaságunk tfelemelésán munkál-
kednak. Kívánjuk, hogy ez' a .mozgalom további nagy sikereket érj en
el a dolgozó parasztságunkés egész népünk jólétének emeléseért vívott .
nemes' harcban! . .

/ . ,~-~. Mekis Adám

, 1.

-- Beláthatod, hogy én, akinek
szülei, nagysziilei és az egész ro-
konsága .mind tiszta evangélikus
volt, én, akinek óse,i evangélikus
hitükért- és meggyőződésükért bör:"
tönt és üldöztetést is szennvedtek,
én, ákinek rokonságában ,nemcsak
lelkészek, de esperesek, sőt püspö-
kök is voltak, én nem esküdhetem
római katolikus templomban. nyet
nem kívánhatsz tőlem. Éni csak
evangélikus templomban esküd he-
tem! Ennyivel nemcsak magam-
nak és familiámnak, de hőn szere-
tett evangélikus anyaszentegyhá-
zamnak is tartozom!

A menyasszony mindent belá-
tott. A vőlegény hitvalló kiállása
tehát. fényes diadaU aratott. Ná-
lunk esküdtek.' Ennek most éppen
10 esztendeje... ;,

De hQl van a vőlegény azóta?

4*

2.
- Hány családja van?
- Hat.
- Mind fiú?
- Nem. Hérom. kislány is Vlln.
- Azok is evangélikusok?
- Mi az hogy? Nem vagyok

én szívbajos! V.ilágosan megmond-
tamannak . idején [eleséoemnek,
hagy nálunk nem lesznek két val-
lású~ két templomba járó gyere:-
kek Én nem akarok sem 'vitatko-
zást, sem J~st!4olódást a· családban
a vallásrn,pÚt. Éppen ezért leg-
jobb, ha ci'l1,yerekek mind egy val-
láson vannak. S különben is, ki
hordja nálunk a 'kalapot? Nem'
én-e?

- Hogya kalapot maga hordja,
azt látom. Csak magát nem lá-
tom sohasem a templomban. Mi
ennek az oka?

- Valakinek csak kell vigyázni
a gyerekekre is?!

- Hát a felesége?
- Az ehnegy olyankor
-'- Hová?

Misére.
Zoltán, László

51



Orvos az' őserdőben
Képek dr. Schweitzer AlbeÍ-t Iambarenei munkájából

Miért határozta el Schweitzer
Albert, hogy felhagy tanári műkö.-
désével a strassburgi egyetemen,
az orgonamjivészettel és az írással
és hogy orvosnak meg'y el. Egyen-
lítői Afrikába? Erre a kérdésre ő
maga így válaszolt "Orvos az őser-
dŐben" c. magyarul is megjelent
művében:

Olvastam' és misszionáriusoktól
is hallottam, hogy az őserdei benn-
8zü,löttek milyen testi nyomorú-
ságban élnek. Minél többet gon-.
dolkoztam ezen, annál megfogha-

,tatlanabbna;k tűnt, hogy mi, elLró-
paiak olyan keveset tötődünk az-
zal a nagy, emberbaráti feladattal,
amely a távoli földrészeken vár
ránk. Mintha csak nekünk szólna
a példázat a gaZdag emberről ésa
szegény Lázárrpl! A gazdag ember
mi vagyunk, akiket az orvo~tudo-
mány feilőcJkse .annyi ismeretttcl
és gyógyszerrel ajándék9zott meq
a betegség és a fájdalom ellen.
Ennek a gazdagságnak mérhetet-
len. előnyeit mint valami magától
.érletődő dolgot fogadjuk el ...

El kell, hogy jöjjön az ideje an-
nak, miJkor a tá1'sadalom kikiilde-
tésében és támogatásával nagy-

("jszámtí. önkéntes Ol'VOS megy ki a
nágyvilágba, hogy a bennszülött.ek
között jót tegyen. Ez lesz a kezde-
te annak, hogy felismerjük és vál-
laljuk azt a felelősséget, amely
rajtunk, kulttí.rembereken nyug-

..szik a színesbőrű emberiségget
- szemben.

, E gondolatoktól áthatva, har:...
'mincéves fővel' elhatároztam, .hogy
orvos leszek és kipróbálom az esz-
mét künn a valóságban. 1913 de-

•..52.

jén megszereztem az orvosi dokto-
rátust. Ugyanennek az évnek. ez.
tavaszán feleségemmel, aki meg-
tanulta a betegápolást, Egyenlítői
Afrikába mentünk, az Ogove vidé-
kére, hogy megkezdjem. ott mű-
ködésemet. >

A vállalkozáshoz' szükséges
anyagi eszközöket magamnak
kellett előteremtenem. Rászántam
azt, amit Bachról szóló, három
nyelven megjelent kőnY'Demmel és
orgonahangversenyekkel keres-
tem. Az őserdei négerek kórházá-
nak felépítésénél tehát a lipcsei
Tamás-templom kátrubora IÍS segí-
tett. E,lszászi; franciaországi, né-
metországi és s'Dájci barátaim is.
támogat1Jak. .Mikor Európát· el-
hagytam, .válal:kozásom anyagilag

.'két évre biztositva voLt. -
Schweitzer AlbeTt azóta 84. élet-

évébe lépett. Nobel-díjjal tüntef-
ték ki. Egyházunk ifjtí.ságának
1958 nyarán küldött soraiban ar-
ról ír, hogy hátr(1.levő éveit ée ma-
radék erejét az emberiség békéje
ügyének szolgálatába szeretné áZ-
lítani teljesen, 1958 áprilisábán
a norvég rádión keresztül három
feLhívást is intézett il világ közvé-
leménuéhes: Felhívásaiban szem-
besz6llt az atomháboru kisértésé-
veI, rámutatott arra, hogy már
pusztán a robbantási. kísérletek is
milyen veszedelmet jelentenek az
egész emberiségre; sőt a jövő
nemzedékre; Javasolta - akkor
még a Szovje.tuniónak a kísérletek
egyoldaZú besziintetés~k beje-
lentéseelőtt -,hogyelső lépés-
ként szüntessék meg az atomfegy-
verekkel folytatott kísér1ckket•



Felhívását magnetofon szalagra
olvasta be Afrikában, őse'rdei kór-
házában, Lambarenében. Onnan
vitték repülőgépen Norvégiába.

tambarene, Schveltíter Albert m(ikÖd~sl
területe

Következ5kben néhány k~pet
mutatunk be Schweitzer Albert
őserdei munkahelyéről, ahol jelen-
leg ~ tartózkodik.

Benezur László

•

Schweltter prédikál, mellette II toÍm§es

Súlyos betegek vlzsoálás~
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l\z egysZeru, ládákból késziilt irólIsztal m"nett

A bl.zl oruona meU"U H~zépítés_ - SRjút keziíleg



Deteg Ilyermekek között

Komesony, Lamborenéball

Az állatok barátja

llenszülött asszisztens IlYóllyszer' alt
II betegnek.

\
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tr,ta: Jakus Imre

A fehér ~ttyú

,Ezerötszáztizenbéi.
A kor sötét,
de trónom izzik,
magam ácsoliam egyedül.
Fogaim :közt egy világ jajgat
s a bűnbe mártott milliók
lelke alél, de már a. cél
érett gyümölcs, a vad' tusák
nem vjharzotta.k hiába.
A~lek holt, esak egy-két kába.
bolond za.jongott: ,,1ga2'Ságot"
Örillt Szemükben lobogoti a bit,
szerették a Názáretit,
s megtb3ltak érte.
Máglyára mentek e konok bita.ngok,
századok óta vivmn a harcot,
s veszélyeztették. Féltem, hogy a lélek
felébred újra az ajkuk szavára
vagy a szívükre, szemük parazsára
és megfogadiam, nem ébred, nem ébred!
Ekkor a fogam csikorgott erősen,
s máglyát rakaUam: rakták eszelősen.
Az ítéletet nem is én znbogta.m,
a "csalbatatlan" ~tta nnottan
Róma ura, a kMszemű pápa.
S Husz János égeti, lobogoU a. máglya!
Fényében állt a nagy fanatikus.

A SÁTÁN MONOlOOJA

várta.m, bogy jajgat, 'S ki hallott nyet?
Mikor egy banya rőzséjét cipelve
megétette a nagy, mohó tüzet,
beszédre ért az ajka o o o

"Ludai égettek" harsogta. az őrült,
"de aki jön majd, hattyú lesz, fehér,
hiába raktok máglyákat alája.
,nem ég el számya. úgy mint az enyém o o o"

Megrettentett o o. de elnyelték a ÜDgok. o •

A teste kormát vitte a vibR. o o

A fény kilobbani; nem estek csodák,
meghalt az Isten prófétáival
s a papjaival, pápáival együtt.
Akik maradtak, ,balgák és bolondok,
malmomra bajtják zagyva vizöket,
a legügyesebb TetzeI a 'barát,
ki bűnbocSátó cédulát
árul aranyakért s bár fogja a hasát
ha a kezeJmen megcsillan az érem,
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- mégis szajkózza, hogy li. veiel érdem.
meri az üdvösség- kulcsa az a,rany.
Jól csinálja a kois haszontalan,
csak Íff tovább ••• a Péter-ieJnplom épül •••
Szentélyeit 'az igazságnak
emelje Bóma. talán J)ánnom .lkéDe?
Mi okból. mi végre? -
A lélek bolt s az Ige isibalott.
Béklyók··a dogmák. ·oldcizha.tMlanok.
A giÍ7.S erős - s a trónon éli. vagyok!
Jóbot öleUe.m egyszer oly erővel
mint most e kori,
deakkor elbukék
s ezredévekre foszlott szét az álmom.
Most újra kezdtem
és jól csináltam,
a mő egész •••
Ki rontbat;ná le még?
A győzelemtől ki üÜleme el?
Ekor számára lenne kegyelem?
·Öle.mbeéd az ember, .
s az Isten ajka bas~ beszél.
szava e világ ólmozott fülén .
be nem hatolhat;
ütött az órám, elvégeztetett.
.- az Ember elveszett!

A BABÁT MONOLOG.JA

önkínzás útja. hogy hittem neked!
Az üdvöt véltem elérni veled.
Bányász Szememben $e voltál a táma;
hitem. csákánya bontotta falad:
nem értem céli, httlloü a salak.
csak hullt a. vér és veri a fájdalom,
pedig e jónak s ,szentnek hitt uton
messzebbre mentem, iDiot akárki más.
Mit értem vele? a Sátán óriás
keze tovább is úgy öleli,
mint azt az eszteleni,
kinek ,pelyva az üdvÖSSég,.a lélek
s dalolva int a pokol tüzének.
Ekkor a korbács ízekre· szakadt,
sarokba vágtam. " a· cella falat
ta.rikította még fek.etedő !Vérem,
mikor remegve új utakra térie.m .
gyötroove, térden, mint a -régi szentek,
kik a lélekkel mégis csak beteltek. \
Imákat mondtam. számtalan imát.
Véget nem erő penitenciák -
között pergeU a. DaiPpal; éjszaká:
hittel hittem, hogy mindegyik ima
arannyá válik, s g~ garmadára,



)nÍg oly bmg38 lesi, mint a Himatija,
vagy. még magasabb,' IJÜnt' az ég maga •••
Hittem. b.,őgy ár az elmondott ima,
a 'békeSségem, üdvösségem -ára,
mi nem száll égbe in~.en és hiáob~.
Sokan hitték ~zt, tiprott wolt az út.
Bizoiíygatták;bőgyüdvösségre jut,
a jÓtetteket hannatozó lélek,
b&zugság vOlt, az üdvösséget
nem adta áron az #etK,irálya. "
Kétségbe-estem. Mi akkor az ára.?'
Alázatosság? - Rómába futottam,
a' templomlépcsőt térdemmel sútoltam
reményt égetve: talán majd a pápa1
Csókkal borultam ,~ ~a. porára.
Róma földjének ..:....thiaiba;hiába.
K~nköveS Iáng,nyelv~kégtek a por~a,
kénköves lángo~ban' l\1iIIódzott a szent hely

_ és a poklon táncolt; szörnyű gyötrelemmel
futottam irtózva, sírt bennem a lélek, '
- égetően perzseltek engem is a fények -
s mentettem a bőrÖUl• .. hánytam a keresztet.
téptem a esuhámat, s mint az eszét vesztett,
tértem a cellámba,és a földre hullva,
támadtamaz ~, titokzatos Urra.
Bíztam az J,gében, szólalj meg Úr Isten!
ResZkető 'keZeim látod a lWincSen?'

. ,Benyitok,',:)ia. mondod, a poklok honába.
O; csak add a békét, akánni az ára. .
mert Igéd a kagyl6 és kegyelemképpen
.add, hOgy akagyl6héj felnyiljék egészen.
Erőim elhá.nytam, hittel teszi,tettem
a toronyszobában, hol vívtam, s az Isten
miikor .már feladtam mindent, mi emberi,
nyitotta a kagylót, skezdett derengeni. .
Oszlott azéjsza.ka, ragyogott a gyöngyszem.
A·fára vert király ott fönn, a kereszten
sZikrázva tetszett fel, hulldogálta vére
s reápermetesett ver,t szívem sebére.
Egészen betakart s én az ember bárá.ny
sírtam az örömtől e kegyelem látiáln
6, mert amit Isten nem adott meg áron
üdvösséget nyeriem,s hitem a halálon
úgy tÖt:t át mint napfény a fekJete éjen
smindezt ingyen kaptam •.• ' úgy... kegyelemképpen •••

.t

UTóIRAT

.& a fehér hattyú átszállt a világon.
~trepült a bűnön, sáronés halálon,
Kri!,ztus Úrket:esztje világolt kezében
és mint írva vagyon, úgy ... kegyelemképpen ..•
tovaszökött a tél, olvadozott a b6
s így indult útjára - a ref.ormáci6.
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BUGENHAGEN JÁNOSRÓL
sdkszor' feslietit arCiképet oa wittelniber.gi ifestőmŰIVész, Cranadh lAikiáCS. E
képekről nyugodt Ibö'kseség, 'kr.is:z1JuSi szerétet és tántorúithatatlan hűség
s~k felénk. Búgenhagen Jána9tezek a tulajdonSág aj tették az evan-
gélilkus egyház' m:agy szervezőjévé, a wittEmbergieki seeretett lel~ává,
Luther lMártonés Me1amJOhtan Fülöp, l~belnBőbb barátjává.

Németország Wollin nevü váJrolSlkáj~'ban született 1485-<ben. S2JÜ}ei tanit-
tatták, s oly síkenrel haladt, hogy 1'5 éves korában.' már felvették a ~s-
waldí egyetemre, ahol .nagy hírű thrumaJI1!ista, professzorok veZlették: be az
ifjúságot az óko:r:i k1assrz;i.kusdk ismeretébe.

A rendkívüli: képességelclrel megáldott ifjúra fe1figyelJtek. Tizenikdlené
éves iko:ráJbaInmeghívrtá~ a 11reptowi tatrlJn :iSkolá;ba,. melyet '17 évig vezetett,
IIlItézetét hamarosan az orszá.g' legjobb iSkoláiközt emlegették. Humamiz-
mus és !istenfélelem liailrozt;a:k falai ;J{öwt!;. ,Bu!gel1lhagen .nagy ~úlY1thelyezett
a SzenVíJrás, valalminrt Hieronymus és Augus\lim,us kÖ!l1yveimek: ismeretére. A
Treptow mehletti kelostor apátja megbízlia Bugerihagent a szerzetesek tan.í-
tásával, aikilk ~ a Zooltálrokat, ilViáté evamgéldumát, az 1. tímotbeusí levelet
magyarázta s a T~Jatról, a ~tyáaJ:król és az Aposto~ Hitvallásról
tartott előadásokat, Előadásait szongalmasen látogattak a vároSlbeld papdk és
poJgárdk is. A ídatali taInáIrt pa.ppászentel1!ék és igethinletéssel' is megbilJták.
Hire ezzel csak öregbedett, Később a fEtiede1em arra iké!rte; ,gyújtSe ·OOs~,a
kol-astardklban és :isJro1áklban ta1álJha,tó 1lörténela:ni jelientőségű. o:kmá.nyQkat
és írja meg hazájáInak, ,P.omer~ánJak t~t. H<JSSzúévetkgyújtómun-
kája utáln 115118-<ban·jelent meg ,,PomeralliJa" c. lrop,yve, mely ma is becses
töriéne1rnii ifor.rásrnű. '

Bugenhagen JllÍIIloo éstreptowi barátai :iS anohfut o1vastáik: wtherkÖIlY-
veit. VilágG&Sá lett előM.iik a 4.örrvény és eValngéHrum :közötti ~bség, és
a hit áJ!tali való megígaeulás, tamitása. Eleilnit;e azt ,gondol'tá1k, hogy' Luther
régi egyházatyák nézeteit új.ítja fel, de ~ meggyóZJŐdtek! a:nról, hogy
i1lt egészen új dologról van szó. Hugemtagen Jáala; íl'lt iLuthemek, aki vála-'
S2lUl ,,A Ikeresztyén emoer szalbadsá.gáról'" Ílrt könyvét iküld~ el neki saját
kE;ZÚ:teg íll'tajálnJó 1SIOrdkkal,.Bugenhagen, magáévá tette Lueher tanítását s
egyik :barátjánatk ~a \1501-'OOn,36' éves kor~baJIl beíratkozotr 'a wirten-
bergi egyetemre. Míg LutheI' a wormsibilrodaIJn:ii gyűlésen, majd Wl8rtburg
váIrában időzött, Bugen!h,agen János. béJ~eI$ i~1@g~ kötött Melanchton
Fülöppel , ~,

. A' tudós tanítvány WilttenJbergben is csakhamar taJnmá lett. Szen.tíJrá&.
magyarázatarlibanmeggyőZJŐdé5Be} kléPviselte Luther taalítáSát iS, mmden ~
ton okd~lte .aIIlina:k:gyakPr1llti jelentőségét. !Előadásait különösen ezért sze-
rették. HialJiga:tói éreztétk, hogy hw;zájuk a sZerutír.ásban élő, ,teljesen ŐSZliinte,,
bölcs ember ISZÓL

(Még mielOtt 'bixtcis álJása lett volna, anegnlŐS<Ült,eJ$őül oa refOrmátoroik
kÖ7JÜL (1522:) ,

<lOO3i-'baalI, Luther tanácsára a witte!l1iber,gie!k lelkipásztorukiká hívták
, meg :II ezt a ihivatalát 35 éven At meg is taetotta. Két ízben is kínáltak nellci

püspökséget, <ie ,Ő tnem fogadta el. Ennyjretávol volt tőle :mmden hi~és
~~ás. MdIn~ JeLki~~tel~ hiísé€rgel srrolg,ált:. A pestis járváinJy
'lde]eIl mínden J~?as ~t a vax;agból, csak Luther, és Bugerihagen
maradta.kihelyulron A Wltten<betrgi, .gyjiletk:ezet minden egyes tagjával törő.-
dött. (MiIIlden betegét hűségesen látogatta. Egyszer derűs en 'beszéi,taJ1'!ról a
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~km.est.eru-ó1, aJlclt betegségében Isten igéjhél vigasrrl.aLt IS aM búcsúzásul
ezt mondotta: !Ha ~ógyulok, .igen fÍ1nlOmkalácsot sütök DOktor úrnak.
- .Bugenhagen. Já'IlOO prédíkácói világosak és gyakorlatiasak voltak. Ta-
pasztalt; iI1eveIó-l.e:tlmpásztor lévén jm tudta, mit. bírnak el' hallgatói és mi
van értelmi képességeik fölött. Spalatrn György fejedelmi titkár megbízá-
sából irt is útmutatásttapaszta1atlan prédikátorok. számára, Leírta, mikép-
pen kelJ. az alap.igéket fel()l9ZtaJni·és miJ.yan szempontek SZer:ilIlIt ~elL azokat
h irde1ln:i. .

EgyetemJi. előadásai. oa SzentírAs egyes küIlJYVeirol olly gyakorlatiasak
voltak, 1hogy lelki építőiratdk celjáina többször myomtatták őket. Isteofé-
lelem; emberszeretet, mélységes hit és sokat 1ia!pas'zJtaltkeresztyén élet sugár-
ZiUCIbelőlűk. .

Különös képessége volt a vezetésre .és szérvezésre. EzérlLuther őt
"Istem épitőmesterének" mevezte,.' HÍJre enessze fö1dire eljufutt és milIldenfelJé
hívták ae; evimgéHkus egyház rnegszervezésére. Hamburg, !Braunschweig,
Lübeck, Hildesheim, Hanmover városok, valamímt DáinJia, iHolsteiln és Pome-
rálnlÍJa tartományok kérték meg szervezőJl. S2lere!:etéve1, egyenességével, VIilá-
gos látásával msrsdenütt megIl(Ver1;e az emberek szívét, Bártkivel beszélt
vagy táJrgyalt, csaikham&' aköksönös b:iJzadom .l.égkőrebe IkerolItek.. Ez a
lelki bízalom á1ll1!lllrló maradt, erről tanúskodnak Bugenlhagen Já!llooInak a
.taliá1ik.ozásdk; utáln évelk múltém áll"l: levelei.~ő.k múlva is gondolt isme-
röseíre és 'imádkozott értük. Vol't Ibenne·vWam:i ,be~ eroo atyai. vonás;
olyaJll ember voLt, aki m;iJndenJtiJ:e gondol, alkli mindenlkill'llelk tud adni s aki-
rol .rn1Jnrltenild. úgy éraí, nogyérte ésnekí él. ~ oahűséges lelikipásZtori ter-
mészet tette öt a1Z észak-német ~dk ~ DálnIia egyházi szerve'1.Ójévé.
Hosszú hÓillla.polóig, néha e!SZtendők:iig taIrtÓ·egyházmerv€'2JŐ utalkat tett. .Ilyen-
kor helyettese Wdlt1;oober,gben maga dr. Luther .Mári<m volt.

.Égyházszerverd5 murekájábem hárem f,ő .sze!npolnst<lt igyekerett érvénye-
síteni. IMdmdenelőit a le~ ~ jól !képzett, Isten előtt felelősséget
viselö, 'hűséges lelkipászto1rokikJal kiválrutabetölteni. Továbbá: :iSkolák léte-
sítésén:fJálra.dozott az. Ujúság nevelésére, mel'yekJl}ecn .atZ isilro1aniestereknelk

. becsületes megélhetésük van, Végül ,~ kö~ak alapítását
szorgalmazta, .rnelytn.eik ellsőre!P.{lű f~ladlfl;ta a ~yek" özvegy~ árvák és
~tegek t:YilImo1Í:tásoa.Is1Jelnmek ISI'lJOLgáltakkor is, amiJlrOr gyülekezetek et,
országos vagy tartomáesví egyft1áJzakat és ~t ~ez.etts .a:m:ilk0«'meg-
~ta 'a gaWi>ságIj" s.wc~ és enkIö1asi.ál~t Jól megterveeett "ép~t-
lll1JéInyei"kiállották az ddók v:ih:alMift ..

.Lelik!i'Pászbo1"kodása., ~ időt 19éruyJő útj:ad, egyetemi előadásai mellett .
fI'l.ég arra is vQlt idejt; hQgy a Luther-'Bi'b1i:át kezébe adja atliIll3lk a népnek,
me.fylből ~tt az ún, "Pla1ltdeu1sch"tájsz,ólásban.

lA mu.nkábam. agyonhajszolt embert a' legsúlyosabban ériJntette 'lelki
atyjának és harrátjáalalk dr. Luther ;MáJrtorma,k ha1á1a·.lM6. február 22--én
Wlittenibergban ő végezte a temetést, A ilrortánsak azt írjá.k, hogy a fájda-
lomtól alig tuqott beszélni,

öreglSlége szomorú volt. Háborúk dúlták az országot. ,PolitiJkad ellenté-
tek f€S'ZJii11:siégé1benárlődt€ik.az emberek. SOk régibarártja cserben hagyta
s az egyetemi ifjúság sem értékelte. El'ete utolsó éveit teljes vísszavonult-
ságban- töltötte. 712éves ~orábaiÍl albl:mhagyta a pré<fikáJ.ást 15. Utolsó hónap-
jai alatti,mádlrozva.klésWlt oa házatérésre. A wi.~ reformátorok között .
a lElgJhOS>:ZJabblrort érte el: 713eseteridőt.

Val6ban!: IstooépítómelSlt~ volt. I .

Virág. Jenq
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Vidor MiklÓs:

A nép megvédi vezérét
(Részlet a "Budai Nagy Antal~J c. regényböl)

Alig verhette le a somtelki út sarát-porát csízmájáról Budai Nagy
Antal, máris a püspöki csapat tűnt fel Szucsák határában. Lassan lép-
tettek, nem hajtották a lovakat. A faluban mégis hamar kelt a riadalom.
Hiába esett túl Szucsák a dézsmaszedésen,sosem tudni, mikor oldják
ki harmadjára is a papzsák száját!

Vajdaházi Nagy Pál, mert ő járt a csapat előtt, Antal háza előtt
állította meg a lovát. Odavetette a kantárt egyik .Iegényének, s 'berúgta
az ajtót maga előtt. .

Ha bújt is, lapított az egész falu ilyenkor,két fej csak kikandított a
kerítések hasadékán. Bese Annáé, meg a szemközti soron, Csákány Fer-
kóé. S hogy meglátták, rémület hasított a szívébe 'mindegyiknek.

Azzal, akarha összebeszéltek volna, uccu a kertalji kiskapuhoz, ki a
házak háta felé, nehogy a katonák meglássák!

Fényes nappal volt, de Antal otthon heverészert. Eltörődött, ráfért,
hogy kinyújtózzék kicsit a Ióéán. A zajra felkapta magát s rácsodál-
kozott vendégére.

- Isten hozott, atyámfia, Vajdaházi Nagy Pál. .
Hozott is, gyüttem is - válaszolta mogorván. Zavarodottság ült

arcán, kelletlenül folytatta. - Ne örülj jövetelemen, Budai Nagy Antal.
Rossz hírt hozok. Vendég érkezett az éjszaka Monostorra. Márkiai Jakab
atya. Tégedet keil elébe vigyelek, mégpedig nyomban.

Antal kővévált a szóra. Úgy van az, ha százszor is megforgatta ma-
gában azt a pillanatot, amikor így vagy úgy,. lecsap rá a sors, most, hogy
itt volt, mégiscsak megbökölt. előle. .

. Menekülni! - villámlott át rajta. Az ám, de hová, merre? Sejtette,
nem egymagában érkezett Vajdaházi.

Márton vizért ment a kútra, s most széles sietséggel dobbant be
közéjük. Hozta befelé Antal gondolátának másik felét.'

- Lovasok állnak a ház előtt... - kezdte. Amikor észrevette a
vendéget, nyelte volna már visszafelé a szót,

A három férfi némán állott szemközt egymással. Antal felelt neki.
- Érettem jöttek.

Márton marka görcsösen összerándult. Féltette is már Antal, megüti
még a lhadnagyQt cikkanó dühében. De nem. Hamarabb zuhant végig
izmain a döbbenet józansága. Antal hellyel kínálta vendéget.

- Aztán mi a vád ellenem?
- Nem támasztják azt katonaember füléhez. Hanem, aki Már-

kiai Jakab kerestet, könnyen kitalálhatja.
- Eretnekség?
A hadnagy rábólintott.
- Hiszed-éte azt, Nagy Pál? .,
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- ttiszem-é,nem-é, nagyon mindegy az tenéked. Parancs kö],
kísér] elek Monostorra.

- S ha úgy lenne, ha eretnek lennék? Mit vétek azzal püspök úr,
meg vajda uram ellen? .

- Irtani kell az eretnekeket. Ördöggel cimborálnak. Káromolják az
Istent. Meg a népet lázítják.

Ráhibáztál, atyámfia, Vajdaházi Nagy Pál. Ez izgatja a püspök
urat, meg a vajdát. Nem az Úristent féltik ők! Bánják is azt, hisznek-é
Istent az árvák! Más az ő vétkük, hogy nem tartják hátukat baromállat-
módján a.korbács alá. Hogy a követelőző kard elébe öklüket reccsentik.
ha egyebük nincsen! Pedig az igazság elibe égigérő máglyát is hiában
emelnek! Az elégületlenség meg nem attúl támad, hogy néhányan ma-
gyarul olvassák az írást, sem nem attúl, hogy egy-két száz szájhoz emeli
a kelyhet áldozáskor. Ne fosztogassanak, ne szedjenek háromszor, meg
négyszer dézsmát - ne verjék a népet görbe bottal úrdolgára, hogy
irigyért munkálkodjék a másokéban! Akkor majd nem támad lázongás.

- S úgy véli Márkiai Jakab, egyszeriben jó lesz aztán mínden, ha
engemet máglyára hajt? Mit vétettem én őneki? Talán hogy együtt élek
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a jobbágynéppel. s véle egynek vallom magamat is, nemesember lé-
temre? Avagy, mert hogy becsülnek is? Ha becsülnek; csak magasabbra
hág elemésztésemen a gyúlölet!

S csodák, csodája! Vajdaházi Nagy Pálból kifüstölög a keserűség:
-- Iszen tudom én azt, testvér! Nem is háborgatnálak én, csak ne

az apátur kardja lógna az oldalamon - s haragvón rázza meg kardját.
Röstelli küldetését, húzódozik tőle. Csapatostúl rontani egy szál véd-
telen emberre! Hanem a kötelesség, a kenyér ...

- Mitévő legyek? - mormolja maga elé. - Ha parancsolták ...
S egyszeriben bennszakad a- szó mindhármukban. Mi ez? Zsivajgás,

lárma a kapu felől. Aztán egy éles, forró dühtől elcsukló hang.
- Dejszen egy sem viszi ki hasában a bélit, csak hajaszála gör-

büljön! - Hisz ez Csákány Ferkó, ismeri föl Márton.
Rá morajló, fenyegető hangok.
Míg Vajdaházi. Budai Nagy Antallal időzött, Bese Anna, meg Csá-

kány Ferkó megtette a magáét. Lopakodva, a kertek alatt' bejárták a
falut, vijjogva a vészhírt:

- Nagy Antaira fenekednek a gazok! El akarják hurcolni! El-
emésztenék!

-r-r- De már azt nem hagyjuk! - visszhangzik rá itt is, ott is.
S a férfiak csépre, 'hadaróra kapnak.
- Nagy Antal kell nékik? 'Már nem lehet maradása a szegény em-

bernek ezen a világon? S annak sem, aki jó szót vet neki?
Haragos dac izzik föl a férfiakban.
-- Lám, ő nem hagyta elveszni Mártont!
- Öreg Csákányért helytállt a robotban !
- Mi sem engedjük!
Ki kapával, ki csak a sarokbavetett görbebottal, gyűlik a nép Nagy

Antal háza elé. Jócskán sorakoznak már. Villogó tekintetek röppennek
a katonák felé.

- Mit ólálkodtok itt? Eredjetek dolgotokra! - förmed rájuk egy
forradásosképű, nagybajszos legény.

- Nékünk- dolgunk itt vagyon! Ez a mi feladatunk!
S egy magából kikelt, fékevesztett bődülés: - Táguljatok innét,

cifra bitangjai, vagy mocskos pofátokba szakasztjuk a szót!
Micsoda? így még nem merészelt _jobbágyember püspöki katoná-

val szólani. Már fordul is arra a legény - s Csákány Ferkót ketten is
tartanák vissza, ha lehetne! De már röppen a kő s ott koppan el a lovas
fején. A gyerekkel a hét ördög sem bírnal

Kardok szöknek kia hüvelyből, de amott már magasban lobognak
a kaszak. S Csá'kányFerkó olyan átkokat szór fennhangon a pribékekre,
hetvenhetedik űkapjuk is forog a sírjában.

A katonák jónak látják, alább adni. - No csak lassabban '" -
dörmögi egyik, s táncoltatja már kifelé lovát a tömeg karéjából.

Már behallik a szó a házba is. Vajdaházi érzi, hogy forró lehet a
földodaki. -Egyre csak azt ismétli: - Ha parancsolták ...

- Ha nem leltél vón idehaza? Ha elbujdokoltam Volna?
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- Parancsot nem szeghetek meg úgy sém. Megkerestelek volna.
- Nagy az ország. Egy szem búzát a kazalban ...
- Akkor többen j ártunk volna éretted ... Sokan. .
- S ha elbújdokolnék mégis?
- Jelenteném ... .
A ház előtt kitőrésre buzdít már a vihar. Egy-egy dühödt hang be-

csap a falak közé is. - Hijj, aki Krisztusa van, elhordjátok magatokat,
szeméten termett siserehad !

Márton elégedetten dünnyögi: - Nem hagyják ám a szucsákiak
Budai Nagy Antalt.

Antal is elmosolyodik.
- Nem lesz könnyű dolgod a parasztokkal. Vajdaházi Nagy Pál.

Neked is jobb lesz, ha elbújdosom. '
Figyelnek kifelé. A vihar orkánná dagadt. A hadnagy biztonságo-

sabban érezné magát lova hátán. Kiböki végtére:
- Még elbújdoshadsz, Budai Nagy Antal.
Feláll. Int Mártonnak, kövesse. S nagy gondokkal vállán, meggör-

nyedve lép ki a ház elé. Hangosan szél hőködző legényeinek, hogy a nép
is jól hallhassa:

- Későn jövénk. Nincsen már itt, elbújdokolt,
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Kálvin evangélikus szemiilel
_ SZüLET~SE 450. ~VFORDULÓJÁRA -

ISTENNEK ÁLDOZOTT ÉLET

Két férfi ül. szemben egymással, .
egy genfi vendégfogadó szerény
szobájában, Egyikük nyúlánk, fi-
nom arcvonású fiatal ember, aki
testvéreivel úti pihenőt tart ebben

nom német földre, hogy ott végre
elmélyedhessek az Ige tudomá-
nyában, amiért most Noyont, szü-
lővárosomat, és francia hazámat is
elhagytam." Fejét rázza a másik:
"Utad végére értél. Munkatársra
van szükségem, nem nélkülözhet-

a városban. A másik férfi Genf
város lelkésze. Szenvedélyes, kí-
méletlen szavú igehirdető, akinek
- sok küzdelem árán - csak
nemreg sikerűlt városát a refor-
máció útjára vezetni.

Farel.- a- lelkész, éles hangon
fordul a feszülten reá figyelő fia-
tal emberhez: "Hallod-e, Kálvin
úr, a könyved is tanúsítja, hogy
Isten a te lelkednek megadta azt
a .rendteremtő erőt, amely rendet
hozhatna ebbe li káoszba!" "Mit
jelentsen ez? Nem hallottad ter-
veimet? Nékem- tovább kell utaz-~

5 Evangélikus Naptár

lek." A vita egyre szenvedélye-
sebbé válik, villogva vágódnak
egymásnak a szavak szíkrázó pen-
géi. Végül Farel felindultan ezt
kiáltja Kálvin felé: "Nyugalmat
kívánsz tanulmányaidhoz, mon-
dod? Küldje hát Isten az átkát a
te nyugalmadra, ha úgy elmész
ínségünk mellett és kikérülsz min-
ket, rnint az a lévita Jerikó és Je-
ruzsálem között, akiről Urunk
olyan megveréssel beszél!"

És Kálvin maradt Genfben. Fel-
áldozta áhított terveit, nyugalmát
és békességét, hogy az úr 1536.
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esztendejében beálljón il nyugha-
tatlan város reformátori átformá-
lásának nehéz munkájába. Ez volt
Kálvin első nagy áldozata a hit
engedelmességének oltárán.

Genf nem sok idő múlva elűzte
két lelkészét, mert polgárai nem
tudtak megbarátkozni a kemény
egyházi fegyelemmel. Kálvin
Strasbourgban talált új otthont,'
egy francia menekült honfitársai-
ból alakult kis gyülekezetben. Itt
végre békességben dolgozhatott,
nyugodt gyülekezeti körülmények
között, és neki láthatott az írói és
bibliai tanító munkának is. A gen-
fiek hamarosan megbánták ese-
lekedetüket. Kálvin először így ír
erről egyik barátjának: "Genfue
menjek, hogy jobb dolgom legyen?
Miért ne in'káJbb egyenesen a ke-
resztre? Jobb lenne egyszerre
meghalni, mint mindig újbólgyöt-
rődni a kínpadon." De aztán a
genfiek sürgető hívására újra vál-
lalja! a ,;kínpadot". Nem szűnik
meg küzdelme a genfi vezetőkkel.
tanácsosokkal.

Hat évvel visszatérése után tör-
tént. Ellenfelei újra megerősödtek,
a polgárság két táborra szakadt. A
városház elötti téren összeverődött
nagy sokaságban már kardokat
rántottak, a vérontás elkerülhetet-
lennek látszott. Egyszerre csak egy
szikár alak tűník elő a felbőszült
tömegben és odaveti magát a két
tábor közé: "Az istenre kérlek,
kezdjétek rajtam, ha vérnek kell
folynia!" Me~baJbonázva mered-
nek rá; a kardok lassan vissza-·
csúsznak hüvelyükbe és lecsende-
sedik a kitörni készülő vihar. Kál-
vin pedig rögtön ez után a jelenet

.után a városházán, ellenfelei köz-
pontjában, hatalmas ostorozó be-
szédet tart. "Itt paráznák és más
effajta emberek adnak nekünk
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dolgot. Arcunk verítékével fára_
dunk anélkül, hogy előbbre jut-
nánk . .. Isten dicsősége legyen fő
gondunk, hogy azok a 'bűnök is el-
nyerjék büntetésüket; amelyekkel
az emberek általában nem sokat
törődnek. Azért mondom ezt; mert
a lopást, gyilkosságot és rablást,
melyek embereket megkárosita-
nak, gyakran szigorúan megbün-
tetík; de a paráználkodást és há-
zasságtőrést, iszákosságot és Isten
neve káromlását eltűrik, mintha
ezek megengedett,· büntetést alig
érdemlő dolgok lennének! ... Gon-
doskodjunk róla, hogy akik az
evangélíumot hallják, szent élettel
meg is bizonyítsák keresztyénsé-
güket . '. Senki se remélje, hogy
büntetlen maradhat, mert a legelő-
kelőbbek is alá vannak vetve a
törvénynek. Nem szabad külön-
böző megítélést ésegyenlőilen
mértéket alkalmaznunk! ... Isten
hatalmát akarjuk oldalunkon
tudni ?Akkor egyszeruen követ-
nünk kéll azt, amit O akar. Min-
denekelőtt ahhoz az alaptételhez
kell ragaszkodnunk, hogy az e.gy-
ház reformációja az O kezemun-
kája." Sujtanak, szívekbe hasíta-
nak Kálvin' szavai és újra győz
ellenfelein. Tizenegy évvel genfi
rnűködésének megkezdése után,
1547-:benáll ebben a küzdelemben
és .benne is marad szinte halála
napjáig. Isten ügye a fontos és az
evangélium, nem az ő beteges tes-
tének nyugalma, nem az ember.

Ezért tiltja meg halála előtt,
hogy sírját megjelöljék, arraemlé-
ket állítsanak. így is történt. Teste
ismeretlen helyen porlad Genf
földjében. Küzdelmes, szolgálat-
ban elégett életéből értjük meg
pecsétcímerének jelképét, . amely
egy szívet tartó kéz, és a hozzá
tartoz,p jelmondatot: "Néked áldo-



zott szívet hozok Eléd!" A svájci
reformátor élete - engedelmes-
ség, Istennek áldozott élet.

"EGYEDŰL '
ISTENÉ A DICSÖSÉG!"

Ez a változatos, küzdelmes élet
hatalmas életművet rejt. A kálvini
életmű szélességéről iratainak a
reformátorok műveinek sorozatá-
ban megjelent 59 testes kötetéből,
leginkább talán leveleinek nagy
tömegéből kapunk képet. lrásma-
gyaiázati munkái és" prédikációi
szinte az. egész Szentírást feldol-
gozzák. De ennek az Istennek ál-
dozott életnek igazi gazdagságáról
és mélységéről mégis az a műve
vall a legigazabban, amely együtt
növekedett vele, az 1536-05első ki-
adás vékony kötetéből az 1559-es
kiadás négy könyvéig. Ez a műve
"A keresztyén valláso rendszere"
(Institutio christianae religionis).
Mindaz megtalálható benne, amit
Kálvin neve jelent. Foglalata ige-
hirdetésének, tanításának, roppant
gazdag, rendszeres gondolkodásá-
.nak, s egyben a legjelentősebb
dogmatikai munka Schleierma-
cherig a reformáció egész terüle-
tén (Luther nem írt az egész ke-
resztyén tanítást összefoglaló mű-
vet).

Kálvin főműve tanúsítja az
alapvető igei egységet a reformá-
torok között. Mélyen bíblíkus mó-
don fejtegeti a reformáció közép-
ponti tanítását a kegyelemből,
Krisztusért való megigazulasról, a
bűnbocsánat evangéliumáról, és
alapozza meg a Krisztus Urunk
hármas tisz1jségéről (próféta, fő-
pap, király) szóló tanítást. Hatal-
mas erővel szól az élet megszen-
teléséről a Krisztussal való közös-
ségben és 'az egyházról mint a tu-
datos hívők aktív közösségéről. A

5*

"kálvini keresztyénség' jellemző
vonása ez a2J erkö~csi aktivitás:
Isten dicsőségéért, .uralmának ér-
vényesüléséért síkraszállni az egy-
házban és a világban, a hívők kö-
zösségéből kiindulva áthatni a vi-
lági élet minden területet a ke-
resztyén élet tanúságtételével. Soli
Deo gloria! Egyedül Istené a di-
csőség! - ez az ember és a világ
életének végső célja. Ebben a
mondatoan foglalható össze Kál-
vin tanításának veleje.

Több ponton azonban világosan
elkülönül iLuthertől, kilZőnl úton
jár a svájci reformátor. Máskép-
pen látja Isten törvényének szere-
pét a kersztyén életben: jobban
középpontba állítja és összekap-
csolja Isten 'kegyelmével. Ennek
aztán egyfelől az Oszövetség na-
gyobb szerepe. másfelől az egy-
házfegyelemre tett nagyobb nyo-
maték a következménye. Az utób-
binak sajnálatos kísérője Servet
Mihály megégetése és a genfi "ta-
nítási perek". Eze'k azonban nem
a 'kálvini janításböl következnek,
hanem szomorú korjelenség,
amely alól Kálvin sem tudta ki-
vonni magát. A másik sajátossága
Kálvin reformációjának a kettős
predestináció tana. A kegyelmi
predestinációt, tehát az egész em-o
Bervilágnak Krisztusban történt
eleve-kiválasztását, vallja a mi
egyházunk is. Kálvin azonban
egyeseknek öröktől fogva az üd-
vösségre történt ikiválasztását,a
hitetleneknek pedig öröktől fogva
a kárhozatra rendelését tanítja.
Választóvonallá lett végül a refor-
máció két ága között az úrvacsora-
tan is. Kálvin itt is az a "diagonál-
teológus" (J. Bohatec), aki Zwingli
racionalizmusa {emlékvacsora) és
Luther radikális il:l~blicitása(Krisz-
tus teljes, testi-lelki jelenléte) kö-
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. zött a középutat keresi, krisztus-
nak lelki jelenlétét tanítja az úr-
vacsorában a hívők számára. Meg-
győződésünk szerint Luther ezek-
ben a kérdésekben jobban ragasz-
kodott a Szeritírás egyszerű, sok-
szor értelmünket botránkoztató
üzenetéhez.

Ezek és más eltéresek sem ho-
, mályosíthatják el azonban Kálvin

életművének nagyságát. Igaz, ő

inkáblb folytatója a reformáció-
nak; a "második reformátori nem-
zedékhez" tartozik, aki sokban
már Luther hatalmas úttörő mun-
kájára támaszkodhatott (Francia-
országban kezdetoen "luthériens"-
nek nevezik a reformáció híveit).
Luther maga többször elismerően
emlékezett meg Kálvin iratairól.
Kálvin viszont egyetlen Lutherhez
írt levelében őt "a keresztyén egy-
ház pásztorának" és "az Úrban
nagyrabecsült atyának" nevezi;
mindig elismeri reformátori el-
sőbbségét, ha sok míndenben más
úton is járt. Isten reá bízta azt a
feladatot, hogy a reformáció mű-
vét tovább vigye Európának egy
másik részében.

AZ ELVETETT MAG
GY{)MÖLCSÖTTEREM

A genfi reformációi emlékmű-
vön Kálvint három reformátortár-
sának, Fare1nek, Bezának és
Knox-nak alakjai fogják közre. Ez
is jelzi, hogy mellette a munka-
társak egész sora állt. Nem volt
olyan magányos küzdő, mint Lut-
her. Az is megadatott néki, hogy
még életében megláthassa az elve-
tett mag gazdag gyümölcstermé-
sét.. Ö Franciaország igazi refor-
mátora, ahová a svájci területről
az üldöztetések közt is átsugározta
az evangéliuni világosságát, Alba
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herceg véres elnyomása Sém aka-
dályozhatta meg, hogy Belgium és
Hollandia akkor még egységes te-
rületén erős református egyház
keletkezzék. 'l1:lénk kapcsolatot
tartott és levelezésben állt a refor-
máció angliai híveivel, majd tanít-
ványa, Knox János, Skóciában
juttatta diadalra a reformációt,
Kálvin hatása, különösen Luther
halála után, kiterjed a német te-
rületek egy részére is .(Heidelbergi
Káté), Lengyelországra, melynek
királyával levelezésben áll, és Ma-
gyarországra, ahol Európa legke-
letibb református egyháza vert
gyökeret. A pápai és Habsburg-
ellenreformáció véres támadásai
között a középeurópaí evangélikus
területeknek sokszor jelentettek
erős hátvédet Európa nyugati fe-
lének erős református népegyhá-
zai; viszont ezek is sokszor kaptak
támogatást, lelki erősitést a lut-
heri reformáció országaiból.

Kálvin életművét méltatva nem
szalbad végül megemIítetlenül
hagynunk azt sem, hogy ő maga a
keresztyén egység híve volt, aki
nagy erőfeszítéseket tett .az egy-
ség és békesség létrehozására a
reformáció egész területén. Az
ÁgostaiHitvallást - Melanchthon
által enyhített formájában - a
magáénak vallotta. és a regens-
burgi vallási tárgyalás alkalmával
alá is írta. Az egység megvalósí-
tása azonban - bár ez is jelentős
eredmény volt - csak a zürichi ek-
'kel, Zwingli híveivel sikerült.
Szimbolikus jelentőségű tény,

.hogy az ökumenikus világmozga-
lom központja ma az a város, ahol
Kálvin működött és amelynek
földjében teste jeltelenül pihen ..

Dr. Nagy Gyula



100 évvel ezelött küzdött egyházunk
a császári patens ellen

A Habsburgok évszázadokon át legfőbb szövetségesüknek a kata-
Irkus egyházat tekintették. A Habsburgok 'szájaíze szerint beszélt
Kollonieh Lipót Ib:úbornokés kancellár, amikor kijelentette: "Magyar-
országot németté, koldussá és végül katolikussá teszem." Hazánk elné-
metesítése, gyarmati sorba süllyesztése és katolizálása egyazonos
programba tartozott. Viszont éppen ezért jelentette a magyarországi
protestantizmus a nemzeti eszmék pártolását, 'a függetlenségi és szabad-
ságharcokkal való rokonszenvezést, általában - Bécs szemében - a
rebellisséget, forradalmiságot. Ezért működött olyan kegyetlenül a po-
zsonyi és eperjesi vértörvényszék, -ezért küldték gályarabságra a pro-
testáns lelkészek csoportjait. Ezért folyt még később is "vértelen" el-
nyomás a protestantizmus irányában.

Az.1848-49-es szabadságharc megmutatta Bécsnek, hogy a magyar
protestantizmus újra együtt érzett a forradalornmal, sőt együtt érzett a
Habsburg-ellenes törekvésekkel a katolikus alsópapság is. Ez a tény
késztette a szabadságharc leverése után a Habsburg-rendszert arra, hogy
egyházpolitikájában - a régi úton ug'yan. de - új intézkedéseket
hozzon. '

A hírhedt Bach-korszak felelevenítette az -összes régi Habsburg-
törekvéseket az egységes császári Ibirodalom németesítését, hazánk gyar-
matosítását illetően. Az állandó forradalmi veszéllyel szemben biztos
barátra volt szüksége, s ezt régi kípróbált szövetségesében, a katolikus
egyházban vélte megtalálni. 1855-ben Ferenc József konkordátumot
(egyezséget) kötött Rómával. Ebben messzemenő jogokat biztosít a
katolikus főpapságnak az alsópapsággal szemben. Atadja a közoktatás-

• ügyet a katolikus egyház kezébe, illetve ellenőrzése alá. Minden tekin-
tetben kielégített szövetségest akart nyerni a magas klérusban, hogy
azután az hűségesen támogassa Bécs céljait.

'A protestantizmust is be akarta fogni Bécs a maga szekerébe. A
porosz királyság protestáns államegyházában látta Ferenc József azt a
példát, hogy a protestantizmusból is lehet trónhoz hű egyházat faragni.
Igaz ugyan, hogy a katolicizmus volt évszázadok óta a Habsburgok
államegyháza, de Bécs arra számított, hogy aprotestantizmusból
amolyan "másodosztályú" államegyházat lehet kihozni. Ebben az időben
az egyházak általában hű támaszai voltak a trónoknak. Az orosz cárok
a pravoszláv egyházat, az angol kírályok az anglikán egyházat, a skandi-
náv királyok az evangélikus egyházat, a spanyol és olasz királyok a
katolikus egyházat építették be rendszerükbe államegyházi formáiban.
Eszerint a sablon szerint akarták a Habsburgok a protestantizmust is
államegyházzá tenni, természetesen a katolicizmus elsőbbsége mellett.

Ferenc József porosz mintára akarta átszervezni a magyarországi
protestáns egyházakat. A porosz király 1835-ben rendelettel tette kőte-
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lezővé az Alsó-Rajnavídék és Westfália számára azt a "rheinisch-west-
falische Kirchenordnung"-ot, amely az. 1817-1benelrendelt porosz állam-
egyházi unió mintájára 'készült. Ennek az a lényege; hogy a porosz
államegyháznak egyre jobban hozzá kellett simulilia az aJbszolutisztikus
porosz királyi hatalomhoz. A Bach-korszak ellenforradalmi helyzetében
Bécs a porosz királyok szélsőreakciós egyházpolitikájáttelkintette minta-
képnek. Mint ahogy általában a porosz militarista rendszer volt Ferenc
József eszménye.' . ,

A szabadságharc leverése után egyházunk négy püspökét. Haynau
császári helytartó 1850-lben megfosztotta hivatalától, .Haubner Máté,
Pákh Mihály, Szeberényi János püspököket pedig ezenkívül még bör-
tönre is ítéltette, egyhazunk örrkormányzatat felfüggesztette, gyűléseit
betiltotta, egyházunkat az evangélikus lelkészek sorából kinevezett négy
császárhű "szuperintendensi admínisztrátorral" vezettette, akik igen
jelentős készpénz fizetést kaptak Bécsből., .

Ebben az állapotban érte egyházunkat Bécs egyházrendezési terve,
amelyet 1856-ban megküldött valamennyi evangélikus és református
egyházkerületnek tárgyalás végett. Noha az egyházkerületek egyhan-
gúan tiltakoztak a felülről, .császári rendelkezéssel bevezetendő újszerű
és egyházunktói idegen egyházszervezet ellen, Ferenc József 1859. szep-
tember J-én pátens, tehát császári parancs formájában, kötelező erővel,
kiadta ezt, az új egyházszervezeti rendszert, amelynek a következő
napon már meg is jelent a miniszteri végrehajtási utasítása.

Mindebben az volt az alapvető sérelem, hogy a pátensben megje-
lent egy császárí-kírályí államegyház képe, amelybenaz uralkodó ön-
magában abszolút törvényadója az egyháznak. A pátens például elren-
delte a meglevő négy egyházkerület helyett hatnak az alakítását, Pest,
Pozsony, Sopron, Eperjes, Szarvas, Újvertbászszékhellyel.Ez magában
véve helyes intézkedés is lehetett volna, de hogy császári paranccsal
így lehessen az evangélikus egyház szervezeti életét átalakítani, az hal-
latlan merénylet volt egyházunk önkormányzata ellen. Joggal hivat-
koztak egyházunklban arra, hogy csak a zsinatnak van ilyen joga, az
uralkodónak csak legfőbb felügyeleti joga van 'az egyházak felett, de
ilyen aktív törvényhozói joga nincs és nem is volt. Ehhez hasonlóan
avatkozott bele Ferenc József egyházunk életébe piás téren is. Apátens
tele van olyan intézkedésekkel, amelyek idegenek egyházunk évszáza-
dok során kialakított jogszokásaitól.

Méltán indult meg országos felháborodás a pátens ellen. Az első
nagyobb szabású megnyilvánulás a késmárki tiszakerületi közgyűlés
határozata volt. Zsedényi Ede felügyelő és Máday Károly lelkész voltak
a kerületi közgyűlés vezérszónokaí. A közgyűlés írásban kérteaz ural-
kodótól intézkedései visszavonását és egyházunk ősi jogának elismeré-
sét. A válasz az volt, hogy Zsedényit és Mádayt perbe fogták, börtönre
ítélték. ,

A pátens elleni tiltakozás azonban nem volt osztatlan egyházunk-
ban. A magyar földbírtokos-dzsentrí I'étegegyházvezetése elleni tilta-
kozásul a nemzetiségi vidékek lelkészei inkáJbb a Habsburg abszolutíz-
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musra akartak támaszkodni. Elfogadták a császáripatenst s annak alap-
ján szervezték at a gyülekezeteket. Ilyen módon egyházszakadás követ-
kezett be, amennyiben megalakult a pozsonyi patentális egyházkerület
és pár hónapig működött az újverbászi szuperintendencia is. A gyü-
lekezetek között meghasonlás jött létre. így például a budapesti magyar
és német egyházközség az autonóm egyházhoz tartozott, a szlovák egy-
házközség ellenben a patentálís pozsonyi egyházkerülethez. Pozsonyban
ugyanakkor fennállott az autonóm egyházkerület is.

. A helyzetet némileg enyhítette a közfelháborodás hatására kiadott
1860.május Iő-ikí császári rendelet, amely részben visszavonta az intéz-
kedéseket, de a pozsonyi patentálisegyhátkerület az autonóm egyház
mellett, egészen az 1867-es kiegyezésig fennállott.

Egyházunk patens elleni küzdelmének a lényege a Habsburg-hata-
lom önkényuralmi intézkedésének a teológiai és egyházi eszközökkel'
való elhárítása. Az igazság annyira nyilvánvalóan egyházunk mellett
volt a császári zsarnoksággal szemben, hogy el nem maradt a jogos
győzelem. Az egészben csak az volt sajnálatos, hogy a pátens körüli
küzdelem jogászi gondolkodással .telítette meg egyházunkat. Azokat,
akjk apátens mellé álltak, a magyar földbirtokos-dzsentrí réteg egy-

'házi hatalma elleni tiltakozás vezette az abszolutízmushoz, Viszont a
pátens elleni 'küzdelem megerősítette a jogászi, világi gondolkodású föld-
bírtokos-dzsentrí réteget egyházkormányzati hatalmában. Ez" később
számos nehézség f()iT.sa lett. A legjobb megoldás az lett volna, ha a
pátens és egyben as "abszolutizmus elleni küzdelem a hívő nép töme-
geire támaszkodott volna. Mégis jó szelgálatot tettek egyházunknak és
hazánknak azok, akik elháMtQtták az abszolutizmus által felszított ve-
szedelmét.

Dr. Ottlyk Ernő

I

Keményen markolja a fejszét az öreg ács tíz ujja., I
swhan a vas, villanva lecsap, repül a forgács. . jll

Közbecsattan egy szerekce s keményen, büszkén szcpordzzc:
zuhog a friss erii, sír a fa, sír a szerszám.
Nem hallja ezt az asszony, kerek kő fölébe hajlik ,
s zihciZását a kézimalom éneke zúgja túl. "II,!"

De ha -most mégis odapillant, betölti szemér
a hajnali láng, melybomlott haját arannyal koszorúzza, "1
visszacsillan .az izzadságban fürdő férfihomlokokról
és csupa tűz lesz Fia kezejeién, amelyen I
az eltévedt balta piros gyöngyöt fakasztott. Il

Bodrog Miklós
'-_._--'---~--~"-'------'-----'-'-------'--~'~~--~-'----~_._----_._---_.-.~-_._._--_...•-.-~---_.

--Názáreli műhely
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Magyar evángélikus bibliaiordHas keiszai ewei élelaH
II. Rákóczi Ferenc szabadság-

harcának elbukása után a császári
kormány egyre szerosabb ellen-
őrzés alá vette nemzetünk életét.
Kiterjedt figyelme a protestáns
egyházakra is, Ezek életét nehezí-
tette az is, hogy egyre nehezebben
jutottak bibliákhoz. Reformátusok
és evangélikusok egyaránt a Ká-
rolyi-brblíát használták, ennek
azonban a példányai ritkák voltak.
Kínyomatni itthon nem engedték,
a külföldön nyomott példányokhoz
pedig alig-alig lehetett hozzájutni.
A határvámokon egy embernek-
egy példánynál többet hosszú ideig
nem volt szabad behozni. Közben
egyre inkább érződtek a Karolt-
fordítás hibái is. Komáromi Csip-
kés. György debreceni református
kollégiumi tanár a tiszántúli refor-
mátus egyházkerület megbízMából
1685-ben új fordítást mutatott be,
amelyet azonban csak 1718-ban si-
\{erült a hollandial Leidenben ki-
nyomatni. Ennek a kiadásnak ha-
zahozott példányait azonban lefog-
lalták és Barkóczy Ferenc kassai
püspök 1754. november 5-én
Egerben azokat mind elégettette.

Közben az evangélikusok is tet-
tek kísérleteket, hogy gyülekeze-
teiket ellássák új bibliákkal. Bél
Mátyás pozsonyi lelkész gondos-
kodásából Lipcsében 1727..,benki-
adták az Újszövetséget, idehaza
pedig lelkészek új bibliafordításori
dolgoztak. Torkos András győri
lelkész lefordította az Újszövetsé-
get s bár a nyomdába szánt kézirat
illetéktelen 'kezekbe kerülve elkal-
lódott, a kézinat másodpéldányát
sikerült külföldre juttatni és Tor-
kos András fia, Torkos József azt

1736~ban Wittenbergben ki tudtá
nyomatni.

Ugyanabban az évben, amikor
Barkóczy Ferenc Egerben a nagy
bibliaégetést rendezte, jelent meg
a szászországi Laubanban egy új
magyar Újszövetség-fordítás a
szerzők megnevezése nélkül. "A
mi Urunk Jesus Krístusnak Új
Testamentorna most Görög nyelv-
ből újonnan Magyarra forditta-

. tott, ésnémel1y világosabb érte-
lemre s lelki épületre szolgáló
magyarázatokkal. és [egyzésekkel:
azon kívül, rninden könyv és Le-
vél eleibe tétetett hasznos út-mu-
tatással, és közönséges elöl-járó-
beszéddel kí-botsáttatott'' - ol-
vassuk a címlapon. A címlap előtt
szép rézmetszet a Ménnyei Főpa-
pot ábrázolja a hét gyertyatartó
~ö~9tt. (Jel. I, 12-20.) alatta a
magyar ~rr~J es JeL: 22, 12.
szövegével.
f ,fordítás Bárány Gyö'rgy és fia,

Barany János, valamint Sertoruss
János munkája. Minü ismeretes,
Bárány György sárszentlőríncí lel-
kész és a tolna ..•baranyai esperes-
ség megszervezője, fia J.ános fel-
péci lelkész és szuperintendens,
Sartorius pedig nemesesői lelkész
volt. A munkát munkaközösségben
- valószínűlegegyházi megbízás-
ból - készítették, aminthogy egy
1750-ben tartott lelkészi munka-
közösség elhatározta az Úszövetség
lefordítását is. Ez utóbbit azonban
már nem tudták megjelentetni.

A fordítás az elődök munkájára
támaszkodott, "kiváltképen boldog
emlékezetű Torkos Andrásét" tar-
tották szem előtt. A fordítók tud-
ták és látták, hogy "az eddig való



munkák (t. t. bibliafordítások) olvasó sokszor csak kivánesiságát
meg a jobbíthatatlanságnak dí- akarta kielégíteni vagy mások el-
cséretét el nem nyerték". Ezért a len .használta fel, amit olvasott.
fordítók eredetileg "csak a textust Evangélikusok azért olvastak az
akarták megjobbítani és némely írást, hogy benne megtalálják
helyekre, a tudatlanok számára egyházuk 'tanításának igazolását,
két-három szóból álló magyarázá- reformátusok és katolikusok is a
tot tenni". Azonban főként amikor maguk igazát keresték benne és
a nyomdai munka lassan haladt igyekeztek az frásszavát egymás
előre,sőt ideiglenesen valószínűleg ellen fordítani. A Bárányék for-
meg is szakadtva munka kiszéle- ditása ezért hangsúlyozza az elő-
sedett: "A két utolsó evangyélistá- szóban: "Kiki a Szeritírás olvasá-
kat, és az Apostoli Cselekedeteket sának főcéljára jól vigyázzon:
még egyszer által olvastuk és .sok hogy a, Szeritírást ne olvassa csak
helyekhez bővebb magyarázatot szokásból, ne is mulatságból, az
ragasztottunk, a két első evangyé- abban foglaltatott szép históriák-
listákban esett fogyatkozást a tol- nak kedvéért vagy hogy azokból
daléleban valamennyire kipótolni nagy. tudományokat szerézzen ...
igyekeztünk," olvassuk az vagy hogy abból haszontalan kér-
.Elől-járó-Beszéd't-ben, Hasonlóan deseket másokkal való vetekedésre
bővítették ki az apostoli levelek vigyen". Ezért "a Szeritírás olva-
magyarázó jegyzetelt is. így ala- sásához - mint hallgatásához is,
kult ki ez az Újszövetség-fordítás, - nem kell mosdatlan kézzel ... ,
amely a többiek közül kiválik az hanem buzgó imádsággal kezdeni,
egyes szentiratokhoz készített hogy az Isten nyissa meg az el-
ügyes és tartalmas előszavaival, a mét".
szöveghez fűzött számos magya- Hálás szívvel vesszük l,:ezünkbe
rázójegyzetével és az olvasó lelki- ezt a szépen és gondosan készített
ismeretét megszólító alkalmazás.. régi fordítást. Tanúskodik arról,
sal, - a "haszonra fordítás't-sal. hogy egyházunk mennyí gonddal
Két térképet is találunk 'benne: és szeretettel adta' annak idején
egyik a Szentföldet ábrázolja, a
másik Pál apostol missziói útjait gyülekezeteink kezébe a Szerit-
szemlélteti. írást: ez a reformáció egyik leg-

A Szentírással régente is sok- drágább öröksége. .
szor visszaéltek. Olvasták, de az Dr. Karner Károly
~W~~I

Túrmezei Erzsébet:
Kata asszony sápadt arca sugárzik.
Jót jelentő, gyönyörű álmot látott.
Reménykedő és repeső örömmel
-fogadja Melanchtont, a jóbarátot.

"Kis beteg'Ünk?Meggyógyul! Hisz álmomban
két deli ifjú állított be érte
ünneplőben, virágos vőfé~ybottal,
s Luthe":' Magdolnát menyegzőbe kérte.
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A kisleány percig Sé tétovázott.
Boldog igenre nyílt cseresznueaika.
S e~ment velük. Olyan angyali szép volt!
Hófehér selyem omlott végig rajta.

Csak egészséget, gyógyuMst jelenthet,
ha. eQU leányt wkodalmába viszne kl"
Mewnchton ha.llga"t. A beteget nézí.
S nem mond ellent ennek a boldog hitnek.

Luthert keresi. Az betűket róna,
ha volna ereje, fehér papírra.
De micsoda kegyetlen és sötét hír
van a belépő zord arcára írva!

"Márton, mért téveszted meg szegény asszonyt?
Hisz tudnod kell, mást jelent a"z az álom!
Magdolnát,igen, mennyegzőbe hívják,
de nem ezen a mulandó vHágon.

Neki nem lesz a földön lakodalma,
sosem lesz mosolygó földi párja.
Angyalvőlélyek vezetik el innen,

. mert égi Vőlegénye, Krisztus, várja."

"Nem, nem, nem!" - jajdul fel a reformát01'.
"A kis Erzsébetet már odaadtam.
Ot nem. Ot visszaperlem az Istentől.
Nem adom!" - nyögi magábaroskadtan.

"Meghosszabbítanád a szenvedésft?
Magdolna kész, nem tartja vissza semmi.
Az angyalvőfélyek itt vannak érte.
Ne engednéd a menyegzőbe menni?!"

"Mit tegyek?" "Fogd feleségedet kézen,
térdeljetek le betegágya meUett,
s mondjátok el együtt a Miatyánkot.
Jelül, hogy már nem állsz Istennek ellent."

És nemsokára ott térdelnek ketten.
Fehér párnák közt alszik kis Mttgdolna.
És belekezdenek a Miatyánkba.
Mintha. minden szó ólomsúlyu volna!

"Legyen meg a Te akaratod ... " Ennél
a kérésnél L,utherhangjának vége.
"Legyen meg a Te akaratod •.. " Halkan
susog:j(l. utána a felesége.

"Amen!" Azon a napon Luther Márton
a harmadik kérésnél befejezte
a Miatyánkot. Es a kis Magdolna
már ravatalon pihent aznap este.
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Külföldön, egy kisebb gyülekezet
életét szemlélve próbálok írni arról,
hogy a mi d1'ága hazánkban hogyan
él a gyülekezet 'falun. Azt egy pi!-
lantl"tra sem merem állitani, hogy
két vagy három hét alatt meg lehet
ismerni egy falusi egyházközségnek
mondható kisebb gyülekezet sokszí-
nű életét és szol(}á!latait.· Pedig izgat
az a gondolat, hogy összehasonlítá-
sokat. tegyek; joggal tehetném is,
mert ez is evangélikus gyülekezet,
meg a miéink is azok! Mégsem te-
szem, mert itt is és nálunk is, a fa-
lusi gyülekezetek a m(lguk sajátos
életüket élik. Vannak ebben külső
és bellső tényezők egyaránt ..

Talán nem kerülök magarmmal
belső eLlentmondás ba, ha mégis le-
írom pár szóval, .hogy már maga az
is nagyon érdekes - külső dolgokat
szemlélve -, hogy itt ezekből a cso-
dálatosan szép svájci jellegű házak-
ból a kerékpáron járó és hosszú
kürtöt fújó pásztor hangjára szinte
parancsszóra bújnak elő a teljesen
egyforma bronzderes tehenek! Mind-
egyiknek a nyakán fából készüU
nyakwn függő kolomp. Mindegyik
kolompnak más a hangja, mégis
C-dúros összhangban vonul a nyáj
ct jóízű hegyi legelők felé.

Nálunk más a szép! Ki ne tapasz-
talta volna, hogy legalábbis távol-
ról olyan szép a magyar falu! Nyá-
ron muskátlis ablakok integetnek az
idegenek felé. A ház előtti kis kert-
ból verbéniák, szegfúk iLlata kö-
szönti a járóloelőt. Télen hóval be-
takart "mese házak" suhannak el a
rohanó autó utasai előtt. Messziről
minden olyan idillikusnak és 1'0-

mantikusnak látszik. Messziről olyan
megejtő az erdőbe vezető vadvirá-
gokkal szegélyezett ú't. J!;s milyen
csodálatos a ringó búzakalászok kö-
zül ég elé té1'ő dallos pacsirta éneke.

Közelről nézve azonban falun a
magyar földet. szerető és azzal ke-
ményen birkózó emberek élnek!

Mert minden munka, melya földdel
kapcsolatos, roppant nehéz! A föld
nem adja ingyen a te1'mését! A hó-
fehér ing munka közben verejtéktől
átázott lesz; a munkáskéz pedig ne-
héz és bütykös, ~rt feltöri a kapa,
vagy a kasza;

A magyar falun a valósággal szá-
molni tudó emberek élnek. Azok a
magyar gazdák, akik földünk szerel-
mesei, akik boldogan vetnek és fe-
szült érdeklődéssei szemlélik, hogya
vetést hogyan csókolja. a napsugár,
",hogyam. fürdeti al szelíden su~togó
szél, vagy hogyan veri szét a hirte-
len jött jég. J!;vszázadok küzdelmes
élete tanította meg a magyar gazdát
számolni a valósággal. Síró, szomorú
nótái, vagy a csárdás ütemét pat-
togó dalai annyit ugyan. elárulnak,
hogy pár órára próbál elmenekülni
a valóság elől, de OJmikor józanul az
ekeszarvMa teszi izmos kezét, ak-
kor már a valóságos élet és valósá-
gos harc kemény birkázásához fo-
gott.

Amikor esti harangszókor, alko-
nyat idején nehéz ködök ülik meg a
határt és messziről fekete fellegek'
esóillatát hozza a szél és kukoricás
szekerek, asszonyok, férfiak, állatok
sietnek a vacsorára készülő házak
felé, akkor csak józanul lehet elgon-
dolkozni azon, hogy ho.lnap még el
kellene végezni egy darab föld szán-
tását, mert kikérink az időből, jön
az ősz, vagy ránk köszönt a fagyos téb!

Nos ezek a valóságot szerető és jó-
zanul gondolkozó magyar emberek
és asszonyok élnek falun a gyüleke-
zetben, akik egyszerre nyíltak és
egyszerre zárrlkózottak. Nyíltszív.úek
azokkal, akiknek a szívéből önkénte-

_.lenül is megérzik a' feléjük áradá
segíteni kész szerétetet és zárk6zot-
tak azokkal, akik furfangos módon
próbálják letagadni előttük az igaz-
ságot és a valóságot.

Megható az, amikor ezek a ma-
gyar gazdák és fejkendős asszonYaik
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kezükben az éne1eeskönyvt)etmegin-
dulnak a serényen hívogató harang-
szóra a templomba. Az időse,bbfér-
fiak még rendszerint fekete ruhában
és hófehér ingben sietnek, hogy el
ne késsenek.

A fiatalok már modern és divatos
ruhákban, gumitalpas cipőben, zseb-
ben hordva az énekeskönyvet indul.-
nak el az istentiszteletre.· Megható"
amikor messzire hangzik a fehérre
meszelt falusi templomból az ének.

A templamozó férfiak, asszonyok,
fiatalok istenhite, gondviseléshite
mélyrQl fakadt. Aldatt asszonyok re-
megő imádsága könyörögte le ezt a
hitet. Istenhitük eZkiséri őket min-
denüvé. ösztönösen is érzik, hog1l a
bennünket körülvevővilágminden-
ségegy csodálatos erőszerkezet,
amely mögött Isten személyes aka-
rata parancsol.'Krisztushite, megvál-
táshite kevesebbnek van, mint gon-
viseléshite; messzire vezetne most
ammaka lélektani magyarázata, hogy
.miért van így.' .

A falu gyülekezetében éló hívek
templomozásában egyformán ott ta-
látjuk a konzervativizmust, az
atyáktól látott szokás továbbgyakor--
lását, az egyházi öntudatot, sajnos,
kevesebbszerahittudatot.

Gyakorlati keresztyénségii.nksajá-
tosan érdekes. Valamelyik falu gyü-
lekezetében találkoztam két testvér-
rel; akik az ÖTökségenhalálosan ösz-
szevesztek, nem .köszöntötték egy-
mást, nem beszéltek, de amikor a
munka égetően fontos voU, szó nél.-
kül indult el egyiknek a szekere a
másik után, hogy segítsen.

Prédikációs igén1leikben nem sze-
retik a komplikált tételeket és mon-
datokat. Az egyszerű, nyílt, világos
üzeneteket szomjúhozzák, ami azt
jelenti, hogy a falun szolgáló pász-
toroknak szorgalmas és hűséges
munkával meg kellene tanulniuk
egészen egyszerűen hirdetni Isten
beszédét.

Gyűlölik a háborút, mert az ó vé-
rükből hullott a legtöbb. Aki nem,
hiszi, kérdezze . meg akármelyiket
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köziiJük, hogy békét akat-e, vagy
hilborút?

Hogyan is él hát a gyülekezet,
vagy a gyülekezet népe falun? ts
most eszembe jut két! kedves pres-
biterem, akik közül az' egyilC nem-
egyszer mondta el nekem,hogy szá-
mára nem vasárnap a vasárnap, ha
nem jut el a templomba. A másik
gyakorlatias gondolkozású ember,
aki mindig éles szemmel és meleg
szívvel veszi észre, hogyvaZakin hol
és hogyan kell segíteni. Ritkábban
jön a templomba, de minden ;ó ügy
szolgálója és minden j6 szolgálat és
jó ügy buzgó ügynöke, aki odahaza
esténként biblia köré gyűjti házané-
pét. A falusi gyülekezetek hivő népe
tudatosan is trudja, hogy az igét hall-
gatni döntő dolog, tudatosan tudja,
hogy az igéből ka.phat eligazítást és
választ. -

A templom, az ige tehát a gyüle-
kezeti élet központja. A hivők réte-
gén belül, vagy azont.úl három' ré-

. tegezódésbenéla gyülekezet népe.'
Az első csoporthoz tartoznak a

gyülekezetet, templomot· szerető em-
berek, Télen-nyáron ott vannak az
istentiszteleten, számukra nem fon-
tos, hogy esik al<:.eső,zúg a vihar,
tikkasztó' a meleg, csontig hasít a hi-
deg, ha megsz6lal a harang, mennek
a templomba. A gyülekezetért áldo-
zatra készek, sokan közülük otthon
is olvasnak bibliát, gyermekeikkel
együtt, imádkoznak. Ez a csoport
adja rendszerint a gyülekezet kisebb
létszámát.

A második csoporthoz tartoznak a
"lelki korzózók", akik úgy ·elkorzóz-
nak a gyülekezet és e világ egyéb
más dolgai között. Karácsonyi ke-
resztyének, akiknek a szent estén
padra hull a meghatottságtól a
könnyük. Az önkéntes járuléksze-
désre úgy néznek, mint valami "cit-
romozásra". Egyházi 'öntudatuk ma-
gas, de hittudatuk úgyszólván nincs
is. Ismertem valakit, aki a vendég-
lóből rögtön kidobta azt, aki sunyin
sértegette az evangélikusokat, de
maga templomba soha nem ment.



AFORIZMAK

NYITOTT ÉS TAKART
Szemlélődón, vagyttltt között
éljük a nappalt s éjszakái.
de van barlang, hol éj s nap nincsen:
a magok titkos műhelye,
a bölcsek, jósok rejteke,
hol ismeretlen, más törvény. hat áto

TANÁCS
Szíved homályos bajánál,
elméd fiadzó kérdéseinéZ
többre becsüld a fogfájásod,
mert sugárzó.
Kétségeidre csak szó a válasz,
de mindenválaszol;a önmagát.

_ A harmadik csopÓrtba tartóz'liák a
"lelki disszidensek", akik átlépték a
gyülekezet demarkáCiós vonalát és a
feléjük hangzó hivogató szó csak
pusztába hangzó kiáltás.· E két utób-
bi csoport tagja árgus szemekkel fi-
gyeli a templomozók é.letét és azok-
nak minden botlását a saját lelkük
pihentető injekciózására használja.

tou érkezünk el a hívek felewssé-
géhez.A gyülekezet élete olyan, ctmi-
lyenné azt a pásztor igehirdetésefor-
málja. A pásztorok igehirdetése pe-

!)oi c'X CC?," : oo:cc:cc

AZ EMBER SÚLYA
Tekintetemben elfér az egész világ.
Fejemben és szívemben elfér az

[Isten.
Erz.érivagyok nehéz.
A szamár, melyen ülök, ezért

[boldogtalan.

SZERETET
Mekkora hát a szeretet,
ha kisér minket öroényeinkben?
De mekkora szeretet lappang

[bennünk,
ha kísérni lehet örvényeinkben ?

AZ ÉLETTÁRS
Keverd a sZíved
napsugár közé,
ötvözz belőlük
tűzvirágot,
s aki a földön
meUén viseli
és hevét bírja:
ő a párod.

dig oíjJlLnM !.esz, amilyenné azt a
hívek imádsága formálja. Gyüleke-
zeti szolgálatom egyik legnagyobb
karácsonyi ajándéka az volt,. mikor
tudomásIt szereztem arról, hogy a
nagy ünnepkör minden egyes szol-
gálatáért az egyik család minden
este imádkozik.

Könyörögjük ki Istentől, hogy
gyűlekezetetnk élete városon és fa-
olyan legyen, amelyben a mi kegyel-
mes Atyánk gyönyörködik!

Fülöp Dezső

:: :J lOCCO:ctOOOC

URALOM,SZOLGÁLAT
Uralom. szolgálat: ellentéflnek látszik.
Pedig az uralom akkor jó és tariós;
ha legmélyebb szolgálat egyben.
Pedig :vagyonod akkor jó és tartós,
ha báritinek vagyona egyben.
.f:vezrek során ezt feledték,
ezért szenvedi a jelenkor
háromezer év feledékenységét.

JÓKíVÁNSÁG
Mindünknek mit kívánjak :
próbánk előtt?
Kevesebb él2tvágyat
és több életerőt.

Weöres Sándor
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GYÓNI GÉZA
(HETVENÖTÖDIK SZŰLETÉSNAPJÁRA)

Ismertem Gyóni Géza pozsonyi
pajtásait, írókat, újságírókat, a,
toll és szerkesztőség körül sétáló,
magukat odaszámító Krúdy-ala-
kokat, kedves anekdótázó bohé-
meket, akik mindent tudtak a régi
emberekről, Akkor még megvol-
tak Pozsonyban azok a régi, eltúnt
kis vendéglők, ahol kitűnően főz-
tek s egy pohár sör mellett hamar
megnyílt az emlékezet, pláne ha
olyan áhitattal hallgatta valaki a
szót, ahogy ifjú fővel én hallgat-
tam rníndíg," Kár, hogy nem je-
gyeztem fel, amit hallottam azon-
nal, most el tudnám mondaní a kis
históriákat, az emberi élet apró
rejtelmeit, amelye'klbőlnéha érde-
kes kép áll elő, színe sebb, embe-
ribb, mint az irodalomtörténeti
vázlatból. Tudom, hogy Jankó Zol-
tán Ibácsivolt Gyóni Géza legjobb Es ennek változatait. Retorikus
barátja, egyik Pozsonyról írt ver- líra ez, alig van olyan verse, amely
sét a költő neki dedikálta. Erről az időnek, a társadalomnak, a táj-
írtam már. nak legkisebb jelét is hordana.

Ismeretes, hogy Gyóni teológus Légies, hamar elszálló érzelmek
volt Pozsonyban, . öngyilkosságot ezek, gyors egymásutálllban jön-
kísérelt meg, el kellett hagynia az nek elő, könnyedén, úgy tódulnak,
ev. teológiát, újságíró lett, ott dol- akár a füst. Vasárnapi költészet,
gozott a Híradó szerkesztőségében. szavalatra való zengés, amely hi-
De ezen felül is meghitt mozdulat- degen hagyja az igényes olvasót.

'tal támaszkodott Pozsonyra, édes- mert általános érzelmeket kelt
anyja pozsonyi lány volt, rokonai nem közelíti meg az ember hrte-
éltek a városban. S aki költő, ma- les életét. A versek zöme a nő
gáénak érzi anyja szülőhelyét is. körül forog, a költő füle "esti
Pozsonyban a század elején még csókzenére vágyik", beéri ilyen 01-
Reviczky Gyula lírájának hangu-· csó szóösszetétellel, Ady korai Ií-
lata élt; Reviczky diák volt az ősi rájának hígításával. Csak itt-ott
koronázó városban, lakását, fá- villan fel egy-egy sor, egy-egy ha-
ját, padját emléktáblával jelölték sonlat, amely' arra enged követ-
meg. Gyóni Géza is ilyen Revicz- keztetni, hogy ez a költő mondani-
ky-lírával kezdi, de vallomásaiban valójá,"ak csak az elején jár még.
több a vér, nagyobb bennük az erő A hosszú szerenád és a stilizált
játéka, mint Reviczkyéiben, Gyóni . búlbánat egyszerre megszűnik,
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arcképén is látni, hogy egy egész-
séges, vérbő, égő szemű, húsos aj-
kú, szinte rubensi érzékiségű fia-
talember. :Életszeretője - írta egy
verskötete címéül később, de egész
életének ez lehetne a címe 1914-ig.
Nagyon érzelmes, hamar fellángo-
ló, gyorsan összeömlő s újból fel-
álló lélek volt: költő s magyar,
ahogy életigazságos a szalmaláng
magyar felidézése abból a kerból.

Papok ivadéka volt, tehát "ígéi
zengők, bőve'k és nagyok" voltak,
hogy Adyt idézzem. Csupa szerel-
mes verset írt. Ilyesmiket:

Szeretlek., mint sasa léget!
Szeretlek., bár tudom, hogy vétek!

. Szeretlek. mint a szabadságot!
Szeretlek s rabod vagyok, .látod.



amikor kitÖr 19i4-ben a világhá-
ború s Gyóni Géza megrendítö él-
mények részesévé válik. Űaz első
magyar költő,' aki hitelesen átéli a
csatákat, az ostrom alá vett Prze-
myls Iborzalmait. Költői érzékeny-
ségerádöbben a közlés őszinte for-
májára. Érzelmekről beszél, len-
gyel tájról, magyar faluról, kato- -
nákról, halálról, szenvedésről,
Hangja és szava egyre igénytele-
nebb, egyre keresetlenebb, de an--
nál hitelesebb lírai közlés, A reto-
rikának s a szerelmi ömlengésnek
vége szakadt: itt ember beszél.
akinek érzékletesen igaza van. Egy
új világ nyilt meg Gyóni Géza
előtt: a lírai hitel világa. Tudja.
már a jövő igazságos rendjét oda-
haza:

Jövő ma.gyarját minden ág ne húzza:
RémIátás réme ne háljon vele,
Csodára ikeljen áldott magyar búza:
Alt.i vetette, az arassa. Ie.

Most rémlik fel előtte, a' lengyel
mezőkön, tábortűz mellett szülő-
földje, az Alföld:

Lángoló vörösben
Lengyel begyek orma
Látlak-e még egyszer
Szülőfalum tornya?

Hűlt vérrel kevert őszi sárban
baktatnak a katonák, vércsék és
varjak szállnak le a csatamezőre.
Vége a világnak. De egy új világ
születik a lelkekben!

Miféle világ? Nem a háború
óhajtásának világa, hanem a bé-
kességé. Odahaza Ady és Móricz,
Babits és Juhász Gyula, Tóth Ár-
pád a háború embertelenségét ír-
ják meg, ellene szólnak, s .Rákosi
Jenőék vak közvéleményük elé
Gyóni Gézát állítják oda, mint

"hősi hangot", a. háború' igazi
énekesét. Holott Gyóni Géza újjá-
születése s költői hitelessége éppen
úgy háborúellenes, mint Adyé
vagy Móriczé. Híres verse, a Csak
egy éjszakára című nem úgy van
telé a háború borzalmával, hogy
az olvasót csatára lelkesítse:

Q;ak egy éjszakára küldjétek el őket:
A ,pártoskodókat, 3i vitézkedőket.

Csak egy éjszakára:
Aikik fent hirdetik, hogy - mi nem

[felejtünk,
Mikor a.halálg~ muzsikál feleitiink:
Mikor láthatatJan magja kél a köd-

[nek.
S gyilkos ólomfecskék szanaszét röp-

[ködnek.

Ki ne .ismerné ezt a költemé-
nyét? S háborúba toborzó vers ez?
Ki hitette el ezt velünk? A háború
rémét írja le hitelesen s akiket
sorra idéz a csata színhelyére:
azok mind a nemzet bűnösei, az
élet vámszedői, a szájhősök. a kal-
márok, magyarság megrontói.
Igen, ezeket idézi oda a költő,
mert hiszi, hogy ezzel megszűnik
ez a förtelem. S eljő _az. Isten bé-
kéje, hozzá fohászkodrk:

Miatyánk, lsten, ki vagy a
mennyekben,
Szenteltessék meg a te szent neved,
S jöjjön el, jöjjön' el a te szép
országod,
Ki vagy a Béke és a Szeretet.

Ez buggyant fel Gyóni Géza szí-
vében, ajkán, tolla hegyén egy-
szerre, ez a békesség-óhajtás, ez a
keresztyén hit. Most érzi, hogy-
valami célja van vele az Istennek,
amiért megpróbáltatások sora éri.
Nagy, hosszú és fájdalmas Kálvá-
riát kell végigjárnia: hadifogságot, .
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Krasihójarszk iáJbörltt, mésszitlen
messzí Szibériában. Most azonoso-
dik önmagával a költő. 'Most ma-
gasodik föl, a.szenve-dések hegyén,
mindnyájunk :költőjévé. El kellett
érnie a halál küszöbére, hogy min-
dent megmondjorúáhogyan költő-
re illik. Megmondta s testámen-
tomként hagyta ránk. Harminchá-
rom éves korában meghalt, mint
egyike a holtaknak, de a halottak
élén ő is, akár Ady.

Ha- elmondjuk Sírfeliratát, úgy
rémlik, mindnyájunkét mondjuk,
minden kortársunkét. Mert 1914.

óta mind kertársai vagyunk Gyóni
Gézának, mind részesei a félszá-
zada húzódó éjszakának, a háború
őrületének, a hiábavalóságnak.
Egy- jobb kor fiai olvashatják
majd rólunk eltűnődő szemmel az .
európai ember egyetemes tragé-
diáját kifejező Gyóni-verset:

.BOldog, ki itt jársz, <teérted is
Megszenvedett,ki lent nyugszik
a holt:
Véres hMcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.

Szalatnai Rezső

V/ " Irceso a szo
(11:desapámemlékére)

A műltha viszem vissza most a mát,
mert emlékeim úgy ölelnek át,
mint inda a fát.

A ravatalon látom apát
a nékem fényes, égig érő embert ...
- én benne láttam a tenyért
míg élt, de jött a mostoha
embersors rendelt örök ostora
és ráütött ... s most gyertyák fénye ég ...
s hiába ég, mert sötét a sötét
s az is marad már! Ú, e ravatal
a mélybe rántott s örökké takar
édesapám, te gazdag, szép világ ...
S most mit csináljak? Penitenciák, .
szavak, érzések, emlék? - hagyjatok,
hisz fulladásig jajban gázolok,
vagy fűz emészt s a lelkem összeég?
Gyertyák lobognak s mégis éjsötét
boltozza lelkem... kinyújtom karom
s minden hiába: nincsen irgalom '
s nincs felébredés: a halál, halál,
pedig igém van,ünnepi talár
alól ragyogna Reád, mint a nap,
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a kristálll f?Jrgeteaben.,
_4 téli érire csap, .'

a fénllre 8zár:nlla reZZfm.
s új ·csiZlagképbe fa01l

és megmered, ra01logva ~
a piUantit megáll' -

S apám s.temétkioÍtja
a 'földön .aha.lál.

hogy eIíávázza :roppan! titkomat
mit nem tudhattál meg: szerettelek,
amit, mig éltél, nem mondtam neked,
vagy, ha da4ogtam, húlten, félszegen,
demost e szótól izzik a' szivem
s e vallomás, Ó, hidd el, én vagyok ...
skéső a szó már. " gyertyafény lobog
s inár döng a hant és kántál már a nép,
s egy sirásó a púpos SÍrra lép
hogy elsimitsa, jaj, hogy szebb legyen,
s a koszorűk is ... látni gyötrelem
a távozást - a szivem elszorul
s mig könnyeni ömlik alá záporul
csak azt jajongom: lsten... Istenem ...
- s nehéz e szót is most kifejtenem
s már menni kell . .. de akkor egy Tenyér
miben az ég, föld s -minden Összeér !" ;

tetszik fel nékem ... s tartja az ApáM!
... '& binnem kell, majd engem is talán.'

Jakuslnire .

APÁM
EPITÁFIUM

Fénll volt s most hidegebb,
, fénlltelenebb a világ.

1.
Hl!:JA

Vijjogva jött slecsapva,
halálos prédaként,

_ ·apámat elragadtae zúgó héja-év.

Fönn villongott a széLben,
szárnyára jég fagyott,

.kÖTözvevárt sőtéten
. s levágott, mint a bot:

kampós karmá.ba kapta,
roppant a tÖTt gerinc,

porzott a hó alatta
smár láttam: fönn kering

6 Evangélikus Naptár

11.
APÁM ID~

A temetőben 6szi éjszakán
lidérctííznek kél miílyvaiobogása.
Kopersójában mécset út/újt apám
és főlfülel az elha01lott világba:

Két szomszédja, az ÖTegkálomista
s a- szelíd néne riadozva inti:
"Türelem öcsém, próbáld a halált,
míg beletanu1szpisszt se lesve,-mint

. mi.H
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[je lj megr6.zzá'Í1:yugUt'tanfejét
és ésontujjával elnémítja 6ket.
A sírok közt a szélbotozva lép
s helyet keres a nyomát követőknek.

Ű csak lesi a növő árnyakat,
sírja fölé. magasba kapja mécsét,
a vibra láng a bársony égre csap
és suhogva me1Wkül a söt~ég.

Koponlláján kia1lúl két mélv üreg
és tekintete álmomban ís átjár,
hoY1l boldog. botzadállYalébredek
az őszi éj holt .csillagsugáránál.

...,111.

A HOLTAK VÁROSA

OdameY1leka holtak városába.
Meglásd barátom, egy párálló

alkonyon
elindulok a sárga
homokt-enqer.felé vivő úton.

Hol végetér aSlvatagi város
s minden hái' elhaY1lott,
bekopogok apánthoz
s csak annyit. szólok: - Itt vagyok.

Köröskörül nehéz.üresség;
emlékölelő némaság,
de idetaláJ mind, aki ~eres még
egy régi szót s eltű:iStapát.

Megáll; akárcsak én,
az idegen falak előtt
és vár, míg el nem feketül a fény,
aztán nem érzi. többé az időt.

HangothaU a sikátorok sorában,
eÓ1lkapu nvílik hirtelen.
- Találkozni szeretnék az apámmal.
És tompa hang felel: - Nem' •

ísmerem.

S mint gyufa lángja, sercen föl a
. sejtés

a lélek bozótja alatt.
A láb indul, a szem mindent felejt.és
mégy, mégy, míg el nem nyel a

. sivatag.
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iv.
:eJSZAKA

. Éjszaka a hak,ti fölébred,
szemüvegét keresi,

morzsolgatná a sziirke földet,
. de nincs többé. keze.

öt ujja sem virágzik,
nem söpör.heti le

a férget, ha arcára' mászik•.

Mellére szakadtak a deszkák
beomlottak a föld alatt,'

három mázsa nehezedett rá•

Két bordájátmég életében
kitépte a sebész.

Most mosolyog - eltűrte szépen,
, bár tudta, nem segít.

Beroppant melle. kosarában
vájkálna most keze

és arra. gondol, .hogy ís álljon
így az Úr elibe.

Hogy adjon' számot a hiányról?
Két borda,.,három csigolya .••

Az megvan '!?tég, csak összeroppant
s megőszült közben a haja.

Gennyel keveredett a vére,
kérek arca összeaszott

és bőre, húsá sincs sehol,
lenn szétmarták .a kukacok.

Gondolatai .kavarognak,
kemény foga vacogni kezd..

0, könnyelmű, duhaj halottak!
Elherdáltátok, hol a test?

\

Ezt kérdi majd az Alkotó és
nem adja víssza már soha.

S íszonY4ttá dermed a sírban
a .föltámadás mámora.

Vidor Miklós



Hazánk történetének, népünk múltjának megismeréséhez elenged-
hetetlen művészetének tanulmányozása. A művészet fejlődése, alaku-
lása együtthalad a történelmi fej lődéssel, gyakran meg is előzi azt.
A nagy történelmi események mindig mélyreható változást okoznak
benne, mint a társadalom tudatálban is.
. Sokat szenvedett hazánk művészeti emlékei is rengeteget pusztul--

tak évSzázaddk történelmi viharai alatt. Minél régebbi ddők emlékeit
keressük, annál kevesebb nyomát találjuk azoknak. Pótolhatatlan érté-
kek mennek még ma is.veszendőbe, gondatlanság, nemtörődömség vagy
sokszor csak hozzánemértés következtében. A műem1ékek védelmét,
eredeti' állapotban való .megőrzésüket, szakszerű helyreállításukat ha-
zánkiban is már közel száz éve törvények írják elő. Ezek a törvények
azonban csakaikkor telnek meg élettel, értékük esak ukkor lehet, ha

1 míndenkí megérti, !hogy nemzeti értékek védelmét szolgálják és ha
mindenki magáévá teszi azt a cé1kitűzésünket, hogy történelmünk máig
megmaradt dokumentumait az utókor számára is megőrizzük.

Egyházunk több rnint négyszáz éves múltjával kőzel egyidős egyház...
művészetünk is. Kialakulása természetesen nem köthetö meghatározott
időponthoz ésrendeltetést, tartalmat illetően nem is vált el mindig
és mindjárt a római katolikus egyház már évszázados hagyományokkal
rendelkező művészetétől sem.

Hazánkban a reformáció terjedése során számos templom került
lutheránus kézre és legföljebb a berendezés részbeni változása mutatta
a lutheránus egyház mellett meginduló egyházművészet fejlődésének
kezdeti lépéseit.

Számos templomunk, amely legalább részleteiben középkori ere-
detű, bizonyítja a mondottakat, Ilyen a bákonyszentlászlói evangélikus
templom, amelynek szentélye a XII-XIII. században -épült. Hajója és
tornya már a XVIII. század építészeti formáit mutatja ..(1. kép.)

A százötven éves törökuralom az építkezések. előbbi nagy lendü-
letét is megbénította, így csak a törökök kiűzése után indult meg újra
nagyobb méretekben a kor igényeinek megfelelő új építészeti stílus ki-
bontakozása. Új művészeti formákat egyházművészetünk még ebben
a korban sem hozott létre, csak új tartalommal' töltötte meg a meg-
levőket. A XVIII. század elejéről csekély számban megmaradt oltár-
képeink egyike, az aszódi templom oltárképe jó példa erre (2. kép). A
Szentháromságot, a négy evangélistát, az utolsó vacsorát, a halott és
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2. Az aszódi templom oltárképe

t, A bakonyszentlászlói evangéllkus templom

fent a feltámadott Krisztust ábrázolták festményen és szobrokban a
művészek, A tartalom tehát az egyház tanításának megfelelőerr alakult,
az ábrázolásmód azonhan nem módosult. A kifejezési eszközök teljesen
megegyeznek a kor római katolikus művészei által használtakkal.

A XVIII. század első két harmada nem kedvezett új művészi for:"
mák Ikialakításának. Az ellenreformáció korának elmúltával indulhatott
csak meg új templomok építése és ezek már túlnyomórészt az egyház
új liturgikus követelményeinek megfelelő formában épültek.

A lutheránus liturgia megkövetelte egyszerű, világos, könnyen
áttekinthető belső tereket hoznak létre. Cél az oltár és a szószék, az
Ige hirdetése és az Úrvacsora kiszolgáltatása helyének kellő érvénye-
sülése. Minderr más rnellékes, Eltűnnek a pompázatos gazdagsággal,
lendületes vonalakkal, dús díszítéssei készült oltárok, egyéb bereride-
zési tárgyak és helyüket a nemes egyszerűség foglalja el. Fontossá válik
az, hogy minél jobban hallható legyen az igehirdetés a templom leg-
távolibb pontján is. Ezért kerülik a templomok alapterületének növe-
lését, helyette inkább többemeletes karzatokat emelnek. A hívek így
térben közelebb kerülnek a lelkésahez és jobban hallják szavát. A
szarvasi templomon (3. kép) kívül számos más hasonlóan kialakított
templomunk épült a XVIII. század végefelé.
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, A szarvast templom belslI tere A nemeskéri templom farago" karzata

Sok helyen nem volt lehetőség és szükség nagy templomok építé-
sére, itt egyszerűbb, de nem kevésbé művészi megoldásokkal találko-
zunk. Kevés 'díszítéssel, ízlésesen faragott karzatot faoszlopok tartanak
a nemeskéri templomban (4. kép).

A XVIII. század a barokk stílus ideje volt. Az 1800-as években
mind általánosabban 'elterjedt a iklasszicista stílus, amely általá:ban
egyszerűformákkal, egyenes vonalakkal dolgozott. Számos templomunk
készült ebben az időben, közülük egyik legszebb a péteri templom (5.'
kép), amely neves pesti építész, Zitterbarth Mátyás tervei alapján
épült 1822 és 1830 között.

*
Elsősorban ezek az egy-, két- vagy több száz éves épületek képvi-

selnek nagy művészeti értéket. Fontos szerepet játszik ebben az, hogy
koruk igényeinek megfelelően, az akkor modern, akkor használatos ki-
fejezési eszközökkel épültek. A mai kor emberének, ha újat épít, vagy
templomát kifesti, a mai modern művészi eszközökkel kell azt tennie.
Sajnos sokszor tapasztaljuk ennek ellenkezőjét, amikor "barokkos",
gazdagon kicicomázott festmények kerülnek templomaink falára.
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Ku~hy Sándor

t;. A péteri evanuéllkus templom

Számos műemlék-templomunk vanrközülük csak néhányat emlí-
tettünk, nem is a legismertebbeket. A régi korok emlékeit becsülni, vé-
deni és óvni kell; ha újat alkotunk, azt korunk kívánalmai szerint,
modem művészeti elveknek megfelelően kell tennünk.

MFSSZESJtGEK

Szél lengeti a kertet. Honnan fut
la szél?

Távol, idegen hegyek közül,
hol más-szavú ember él.

A harmatos éjbe honan kel ll! fény?
Távol, idegen csillagokból,
hová csak a gondolat ér.

A lélek-rezdülés 'honmam. fakad?
Oly messziről, hol csillag nincsen,
és el nem éri a gondolat.

Weöres Sándor·
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lővé tette a budai Vámt, amely
évszázadokon keresztűl kiemelke-
dett a magyar történelemből, és
rombadöntötte a budai bérházak
jórészét.

1944. decmber 31, ennek a bor-
zalmas, vészterhes esztendőnek az
utolsó napja. Olünk a pincében az
olajmécs világánál - és hallga-
tunk. Hartgatunk és hallgatjuk,
hogyan szábadult el a pokol oda-
kint, odaát Budán. Nem tudhattuk
- hogyan is tudtuk volna - hogy
akkor már a budavári gyülekezet
parókiája romokban hever, maga
alá temetve az egyházfít -és család-
ját és még másokat is. Nem tud-
hattuk - hogyan is tudhattuk
volna -, hogy tatán éppen ebben
a pillanatban robban az a légiakna,
amelyik rombadöntötte a b'udavári-
evangélikusok büszkeségét: a Bé-
csikapu-téri templomot. Siralmas
volt, ami megmaradt a bomba
robbanása után. Csak a négy fal és
a torony tetején a kereszt! Elpusz-
tult a tető, az egész berendezés, a
híres Székely Bertalan oltárkép,
leszakadtak a korusok, darabokra
tört az oltár, a szószék, az orgona.
Meghalt a gyülekezet egyik lel-
késze, a másik súlyosan megsebe-
sült. A hívek szétszóródtak, laká-
saikelpusztulta.k. ts mindez a
gyületkezet alakulásának 100. év-
fordulóján!

Az ostrom után vígasztalan és_
reménytelen volt itt minden. Nem-
csak a Vár, de a gyülekezet jövője
is. Lesz-e itt újra templom és gyü-
lekezet? Pedig nagy múltja volt
ennek a gyülekezetnek. _Buda jó-
formán az első hely, ahol a lutheri

A legtöbbet szenvedett eVQngéli~us templom
megújulvQ hirdeti Q békét

Makón meg Szegeden hetek
óta folyt már akkor az egyházi
élet._A templomok nyitott ka-euk-
kal várták karácsonykor és Ö,..év
este a híveket istetüiszteletre. Volt
olyan hely ugyan, ahol lelkészek
és hívek még bizonytalankodtak.
Nem tudták, hogy és niintlesz
tovább és épp ezért nem mertek
istentiszteletet tartani. Ilyen he-
lyeken magának az orosz város-
parancsnoknak egyenes utasítá.w.-
ra húzták meg a harangokat, búg-
tak fel az orgonák és -szólalt meg
Isten igéje és a hívek hálaadó
imádsága a templomokban;. most
már túl aháboTÚn, az öldöklésen,
a pusztuláson, egy új világban,
amelyik a felszabadulást hozta.

Mondom, már sok helyen a ro-
mokat is eltokaritották, amikor itt
Budán még dörögtek az ágyúk,
kattogtak a gépfegyverek, hullot-
tak az emberek és dőltek romba
bérházak és templomok. Már Pes-
ten is föl-jöljöttünk a pincéből, sá-
padtan, éhesen, hogy egy-egy óra-i
fegyverszüneti csöndben friss le-
vegőt szívjunk, kenyérért, vízért
álljunk sorba. De itt Budán rémes
világ volt - ezt megállapítottuk
szívszorongva a Duna túlsó partjá-
ról is. Egybehangzó robbanások,
feketeség, füst --:-rossz visszagon-
dolni is rá. Mi sem voltunk rózsás
helyzetben a Deák-tér környékén,
de mégis aggódva gondoltunk a
budaiakra: mi lehet most odaát?
Szegények!

Mi lehetett odaát? Olyasmi, ami-
nek még ma is megvan a kétségbe-
ejtő nyoma. Az esztelen német vé-
dekezés jóformán földdel equen-
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)'eformáció gyökerét vért Magya'/'-
országon. Mária királyné UdV(!7'Ú-
ban szívesen látott vendégek a
prédikátorok. Többek' között éve-
kig itt működött Dévaí Bíró Má-
tyás reformátor is, akit "magyar
Luthernak" hívnak, A· 150 éves
török uralom alatt a várőrsé;]i ka-
tolikus templom, más' néven Ka-
pisztrán templom (amely ugyan-
csak elpusztult az ostrom alatt és
ma már csak hatalmas tornya
emelkedik a vár fölé) katolikusok
és protestánsok közös temploma
volt. A gyülekezet második temp-

- loma 1847-ben készült el a Dísz-
téren. Józse/nádor felesége, Mária
Dorottya buzgólkodott ci gyüleke-
zet megalakításán és a templom
feLépítésén, a gyülekezet első lelké-
szével, Bauhofer Györggyel együtt,
A gyülekezet harmadik templomát,
a Bécsikapu-iérit, 1895-ben építet-
ték. Ötvenedik évét már csak ro-
mokban élte meg.' Több évszázados
múltat pusztított el egy pillanat
műve, egymillió forint kárt okoz-.

.va. Makón, Szegeden, Debrecen-
ben' és Békéscsabán zúgott a ha-
rangszó és gyülekeztek a hívek az
O-év esti istentiszteletre, itt Budán
minden elpusztult és úgy látszott,
ebben a templomban többet nem
is fognak istentiszteletre beharan-
gozni.
. És mégis újból felépült a temp-
lom, újból szól a harangszó a Bé-
csikapu-téri templomban és újból
tele vannak a padsorok a vasár-
napi istentiszteleteken. A dermedt-
ségből felocsúdva,. a hívek össze-
gyűjtésével együtt megindult a
templom újjáépítése is. Ember-
feletti feladatra vállalkoztak,
akik megmaradtak. Nem is bírták
volna egyedül, ha nem áll mellé-
jük az állam. A Magyar Népköz-
tár!o/aságkormánya és a Gazdasági

S8

Pőtanács határozatot hozott, hogy
három templomot: az esztergomi
katolikus bazilikát, a debreceni re-
formátus Nagy templomot és a bu-'
davári evangélikus templomot tel-
jesen újjáépíti, jelképéül annak a
szándékának, hogy békét akar,
olyan békét, amelyben a harang ok
szabadon zenghetnek, az Isten igé-
je szabadon hangozhat; és jeléül
annak, hogy a szocialista Magyar
Népköztársaság az egyházakat el-
ismeri és támogatja,

Az újjáépítés meg is kezdődőtt
1947-1:Jenés egy év múlva ünnepé-
lyesen felavatták a belsőleg meg-
újított templomot. Kívülről még
sok építeni való volt továbbra is,
de a lényeg az volt, hogy - az
állami segítség jóvoltából - új-
bóz' hasz1uí.lhatták a váriak temp-
lom1;l,kat.

És jött 1956. októbere. Újból
szívszorongva ültünk a pincében,
de most már a budavá1'i parókia
pincéjében és kétségbeesve hall-
gattuk a templomba és a parókia
épületébe becsapódó lövedékek
robbanásaiJt. Újból romok marad-
nak az újjáépített templomból!
Hát sohasem lesz már vége a pusz-
tításnak, a rom7;>olásnak?! Soha-
sem felejtem el azt az éjszakát;
amikor a pincegádorból lestük a
torony repülő deszkáit, a torony-
ból holtan lebukó galambokat
(mintha csak a békegalambjait
ölte volna meg a háborút szító
gyúlölet) és azt, hogyan vigyáztuk
egész éjszaka a templomot, hogya
szomszédos égő Levéltár röpdőső
égő zsará,tnokaitól tüzet ne fogjon
a már amúgyis súlyosan megsé-
rült templom. Milyen Idesi és te-
hetetlen is az ember, mikor a rá-
bízottak veszélyben vannak!



ts ismét elmúlt a veszély. Ismét a nap, 195.8.október 19-e, amikof
pusztulás maradt utána és ismét az állam teljesen befejezte az újjá-
megindult az újJáépítés. A gyüle- építést és a gyülekezet boldogan
kezet ebben a munkában megint vette át szép ünnepély keretében
nem maradt egyedül. AUamunk . a réginél még szebb köntösben

1

rr
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újból es hathatósan segítségé're.
sietett és hathatósan hozzálát-
tak az újjáépítés végleges be-
fejezéséhez. Öröm voLt látni
a munkások serénységét, a mér-
nökök lelkiismeretesséqét a nap-
ról,napra szépülő, új.uló temp-
lomot és parókiát. És elérkezett az

~==~======-~~hk
. !!!!f

'megújult templomát. Ami 1944-
ben egy pillanat alatt elpusztult,
azt hosszú évek munkájával, egy-
millió forinttal lehetett helyre-
hozni. Ebből majd 700000 forintot
az állam adott. Az átvételi ünne-
pélyen D. dr. \Tető Lajos püspök
és Várady Lajos lelkész az egész
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ja; hogy, a háborúban a templomok
is elpusztulnak Hirdeti, hogy csak
békében újuIhat meg Isten házo;.
Ha van templom, amelyik a békes-
ség háza, és amelyik arra van
rendelve, hogy benne a békessség
hirdeUessék, - akkor a budavá-
riak Bécsikapu-téri temploma az,
Hirdesse is mindörökké!

Juhász Géza

gyülekezet háláját fejezte ki, ami-
, kor megköszönték a magyar ál-
lamnak ezt az igen nagy segítsé-
get, amely nélkül a gyülekezet
nem ,tudta volna újjáépíteni temp-
lomát.

A legtöbbet szenvedett evangé-
likus templom megszépülve, meg-
újulva fogadja be avári híveket.
Ez a templom, úgy, ahogyan meg-
szépi1lve áll, önmagában prédikál.

- Gyere el az ablak tói ! _
Matyi kelletlenül sandított há'tra az édesanyjára. Alkuról szó

sem lehetett, így ümmögve hátrált, s az ágy szélérőllógatta le a lábát,
úgy lesett tovább 'kifelé. ,

A ház lassan remegni kezdett: nehézpáncélosok húztak a macska-
köves úton északnyugat felé. Fényszóróik makacs erőlködéssel próbál-
ták szétszabdalni a gomolygó' ködöt, amely immár a sötétséggel rnind-.

, inkább szövetkezve' annyira lelassította és veszélyessé tette a kőzleke-
dést, hogy a visszavonuló :hadoszlop csikorgó-püffögő, meg-megakadó
s újra nekilendülő keserves mozgása valami tragikomikus gyászmenetet
idézett, amely egy lidércnyomásos álomban sem lehetett volna furcsább
és fenyegetObb, mint most a valóságban. '

...:..Majd adok én neked, csak mutoga sd magad nekik! Azt akarod,
hogy elvigyenek, s meghaljak az aggódástól?! Nem elég baj, hogy el-
kezdted azt az ifjúvezető-tanfolyamot? Légy nyugodt, kellenél nekik!
AgyúWlteléknek! Tulajdonképpen feküdnöd 'kellene, tegnap még lázas
voltál!

Matyi óvatosan dünnyögött vissza.
- Jó, jó, bekenern korommal a Képemet és szoknyát húzok! Min-

dig annyira ízgulsz, hogy csoda, ha Kati nem kap szívbajt melletted !
Néha már én sem tudom magam kivonni a hatásod alól!

Itt már a nagylány-nővér szólt közbe a megvilágítatlan szoba leg-
sötétebb sarkából.

- Nem ám, ha kapsz egy jól megmért anyai taslit! Mert;. olyan
nincs, hogy te a ibŐrődbeférjél! Nem tudod, mit akarnak a leventékkel?!

Az ablak- és ajtóüvegek fültépő tánca szolgáltatta a kérdésre a
magyarázatot, Talán azon nem csodálkoztak volna, ha valamelyik bútor-.
darab elmozdul a helyéről. Matyi egykedvűen nézett a mennyezetre:
persze anyuék folyton muríznak és én az egész cécóból semmit se
látok. Igy jár, akinek nők parancsolnak. No szép ...

Béres Mátyás V. gimnáziumi tanuló bölcs gondolatait most egé-
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szen tapintatlanul jókora robbanás-za] 2AVAKa meg. Az ifjú gyöt'S
magyarázata semmiképpen el nem maradhatott. , , ' _

- Tizenötös tűzérségi lövedék, 'becsapódás 800-1000 méterre,
valahol a városban.

Kinnt már teherautók búgtak, s viszonylagos csendben mindhár-
man azt fülelték: jőn-e a 'kővetkező detonáció. Devalami váratlan
következett: kopogtattak.

- J af Istenem ...
Béres mama a torkához. kapott. Kati ellentmondást nem tűrően"

sziszegte öccsének:
- Az ágy alá!
Matyi morogva, ,de pillanatok alatt engedelmeskedett. A kopogta-

tás megismétlődött. Kati határozott hangja szólt ki hangos tessék et.
Az ajtóban szálas, egyenruhás' alak jelent meg. A karszalagja mel-

lett betévedő gyér világosság Béres néni halálsápadt arcára esett, A
katona megállt s köszönt.

- Bocsánat ... Itt van az a fiú ...
A hang, mintegy kifogyva, hirtelen elakadt: a családanya reszkető

ujjai, mintha a kéretlenül beosont fénynyalábot tapogattak volna páni
aggodalommal. Szörnyen verhetett a szíve, csak tőrt szavak szakadtak
fel torkábó1. '

- Milyen. .. nincs... kicsoda ...
- Nincs, kérem. Kit keres?
A fiatal s határozott hang ,egy lépéssel beljebb hozta a halk be-

szédű, nyurga vitézt. '
- Tegnap mondták, hogy egy, fiU beteg... itt valahol.. egész-

ségügyi vagyok, Tóth őrvezető. .. csak most jöhettem el, folyton hoz-
zák a sebesülteket... ' .

Béres mama megkönnyebbült sóhaja majd' elfújta a cingár katonát.
- 0, az más ... Kati, tedd be az ablaktáblát! Jaj istenem, de meg-

ijedtem. " Azt hittem, SS-karszalag ... vagy tábori csendőrség •••
Egy kettőre villanyt gyújtottak s hellyel kínálták a jövevényt. Ai,

mint egy zsák, úgy huppant rá. Másfélhetes szakálla s bajusza mögött .
csendes megértéssel, fáradtan mosolygott, míg a ház asszonya elma-
gyarázta a rémület okát. '

- Nos, ha már nem lázas, ezt a néhány tablettát azért tessék
csak eltenni ...
, Matyi eközben -vasvilla-szemeket meresztve bújt elő rejtekhelyé-
lől, s miután lefricskázott magáról ,pár szál fölszedett pelyhet.rpanaszcs
keserűséggel fordult a fiatal katonahoz.

- Tetszik látni?! így nevelnek férfit belőlem!
Derült mindenki, csak a gimnazista férfiúi önérzete háborgott. Az

őrvezető lassan a vállára tette a kezét.
- Sebaj, öcsém! Inkább örülj, hogy törődnek veled! Hanem ügyelj,

mert, mint hallom, elsejére alighanem tényleg SS-ek kerülnek ide.
Olyan két hete különösen harapósak .. . Hányadika is van r

Matyi gyűrött naptárt halászott elő a zsebéből s belelapozott
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- Harmincegyedíke. Holnap már november. .
A katona arcáról egy kíssé mintha elhúzódott volna a kimerültség.
_ Harmincegy? Hiszen akkor ...
Kissé bizonytalanul pislogott szét, mint aki nem tudja merjen-e

mondani valamit. A fiú szeme azonban felcsilla nt s kivágta a szót,
- Ma van a reformáció ünnepe!
Béres mama a villanyfénybe nézett.
-Micsoda· ünnep ...
Akarpaszomány megósillant a zubbony újján, ahogy ri szanitéc

otthonosabban helyezkedett el.
:..- Bizonyára önök is protestánsok ...
Matyi kihúzta magát.
- Evangélikusok vagyunk! Én az idén konfirmáltam!
- Igen? Hiszen én is az vagyok ... 'baranyai tanító ...

. Kati elmerengett.
- Milyen érdekes is. '. Tavaly ilyenkor szórvány-istentiszteleten

.épp ennyien voltunk. Még a textusra is emlékszem: Ha ketten vagy
.'hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. S azt fej-
tegette a pap, hogy a reformációban Isten ismét közel jött -hozzár.k,
hogy megmutassa [elenlétét életünkben ....

- Dehát ebben a világban ... - keseredett ki a szó a marná bóL
A tanító rápillantott.
- Ebben a világban nincs helye a reformációnak?
Béres néni az asztalra könyökölve a férfi felé fordult.
- Hol lenne helye? A Gestapónál, vagy a parancs-plakátok kö-

zött? A front, vagy a koncentrációs tábor szögesdrótjai között? A
lövészárok, vagy a pince mélyén? Maga, tanító úr, mit tudna refor-
málni? A háborút? .

A negyvenöt év körülí molett asszony egészen nekitüzesedett. A
lánya próbálta csillapítani.

~ De anyuka, miért kell ilyen kérdészuhataggal arasztani el ven-
dégünket? O éppúgy nem tehet róla ...

- Bocsánat, mindez az én kérdésemre hangzott el, s szeretnék
meg'felelni, amennyire tudok.

Három más-más tüzű szempár irányult a tanítóra, aki végig simí-
totta homlokát és lassan beszélni kezdett.

- :en a reformációt úgy értelmezem, hogy az valami Krisztushoz
visszaigyekvő magatartás. Ez pedig nehézzé válhat ugyan, de szük-
segtelenné soha. Minél súlyosabb a helyzet. a keresztyéneknek annál
komolyabban. kell venniük Istent, ami feltétel nélküli engedelmességet
jelent ...

-- Csakhogy magának például a felettesei parancsá. kell feltétel
nélkül teljesíteIiié,'és csak aztán az Istenét, különben főbelövik! Kőz-
ben megjegyzem: nyugodtan beszélhet, Matyi is tud hallgatni.

A .katona arcvonásai meg se mozdultak.
- S mít tetszik gondolni, miért kértem magam az egészségügyiek-

hez? .Hiszen így talán még hamarabb kifoghatom a golyót, ha komolyan
veszem a dolgomat!

92



Hat meglepett SZéfil néma kérdése feszült" a beszélőnek. aki most
.uin tha egyszerre izgatottabb lett volna.

- Isten kegyelméből elrnondhatom: egyetlen embert sem Jöttem
le . .. testi sebet csak gyógyítottam, nem ütöttem... egyszer nekem
is lőnörn kellett... a levegőbe lőttem... a hadnagy észrevette s be-
ígérte a hadbíróságót erre az elfekvő 'S felugráló emberek. között a
lyukakat célozgattam .

Matyi elégedetlenkedve kapta föl a fejét.
- Dehát miért? Nem kell mindent megtenni a hazáért?!
Az őrvezető szája szélén keserű barázda mélyedt el.
- Még ha a hazáért lenne ... akkor talán vívódhatnék, hogy egy

nemes cél érdekében megölhetem-e azt a másikat, aki nem sokkal az-
előtt az ásót, a ceruzát, vagy a fúrót forgatta, s aki épp úgy Isten
teremtménye, mint én ... Csakhogy itt ...

A tanító lélegzése' meggyorsult, szeme összeszűkült, keze ökölbe-
szorult.

- ... egy undorító rablóhadjárabba vittek bele .bennünket ...
gyilkolni, "szent célért", "honunk jövőjéért"! Hallottak a voronyezsi
éjszakáról?! Ezerszámra hullottak ·a magyarok, egy figyelem elterelő
látszattámadás kedvéért! S hogy hány hadifoglyot végeznek ki, azt a
nácik se tudják pontosan, mert nem számolják! S a mi vezetőink!
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Nagyobb gondjuk volt és van a remélt aratásra, mint az igazságos
. vetésre! De úgy is fognak aratni! Istent :nem lehet megcsúfolni! .

Kató sápadtan suttogott.
- :&; ha agyonlövik ? .

I A katona hátradőlt, arcvonásai kisímúltak.
_ Inkább leszek meggyilkolt, mint gyilkos. Még ha igen kevesen

vagyunk is, akik így gondolkozunk. Nem kell félni azoktól, akik a tes-
tet ölik meg. Isten ad majd rá erőt, hogy földi életemet ne becsülj em
többre az örökéletnél. De mit is nevezhetnék magamban életnek, ha
Krísztust megtagadnám azzal, hogy emberektől jobban tartanék, mint
amennyire őt szeretném?! Fél Európát fölégettük! Ebben legyek részes,
vagy a tanítványi engedelmeseégbent!

Az asszony megilletődötten nézett maga elé. A még behallatszó
zúgásban alig lehetett érteni,mit mond.

- :FJnek a szülei? . . "
A fiatalember elértette.
~ Mindenekelőtt a Krisztusé vagyok. Aki. inkább szeretí atyját,

vagy anyját~ mint őt, nem méltó őhozzá. Menyasszonyom is van. Ct
sem szerethetem jobban annál, aki életét adta mindkettönkért, s azok-
ért is, akiknek a vére árán kellene megvásárolnom a földi életet, ha
elodázhatatlanul válaszútra kerülnék.' .

- :€s ha mégis a németek, győznek? Azt mondják, decemberben
.bevetik az új fegyvert.

Matyi érdeklődő fekete szemei csillogtak a férfira. Az nyugodtan
emelte tekíntetét a diákra.

- Csak egy győzelem biztos: a Jézus Krisztusé, Akkor majd min-
den köd eloszlik. Es igazán csak az, győzhet, aki az ő katonája. Külön-
ben, ha valószínűnek nem tartom is, de el tudom képzelni, hogy Hit-
lerék tudósai kitalálnak valami iszonyú fegyvert. Minden esetre képe-
sek lennének arra, hogy New-Yorkot, Moszkvát és Londont egyszerre
töröljék el a föld színéről. Bár az is meglehet, hogy Berlin és Tokio
jut ilyen sorsra .". Ki tudja. " Akeresztyénnek azonban mindig egy
feladata van: Urát követni. '

A leány az öccse cipőjét nézte, s szinte önmagától kérdezte.
- Ez hát magának a reformáció?
- Ez. :€s még sok minden. Lényegében az, hogy Krisztus uralma

folytonosan megújuljon bennem. Persze, cselekedeteimben is. Szegény
hazám javára is. Mindenki javára. Erre. szabadít föl az, hogy Isten el-
törölte a bűneimet, hogy megváltott. így lehet neki engedelmeskedni.

Kintről erősödő rnotorzúgás 'hallatszott, aztán hirtelen, mintha el-
vágták volna. Néhány másodperc múlva kopogtattak. ,Az ajtóban egy
főhadnagy köpcös alakja jelent meg. Nyomban bajtársához fordult.

- Jóska, hivatnak az ezredírodára. Nyolc elítélt egy órája meg-
szökött, ismeretlen külső segítséggel. Egyiküket te kötözted be, nem
sokkal azelőtt. Tudni akarják, nem láttál-e valami gyanúsat. Jaj, el ne
felejtsem: nesze, itt a bibliád, köszönöm.

Kopot újtestámentumot adott át neki. A főhadnagy a lányra né-
zett, majd az őrvezetőhöz fordult.



- Ha el akarsz köszönni... egy-két percig várok a kocsival ...
Ezzel tisztelgett és elment. Béresné aggódva nézett a felálló fiatal-

emberre. .
- S ha látott valamit. .. meg fogja mondani?
- Hogy a halál karjába kergessern vissza azokat, akiket... végre

elért a reménység?
Matyi közelebb lépett.
-' S vajon ki szöktethette meg őket?
Tóth tanitó úr messze nézett. A szavak, mint súlyos kavicsok,

hullottak szájából. .
- Az Isten tudja, öcsém...
S mintha csak valamit meg akart volna előzni, váratlan élénkség-

gel mindnyájunkhoz fordult.
- Az ő kegyelme legyen valamennyiükkel! Kezüket csókolom!

Isten áldjon, öcskös!
Azok hárman alig tudtak megszólalni, csak nyeltek nagyokat, a

mama még szípogott is.
Az őrvezető felsőtestét vibráló sugárkerettel vonta be a ködben

a gépkocsi tompított fényű reflektora. Fátyolos szemmel néztek utána:
nuntha friss hó esett volna rá,

Bodrog Miklós
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Weöres Sándor

.....

Cselekszik a kezetíen,
de csak a te kezeddel;.

megindul' aIábatlau,
de csak a te lábaddal;

eszmél az esstelen,
de csak a te eszeddel;

virágbabOrul a virágtálan,
ae csak a te virágoddal;

gyümölcsbemetül a gyümölcstelen,
decsaka ..'tegyÜInölcs(jddel;

A. BESZ&.Ű FORRAS
Megszólal a kimondhatatlan, adakozik az' adhatatlan,

de nem mondhatja ki ÖnJílagát.· de csak ateadományoddal;
. irgalmaz az irgalmatlan, .

de CSák a te irgalmaddal;
imádkozik az imátlan,

decsak a te imáddal;
fényes lesz a fénytelen,

de csak a te fényeddel -

Megszólal a kímondhatatlan,
de csak a te szívedben.

Bús-.rét előtt
lrta:S~tnaiR~ő

- Gyere, tneg\1llossuk a krUmplit! - rnondta apám lmll'tán, m.lintha
vezényelne s hidegen hoizáVilUmt· a pápaszeme.

Azt hittem, .rnegszakad a míveIn.alkeserű:ségtől. ~p szólnd akartam
tudnlilillilk,\hogyeIm.Em.etek-e. !MeItltmegOeszéJltülklpajtá$aimmal, hOgy ma dél-
előtt tíz órakQr a Patak. utca álsó végén talál'kozUlnlk s együtt megyünlka
tOran.yba. Valkáció volt,$Zla!badi, SZJéP szomb::rt-IDa'P.iIl~baté, húsvét
előtt. Megá1lapodtulIlk a hórilhoa:gas, veresképű toronyőrrel, hogy amiért
este harangozni fogUlnk, délelőtt felenged a toron-yba. Nagy dolog volf fel-
jutlniia 1nroniy1ba, feImászmd"sfenlt a. ~ítő maga.sl;>ól,a ~ú tor-
nác félkör:fvű ah.l;aikadból·végig)iléznd a városlkám., amelyik úgy terült el a
nagy templom körül, o:nint egy napraforgó érett táJnyérja .. A templom két
ol<lalán piacte1rergett, mint egy lusta patak, abba csorgott bele az .ódon
váiroSka :négy kopasz utcája. Aki a toronyból szétnézett, mn egy rejtek-
ajtóból, milIldent megpillantott. Vi~álhatta. az udvarokat, kutashatott a

.csöpp kerteroben, megtudhatta. hogyáln kergeti ott v~g a feleségét a, járás-
bfró,alki vásá;rna.ponként méltóságos karfogással vonula míhaszna terem-
téssel a: rrnsére. Jaj, míndent, míndent látni onnan, el- nem lehet azt mon-
d:a!Ili.A tQl"-onyőmek pláne tévesöve is van, azzal végígjázhatta az ember az
eg'ész szabad ki'I"ályi várost, mili1.denzugot, S ha már betelt azzal, amit az
emberekenüveínes; kÖlI'ÜHáII'hatotta szeme a: határon, észak felé, enessze a
Kálrpátok első vonulatán, nyugatra a folyón és .a vasúton, ahol ·napjában
négyszer furott át a CSöpp vonat, mim a messzetűnt nagyvilág lélegzete.
ReJid~ívül:i élmény volt, ott őgyel~ a torony tormáoán, iIle'kitámasz-.

kodrsí egy kőoszlopnak, S méeni ci tavaszt port, amint seítáívá, szőke
fátyorként,halikan ráborul a dupla sorban tünödö háJrsfákra, amely hársfáik
csak nyáronelegyedJnek szöba az emberrel, ilyenkor még !hallgatnak. A
gi-IXl!I1a7listá:lmakez. a nagy rtorony jelentette a szabadságot és végtelenséget.
Nem is jutJhatOtt reJ. oda 'akJátrki, csak aUCi. jól! híirta a haJl"arlIg!köte:let, IS azon-
kívülleadita a Mrom ~ doháJny;t a torony tíszteletreméttó Ó're!ÍII1ek. M:iöten
már nagyon jóban voltunk mindkét toronyőrrel. rendszeresen feljáetumk a
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boronyszobába, egymás kezét fogva a sötét, porszagú. levegőtien falépcsőköu,
az óriási toronyóra haragvó .kattogása Ioözepette, Sénmost nem rnehetek <1
toronyba.'Mert az én apámat nem lehet kérlelni, hi;iJba.való volna,

Lehajtottam a fejem s mukkanás nélkül' !követtem apát a pincébe.
. Ormán eípeltük fel IlrosáJrlbaa burgonyát s a kútnál benajítottuk egy

nagy veres hordóba, amely emlékezetem óta mímdíg olaj szagú volt. Mfkor
már jócskán megtelt a hordó, apám vizet eresztett a burgonyára. aztán fogot t
egy szőlőkarót, a lorumplíba szúrta, jól megforgatta, hírtelen kirántotta,
maga meg amilyen erős ember volt, IIlIekidőlt a hordónak s egyetlen lendület-
tel az egészet kiborította a köves udvarra, Akkor megvártuk. míg a víz
kicsuegott a klrumpLi alól s behordtua az egészet a enosókonyhába. Ott főtt
naponta a krumpli a hízók számára. ÉII1. ezt a munkát seívoö] utáltam s
nagyon t:östeltem, hogy ilyesmibe diiák léternre .résrzt !kenI vennern.

MdJre a második kosámral a kúthoz értünk, Laci, Jamesí, Józsi és Kál-
mán már a toronyból ímtegettek nekem, ikajá.n mosollyal és fékeérthetet-
len célzással rabságomra, De én harnae belemelegedtem a krumphitisztftásba
és felhordásába, annál js álllikább, mert szeneül hittem, ha elleészülök vele.
elmelheteik a fiúk utáln.
T ízenegy óra lett, mere az utolsó szem ourgonva is bevonult a mosó-

kOlIl\yhába.
- No most nézzük a kertet! - szólalt meg ekkor apám kornoran, rnint

egy zsarnok. Érextem, hogyan szorul össze a torkom. Tehát mandennek vége.
Kínomban .arra gondoltam, !hogy átvetem magam a 'kőkerítésen a szomszéd
udvarba s onnan megyek a toronyba, bánom is én, ha mem ís enged be többé
apám a szülőí házba .. De apám CSaIkránézett tétovázó lábarnra, nem szídott
meg, hogy ,kerülinlÍ akarom a munkát, s egy perc múlva .pilt'Ulva s összeőrt
büszkeséggel vonultam a lois kertbe s föl se néztem többé a toronyra.

Ez a kieM rníndössze ds kiiCS'ivolt ahhoz képest, amit apám előteremtett
benne. Soha nem tanulta a. kertészkedést, de rnmdig értette, hogyao kell
csínáhnd.Ezermester volt; amit kézbe vett, azt 'hibátlanul elkészítette. Volt :
a kertünkben két ikajszibaradk fa, egy körte, egy szép álgásbogas ringló, meg
egy mandula, melyet ,,sOpTOII1Í fának" hívtak, mível onnan érkezett gye.rek
koréban, A baloldali szornszéd ház emeletes falán pedig szőlő futott fel. A
kert végén orgonabokrok állangál tak.
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- Nézd, hogy sietnek az orgonák! -' rezzent át hömám apám hamgja,
s én is megrezzentern attól, hogy közlö szóval szól hozzárn. lMostalIl:ában1>it-
káin haIlottulk a szavát. Ránéztem az orgona duzzadó, csdllogó rügyedre s
mondtam, hogy valóbari jő már borpíros virága, de gondolatom nem a bU7lgó
ágakori járt. Enre a férfiúra gondoltam, ak~ ráérősen jár-kel előttem, sohase
vágyódík kifele, cimborái közé, egy kís ká:rtyapartira, elborozgaibnJi, tere-
terélní, sehová nem jár. lKe7Jébőlnem fogy el a m'lllIllkia,amerre lép, miIl'ldent
megmozgat, kijavít, rendbe szed. Hol ezt végzi, hol azt, csak éppen a 1a:ké&-
ban nem bíll"ma!l:adn1.amióta árvák lettünk. Aklkor már jó féléve volt, hogy
édesanyám meghalt. Amott álla jázmin, annak utolsó v:i;rág,aitmég édes-
anyám ágyálhoz hordtam. Most megfogom a já::mn!iil1vékony, kecses ágait,
még nem fakad rügy rajtuk.

Egy hete volt, hogyapámmal ketten felástuk a kertet, ina reggel, miikor
én még aludtam, apám megforgatta a maradékot az orgonák. előtt. A

bungonyáért akkor meneünk le,amikor mán" ő maga végig ,gereblyézte az
egész tábla földet. Most kell azt felosztani ágyakra.

- Tartsd a tuskót! - IhalÍligzotta szó s apám máIr verte is a magáét a
földbe a kis fejszével. A tuskón zsineg volt. AIPám ezemmértéke olyan pon-
tosan működött, mmnt egy lma. A !kifeszített miJneg rnentén gyorsan végig-
l'á'bolt, apró 57XJI"OS Mptekikel l~ta a földet, abból lesz atz;öwénty, amely el-
válesztía a viJrágokat a veteményesek ágyaitól. Alhogy leguggol tam a földre,
egyszerre eli'UalIltrnínden keserűségem és bánatom. A földbehajlttott rózsa-
fa már kdegyenesedve állt, apám' hatalmas bronz Ikeze olyan ,gyöngén fogta
most, ahogyan ősszel lehajlította téLi ágyaeskájába, s ráháJIlyta szeliden a
földet. Fellhős vola az ég, amolyan halvány, csúnya lila, de már melegedett
li j.ev~gg, A tal:p.j csak felül vou száraz, omló kis görön,gyöklkel teli, amint
az ember ika.pát fogott re, nedves, ragadós, fekete föld bújt ki ~7libe.Valama
!Re,glegyliri,tetta :tlQldközelében, 'nem seellőcske, murzsilka5iZÓ,édes, csendes
eene, Dagadó tüdővel szívtam a levegőt s éreztem, hogy tavasz zenél itt a
mt kis keI'tU,*,bell is, ódon háZltk ikIÖZé préselve. ebben a különös csendben,
amikor megiJndullIlalka rügyek.

~ tgyni - mondotta apám s nagyot sóhajtott - ültethetürrk már,

Abban apillam,atbalIl erős kopogás hallatszott a hátsó kapwn. Valakd a
sivár, sáros mehlékutcából, mely két házsort választott el s nyílt csa-

torna folyt rajta végig, a házvégek utcájából, alhoJ nem volt ablaik, a mac:>-
kálk Eldorooójából, valaki hozzánk jött. OJYaJIlember, ak!i szembe lakik
velünlk s a legrövidebb úton érkezett. Oda:siettem, kunyítottam a kaput. Az
öreg Niikodémusz állott ottan, a koporsófaragó, 5 IhiII'€S szőlős gazda. Ez js
kevés beszédű ernber s azonkívül süket, de szókímondó s derűs lélek, akd
msndig délben tartotta csevegő óráját.

_ Hát maguk, csak dolgoznak, dolgozgabnak szépen - nevetett, 81 har-
sogó szavai telvertéík a ház szenvedö csendjét.

_ Jó dolgoznia kertben! - válaszolta apám az öreghez hajolva s ki-
egyenesedve. Ügy néztek egymásra, m1ntkét 'különös jóbarát. A koporsó-
faragó mondott valami pletykát, körülnézett, látta mmden a régiben van,
kihúzott a kabátja mélyebb zsebéből egy üveg vörös bort, húsvéti' ajándék-
nak, s máris 'ballagott vissza.

Akkor eszébe jutott apámnak, hogy délidő van s ez a gyerek alighanem
éhes. Bementűmlk akonJy:hálba. Egy kiJslláJIl\ygyorsan lesímftotta a hadát,
megigazította szoknyácskáját s hamvas sápadtíka arccal sietett elénk. Az én
kis húgom, akí maga takarttett már, té!lretéve mosolygó babáját. Ott volt
vele hasonló korú kís barátnője, murrka közben énekelgettek. suttogtak,
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ahogyan kíslányok szokták. Kenyér, Vaj és tojás lett hamar <iQ; asztalon,
ettünk s utána apám egy !kis sonkát tett a :fazéiroba,begyújtott s rálhagyta
Irénkére. főzze a sonkát.

V isszaJballagtuJnk a kertbe. Apám tovább turkált a porhanyős földben.
Én ott guggoltam mellette, segé!:l!keztem .nekí, főleg azoncan néztem,

hogyarn dugdossa a felemelt göröngy alá a magot, hogyan tisztogat meg
mínden egyes. ágát, mialtha ékszert tfuölige<tJnle. Egy r.iibizkeoboiloolrlra:ráfújt,
annak máIr pattogtak a rügyei, Legyek és rnéhek zümmögtek ddőaOOzbena
párás és <poros levegőben. Amint elikészűlt egy sorral; megöntözae a földet,
én hordtam .k8llllIl<álba:na vizet. s Irénke mánden. fordulőnál ímeegetett nekern
áz ablakon áto Apám megfordította agereblyét s úgy ütögette, nyornogatta
tdszta sírnára az ágyak szélét.

Midőn a fűmagot bevetette, kijött a húgom, s mondta, talán már jó is
a 5OI1Ik;a, nézzük meg. 'MegnéztJü:k, félreéllftottuk, a tűz hamar elaludt, A
kds :barátnő elment, Irénke zöld kia<b.átjáJbamvelünk jöttt; a kertbe. Még el-
písemogtursk ott apáink körül, míg besetétedett. .

A szűrke kert, mely oly szünke volt, !hogy majdnem ibolya szímű, előbb
kékbe gÖI1Il:yedt,majd elfeketűlt magatehetetlen, akárcsak az ember. Az
égen nem jelent meg semmi fény. csak néhány galamb röppent tova az
alllrorw IbáJnatával. MegzÖlT€lnt az egymásra rakott ásó, gereblye és kapa.
Befejeztük a munkát,

Aklkor bementünk mimdihármain a boltíves szobába, amely szoba egy-
úttaJl. !konyha vobt, ott űldögé!Jtünk .mí rmndíg, édesanyánk mellett, rneleg,
puha csendben hallgattuk a meseszót. MOSIta helyiség jleíetlennek tűnt fel.

- Milyen rneleg volt odaloínn s itt milyem hideg van - jegyezte meg
húgom. !Apám serénven lámpát gyújtott. A világosodó SOÍlJka szagú hidegben
gyanakodva píslogtarn a szoba sarkaí felé, úgy rémlett, rníntha rníndegyík-
bern ott .gubbasZJtaJnavalamí félelmetes kísértet, amely elvitte e ház örömét,
az én jó anyáJmai.

- No, Il105't megvacsorázumk - mondta apám kétszer is egymás után,
milllltihabátorságot verme hozzá, hogy megtegye, amit mond. Kezet mcstunk.
Fm kJilejtettem a mosdótállal az udvarra s egyetlen hajítással úgyodacsap-
tam a vizet a feikete bársonyba, mirrtha valami sötét szörmyet riasztanéle ej
vele házunk tájátél.
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M:iJrevisszatértem il. seobába, lirénké egy féhér áibröSzt terftett a széles,
vén tölgyfaasetalea.v apárn felvágta a oonlkát, húgom ügyesen oormát reszeli.
Csak úgy néztem, hogyalIJ. tudnak ezek: ketten egymás kezére dolgozni.
E gyseerre .csak rnegszólaltak a harangok, Paitásaím kongatták a három

óriást a nagytemplom torrwábam a feltámadási körmenetmek. A ház-
tetők felett fénlnyel telt meg az ég, mírstha égne, Különös muzsíkaseó a
harangszó, ibelenyidal az ember legrejtettebb gondolatába. A piacról idáig
hallatszott a zsivaj, időnlként trombiták h8iI'Sall1taks megvertek az üstdobokat.

Apám megszegte a kenyeret, Irénke három poharat rakott ki. Apám
felemelte az üveget s töltött a koporsófaragó borából. Ügy csordult kii a
vörös bor, rnimt a vér, ijesztő, vad és támadó szírmel, Verítékboritotta el
apám arcát. Most látszott, hogy erőt vett rajta akimerultség. !Homloka tom-
pán fénylett, 'mÍillltaz opálkő. ÉrZJéstHlkolóarca e pillanatban hirtelen meg-
nyílt, ,gyomaalileült egy kemény, kényelmetlen szélebe és \SIÍ1'IIlIÍ !kezdeti. Egy
szót sennnólt,' csak megeredt a könnye s v~gcsu~gott ocrostás arca ezüst-
jén, mírrt a hólé a máecíuss Ihegyoldallon. Valami rettenrtő szomorúság volt
abberi, hogy ez a hatalmas férDi sínt, Odakuporogtunk mel1éje hírtelen ki-
száradó torokkal IS riad tan, IIlIÍJl1it két őzsuta. Mondaru nem rnertünk egy szót
is, csak odabújtunk erős kalrjalÍlhoz,s hallgattark a könlIl.yelk.nek:.apám köny-
.nyesnek forró fakadását.

A TISZTTARTÓ
;,Mikor azért azok szolgáláin,aik az Úrnak és böjtölének,
mondá a Szent Lélek: Válasszátok el nékem Barnabást
és Saulust s munkára, amelyre én őket elhívtam."

. Ap. Csel. 13,2.

Sengíus Paulus procurator furcsa lényén két hatalom osztozkodott, F<JIIlY-
nyadó, beteges teste a császáré volt, aki vörös szegélyű főtisztviselői tógával
és az előtte brappoló líctorokkal jelezte, hogy az övé ez a szótlan kís öreg-
ember és Il'ajta keresztül a szíget, szőlőível, olajfáival és bárkáival. A pro-
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euráter másik tele láthatatlan "oh és megfoghatatlan hatalmak ejtették meg:
a tenger, a borzongó alkonyati árnyak, meg a bágyadt keleti rnesék uralked-
tak rajta.

Az első Illem követelt sokat tőle - míndössze myugalmat és az évi adót
kívánta ée ő mindkettőt biztosította. A másik zsarnokrbb volt. Az Istennek
részét kérte, -rnélységeket nyitott meg előtte, szornorúsággal fizetett csöndes
hódolátáért és nem fogadta magába a lelkét - megforgatta, fel-fel dobta,
a7Jtáin viss'Zal:Okte,miJnrt;a lkiaJmáJra !hamis pénzt.

A tenger, melyet összehúzott szemekkel órákíg elmézett az átforrósodott
szíklapartokról néha megnyitotta ónszínü rnesszeségeit, rnelyben eltűnnek a
hajók - ilyenilror 'úigy érezte, IlÓlIlJCS titok, !I1IÍIIlas távolság, összenőtt a körülötte
való vtil;ájg~al:-, láthatja Rómát, a mélységben növekvő ikorraLlágakat- mert
lelikét befogadták az öröktől, való dolgok -, a rések, az élek, a kns felületek.
'F.s amikor már majdnem hitte, mímden szertefoszlott, rnímt valamí durva
kacagás csattant a seírtekre zúduló tajték, !hullámok ikeltek és elfedték a
kőhajításnyíra sötétlő mólót - a tenger nem engedett többé keresztülnézni
magán. .

De megcsaltak az árnyak, a virágok, a házánál Iebzselő csillagjósok, jel-
fejtók meséi IÍs - SO.klSIrOrazon kapta magát, hogy béna balkezének merev
ujjaúva! já1:szik és egéseen másra gondol . .NélháJnyév múlva pedig meghal -
ll!Í!IlICS fia, fel~ és nem l€SIZemléke sem. A tenger, az ámnyak pedig azután
is meglesznek - a teste is meglesz még egy darabig, 'mert az a császáré -,
de a másilk rész az elvész, az eltűnik, mert az senkié. azt visszadobják, mínt
a kalmár a harnis pénzt.

A procurator háza a tenger felé .kanyaogó sétányra nézett és a tárgyaló-
terem egyik szélső albl:akáiból lá1ln,ilehetett a tenger ~ benyúló keskeny
csücskét, a halászok 'kikötöhelyével meg a körülötte sötétlő ecetfákkal. E'z
előtt az' ablak előtt ánt a tísettartó 'nehéz cédrusfa széke, alig hagyva helyet
a mögötte álló lriJk'tordlmakJ. 'DérellÖtt,miJoor a fogadások folyialk, diUtüldögélt
Sergius, béna Ibalját a .páll.,káJnYQ[}.pilhente<tte,élvezte az őszi. IlIaJP melegét,
mely átjárta beteg kezét, alkérelmezők lágyam, behízelgöen duruzsoltak
előtte, ő pedig kdbánnult a nyitott ablakon, .nézte a hancurozó utcagyerekeket.
az öbölben ténfergő naláseokat. Ilyenkor msnden érdekelte, ami odakinn
történik, :igyekezett ikiventni a messzíről ide ihalla1:szó kiáltásokat, melyek
tisztán csengtek a hűvös őSZlÍ levegőben. Gyeresíkora jutott eszébe, míkor
Porcius Nasóval, öreg házrterutójával üldögélt ostíaí házuk vadszőlővel 'be-
futrtatott erikélyén, előtte V1ÍIaSZtJá!b1aés arz;öreg Pitageras bölcsességéről beszélt
neki, ő pedig átlesett a szőlőíndák közt, ki a mezőre, ahol rabszolga gyerekek,
öszvérhajcsárok lármáztak; ahol fontosabb dolgok történtek, mínt a viasz-
táblám és a vén Naso seámoktób seünke lelkében.

Amilkor a pereskedő halászok rés szuszogó kereskedők befejezték mon-
dókájukat, összerezzent, ímtett a sarokban kuporgó írnoknak, aki íkíküldte
őket és behív ta a következőt. Háromszor hosszalbbítotrták meg eddig hivata-
lábam, de egyetlen ügyére sem tudott volna vísszaemlékezrn, míndent Lau-
ríus, az ÍJI'nokintézett a saját belátása szerént - mindenkí megelégedésére.

Egész hivatalos 'napja a délutáni tengerparti séta várásában teLt el, ren-
desen vitt magával valami világtekengőgörögöt, aIki folyvást mesélt neki
valarníröl, amdre 'ugyanúgy nem tudott soha visszaernlékeznd, mírrt üiyfelei-
~k fondorla~ beszédeire. M:iJndigvolt a házánál n&ány belőlük, a szol-
gakkal e~tek es csak annyi dolguk volt, hogy elkísérjék öt az esti sétákra
és fecsegjének valamíről, Beszédük egybeolvadt a tenger csobbanásával, az
ecetfáik zízegésével, valamírit félálomhoz !hasonló szomorú muzsikává, amely-
ben alíg mozgott valami tudatos gondolat.
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Egy valamit gyűlölt és ez az eső volt. Ilyenkor kegyetlenül seenvedett.
Béna keze m\yilaHott, sétád helyét fojtogató rnagámy és sivár kétségbeesés fog-
lalták el., teveszőr pokróoba bugyolálva guamyasztott az átrium feihér porffu'
medencéje mellett, rekedt S:lJitikJozódásaJi:viss:zlhalIlglO1ltJaika :kongó hely.ilslégben
és szolgáí nem érezték biztonságban magukat. iMdJndentél éveket myűtt törő-
dött alakján, tavasz kezdetén megsoványodva, elmélyült ráncokkal, gyulladt
szemekikel ímdult első sétáíra, de a hosszú ciprusi nyár, a tenger, az állatos
!}lajfá:ki lassan megengesztelték és visszavettek valamit .a tél pusztításáoó]. '

Késő őszi. délután volt, foltokban hullt a fény az ecetfák cirmos lombja
közt, tenyeres juharlevelek airany lapjaival tévesztette össee Oket a szem, a
savó S1JÍJIl.ű vizeken sárga levelek Iibegtek, szüretd szekerek nyikorogtak a sé-
tány homokián, a fövényen bárlkáikat foltoztak a halászok. SergÍIU5 Paulus
két vézna árnyékot fLgyelt, amint derékbatörlnek a szíklagéton és 1lim,taJkélken
ráhajolnak a levélrímgató vízre. Az egyik az övé volt, belhajló béna keze
eltorzítva, messzenyúlva utámozta az iJgazi rnozgását, gúnya;. és bántó karíka-
túrája volt önmaga n,yomorú8iágá!llak - akárcsak az alexandzíaí. piiktordk
gúrwraízai, melyeket néhány garasért áIrulta'ki a salamísí piacon.

A másik egy szüntelenül fecsegő, hadonáseő kis emberé, akii baloldalán
üget, fekete kakasokról, fuökké lobogó tüzekről mesél., melyből szerinte miI!1J-

den élő született. Sergius nézí a két áaIDyekot, és úgy érzi, hogy az övé söté-
tebb, lassúbb, sromOTúbb, a másilklé vídáman, simulékonyan tJánCOl,olyan,
mint a vízék tükröződése a sziklá!ll. A .kis ember kopasz, a szeme fekete és
értelmes, szaladva jár, legalá1;b három lépéssel előtté halad és Elimálmak
hívják. Mikor Sergius kilépett a kertből, ő már a kapu előtt várta, megha-
jolt és azóta követí, ~us €!gyetlJankísérőjéről sem tudta, hogy hol' smille-
tett, mit csinált míelőtta házához vetődött - egy napon megjelentelk, né'hány
napig meséltek nekd,aztán eltűritek és Sergius sohasem emlékezett, hogy
valamelyik másodszor is meglátogatta volna. Arra sem tudott visszaemlé-
keaní, ki volt és hogyan csatlakozott hozzá az eL'>Őkísérő - egyszer azonban
hozzálépett valaki és azóta mindig várják a kertkapu mögött. Neve szállóige
ietta hontalan kódorgók közt, megtanították egymást a Sergiussal Ikapcso-
Latos .kötelességekre, llllelJy€lka kapu elŐttIi m~jlás.bal!) és csavargó életÜIk
színes hístórtáínak, szellemekről, 'keleti fejedelmek történeteinek szűntelen
meséléséből álltak, SeII1gi.usmég sohasem 1apaJSZbalta, hogy egysrzerre ketten
állítottak volna he, vagy 2lkár egyetlen napon is magábaal kellett volna meg-
tennie sétáit. Sohasem gondolkozott el rendszerük pontosságém, és nagyon
meglepte volna, tha senkisem várja a kapu mögött. Kísérőjft}ez sohasem srzólt
látszólag nem is figyelt fecsegésükre, úgyhogy egy évekkel ezélótti CS€vegőj~
- egy ravasz görög abban a hiszemben, hogy az öreg süket, valamí trágár
vereíkét :kezdett mondani, Sergius azonban rögtön észrevette és elkergette.

Ez az Elimás nevű zsidó más volt, mÍII1Ita többí, ~us ezt érezte attól
a perctől kezdve, amint hozzálépett. Hangjából hdányzott a tőbIbje!k tisztelet-
teljes személytelen duruzsolása. hangosan, értelmesen beszélt, ,gyakJran tar-
tott hosszabb szüneteket, érezhetően nem azért beszélt, hogy szórakoztasson,
hanern hogy meggyőzze valarníről, Sergíust zavarta ez az energikus előadás,
mely 'nem engedte elkalandozm figyelmet, felborította a szemlélődés és a
mese megszokott egyensúlyát.

A világ - mondta Elimás - a tűzből keletkezett, az eredendő tűz, mely
öröktől fogva vam, a nap. A map tüzétől fénylenek a csillagok, belőle seár-
mazik a kenyérsütő asszonyok! parazsa, a vujkámok ereje ée fénye, tőle való
a 'kezünk melege, minden elő az ő lényege szerínt létezik - mert az élet
lassú égés. Ha testedben elenyészett a tűz, meghalsz - a kíhülés maga a
halál. Minden jó a tűztől való, a pásztortűz jókedvre deríti a melegedöket, a
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fény biztonságot ad, a sötétség félelem. Az élet &LÍIne a tűz SZÍJne, meré
piros az egészséges arc, az érett gyümölcs, a rnárnorttő bor és fekte a gyász,
a. sötétség" a halál. Tűz ég a tenném hozó föld mélyén és a map melege emeld
magasba a vizeket, ihogy felhők gyülekezhessenek. De nemcsak a látható
dolgok fUg~ek tőle, - mérhetetlen lángjaímaík lobogása háborút, dögvészt.
szerencsétlenségeket jelent a látó szemelenek. N~ éreztél még soha megrna-
gyarázhatatlam, kínzó nyugtalanságot, sose vetted még észre, hogy máskor

engedelmes tárgyaid fellázadtak, stílused (íróvessző) bármennyire szorítod
is, kiJhull \kezedből, a mozdulatlan ág meglendül és arcodba vág, az átlépett
kő lábad után nyúl és elbotlasz. nem emlékszel vissza Időszakokra, amikor
minden éjjel vad á1mdk gyötörtek és imilIldeniki,aldt csak kérdeztél, ilyesmi-
ről panaszkodott? OA nap ereje ez, melyet más- az egyiptomiak ismertek. Hal-
lottál AgabUSIrÓI,a nazarénus jósról? Éhségról jövendölt, mely Caligula után
jön a földre. A7Jtmondja a lélek jelentette neki a látomást, de a nap jeleiből
leste el a títkot, Jóslata napra egyezik az enyémmel, melyet a fény jeleiből
tudok. Lásd ők is a fényből rnerítenek, ha látni akarnak, semmi és senki
sem független tőle, legyen az élő vagy élettelen, látható vagy láthatatlan.
Még az, évszakok is a tűz képeit játs:zá'k, a tavasz a meggyulladás, a nyár a
lobogás, az ŐISIZa pislákolás, a tél a :kihúlIlyás.

OA. Itúz a 'Vi'Lálg~1tetőszelileme - hatalmas és fenséges, szemed elvakul
ha belenézel. O hívta életre három szolgáját: a vizet, a földet és a levegő!
- melyek szímtén hatalmas éltető szellemek, de tőle függnek és szolgálnak
neki ...
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Sergius érdeklődve hallgatta és bár se1l1Ilniiéle :istenben sem hdvt, El
Beszéd nem volt idegen tőle, hajlott az erők megszemélyesítöie felé, ha nem
tekbntette is őket sorsába befolyható büntető vagy jutalmazó lényeknek.
Kedve Srer:iInrt: való vol!t az egy:ist.enlhi't,ma.gJa is úgy képzelte, hogy 'Valami
magános, kerlátlan erejű lény trónolhat a világ felett, akitől minden függ-
het. A társistetnségektőlaZOl1Jbam. idegenlkedett, nem hitt az olymposi iste-
nek közösségében és amíart Eldrnas más szellemi lények létezését is emlí-
tette, türelmetlenül kÖZibevá.gott: . .

- Azt mondod a levegő,a víz és a föld teremtményei és szolgái a nap-
nak. Hogyan van akkor, ho.gy a víz eloltja a lángot és a mécses elalszik, ha
sísakot boritasz fölé?

Elímas elmosolyodott. - Tudtam, hogy megkérdezed majd.
- A nap szelleme kegyes rirántunk és a 1lűz mellé amit. nekünlk aján-

dékozott, levegőt és vizet teremtett, hogy élhess vele - a levegő táplálja
a földi tüzet, a 'VÍz eloirtja - de az örök tüzet, mely a lI1aPbaalltáingol;,nem
olthatnád el vízzel és az levegő nélkül ég, mert ott nínes levegő.

Hallgattak, Elimás lelhajolt egy kagylóhéj ért, gyöngyházfényű belsejét
a leáldozó nap felé fordította, figyelte a sugarak játékát nyálkás falán.
Hagyta, hogy 'a procuráter elgondolkozzon azon, amit az imént mondott,
Hitt a szavak ibűtbájoo erejében, ísmerte útjukat a lélekig, tudta, hogy idő
kell gyökérverésükhöz, hogy időfelettivé .k.ristályosodjanak az emlékezetben.

Sergius megbánta, hogy egy odavetett kérdéssel feladta méltóságát,
mely tapasztalata szerínt egyetlen. orvosság a nagyhangú tolakodók bízál-
maskodása ellen.

Eldmáson azonban semmiféle meghatottság sem látszott a nagyúr ki-
tüntető szóbaelegyedése felett, nemha:sználta fel a procurator közeledését
ú] szóáradatok elindítására és ez tetszett -Sergiusnak. Másrészről kívánesí
volt a máguskodó zsidó véleményére a lélek halál utání sorsát Hletően -
fogyó életének gyötrő kérdese volt ez, melyre nem volt felelete.

Sergius úgy volt ezzel a Joérdéssef mill1t az őgyelgő utcagyerek a gyü-
mölcsárus kosarával - szeretett volna mélyére pilJ.anta.ni., rnohó vággyal
belemarko1ni, de félt egy ismeretlen hatalom pálcájától; mely az éhség és
a vágy fájdalmánál ds jobban meggyötörhetí egy sikertelen kísérlet esetén.
Igy hát megkerülte a bűvös kosarat - ábrándozott róla, vágyott ro, de egyre
távolodott is tőle. Távolodás volt .különc élete, a séták, a csavarg6k meséí
- melyek megközelítették a szömyű kérdést, játswttalk a szemtől szembe
kerülés lehetőségével .....:...de egy ponton elkamyarodtak, százszorszép mesékké
lényegültek és eláltatták vágyát .az 'i'gaZlSágmegísmeeésére.

Végűl is úgy döntött, enged elzánkózottságából és kérdéseket tesz fel
Elimásnak - ihisz.bőlcs ember, a!kivel nerm megalázó a vitatkozás.

Elimás eldobta aikagylót és elmosolyodott, Volt valami félelmetes
ebbena v.igyongásbam·- a procuráter riadtam elhúzódott mellőle.

A legtöbb ember arcát szelíddé tesaí a mosoly, a szétfutó ráncok korní-
kusan feldarabolják az arc merev egységét, több fényt lop .a szemekbe -
Elimás mcsolya egészen más vobt, A proeurátornak az volt az érzése, hogy
Elimás arca Illem széltében Ihúzóddk szét, hanem hosszában nyúlik meg, arc-
bőre megfeszül, szája V-alakba ferdül, a SZ€IITlepedig egyáltalában nem vesz
részt oa megnyúlt arc örömében, ijesztő fekete árnyék borul rá - az egész
olyam, rnínt egy vigyorgó lókoponya,

_ Látom Sergius, hogy érdekelnek a lélek útjai. Nos a lélek .nem hal
el a testtel. Mondtam már, hogy az élet lassú égés, és ezt az égést a lélek
táplálja. ,A lélek maga ds tűz - oly an, mínt a 'nap tüze, melyet nem lehet
eloltani - ezt sem lehet, mert ez is a nap tüzének paráJnyi része, mely a
halál után visszatér oda, ahonnan vétetett. A test tüze elalszik, mint a földi
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rüzek - e felett ugyanÓ-gy rendelkezel, mínt a földi tűzzel, melyről már
mondtam, hogy kegyes ajándék. Ha akarod .kiolthatod - mmt amazt a víz-
zel - ha kedved leled .berme élesztheted kenyérrel és boreal - mímt amazt
a .levegővel - de a lélek. tüzét nem élesztheted és nem olthatod. mert az
hatalmasabb náladnál. A nap része ez, amely visszatér, megtisztul a csilla-
gokban, szerteszóródík a planéták végtelenjében, hogy idővel ismét csrllogó,
aranyszínű sugar lehessen - éltetője a megdermedt világoknak.

Sergíus érezte, hogy vén térdei megrogynak, tudta, hogy bekerítette
valami bűbáj; valami [keleti ~OISIZISIáig,amiben sohasern [hitt, amiÍlI"ŐJ. CSaJk:a
duruzsoló rnesék hitték, hogy igaz.

- Ez az ember meglopta a gondolatát - kimondta, ruielőtt ő kírnond-
hatta volna - Elimás átlát rajta, tudja irtózatát a haláltól, kiszolgáltatta
Ismeretlen, szörnyű isteneinek.

Ertmás leült egy kőre, kezeit elrejtette bő ruhátban és a tengert nézte,
a leszálló 'napot, malyben fellángolt egy távoli hajó. Sergius azon kapta
magát, hogy ő is ül.

- Halottadat 'Ile temesd földbe, ne égesd el és ne vesd a tengerbe,
mert meggyalázod ezen elemek szellemeit - hanem építs tornyot fiatal fa-
derékból. arra helyem, íhogy a keselyűk egyék meg. A feikete állatokat -
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· a fekete kakast, macskát, szamarat öld meg, mert ezekben a sötétség lako-
zik és megrontanak. - Tdszteld azonban a makulátlan fehéreiket, ezeket meg
ne edd, munkára ne fogd, mert választott állatok - a nap, a. világosság
szent állatai. EVésre, dologra, csak a pettyezettet, a tankálkat válaszd. Tisz-
telda templomokbam égő örök tüzet, unert a naptól származék .

..:...Ra mindezeket betartod - hatalmai nyersz a világ titkain. megér-
ted a jeleket - látod a jövőt.

Az öregember úgy érezte, elvesztette mínden erejét, képtelen volna fel-
állni, vagy rnegszólalmi, füle mellett szúnyogok dongtek - ép kezének ujjai
azonban belekulcsolódtak béna tenyerébe és nem volt ereje hogy kezét fel-
emelje ~ el!h~n;tse őket. Nem volt eszméletlen, Tudta, !hogy a ~
ül, látta a messzeségböl ik.özelüő hajót - a császáa-t ,rézbán.yák lapos két-
soros hajóját - hallotta akiikötőből ídehallatsző nádsíp vékony SIiJroltásait
de a legegyszerűbb embení tevéken~ sem volt képes a puszta éslzlelés~
kívül. Erezte, hogy ami történik vele, az rossz, az megalázó - de nem tudott
volna segítségért ik:i.általllia sétányon ődöngÖik!hözés sejtette hogy azok sem
tudná<nak segíteni rajta - EHmás őket is íhálójáha rátnta!ná.'!hiszen hatalmat
nyert a világ títkaím, érti a jeleket - !hatal~bb miIlldenlkiinél.

'Eldmás most kíszabadította !kez.ei1;N'háj<t .ráncatböl ée szembefordult
vele.

- Az én seemem előtt nímes rejtés, ez a két szem ezentúl örökké rajtad
l-esz - ndJncskéz, mely elfedlhe1:lneelőle: ,Ezer mérfőldről is látni foglak es
te. is látni fogsz engem. - Tudom, hogy gyáva vagy, remegsz a haláltól,
azt is tudom, hogy hová akartál menekülru előlel ---' Náladnál is gyávább
parámáJkhoz,anázaré.nus Saulushoz. a tarsusí kutyához és két talpnyalöíá-:
hoz, aikiik.itt kődorognak a szígeten. Tudom, hogy a házadhoz fog1IlJaik.jönni,
hogy Józsuáról, a törvénytelenről fecsegjenek neked, aki bűnöket bocsájt.
- Megtanítottak volna a tévelygő zsidók szűkölő gyávaságáea, hazudoctak
volna a napról, a holdról, melyeket szeríntük a mezítlábas Józsua.,' római
martalóc harnís Tattya teremtett.

- De én és az én Istenem hatalmasabbak vagyunk-náluknál és bemocs-
kolom Őlk.et- miJnt ahogy Józsua bemocskolta a nap három királyát, akik
ellhiitetett szemmel fénynek mézték a sötétséget - lcírálymak a jászolba
vetettkáromlót. Hónapok óta keresem őket, de saját fajtájiUk elől is rej-
tőzleödnek - barlangok mélyén paráználkodnak undoíq [elvényükkeí. a
két összeszögezett fával, melyen gonosztevök és szökött rabok múlnak ki -
ma azonban megmérkőzöm velük. Te leszel a tanúm,· Sergius Paulus! -
Istenek ,párharcát láthatod, ámyékot látsz majd eltűnni a fényben, szerit
írások örökítJik meg a percet. amikor megsemmisülnek!

Elimás felállt a :kőre, melyen eddig ült; kezeit tébolyultan 'kdtárta, alakja
sötéterr rneredezett a háta mögött izzó ragyogásban - olyan volt, mínt egy
keleti bálvány.

- Látom a szánalmas Ikoldus csapatot, lesúnyt fejfel kullognak, mínt
akiket megvesszőztek, elöl Saulus - a persekutorból lett próféta, mögötte
a bozontos Barnabás - a levita és János, az unokaöccse.

- Sergius megborzongott és az útra pillantott. Nyaka, münt a hüvelyébe
szorult orozsdás kard, nehezen mozdult - akaratának hosszú percek óta ez
volt az első sakeres cpróbálkozása a lenyűgöző hatalom ellen.

Magányos asszonyt látott, fején mázas korsóval, látta,' arnint eltűnik. a
fordulóban - hosszú árnyéka még sokáig ikúszott a vkavícsokon, aztán az
az is eliUant. A három embernek, akikről Elímas !kiáltozott, nyoma sem volt.
Sergius rájött, hogy Elimás megínt olyasmiről beszélt, amit ő nem láthat
- de már nem rémüldözött, balkezét vakaraatta és várt.

106



- -Eliimás észrevette a változást, abbahagyta a ,kiabálást és Sergíust
figyelte. Döbbenten látta, hogyan fakulnak akaratának jegyei, mrnt fész-
kelődnek. az apró rríozdulatok a merevség feltört 'Jrerge alatt - hallgatta a
gondolat ralkosgató meszeit, amint helyére illeszti a tudat szétszórt darab-
káit - és tudta, rnindez mít jelent. Erőt! Ellenszegülő erőt, amely árad vala-
honnét és visszavonulásra .készteti az ő erejét - a csatatér pedig ahol meg-
ütköznek, egy emberi arc - Sergius Paulus eszmélő, rángó arca A szája

szélén futó ránc rezdülése, szemének értő pillantása mind egy hátráló lépés,
egy feladott kís terület, melyet a távoli ellenfél fospalt el.

- Sergius olyan volt, mirrt a sóvárgó utcagyerek, aikit egy durva kéz
odalök a gyümölcsálrns kosaráíhoz, megpillantja a hanoo- és 'körtefüzéreket
és aztán ráíön, hogy csalódott. Rájön, hogy többet várt attól' a kosártól,
r'itkább, édesebb, üdítöbb ,gyÜimölcsöket- elfordul tőle és' tovább keres.
Pedig a füzérek szépek voltak - csak a rongyok alatt lüktető kis szív csa-
lódott valamíben.

Széttárt karjai ernvedten visszahulltak - a fény egyre fogyott a háta
rnögött, már csak egy tenyérnyi sápatag derengés rérnlék a tűnő napból és
mare az is eltünik - mímdent elveszít, talán önmagát is. Szeme sóváran
tapadt a merülő tűzpiros foltra, ntár 'nem törődött Sergiusszal, aki közben
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felállt, fázósan topogott ths gúnyosan méreget te. Apró hul1ámok borzolődtak
taréjukon meg-meg villaint akialvó tűz fénye - a nagyobbak egészen el~
feledték halódását és ElJimás remegve leste, !hogy milre ismét elomlanak
látszik-e még egy szikrája az égi parázsnak. Aztán ellobbamt teljesen. Szél
zúgott végig a tengeren, sötét, dühös huLlámhegyeJkdulaJkodtak, arcába frecs-
csent a hideg, keserű víz. Sergius állt a 'háta rnögött, tógája csattogott a
szélben és a vállát rázta, '

- Itt vannak a3ciket krhívtál, !kiáltott - a SZléI elkapkodta szavait és
úgy hallatszott, mímtha a tengerből kíáltozna valaki.

ElIimás megfordult. :Köntösét fejére bontotta a szél és mikor lehúzta a
lobogó ruhát, !három alakot látott az úton - őket is valószínűtlenné mosta
a íhomály, rnímt a !hátuk rnögött zúgó fákat és a .trorülöttüik terpeszkedő szik-
lákat - de aki felinézett az útra, észre kellett, hogy vegye hármukat. Az
ánnyaktól szabdalt part rtadt össze-vísszaságában, az egymásba folyó foltok
sötétjében valamí nyugodt bíztomság volt ez a három férfi. Sergius vissza-
nézett rájuk. Kereste bennük az asteni bajvivők kdhívó erejét - de nem
volt bennük kilhívás! Aztán a meghunyásekodó, gyáva esavargók meghúzódó
alázatát kutatta, de ezekre sem hasonlítottak. Elmosolyodott. Saját tükör-
képe jutott eszébe, ikIi&Séhajlott alakja, melyet lefekvés előtt el-el méz a
fémtükörben - szomorú, mélázó tartása, melyen az elmúlt nap új görbedé-
seit vizsgálgat ja a mécs libegő lángjánál.

-Ezek is úgy ál.lmak - vízsgálóan, szeliden, rrrimt ahogyan a fáradt
öregemberek szoktak. Sergius elindult feléjük.. (
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Elémás olyan volt, mi'Tht a szélcsendben veszteglő vitorlás, melyet meg-
kísért .a repítő szelek emléke és lehúz önmaga lomha súlya, melyriek meg-
szégyení.tő valóságát csak alkkor érzi a hajós, ha megszűnt a szél. Valaki
belőle is kifogta az erőket és csaík testének otromba tehetetlensége maradt
meg. Ovatos,a va'lóság mánden khs:z:ögel1éslévelszámoló emberré silányult
- aki, ha le akar lépnd a. sziklaoomibről,előbb megbecsüli a lépést, lcitapo-
gatja a dudorokat. .

Benne is, mimJt a ves:meglő hajó 'klaJpiltJáJny.ábarr1,CSaIka diÜh és keserűség
maradt a vísszavett csodák helyén, - Nyögve lecsúszott a kőről és Sergius
után ímdult.

Tudta, hogy teljes vereséget szenvedett, még rnielőtt találkozott volna
eüenfeleivel, de érezte, hogy azok .nem üldöznék, ha rnenekülni aikarna. El-
tűrrhetme ·a nedves bokrok közt, meghúzódhatna egy üres bárkában és azok
nem jönnének utáma, hogy megszégyendtsék,

- De aJki gyűlöli ellenségeit, az nem futhat el! - Ha elhulltak is a
fegyverek - agyűlölet megmarad és csak az élettel/ együtt múlhat el. A
gyűlölet az ellenfél pallosa alá hajtja a legyőzöttet, néhány dühödt, hö:rgő
kiáltás elknsrjamtásáea - végső szembeköpésre, hogy kíerőszakolja az utolsó
csapást, rnely után megszűndk a szégyen, a .gyűlölet - mímden. Elimás ott
állt előttük. Saulus beszélt a lehajtott fejű Sergíushoz ; Ihalk, rekedt hangon
szólt az örök életről', melyet Krísztus hozott el a kőrülmetélteknek és pogá-
nyoknak, kegyelemről, rnely hatalmasabb a tengennél.

'Elimás nézte őket és szeretebt volna elmermi. .
Egy perore maga lS békére, rekedt, halik hangok simogatására vágyott

- me,gállJni emberek és Isten kÖ2JÖtt- mnndegy mílyen dsten nyújtja a
csendet. Aztám rádöbbent, hogy legyőzték. Eszébe jutottak a napkeleti kírá-
lyok, a tengerbe foJtott :nap véres ragyogása, erejének emlékei - a vesz-
teglő hajó kapiaánya felvetette fejét és átkozta a magasságot.

Febkacagott. A ;béke fel.ta:r1:ófala összeroppamt, a körülöttük leselikedő
rémület átugrotta sáncaít, a tépkedve járó szél elnyelte a jövevények hozta
nyugalmat .

. Elimás szavai már ebből a háoorgásból kiáltottak,
Hazudtek l Józsua kírnúlt a kereszten - testét magatok loptátok el és

sosem támad fel. Csak a nap ö:rök -az az élet! Sergius, ne higyj a hazu-
goknaik. -átkozottaik legyenek!

Saulus felett fény vallant - fehér, vakitó ragyogáe, átvnágította a ten-
gert - egy pillanatra látna lehetett a rnélyben lebegő !halak· rajzását -
Sergius látta egy arcába hajló ág leveleinek erezését, felkiáltott és János
karjaiba roskadt, Arcát betemette köntösébe, melyből szénaíllat áradt.
Hangot hallott Saulus torkából, de nem ő kiáltott. Tüdővel lélegző ember
nem kiálthat így. Sercegő roppanásole voltak a szavak, a vísszhang erőtle-
nül adta tovább dördüléseít - a partok nem bírták el teljes erejét. Sergius
nem ismerte a myelvet, melyen harsogott; talán héberül; vagy arámusul
mennydörgött, de borzadva észlelte, hogy érti, 'umét hall.

"Sátán fajzata, mmden igazságl!1:alkellensége, nem szűnsz-e meg az
Úrnak igaz útjait elfordítara?

Az Ornak 'keze van ellened és vak leszel és nem látod' a napot egy
ideig".

Sengíus Paulus egyedül állt a vaksötét úton, a három férfi eltünt a
közeléből, valaki csörtetett a bokrok közt és vezetőért kiáltozott.

Hideg, csallagtalan, ŐS7JÍ éjszaka volt.
Turchányi Sándor
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P'ORDÁH JÓZSI'
Látta"lak Jóska ma délután, amikor temetésrőL bal/,agtam hazajelé.

Semmit sem változtál tizenkét év óta. Szögletes kemenesaLjai arcodból
ma is ugyanúgy mosolyog barna szemed, mint akkor. Fekete üstö köd
olyan ma is, mint az alapvizsga idején, szénakazal, okos - magas hom-
lokod felett. Orrod akár a sasé, a szád jó nagy, alkalmas arra, hogya
harag lefelé görbítse, az öröm meg felfelé.

- Honnan jössz? - kérdezted, hogy kérdezz valamit.
- A temetőből - váLaszoltam neked - fiatal fiút temettünk, úgy

járt min,t te, fürdés közben a víZbe veszett.
Meg kellett állnom 'egy pilLanatra, úgy nekilóduU a szívem. Mit is

mondtam? És kinek? De a mondat elhangzott fennhangon, mert az
utcán előttem ment egy öregasszony és hátranézett, hogy .kik beszél-
getnek mögötte.

Nem Láthatott téged Jóskám, mert úgy volt kicsinálva, hogy csak
én láthassabak. Zaval"tan, nézegettem az útszéli eperfa lombj(LÍ kiizé, O
meg azt hitte, ohgy valaki a feLn,van, vele oéliok: egy-két szot; És meg-
nyugodva lépegetett tovább. .

- 'Jóska, Józsikám - örült bennem a,lélek - öreg "pordohány-
Józsi", de jól tetted, hogy elém jöttél. Tudod milyen nehéz nekünk
hazacipelni a temetőből mások bánatát.

Bólogattál öreg Fiú, ahogy azelőtt. is szoktál. Arcodon nemcsak
megértés ült, hanem valami szelíd elnézés-féle is, ahogy azok néznek,
akik már túl vannak mindenen. Ogy Láttam, mintha mosolyognál a mi
halál-töprengéseinken, miveLhogy ez nekünk mindennap újság, neked
meg már régóta nem.

- Nem ismertem ugyan ezt a szegény fiút, nemrég kőUöztek ide
-\ mentegetőztem előtted -, de azért mégis megüli szívemet az anyja
és testvérei jajveszékelése. Húszéves volt, ez valami, valami nem ter-
mészetes Józsi! '

Most se szóltál, csak elnéztél felettem, mint akit különösképpen
nem érdekel a téma, De én nem hagytam abba, És míg lépkedtem a
külváros egyenetlen téglajárdáján, tovább érveltem neked,

- A te eseted is szörnyű volt Jóskám. A harmadik évre érkeztem
vissza 'a vidéki diáJkvárosbaés mindjárt az állomáson azzal fogadtak,
hogy meghaltál. Éppen te. Beteg se voltál, senki se bántott, mögöttünk
volt már egy évvel a háború, se bomba se goLyó nem ért. A strand vizé-
ben megállott 'a szíved és elmerültél. De miért a k kor? Miért nem
húsz évvel előbb vagy ugyanannyival később állt meg a szíved?

(Mosolyogtál, úgy ahogy én szoktam a kisLányomra, amikor buta-
ságokat kérdez tőlem.)

- Miért volt az Józsi, hogy a háború alatt, a bombázások alatt
százával Láttam a halottakat, de amikor egy évre rá t€ged láttalak· a
koporsó üvegabLaka mögött az enyészettől kikezdetten a nyári melegben,
olyan félelem és kétségbeesés fogott el, mint még soha. Miért fáj
nekünk job ban il húszévesek halála mindenki másénál?
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(Nagyón .méleg voU, mégálltam. Etővettem a zsebkendő11iet és meg·
töröZtem verejtékező homlokomat és szememet is, hogy láthassalak.)

- Milyen nagy keTÜlőkkel jutottál el a teológiára. Mi egyenes
úton jöttünk, tizennyolc évesen, friss érettségi bizonyítvánnyal. Te idő-
sebb voltál, a te érettségi bizonyítványod is friss volt, csak az arcod
volt jobban árkoZva mint a mienk. Az elemi után nem tanulhattál to-
vább, megtudtuk tőled később. Kint dol{1oztál a földön, a magato kén és
a másén is, ahogy. adódott. Mihelyt a kaszát emelni tudtad, már vágtad
a rendet. Egyszer kapálni láttalak. Aj de finoman áUt a kapa a kezed-
ben.

(Indultam tovább s te is velem. Fülemben ott dörömbölt még a:
koporsóra hulló göröngyök dübörgése. Elkeseredve szőttem tovább gon-
dolataimat, hogy megfogjalak és vá1a8zra kényszerítselek.) .

- Érdemes volt törnöd magad Józsi? Nem a kapálásra gondolok
most, mert azt kellett csinálnod. Nem a bojtárkodásra, a tehenek ő r-
z é s ére, mert azt is kellett. A muszáj parancsolta. De arra gondo-
lok, hogy mi értelme volt minden szabadidődben, a legeltetés alatt a
tankönyveket bújnod, letenned a kűlönbözetit, a gimnáziumi osztály- ..
vizsgákat. Majd keserves megerőltető évek utá,n az érettségit is. Minek?
Mi haszna lett?! A cél előtt elbuktatott a halál.

(Elvesztettelek szemem elől, nem láttam arcodat, csak a körvo-
nalait.)

- Minek tanultál annyit Józsi? Úr akartál lenni? Sosem vágyódtál
közéjiik Valami harcos öntudat fűtött? Gyűlölted a könnyű életű ura-
kat? Nem haragudtál rájuk. Csak a faludról mesélgettél nekünk o!yan
szeretettel, mintha az lett volna neked az Éden, és mintha határain
kívül megszűnt volna a világ.

- Volt benned valami kielégíthetetlen szomjúság a könyvekre.
Mindent tudni akartál, amit csak lehet. De a júniusi vizsgák után félre-
tetted a könyveket és az első vonattal siettél haza aratni. Olvastál a
nyáron? Aligha jutottál hozzá. Hacsak a búzaszemeket nem, amit 1ci-
dörzsöltél a tenyeredbe vett kalászból. Irigylésreméltó egyszerűséggel
váltottad fel könyveidet a természet könyvével., Összei pedig minden
különösebb erőlködés nélkül vetted kezedbe a görög könyvet, a latint, a
hébert, mintha ki se zökkentél ooina a_tanulásból. Nekünk hetekbe tel-
lett, amig hozzászoktunk újból a tanuZáshoz.

'- Jól tanultál? Volt nálad jobb, nem is egy. Nem volt kipallérozott
agyad, mert annak idején nem jutott időd évi háromszáz napokat eesz-
tegetned a középiskolára. Nem hallhattad akkor a sok magyarázatot,
nem raktározhatott el agyad annyi adat-apróság ot, ami azért mégis
kell a szellemi munkás élethez,

(Mintha megint láttalak volna.)
- Szerettünk Jós'«t, ki ne szeretett volna téged? Volt benned

valami faragatlan nyájasság, amin mosolyog először a városi ember,
aztán zavarba jön. tőle. Kaptál kedélyes hátbaveregetést, "jólvanjóská-
kat", később pedig haZlgató barátokat. Mert ~evettek, ha ne"ked is neve-
tős kedved volt és hallgattak, ha te azt akartad, hogy hallgassanak. Sok
diskurálásainkból egy hosszú beszélqeiésiinkre most is emlékszem, Éj-
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félbe nyúlott, valamit megmutattál lelki kinésddből Js megósztottacl
velem. Altalában mindent megosztottál velÜnk. A füstöU húsokat, son-
kát, kolbászt, a nagyköcski disznótor után, füzeteidet a kollokviumok
előtt, rossz kabátodat eső alatt, a kedvedet, a szívedet. . . . .

(Mintha rámnéztél volna, kutatoa, hogy szívemből beszélek-e vagy
csak nagylelkűen színezem a múltat. AZZtam a nézésedet, de hideg fut-
kosott a hátamon, annyira tisztán láttam az arcodat.)

- Mindjárt Jóskám, mindjárt. Kitanultál, érettségiztél. Vajon miért
éppen a papi pályát választottad? Hiszen nem emeLkedtél vele, a háború
után voltunk, egyre kevesebb illúzióval a társadalmi csillogást illetően.
Nagy hited volt? Nem mérhetWk le, hogy mély-e vagy magas, mert
keveset beszéltél· a magad hitéről. Nem voltál aszkéta, sem ügyes pré-
dikáló szónok. Vajon miért éppen a papi hivatás mellett. tartottál ki?
A bibliádat rongyosra olvastad, láttuk eres paraszt-kezeidet esténként
imádságra kulcsolódni. Vívtad a magad külön harcát Iste.nnel, ha ugyan
harc Lehetett az. Inkább beszámoltáZ anapodról és fejet ha.jtottál őneki.

- Istenem, milyen pap lett volna belőled? Pásztor!
- Karrier, zsíros parókia, püspökség, tudományus grádus nem

szerepelt álmaid9anr.-G-s-a-k a: f a lu. Ott akartad magadat szétosztani.
Űket szeretted legjobban. Ismertem a tieidet. Egyszerűségüket,·körmön-
fontságukat, földgondjaikat, verítékszagú örömeiket. - Tudtad, hogy
honnan kell megközelíteni őket, tudtad, hogyan. E:sazt is tudtad, hogy
mi kell nekik. .

- Jóskám, miért is nem lehetett pap belőled?!
(Rám néztél és először láttam ma délután fájdalmas vonást .az

arcodon.)
- Te nem cserélted volna el falusi híveid barátságát holmi más-

fajta emelkedésért. Egy lettél volna velük munkájukban, örömükben.
TanácstaLanságukban útbaigazítójuk, elesettségükben felemelőjük.
Pásztoruk, aki legjobban tudja, hogyan kell egyengetni Krisztus útját
a falu szívéhez. Prédikácíódból elvittek volna mindig valamit.

(Mintha halványodott volna az orcoá.)
- Hát akkor miért nem engedte Isten, hogy pap legyél? Miért

vitt fel fáradságos úton a papi szolgáLat küszöbéig? És megmutatva
neked az ígéret földjét, miért vet tel tőlünk és a· faludtól téged?
Miért kellett húszegynéhány évesen sírba fektetni téged és a poros
nyári földbe elhantolni veled a frissen szerzett tudást és a szolgáló
készséget?

-Miért ilyen rettentő nekünk a derekok és fiatalok halála?
- M i ért kel l meg hal n i a ann aki d ő elő t t, aki

leg job ban tud j asz o 19 á 1nil s ten t é s a z ebe r e-
ket?!

(Már nem láttalak: eZtűntéU
Ráléptem a hazai utca tégLáira. Néztem jobbra-balra; hátha meg-

látlak még. Hiába. Másodszor is eltűntél az életemből. Csak egy kérdő-
jel maradt bennem utánad. Most is megvan.

De ha nem volnának ilyen kérdőjeLek az életünkben, akkor soha-
sem várnánk Isten örökkévaló feleleteit. H. Németh István
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Az állatkert látogatói egy napon új lakót pillantottak meg a sodronl/-
kerités -mögött. Nagyon szerény, csöndes teremtés volt, egymagában álldogált
a körülhatárolt füvön s bizcnytalanul lépett néhányat, ha meghallotta, a
gyermekek hívogató, ujjangó, biztató hangját. KüZö71ben tagadhatatlanul

~-?:<\..."")

NC2.95'AWa,
'958,

estnos. kedt:es öreg póni tonacska voU, keményszálú, rövid soren'ye úgy me-
redt az éanek, akár a drótkefe s apró, kecses termete mindenképp méltó rrí.
hog1J megbámulják,

Várakozón, figyelmesen nézegették az apró lovacskát a gyerekek. Volt
benne valami megmagyarázhatatlanul furcsa. Más állat is félénk, bizonyt(!-
lan, mikor ide kerül, s beletelik néhány napba, míg megszokja az új köl'-
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nyezetet. De a póni idegenkedŐ, szégett mozgása más volt, szomorúbb és
tÖ,bb enné~. Két k~lány c.uko~ral ~s kínálta, ..de. hasztalanul. A lehajtott fejű
pom ottmaradt a kis retseg kozepen, nem kozebtett egy lépést sem a kerítés-
hez. S esteielé, m1.kor az. állatkertet bezárták, a gyerekek csalódottan hagy-
ták ott az új lakót.

Ezzel ,?,em lehet .kedves~dni, mint a mafrnokJkal vagy medvékkel, még
csak annyt haszna srncs, akar a csacsiknak, azok legalább hú.zzák a gyere-
kek fogatát, végig az állatkert kavicsos útjain. Néznivaló meg koránt sincs
rajta annyi, mint e'lőkelő rokonán, a fekete-fehér-csíkos zebrán!

A pom ott szomorkodott a helyén, nem hallatszottak már be hozzá az
élénk gyermekkiáltások. De nemsokára megismerte az őr hangját. F:jszakára
lakótársakat terelt be hozzá: a kocsit húzó két csacsit, meg az állatkertben
szolgálatot teljesítő öszvért. Zavar fogta el a pónit. Hirtelenében nem tudta
eldönteni, hogyan is kell most viselkednie. Nem szerette volna, hogy finnyás-
nak, előkelősködőnek tartsák az újonnan érkezettek, vagy akár azt képzel-
jék, azért ilye'il barátságtalan, mert nem' szívesen osztja meg velűk a térség
mögötti istállót. Ö igazán csak örül annak, ha' nincsen egyedül, de ...

- Jóestét kívánok - köszönt rá az egyik csacsi.
A hang irányába fordult és viszonozta az üdvözlést.
Egy pillanatig tanácstalanul állt vele szemkozt a három rokon, aztán az

előbbi csaesi odadugta az orrát ,az övé hez. Lovaknál, csacsiknál olyan ez a
mozdulat, mint az embereknél a kézfogás, S mindjárt meg is mondta a
nevét·:

- Engem Vilmosnak hívnak. Ez pedig a feleségem: Sára. Nyilván 'is-
mersz bennünket látásból, mi ketten kocogunk végig délelőtt, délután az
áUatkerten a gyerekek fogatával. Olyankor csengő is csilingel. a nyakun-
kan és amerre elhaladunk, egy zsákra való ujjongó kiáltást viszünk magunk-
kal. - Kicsit hallgatott, majd odavezette az öszvé.rt s az is hozzádörzsölte
GHát a póniéhaz. - Ő Tilinkó, unokatestvérünk, a kertész szolgája. Biztosan
őt is láttad délelőtt, amint virágföldet hordott.
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A póni udvariasan meghajtotta fej~t, amint Vilmos bemutató szónok-
'lata befejeződött, s halkan válaszolt:

- Az én nevem: Teddy. Angol vagyok. Shetlandből kerültem ide. De
látá.sból egyiteket sem ismerhe1Jlek, mert .én nem láJok. Tíz évig dolgoztmm
odalenn a föld alatt, a bányában. Csillét kellett húznunk a fivéremmel,
Bobbyval. Bobby megbetegedett, s azt hiszem, meg is halt, mert nem talál-
koztam vele többé. En pedig elvesztettem a vaksötétségben a szemem vilá-
gát. Aztán, hogy egyedül maradtam, meg nem is vagyok már mai gyerek, a
bánva eladott.

Sára részvevően nézett rá:
- Szegény ...
- Itt sokkal jobb sora lesz uraságodnak - szólalt meg alázatos félénk-

séggel Tilinkó is. Hozzászokott, hogy unokatestvére, Vilmos, jó ugyan hozzá,
de már a család magasabbra vergődött tagjai szöba.sem állnak vele. - Egész
nap s~mmi munkája, csak nézegetik a gyerekek. A koszt ja meg ingyenben
van, .•

Teddy elgondolkozott.
- A gyerekek, ugye azok, akik olyan vékony hangon kiáltoznak? ..

Kár, hogy nem ismerem őket.
-Igen - szol(Jált fölvilágosítással Vilmos -, a gyerekek kicsi ember-

kék, oiuamok: mint nálunk a csikók.



.:» Mégis, mekkorák? - érdeklődött Teddy.
- Van, amelyik a hasunkig sem ér, de a legmagasabb azért megsimo-

gathatja az arcunkat... - magyarázta barátságos an Sára.
- Értem, És kik vannak még itt a rokonságból?
- Tőled jobbra, eLég' tágas mezőn, a zebra lakik a feleségével. De ők

nem tartják velünk a rokonságot. Lenéznek bennünket. Hát maradjanak
maguknak. - ViLmos hangján átvibrált az ingerültség.

Sára rászólt:
- Csak ne iZgasd [el. magad, igazán nem érdemlik meg. Nagyképű nép-

ség. Mintha nekünk nem érne földig a lárbunk!
- Sara asszonynak teljesen igaza van - bólintott Tilinkó •

. - Zebrával még sosem taLálkoztam - vallotta be Teddy.
0, semmi veszteség nem ért! KüLönben csíkosak, nagyon e,legáns, di-

vatos ruhában járnak, taLán azért is olvan büszkék. És azzal hivalkodnak,
hogya leggyorsabb paripa sem ér a nyomukba. De hát. ezt még nem próbálta
ki senki, mondani meg akármit Lehet!

ViLmos magyarázatának az őr szava vetett véget. Az istállóba hívta a
•társaságot éjszakára.

- Tessék csak jönni, majd én elvezetem - csatlakozott Teddyhez Ti-
linkó.

- Neked nagyon jó szíved van - lépdelt kurta Lábán Teddy. - De iga-
zán visszategezhetnél.

- 0, azt nem Lehet ... - rebegte Tilinkó, és a ·röstelkedéstől lekonyult
hosszú [ille. - Erre tessék ...

Odabenn az istállóban eléjük tették az abrakot és a négy állat vigan
vacsorához Látott.

- Jó étvágyat, Teddy! - kiáltotta Vilmos.
- Nektek is, mmdannuiotokmak! - szólt vissza a póni.
Aztán már csak az abrak ropogott jóízűen a foguk alatt .

.Sára halkan figyelmeztette férjét:
- Vilmos, ne egyél olyan gyorsan. Megint fájni fog a gyomrod holnap!
De csak szórakozott mormogás érkezett vákiszul.
Vacsora után a jámbor Tilinkó Teddyhez fordult:
- Bocsána1xJt kérek... Csak azt szerettent volna megtudni, milyen az

a bánya ... ahol tíz évig működni tetszett ...
Teddy mesélt nekik a földbevájt, kacskaringós,messzevezető járatokról,

a szénfalakról, melyeket fáradságos, nehéz munkával fejtenek -le a szénpor-
tóI megfeketedett arcú vájárok. Csak úgy zeng 'az akna a kemény csákány-
ütéselotől olyankor, mert visszhangosan továbbkiáltják az oldalukra mért
csapást a szűk folyosók. Hát még, amikor robajlón dől le a csillogó, szerecsen
szemű szén! A titokzatos fényű bányászLámpák megragyogtatják a föld mé-
lyét, ahol imbolygó alakok lapátolják csilLékbe a kifejtett kincset.

- A csilléket mi húztuk föl a !ölvonóig. S úgy került a fölszínre végül
- magyarázta -komolyan a póni. S végül hozzátette: - Nem tudom, itt ho-
gyan csinálják, nálu'nk odahaza ilyen a bányászat.

- Teddy úr angol, ugye? - kérdezte félénken Tilinkó.
- Igen. Születésem szerint .•.
- Érdekes ~ áb1'ándozott el Sára -, alig érezni a kiejtése den. Már

egész jól beszélsz magyarul.
- Ti na.gyon kedvesek és vendégszeretők vagytok - hálá/kodott Teddy.

- Nem is tudom, mire jutnék itt nélkületek a vak szememmel.
. Később elaludtak. Reggel pedig ki-ki ment a dolgára:

Vilmos és Sára nyakukba akasztott csengővel trappolt 'L'égig az utakon
a gyerekek fogata előtt. Tilinkó szorgalmasan hordta a kertésznek a virág-
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földet s a gyeptéglát, Teddy pedig beállt a maga kis rét jére és hallgatw
napestig a gyerekek kiáltozását. Szerette volna maga elé képzelni őket, ae
csak annyit tudott róluk, hogy kisebbek, legföljebb a hasáig érnek, a na-
gyobbak meg talán az arcát is megsimogatnák. EUöprengett. Barátaira gon-
doZt: azok egész nap dolgoznak, ő meg itt lopja a napot. Tíz év alatt úgy
megszokta a munkát, hogy hiányzott már neki.

Este szóvá is tette:
- Hogyan lehetne nekem is valami .elfoglaltságot találnqm? Olyan szt-

uesen végezném a ti dolgotokat . '. de persze nagy baj, hogy nem látok ...

Olalenn a bányában már ismertem az útkanyarodókat, sosem ütköztem neki
semminek, de itt ...

Vilmos komolyan elmerengett. Sára elég régóta panaszkodik, a lábát
fájlalja ...

- Tudod, a feleségem nem szívesen húzza a gyerekek togatát, belefá-
radt már... - mondta ki hangosan is.

- Megértem. Nem is asszonynak való munka. Inkább a ház körii.l sze-
retne tenni-venni biztosan. En boldogan fölváltanám, ha te elvezetgetnél,N=? .

- Milyen figyelmes vagyi - kiáltott föl Sára. - De nem mirajtunk
múlik I Az őrök osztanak be munkára. -

- Ti jóban vagytok velük, ismeritek őket ••. sz~hatnátok.
Persze, a dolog nem ment olyan egyszerüen. Vegü! is azt sütötték ki,

hogy Sára mutassa ki nyHtan a kedvetlenségét, ha befogják, maradozzon el,
makacsalja meg magát. Persze, csak módjával, nehogy verést kapjon.

tgy is tör.tént. Estére már fejüket csóválgatták az őrök:
- Ez a komisz csacsi se érdemli meg az abrakot'
De másnap, harmadnap már Teddy is odaiurakodott a kis fogathoz. Föl

is nyerített, s gyengéden lökdös te ettete a hámtól Sárát. Addig-addig ügyes-
kedett,mig észre nem vették. Próbaképp be is fogták Vilmos mellé. Attól
iotn:« vigan equiitt kocogtak az utakon az ostort pattintgató, rikoltozó gyc-



rekekkel. Vilmos úgy vigyázott Teddyre, mintha. színaranyból lenne. A vak
pónit egyetlen ág sem súrolhatta, olyan jól irányitotta lépteiket a derék
Vilmos.

Nemsokára aztán Sárának kis csacsija született.
- Most már végképp otthon a helye a gyerek mellett! - állapította meg

Teddy. - Majd mi ellát juk a munkát.
S az őrök is elégedettek voltak a vegyes csacsi~póni-fogattal. Olyan jó-

kedvűen ügetett egymás mellett a két cimbora, sosem volt baj egyikkel sem.
Estefelé még jobb étvággyal ropogtatta Teddy az elétett abrakot is, mint
azelőtt:

- Hiába, munka nélkül nem ér az élet egy s.zalmaszálat sem!
- Milyen kedves fickó ez a Teddy ••• - dicsérgette Sára a pónit Vil-

mosnak. - Tulajdonképp illenék őt felkérni keresztapának.
Így. is törté1tt. Vilmosék odavezették akis csacsit Teddy elé.
~ Legyen ő is Teddy, mint te! - ajánlották.
De Teddy szerényen megrázta a fejét:
- Ha az én hazámban sziiletett volna, akkor igen. De itt tinálatok más

nevek járnak.
Igy' aztán Tamás lett a kicsike ne1Je.

IlERESZTl'ÉI SZIMBÓLUMOk
Templomi [elezereíéseken (úrvacsorai, keresztelői edények, terítők stb.)

egy1'e gyakrabban láthatók sokak számára ismeretlen és szokatlan, de nemes
vonalú vagy színfolt,ú jelképek, 'idegen szóval szimbólumok. Sokan kérdezik:
honnét kerültek ezek elő és miért ajánlja lelkészeink nagy része ezeket a
régi virágos és egyéb "minták" helyébe? És miért fogadják elég sokan ide-
genkedéssel a keresztyén szimbólumokat?

E kérdésekre 1'álaszolva megemlítem azt a tapasztalatomat, hogy aszim:'
bólumoktól való idegenkedés rendszerint addig tartott egy-egy gyülekezet-
ben, míg meg nem tudták, hogy hol s mikor és mi célból sziilettek. a szóban-

'forgó Szimbólumok. Megldsérlem most is ezen a módon, megkedveltetni a
keresztyén szimbólumokat.

A,z első, amit tudnunk kell a szimbóliumokról az, hogy szinte valamennyi
megvolt és a föld különböző részein használták is jóval a keresztyének
előtt. Szinte azt mondhatnám, egyidősek ezek a beszéddel, az írással, sőt az
ember jelkép-alkotó képessége nélkül azok létre sem jöhettek volna. Aleg~
fontosabb azonban, amit tudnunk kell róluk az, hogy 1najd kivétel nélkül
elsősorban vallásos élményeinek kifejezésére és rögzítésére használta az em-
beriség. Történetük tehát egész szoros összefüggésben van a vallások történe-
tével. Elég csak néhány példára wtalnom. Az egyik "legkeresztyénibb" .
szimbólumnak tartott kereszt, az indián népek körében mint a mai boroq-
kereszt őse, az egyiptomi hieroglifák (írásjelek) köiött előforduló füles ke-
reszt pedig a mai ún. latin kereszt hasonmásának látszik. Bármennyire is
kísért a 'hasonlóság az egyenlő szárú, Krisztus győzelmét hirdető görög ke-
reszt és az indiai, eagy a nyújtott szárú, Krisztus szenvedését hirdető latin
kereszt és az egyiptomi hieroglifa között, mégis mind formai,lag, mind tartal-
milag igen nagy a különbség a keresztyén használatba került szimbólumok
8S a pogány, illetve világi jelképek között. Vajon hogyan lettek e pogányok-
nát. is hafznált [etképek, mint a kehely, a kígyó, a kör, a kereszt, a persely,
a drágakő, a földgolyó, a vitorlás hajÓ, a 'kulcs, a sarló, a szőlő, a hal, a bika,
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áz oroszlán, stb. a keresztyének kedves szímbólumai? Amikor e különbséget
keressük, akkor onnan keH eHndulni, hogy hogyan lettek keresztyénekké az
addig pogány vagy zsidó emberek? ElőszöT is prédikálták nekik a Jézus
Krisztusról szóló evangéliumot, s ők erre hittel úálaszoltak. Ezeknek az em-
bereknek ezután, akik hittek a nékik hirdetett evangéliumban, egészen
természetes volt az a gondolkodásmód, ameHyel lé.trehozták a keresztyén
s,zimbólumokat. Ezek formai ismertető jde ez a két szó: amint... úgy ...
Tartalmilag pedig mindig abból állt, hogy életük minden helyzetét össze
tudták kapcsolni U"unknak, a Jézus Krisztusnak az evangéliumból ismert
életével. Például amikor halálos ágyán fekszik így gondolkodik a keresztyén
ember: amint uz Isten feltánnasztotta az én Uramat a halálból, úgy engem
sem hagy a halál karmai között, hanem feltámaszt az ő napján, amint meg-
igérte. Ez a hívő gondolkodás, mely ilyen egyszerű természetességgel kap-
csolja össze a maga élethelyzetét Uráéval, nem elégedett meg azzal, hogy
erre csak a prédikáció emlékeztesse, hanem minden olyan képet, ami csak
kapcsolatba hozható L'olt az evangélium egyes mondanivalójával, oda raj-
zolt, festett vagy faragott istentiszteleti helye, otthona vagy szerettei SíT-

jainak falára, sőt nem egyszer használati tárgyaira is, hogy e szimbólumok
mindig emlékeztessék őt az evangélium drága örömhíreire. Kezdetben na-
gyobbrészt a sírhelyeken használták a szimbólumokat és ez a kirrnuezet meg-
kívánta, hogy az evangéliumokból azokat a képeket aikalmazzák; melyek
Jézus Krisztusnak. a halált legyőző és az örök életre meg tartó megváltói győ-
zelmét hirdette. A középkor idején pedig, mivel a szükséglet úgy kivánta. a
mjzoló szerzetesek: már egész szimbólttm-rendszereket építenek k,i az egyház
dogmáinak összefoglalás.ára és tanítására. A reneszánsz óta pedig egyre in-
kább tartalmától megfosztott és csnk. dekoráció céljából alkalmazott szimbó-
lumokll>t használ a legtőbb egyházművész. A keresztyén szimbólumok ilyen
megüresedése is áruló jele egyházi életünk sok más területén is jelentkező
racionalizálódásnak, amelu idegenkedik attól az "egy"-ügyű gondolkodás-
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módtól, amely olyan természetes módon tudja összekapcsolni életét Uráéval
és amely mindent fel tud használni arra, hogy azzal magát és másokat a
Jézus Krisztusra emlékeztesse.

Az első' világháború óta megújuló teológia számára azonban 'egyre ter-
mészetesebb lesz az az irracionális gondolkodásmód, amely megalkotta a
keresztyén szimbólumokat és így egyre több értője és kedvelője lesz a ke-
resztyén jelképekne'k. Egyik. legismertebb propagálója és művelője anémet
R u d o 1f K o c h, aki a harmincas években számtalan új és rég eljeledett
s,zimbólummal ajándékozta meg a jelképektől elidegenedett evangélikus egy-
házunkat. '
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A1egkisérlem a legfontosabb és leggya.krabban előforduló, evangélikus
hitünknek megfelelő szimbólumokat a Szentháromság három személyéveI
kapcsolatban csoportosítva összeszedni, '

Az Atyaistenről két fontos jelképünk van az ő teremtő voLtát kifejező
kéz, és a mindenütt jelenvalóságCÍltjelképező egyenlő oldalú Fháromszögbeírt

.emberi szem.
A Fiúistennel kapcsolatban találni a legtöbb szimbólumot. Csak egy né-

hányat sorotok el melyek minden különösebb magyarázat nélkül is világpsan
beszéllnek Róla; és arról, amit O értünk tett: a külcnböző keresztek, Krisztus-
morwgrammok, a betlehemi csillag a jászollal, a keresztre támadó kigyó,. a
kicsinyeit a vérével tápláló pelikán madár, a hétpecsétes könyvvel és a győ-
zelmi zászlóval trónoló bárány, mind jó emlékeztető jel Oreá.

A Szentlélekistenre egy jelkép emlékeztet, a leszálló galámb, amelyet
többnyire az O munkáját kifejező szimbólumokkal együtt alkalmaznak.

Néhány szót még a mellé kelt ábrákhoz: a két galambot tartó Krisztus
monogrammos kereszt az előtte álló alfa és omega (gö1'ög)-betűs szalaggal
átkötött győzelmi koszorúval arra emlékeztet, hogy akiket a Krisztus hor-
dozza a vállán, azok vesznek az O örök életre szóló győzelméből A másik,
amelyik 'még magyarázatot kíván: a hullámok között lévő hal a fölötte lévő
"ihtüsz" görög szóval. A II. században jelent meg, a gnozis idejében e jelkép.
A. hal görög neve az öt betűs "ihtüsz" szó, annak az öt szavas mondatnak a
kezdő betűiből áll, amely így hangzik magyarul: Jézus Krisztus Isten Fia
MegváLtó.

E rövid kis ízelítő a szimbólumok létrejöttérőlésmegértésük módjáról
csak azt a célt szolgálja, hogy érdeklődést keltsen és kedvet adjon hitünk
egy igen elhanyagolt megnyilatkozási formájához, a szimbólumokhoz. Sze-
ressük és alkalmazzuk őlcet istentiszteleti helyeinken, otthonunkban, had
emlékeztessenek bennünket mindig az Istennek végtelen kegyelmére.

Szita István--------~========--------~
Esztendő fordulóján, mikor ka-

l,end4riumot vesz kezébe az ember,
sokszor úgy véli: keresztúthoz ér-
kezett, ahol megpihen kissé, körül-
tekint s számba veszi, honnan s
hová, merre tartson ezután. Osi,
emberi kép az, hogy az élet út:
van eleje és van vége, elkezdődik
valahol s célra tart s közben van-
nak állomásai, keresztutak, ahol
választani kell, magaslatok, ahon-
nét széjjel lehet tekinteni, kapasz-
kodók, amik megizzasztanak, na-
pos lejtők, ahol szinte szárnyakat
kap a vándor, félelmes meredé-
lyek és pihenésre hivogató pázsi-
tok - s valahol vár egy cél, ahol
hazaérkezünk.

út
A Szetitirás is ismeri és szívese;t

használja ezt a kép~. Az első zsol-
tár is ezzel a mondattal zárul: "Is-
ten ismeri az igazak útját, a go-
noszok útja pedig semmibe vész".
Érdemes ezen a mondaton kalen-
dáriumforgató, esztendő forduló-
ján eltűnődő' embernek elgondol-
kodni. Már csak azért is, mert az
első zsoltár nemcsak a zsoltárok
könyvének kapuja, amin ebbe a
csodálatos világba, az ótestamen-
tom kegyes embereinek világába
belépünk, hanem egy kicsit - így
tartotta ezt Luther is - ajtó, ami
bevezet a hívő ember életébe, be-
pillantást enged az Istennel való
élet titkaiba.
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Isten .ismeri a mi útjainkat. Ez
azt is jelenti: tud rólunk, gondol
velünk s hadd mondjam ezt most
ilyen szokailasi fordulattal: {londol
minket. Ezért vagyunk. Isten gon-
dolatában születtünk s e teremtő
gondolat' keltett életre bennünket,
mint napsugár csókjáraelőbúvi.k
tavasszal a. fűszál. Isten ismer
minket s ez azt jelenti: akarja,
hogy legyünk. Ott indult el az
életünk útja, hogy Isten gondola-
tában megszülettünk. S azért va-
gyunk most is, mert O, gondol
reánk,rajtunk tartja a szemét és
a kezét. Maeterlinck írja a Kék
Madárban: a holtak olyankor kel-
nek időről időre életre, ha földön
élő szeretteik reájuk emlékeznek.
Kőltőiképzelet kedves gondolata
ez. Jól példázza azonban azt, amit
az első zsoltárnak ez a mondta
üzen: azért vagyunk, azért élünk,
mert Isten gondolata, reánk te-
kintő szeretete éltet s meg tart ben-
nünket. É~ addig vagyunk, amíg
Istennél "előfordulunk". Ha le-
veszi rólunk a szemét és a kezét,
ha elfordul tőlünk: elenyészünk,
mint naple~ntekor eltűnnek az
árnyékok.

'Igy van ez most és az örökké-
valóságban is. A hívő embert sok-
szor gyötri elhúnyt szeretteinek
sorsa: vajon mi van velük, hol
vannak s vannak-e egyáltaláJban?
A Szentíráson tájékozódó keresz-
tyén hit számára nagy vigasztalás
a zsoltár igéje: Elhúnyt szeretteink
por es hamu immár, de va:nnák
- Isten gondolatában. Ű számon
tartja őket, róluk el nem feledke-
zik s új életre hívhatjaew őket,
amikor néki tetszik. Ennél többet
és hatalmasabbat másoknak és
magunknak is nem mondhatnánk,
erre azonban Urunktól ígéretünk
van. Ismeri Isten a mi utunkat r:
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ez a mi életünk hordozó bizonyos-
sága.

Persze van abban valami félel-
metes és nyugtalanító is, hogy Is-
ten ismeri a mi útjainkat. Hiszen
ez nem jelent kevesebbet, mint
azt, hogy a mindenttucÍóés szsnr
Is.ten előtt nincsen semmi elreJtve
- a 'mi életünkben sem. -,lz em-
bernek sokféle útja lehet, amilere
nem szívesen visz magával twnú-
kat és útitársakat. Ködös utak és
sötéb ösvények, amikre indulatai és
szenvedélyei viszik, ingoványos és
sikamlós dűlőutak, amikről besá-
rozottan és meg tépve vergődik is-
mét szárazra. S amiket maga előtt
is szégyell, Isten ismeri az ember
útját; O az egyetlen [élreoezethe-
t,etlen és megvesztegethetetlen ko-
rona tanúja .minden utunknak. És
ez félelmetes ,és ítéletes,

És mégis, sokkal több ebben a
mondatban - Isten ismeri az em-
ber útját - a biztatés: és az ígé-
ret, mint a fenyegetés és számon-
kérés. Mert ez azt is jelenti, Isten
szemmel tart bennünket, tehát
nem vagyunk magunkra hagyatva.
Ha valahol, nyílt országúton, el-
akad éLtünk szekere, tudhat juk:
nincs messze a segítség. Isten kész
arra, hogy vállát vesse a kátyuba
rekedt életszekémek. Ezzel a biza-
kodó hittel énekelte híres éneké-
ben a másik reformátor Zwingli:
"Uram most magad tartgd a sze-
kért!" ... Sőt még ennél is többet
jelent. Azt, hogy Isten útjaí.r.,k úti-
társául szegődik. Velünk tart, kö-
zösséget vállal velünk, nem azért,
hogy görbe útjaink cinkosává vál-
jék, hanem ,azért,hogy kézen fog-
jon s jó' útra vezessen, hogy ke-
resztutaknál eligazítson tanácsá-
val, hogy megossza kenyerünket s
levegye vállunkról elnehezült t'án-
dortarisznyánkat. Isten útrakel az



emberrel, nemcsak hívogatjn, tle
elébe is megy, felöleli s viszi ma-
gával, örökkévaló orszáqa, betel-
jesülő nagyszerű ígéretei felé.

Mindez Jézus Krisztusban vált
és válik mindig újra élf!tté és va-
16sággá. Benne Isten rálépett a
földi rögre, megjárta az utat böl-
csőtől a sírig, Betlehemtől Golgo-
táig. útrakelt, hogy megkeresse és
megmentse azt, ami elveszendő
volt. Emberré lett Isten örök igéje
- "az ige testté lett és lakozott
miközöttünk" , hogy Jézus
Krisztusban örök útitá'rsunk ma-
radjon. Az O vállával - amí kor
felvette a keresztet - !óditott:l ki
lsten minden ember' 'szekerét a'
kátyubó1. Ahogyan Ű odlt8zeyiJ-.
dött a busongó emmausi tanítvá-
nyok meLlé, úgy kész ma is arra,
hogy megossza utunkat, igazán
igaz, hogy "Velünk vándorol Jé-
zus". S Űbenne lett nyilvánvalóvá
az is, hogy mi az Isten célja az
ember útjával. A prófétai ige ben-
ne teljesedett be: az €n gondola-
taim békesség (Jer. 29,11). Isten
azt akarja, hogy az ember 'ltja
békességre vezessen; azért kötött
békét az emberrel Jézusban, hogy
az embernek békéje legyen ön-
magában és embertársával is.

Az. első zsoltárban azonban két
útról van szó. Az egyik út, ame-
lyen Isten jár az emberrel. A má-
sik út semmibe vész. Az egyik út
vége: megérkezés az atyai há:;:ba.
A másik út olyan, mint a bozót-
tal benőtt ősvény az őserdőben,
mely vesztébe csalogatja a ván.-
dort, mint eltévedt ember csapá-
ja, amint körbejár, míg el. nem
fogy ereje, mint keskenyedő szüc-
lapá/rkány, amí zsákutcában- véfJZő-
dik s ahonnan nincs viSszaút, mert
már megfordulni sem. 1ehet. EL-
tévedt zerqét láttam egyszer f-gy

képen, amint ilyen megszakadt
sziklapárkány végén állt, szemé-
ben a halál félelme, megroggyant
inában fogyó ereje s alatta a táton-
gó meredély. Van ilyen út is s van
ilyen vég. Elveszett az ember útja
és az ember is, ha és mi'vcl Isten
nem gondoZ reá. Életünk komoly-
ságához, felelősségéhez és értéké-
hez tartozik ez a félelmes lehető-
ség is. Az útvesztés lehetősége, az
elveszés lehetősége.

A zsoltár - és az egész Szeni-
írás - szerint az egyiken az "iga-
zak" járnak, a másikon a ;,gono-
szak". Kik ezek az igazak és kik a
gonoszok? Nagyon 1eegyszerűsíte-
nénk a kérdést és nagyot téved-
nénk, ha azt vélnők, hogy az iga-
zak az ún. "vallásos" emberek s
a gonoszak talán a pogányok, vala-
miféle "hitetlenek". Az embernek
ilyenféle osztályozása egészen
helytelen s a Biblia erre alapot
nem ad. Ellenkezőleg: Istennek az
emberrel való' útja történetében,
az üdvösségtörténetben mindegyre
egészen váratlanul bu~kannak fel
"kívülről", idegenből val6 embe-
rek, - világiak, mondhatnók ma
- akiket Isten belevon terveibe és
-hatalmasan cselekszik velük. Mel-
kisédek, a titokzatos mézopotámiai
papkirály . (1. Mózes 14,19-24),
Baálám, a kanaáni pogány pró-
féta (4. MÓZeS 22-24. részek),
Ruth, a moábita jlJvevény CUlszony
(Ruth k6nyve), s még Bokáig le:'
hetne ezt a sort folytatni. Az egéBz
Szent!1'á. 1UJfJY egyértelmaséggel
tanusítja, hogy nincsenek önma-
gukblJn igaz emberek, hanem igaz
lesz az, akit Itten tesz azzá, éppen
azzal,hogy hozzálép és útrakel
vele, 1'eá tekint és "ismeri az út-
ját". S gonosz ezzel szemben'1nind-
az, aki ~ talán színleg engedel-
meskedve ~. visszautasítja Isten.
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barátságát, aki - talán vallásos
formák között - a maga útját
járja. Igazak vagyunk, ha egészen
Isten karjába vetjük magunkat,
vállalva az ítéletet és remélve a
kegyelmet.. S gonoszok vagyunk,
ha kifejtjük magunkat az Atya
ölelő ka,rjából.

Ezért nekünk szól az ígéret,

mindannyiunknak: "Ismeri az Úr
az igazak útját ... " Mind lehetünk
ilyenek, mert mindnyájunkért el-
jött Jézus, mert Isten mindannyi-
unknak útját állja Űbenne. Ebben
az esztendőben is. Hogy ez az esz-
tendő is Isten kedves esztendeje,
a békesség esztendeje lehessen.

Groó Gyula

Báránd ápr, 21.,.ango 18., okt. 6. Báta máj. 5.•
okt. 13. Dátaszek márc, 16.. jún. 1;;., szept ,
21.. o~'. 26.Recsehel~· márc. 19.. szept. 26.
Hecsvolgye apr. re., nov. HI. Hedeqker
márc. 7., jún. 1.3.,szept. 10., nov. 17., ünnep
vaj.';ymunkaszüneti nap eseten Q következő
munkanapon. Beled mínden hónap első
"~ddjén. Rere~lJióúlralu febr. 5., ápr 16.,
run. 18., aug. 20., okt. IS. Derhldp febr. 22.
máj. 24., aug. 30., okt. ll. Berzenee márc. 23:
Vm. rr., aug. 12:, dec. 19. ResenrsZÖII .jún:
15., okt. 19. Rékes márc. 21-22 .. aug. 8--9.
okt. 10-11., dec 5-6. Hékéscsaba febr:
14., máj. 2., okt. 3., dec. z., " többi hónap
első szombatján havi áliatvásár. lIélapót.talva
jan. 19., márc. 1.,., iún. 7., szept., 13., nov.
22. Bleskb jan. 22., ápr, 2-9., júl 22., szept.
23. Rlllarkeres7tes máj. 13., aug. 12., okt. 17.
/lIlIarnallybajom marc. 4., i ún, 4., szept.
27. Bodalk jan. 5., rnárc. 23., jút, 7., okt, 5.
Bodrogkeresztú: feln. 26., máj. 28., aug, 27.,
nov. 26. BodvaszlIll> rnárc. 3.. jún. 23..
szept. 15., dec. 1. Bogy\szló apr.' 20., szept.
21. Boly jan. 2. .márc, 6., máj. 1., JúL :1.
szept. 4., okt. 20., dec. 8. Rnn~'hód márc. 2.,
áprílís 27., jáJ6., aug. d., nov. 30. Röhöll~'r
márc. 1\1.,JúL 27., aug. ::1., szept Hl. Buesu-
.zentlilsz!ó jan. 25., szept. 10., nov. 4. HUlIar·
(t'br. 22., máj. :~.. aug. 2. >kt. 11. Bugyi
marc. 9., [un 1.. szept 7., dec. 7. Uuják
tebr, 22., iún 7., okt. Il 1"17$"'1. ápr, 25.
júl 8., nov. ll. Rük márc. 4., iún. 3. szapt. 2..
dec. 2. Büssü febr. 16., ápr . .!8.. rún. 8.,
aug. 21., ha rnunkasznnetr napokra esnek, a
következő -ia prrn.
Ceee marc.. iz., It.~n. 1J..~ aug. Il .• ,okl: .8.,

dec. R. t:••gléd lan. Il., apr. 12., jun,
i., IÚI. 19., szept. 6., nov \. C••UdÖOlÖlk
tebr. Ib., ápr , ~O•• JÚD 15., ~111\. 17., okt.
19.. dec. 21. Uhokhá7.11marc. 8., máj. 10.,
szept. 20. nov. 8. CI"ónll mái. t. IÍJJ. 6.,
szept, 7.. nov L. CsaBódpalota 01"1'<-. zt.,
jún. 20., okt. 1í., dec. 19. C.an~1ele" ian.
3., marc. 7., máj. 2.~[ru. 4.• szent, 5.) nov. 7,
Csapod febr. 18., máj. lO .. qu •• 1\\. nov. 18.
":sákvár marc. 2., Jún. \. .. 'Z<>PI. 7., dec. 7.
r.~ászáJ febr. 19., ápr , "., jún. IR., iú.. 16.,
aug. 27., okt. 15. Csúszártölté. marc. 29.,
jún. 28., szept. l7. t:.en!ler minden ho narrna-
dik péntekjén. Csengöd márc. 19.. alig. 20.,
nov. 19. Csepre!l febr.' 5., ápr. 2., jún. 4.,
aug. 6., okt. 1., dec. 3. C.esztrel/ [an, 19.,
márc.·19., máj. 16., aug. 25., okt, 28. Csetén)'

Vásárnaptár
Aba febr. 24., máj. 29., aug. 25., okt ..

29. Abaújszántó ápr. 8., júl. 1., okt. 7.,
dec. 2. Abáds:lalók febr. 8.. máj. 3., aug.
2., nov. 8. Abony márc. 8., máj. 31., aug 16.,
nov. 29. Aesa ápr. 27., okt. 5. Adoll~'
niáre. 29., jún. 28., szept. 8., nov. 22. Ajka
jan. 28., márc. 4., máj. 13., júl. 1., aug. 19.,
nov. ll. Akasztó márc.9 .. máj. 25., szept. 14.,
nov. 9. Alap ápr. 20., júl. 26., szept, 27.,
nov. 29. Alattyán ápr 25., aug. 15., okt.
10., dec. ,. .<\.lberJlrsafebr. 8., ápr. 26.,
jún. 14., alig. 30., okt. ll., dec 13. Alpár
ápr. 6•. júl. 6., okt. 5., dec. 7. AlsónémedI
ápr. 8., iúl. 22., szept, 16., dec, 16. Andoes
febr. 26., ápr. 16., szept. 26.• nov. 15. Apát~
talva ápr, 25.. jún. 27., szept. 12.. nov. 28.
Apc [an. 12., márc, 15., máj. 11 aug. :~.,
okt. 12. Aszó" jan. 30., márc. 27.. máj.
29-, júl. 31., aug. 28., okt. 16., nov. 13.,
a többi hónap e-ső péntekjén havi állat-
vásáro Attala marc. 30., máj. 12., szept, 7.,
nov. 5. I\dánd rnárc. 23. máj. 11.. aug. 4..
nov· 2. .

Ballócs. már. 19., Jún. 1., aug, l4., nov.
. 30. Badaesenvtema] már,.. 12., szept,
lb. Radacson)'tördemlc márc. 26., máj. 28..
aug. 27.,. nov l6. Raj/l ff'br. 8.} ápr. 5:,
jún. 5., [úr 1\1.,szept. 20., okt. ~;)., dec. 6.
Bajna fcbr. 19., máj. 14., aug. 20., nov. 19.
!Jak márc. 20., nov. 25. Bakonllc·••.m~'f
márc. 20., máj. 2t , , .Úl. Iti., ·;zept. 16. Bukta-
IÓfÓntházafebr. 9., márc. 16., jún. 1., alig. 3.,
nov. 9. Balassagyarmat lan. 12., febr. 2.,
máre, 9.. apr. 6., máj. 4., jún. R., júl. 13..
aug. 10., szept. 14., okt, 12., nov. 9. dec.
14. Balatonral<ajllr ápr. 30., aug. 13., nov,
12. Italatonfüred jan. 14.• ápr. 15., júl. ll..
szept 9. ilalatonendréd márc. 12., [ú., 16..
szept. li lIalatonlell~ apr . 15., máj. 9.,
szept. z., okt. 31. lIal:ltonszaDadl tebr, 26.,
okt. 1. BalatonszentllrÖr!ll Apr. 2.,., okt. 10.,
h. munkaszüneti napra esik, az utána követ-
kező napon. Balkít~· ápr. 1., iún, Hi.,
aug. 11.. okt. 6.. dec. 15. Rnlmazújvqroo
febr. 3., máj. 26. aug. ll., nov. 10. Horal's
márc. 3••máj. ő., szept. 23•. nov 18. Bnraesae
ápr. ~1.. okt. 27. Baranyojellö marc. li ..
iún. 17., okt, 21. RoJ'C" ápr 1.. jún. 24.,
szept. 16. dec. 9. lIattonya márc. 29., iún.
14., aug. 9., okt. 25 Róc.almÁs febr. 9.,
ápr, 27., szept. 14., -nov, 9. Ilócsbokod
marc. 16., júl. 27., okt. 12. Bánokszent-
györgy ápr. 23.,. júl. ll., alig. 28., nov. 23.
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apr. í., okt. 9. Csépa tipr. t8., Uli. 11., szept.
5., dec. 12. ':slpkerek ápr, 14., rú], 15.,
szept, 17. Csokooyavl80ota febr. 24., ápr. 2.,
jún. 27., júl. 26., szept, 21. Csomlld febr.
23., okt. 26. Csoográd máre, 14--15., máj.
9-10 .• aUI(. 1-2 .. nov. 14--15." többi
hónap második hétföjén navi állatvásár,
Csonkahegybó& rnárc, 25., . máj. 25., szept.,
25. CsorDa jan. 7., márc. ll., máj. 6., jún.
24., szept. 16., nov. 11. Csögle márc. 9,
jún. 22., okt. 5. Csökmlí febr. 23., ápr, 27.,
aug. 3., okt. 9. Csököl)' jan. 25., mArc.26.,
aug. 28., nov. 25., ha munkaszünetí napra
esik, az utána következö napon. Csurgó
márc, 31., máj. 19., szept. 1., nov. 20.
Dabas febr. 22., ápr, 26., júl. 12., okt. 11.

Dad márc. 29., máj. 31., aug. 16., okt.
25. Darány márc, 10., máj. 23., aug. 19.,
nov. 5. Debrecen jan. 12-13., ápr, 20-21.,
aug. 10-11., okt. 5-'-6. Dees máj. 25.,
szept. 28. Demeeser márc. 24., ápr, 28.,
szept. 22., dec. 1. Derecske jan. 9., ápr. 10.,
aug. 7., okt. 2. Deveeser jan. 19., febr, 12.,
márc, 12., ápr, 27., máj. 14., jún. 11., júl. 9.,
aug. 3., szept, 10., okt, 26., nov, 12., dec.
10., országos állatvásár: márc, 26., szept, 24.
Oédestapolesllny máj. ll., szept. 8. Dég
ápr. 2., nov. 28 .. Dévaványa jan. 18., ápr.
19., júl. 19., okt. 18. DlósJenö febr. 8., máj. 11.,
okt. 5., dec. 7. DIósviszló febr. 3.,
ápr. 21., júl 7., szept. 15., okt. 20. Doboz
márc, 2., aug. 3., dec. 7. Dombóvár minden
hónap' második vasárnapján. Dombrád jan.
12., apr. 20., júl. 20., okt. 12., dec. 21.
Döbrököz márc, 31., aug. 18. Dömsöd márc,
2., jún. 15., aug. 17., nov. 16. Drllvarok febr.
12., máj. 9., szept. 12., nov. 12. Drégellllolánk
ápr, 9., júl. 9., okt. 8. Dudar márc, 18., máj.
13., aug. 12., okt. 21. Dunaföldvllr máre,
22., jún. 7., aug. 16., nov. 1. Dunapataj :
febr. 9., ápr, 13., jún. 22., aug. 24., okt. 12.,
dec. 7. Dnnaszekcsö jan. 26., márc. 23 ..
máj. 25., jún. 22., aug. 24., szept. 28., nov.
23. Duna8zentgyörgy máj. 16.,' aug. 15.,
nov. 21. Dunavecse febr. 22., máj. 10., júl.,
26., szept. 27 .• dec. 13. Dnsnok máj. 17..
okt. 4.
Edelény • Jan:. 15., fe?r. HI., rnárc, 19.,

ápr, 16., run. 18., JÚl. 16., szept. 17.,
nov. 19., dec. 17. Eger jan. ll., máre, 23.,
máj. 11., júl. 6., szept. 27., okt. 26., dec, 21..
minden ho elsö péntekjén havi állatvásár.
Egerag ápr. 5 .• jún. 15., okt. 11. Ellyed
márc. 1... okt. 20., amennyíben ünnepre
esnek, a következö hét csütörtökjén. Eoyek
jan. 19., ápr. 20., aug. 17., okt. 19. Emőd
jan. 26., márc. :lO., máj. 25., aug. 31., szept.
28., nov. 30. Enes jan. 1., febr. 12., márc. 5.,
ápr. 2., máj. 7., júl. 2., szept. 3.• okt. 8.,
nov. 5., dec. 10. Endröd febr.. 1., máj. 10.,
aug. 9., okt. 25. Eo)'lng febr. 2., ápr. 27.,
jún. 1., szept. 7., dec. 28. Ercsi ápr, 26.,
szept, 27. Erdötelek febr. 16., ápr. 12., jún.
21., okt. 19. Esztergom marc. 16., jún. 1.;
aug. 17., nov. 2. Érd marc. 16., má], 4., aug.
10., nov. 16. Érselivadkert márc. 22., máj.
24., júl. 26., okt. 25. Értény márc. 21., aug. 7..
okt. 15.
Fadd marc, 11., Júl. ;!8., okt. 9: Fajsz

ápr. 18., szept, 19. Farmos apr. 8.,
okt. i. FábIQoSt'bes1r('1l máj. 1(;., szept. 26.

Fellyvernek máre. 8 .. máj. 24.. szept. 13.'
ace. ti. l'ehergyarmat tebr, ll., marc. 3u.,
máj. 25., júl. 27., szept. 21., dec. 14. Felsö-
mocsolád máj. 14., okt. 21. l>'elsiioyárád
jan. 20'., márc, 10., máj. 19., júl. 14., szept,
22., nov. 17. Felslínyék jan. 29., márc, 26.,
jún. 4., okt. 1. Felsövad4.z máre, 30. iún.
29., aug. 31., okt .:26. Fehérváresurgé júl. ~O..
nov. 26. Fertllszeotmlklós rnárc. 9.. ápr,
21., máj. 26., szept. 28., .tec. 7., a többi
hónap harmadik keddjén havi állatvásár.
Forró ápr, 13., jún. 1., aug. 3., okt. 5. Fót
ápr. 13., országos áltatvásár; okt. 12. Földeák
febr. 22., máj. 24., szept. 27., dec. 13.
Földes jan. -,10., márc. 17., máj. 12., iúl. 14.,
aug. i8., szept, 15., nov. 17. FülöpszáUás
ápr.19., júl. 19., aug. 30., dec. 2. Füzesabony
minden hó első hétföjén országos állat- és
kirakodövásár, Füzesgyarma. márc, 15..
jún. 21., aug. 16.. okt. 25.

Galambok febr. 9., okt. 12., nov. ".
Gomás jún. 6., szept. 20. Gáva jan. 13.'

ápr. 7., júl 14., okt. 13. GeleJ ápr, 21., aug'
25., nov. 24. Gelse máj. 19., szept. 13.,
okt. 18. Gesztell' jan. 27., ápr. 14., jún. 23.,
okt. 27. Godisa máj. 28., okt. 27. GödőUIl
jan. 11.; máj. 10., aug. 16., okt. 11., országos
állatvásárr febr. 8., ápr. 12., jún. 14., nov.
8. Gödre marc, 24., júl. 28., szept, 23., nov.
3. Gölle ápr, 28., júl. 13. szept. 21;, GlinC'
márc. 17., jún. 9., aug. 11., okt. 13., dec. 8.
Göresöny febr. 23., ápr. 27., máj. 25., Iúl,
27., nov. 23. Görgeteg márc. 14., szept, 6.,
ha munkaszüneti napra esik, az utána követ-
kezö napon. Gyól márc. 8., nov. -Ö. "yéké-
oyes máj. 3., okt. 30'., ha munkaszünetí
napra esik, a következő napon. fiyoma
márc, 8., máj. 17., szept, 20., nov. 8. Gyón ápr.
5., júl. 5., szept, 6., dec. 6. Gyömöre márc. lU.
máj. 12., okt. ;!O., dec. 8. Gyömrö márc.
30., okt. 12. liyönglö, febr. 2., máj. 11.,
júl. 26., szept. 28., nov. 15., mmden hó első
péntekjén havi állatvásár. Gyöngyösmellék
ápr. 3., jún. 5., aug. 7., okt. 2., dec. 4. Gyönk
febr. 5., máj. 7., aug. 6., nov. n. \iyör [an.
19., márc, 23., máj. 25., júr. 20., szept, 7.,
okt. 12:, nov. 23. Györnsszony'a máj. 4.,
szept. 21., nov. 2. Györköny ápr. 13., jún. 1.,
szept. 7., nov. 9. Gylírszentmártoo jan. S.,
márc, 19., máj. 21., aug. 13., nov. 11.,
amennyiben vasárnapra esik, a következö
hétfőn. Gynla febr. 7-8., máj. 9-10.,
szept. 26--27., dec. ;;-6., a több} hónap
második csütörtökjén havi állatvásár. tiynla-
keszl ápr. 24 .. iún. 15.. szept. 8.. nov. 11.
Hajdúböszörméoy rebr, z., márc. 23.,

júl, 20., aug. 24., nov. 16. Hajdúdorog
fepr. 26., júl. 30'., nov. 12. Uajdúhadbáz
márc, 14., júl. 4., szept. 12., dec. 19. Hajdű-
nánás marc. 25., máj. 20., júl. 8., szept. 2.,
dec. 2. E1ojdúszoboszló márc, 19., máj. 11.,

. júl. 6., okt. 26. HaJó~ ápr. 26., aug. 23., okt.
2.5. Hurkúnv febr. 19., ápr , 24., jún. 18.,
aug. 1., szept. 17., dec. 17. E1orto rnárc.
1., .jun. 15., szept. 20. Elolvan febr. 2., márc,
15., ápr. 12., máj. 17., jún. 21., júl. 19., aug.
23., szept, 20., okt. 25., nov. 22. Hóromta
márc. 15., máj. 13., aug. 30., nov. 18. Degy-
r"lu jún. 10., nov. 16. Hell~kö ápr. 6.. okt.
J. Herec!lsza uto apr. o., szept, o. lleves
jan. IX.) ;'I[Jr. 2ft, júl Hl., 01<1. 25., minden
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hönap -násodik szpr!á].!;n havi áilai· ".h
rakodóvásár. Uédervár marc 24., jún. 15.,
szept. 14., nov. 30. Hlmesbáza máj. 27 .. aug.
26., oov. 25. Hódrnezövásárbel:- jan. 17., márc,
21., jón. 20., aug. 15., okt. 17., mmdeo hónap
első oéntekjén nav; állatvásár. Uosszúhetéoy
márc. 19.. máj. 21, jű], 16., szept, 17. Besszú-
peresz(('fl márc. 4. máj. 5., jún 29., aug.
28. Hög~'é•• jan. 28 .. márc. 25 .. iúl. 1..
szept, 1.. nov. 18.
Ibrjm~ apl..) z., JÓ.l:z., sz.ept. 17., dec. 17.
. Igal ápr. _4., maj. 22., jun .. 24., szept. 1.,
okt. 28., nov. 25 .. amennyibeo munkasznnetr
napr-v esik, a következö rnunkanapon. Ig:••
márc, 9., aug. 5.. okt. 2. [barosberén)'
febr. 24., máj. 16., -úl. 26., szept. 21. lreg·
szemese rebr 3., ápr • 15., szept. 8., nov. 25.
lstvándl ápr.28., jún 7., aug. :10., okt. 27.,
ha ezen napok munkaszüneti napra esnek, a
iúrnusi vásár kivételével ahatámapol kö-
vetö köznapon, a június; vásár alkalmával
pedig u megelőző köznapon, Iváu jan. 13.,
máj. 12., aug. Il., nov. 10. bsak márc.
24 .• iún 23 .. szent., tf> •• nov. 10.

JánkmOjU~ marc, 1;.(., máj. zr., JÚl. 2.,
szept. 10., okt. s., dec. 10. Jímoshalma

ápr. 15., júl 4., szept. 22., nov. 18. Jánosház"
márc. 19., máj. ll., aug. 23., okt. 7., oov.
15., munkaszünetí nap eseten a következő
munkanapon. Hav, állatvásár: minden hó
első szerdáján . .Jállo.hlda jan. 29.,. apr. 2..
jún. 11., aug. 27., nov. 19. .JászalsliszclDt-
"\lőrgy jan. 12., máj. ll., aug. 3., okt. 19.
,Jltszop•.••i jan. 8.. febr. 12., márc, 12., apr. 9.,
máj. 14.. jún. 4., júl. 2" aug. 13., szept. 10.,
okt. \., oov. 12., dec. 10. ,Jászárokszúllá~
febr. 24 .• ápr. 21., jún. \6.. aug. 4., okt. 20.,
dec. s. Jászbp-rény jan. 18., márc. 15., máj.
10., júl. :.l6., szept. 6., okt. 25., dec. 6. dÍJsz,
dózsa lan: 20., ápr. 14" júl. 14., okt. 13.
J~szfelsö.zenlgyőrn márc. 8., máj. 3., szept.
13., dec. 13. Jászféoyszaro jan. 6., márc, 17.,
máj. 5.. júl. 28., szept, 1., okt. 27., nov. 24.
JászJákóhalma márc, f>., máj. 4., szepl. 5.,
nov. 21. Jftszkarajenö rná re. 30., jún. 15.,
szept , 21., dec. 21. Jászkisér febr. 9., ápr. 26.,
júl. 26.. szept. 20., nov. 9. JáS7hnláoy jan.
18., apr. ő., júl. 5., nov. 22 . .Jászszentandrás
apr. 28., aug. 4., nov. 17. JászszflotlászJó
jan. 29 .. ápr, 30., júl. 30., okt. 29. Jásztelek
máj. 28 .• szept. 3. .Jobbág}'1 jún. 28.. dec. 6.
Kabll renr. ll., JÚo. 24., szept. ~., oov.4.

Kadarkút jan. 21., jún, 22., aug. 17.,
oOV. 3. KaJdHes rnáre, 28., máj. 30., szept.
26., nov. '28. Kalocsa 'márc, 16., jón. 1.,
szept , 21., nov. 23. Kapoles febr.
25., mái. 11., aug .. 10., ·okt. 28. KHposmérö
febr. 9., ápr. 13., máj. 18., jún. 14., aug. 13.,
szept. 3ft. Kaposszekesö jao. 23., ápr. 24.,
aug. :lS., okt. 23. Kapo.vár mindeo hó első
vasárnapján. Kap""ár jan. 26., tebr. 23.,
márc, 23., ápr, 27., máj, 25" jún. i., júl. 27.,.
aug. 31., szept, 21., okt. 1\1., nov. 23., dec.
14. Karaneskeszl febr. 9., ápr, 13., okt. 12.,
<lee. 14. Karád márc, 5.. mái. 4.. jón. 27 ..
szept. 28. Karcall tenr. 22., máj. 31., Júl. 1;,(.,
szept. 27., nov. 29. Karesa márc. ll., jún.
17., szept, 16., dec. 16. Karm8e~ máj. 5.,
nov. 10. Kat)'már máj. lK, okt. 12. Knr
márc. 9., ápr. 23., .jún 2:3.., szept, 21., dec.
13. Kálló jrm, 14. aug. 23. KÍlh",íncsll

126

tnárc. 22., máj. 27., júl. 9.. szept. 1. Kál6z
tebr. 2., márc. 25., jún. 29., szept. 28., dec. 21.
Kápoloa febr. 18., máj. 14., aug. 26., nov. 11.
Kecel ápr. 6., júl. 13., szept, 7., nov. 9.
Kecskemét márc 29., máj. 31., aug. 30;,
oOV. 29. Keodere~ febr. 15., máj. 17.. aug. ts.,
nov. 1. Keoll)'el márc. 10., júl. ll., 'okt, 10.
Keresellget marc. 24., máj. 15., aug. 16.,
okt. 15. Kerekeuyházo f"br. 18., ápr. 15.,
jún. 15. okt. 5., dec. 14. Kerta jan. 12.,
ápr.20., aug. 10., oov. 16. Keszthely jan. 8., a
többi hónap első csütörtökjén. Kémes máj. 21.,
aug. 27., okt. 15. Kéteflybáza ápr. 5., aug.
2., nov. 1. Kéthely márc, 9., jún. 7., nov. 2.
KétújfaJu' márc. 7., máj. 9., okt. 3., nov. 7.
Klrályell)'ház~ Iebr, 17., máj. 19., júl. 21.,
aug. IS., nov. 17. KIsb~r rebr. 26., ápr. 23.,
júl. 2., aug, 13., okt. 1., oOV. 12. KIskomárom
ápr, 20., jún. 22., nov. 23. KI.körős febr.
23., ápr. 20., jún. 8 .. aug. 10., okt. 12., dec.
14. Klskundorozsma ápr 5., jún. 28., szept.
13., dec. 6. KlskuDléle~yháza jan. Il., marc,
s., máj. 10., aug. 16., okt. 4., dec. 13. KI.·
kunhalas febr. 8., ápr. ő., jún. 7., aug. 2.,
okt. 4., dec. 6. KlskulllaeházlI febr. 23.,
máj. 26.,. aug. 3., szept, 14., okt. 27., dec. 21.
KI.knomajsa fehr. 28., ápr. 25., jún. 27 .•
aug. 29., okt. 31., dec. 12. KlslánD ápr. 13..
aug. 22. K1steJek jan. 11., ápr, 12., iúl. 19.,
szept. 20., oOV. 15. Klstereoye febr. 3 ..
"pr. 7., jún. 2., aug. 4., okt. 6.,' dec. 1. Kls-
újszúUós marc. 15., jún. 28., szept, ·ö., okt.
25., dec. 6.KIsvál'do márc, 9., máj. 11.,
[ún, 29., aug. 24., okt. 19., dec. 28. Klsvejke
máj. 26., szept, 15. Ko.". máj. 5., szept, 8.
Koesér márc, 19., aug. 20., okt. 1. Kocsola
márc. 10., okt. 1. Káka febr. 8., marc. 29:,
jún. 14. aug. 2., okt. 4., nov. 22. Komódi,
ápr, 24., júo. 26., aug. 28., okt. 23. Komórom
febr. 23., ápr. 27., jún 29., aug. 17., okt. 5.,
nov. 30. Komárváros márc. 2., júl, 13.,
nov. 2. Kondoros jan. 17-18., ápr. 18-19.,
júl.' 18-19., okt. 17-18. Kóoy máj. 11.,
okt. 26. Koppáo)'szúlltó máj. 14., szept •. 24.
Kiilcse febr. 23., ápr. 27., JÚII. 22., júl. 20.,
aug. 24., okt. 12., nov. 23. Kölf'sd marc. 18.,
máj. 19., aug. 5., okt. 24. Kőrmeod febr.
6., márc, 12., ápr. 5., máj. 10., jún. 24., jill,
20., aug. 24., okt. 12., nov. ll., dec. 13.,
amennyiben e napok valamelyike szombatra
vagy vasárnapra esik, fl következő hétfői
napon. Környe febr. 17., máj. 19., szept,
22., nov. 17. K6röshellY márc. 25., aug. 26.,
nov. 12. Körösladán} febr. 21., máj. 16.,
okt. 10. Köröstar_ ápr, 2.'l., júl. 16., okt.
22. Köszell jan. 20., márc. 26., máj. 25.,
júl. 6., szept. 25., dec. 5. Kötcse jún. 3.,
okt. 8., munkaszünetí nap esetén a követ-
kező munkanapoo. Kötelek jan. 26., máj.
4., okt. 5. KöveskN márc, 31., máj. 29.,
aug. 31. KUlIhegyes febr. 8., ápr. 19., jún.7.,
szept. 6., oOV. 22. Konmadaros jan. 4.,
máj. 10., aug. 9., okt. 18. KuosZ8lltmárwlJ
febr. 1., ápr, 5., jón. 7., aug. 2., okt. 4.,
dec. 6. Kllnszenfmlklós márc. 8., jún. 14.,
aug. 23 .• okt. 25. Kuro mái. 14 .. okt. 19.
Lajoskomárom febr. 26., Jún. 25., aug.

19., oOV. 12. LaJosmlzse jao. 4., márc. 22.,
máj .. 10., júl .. 5., szept. 27. Lakltelek máre,
8., júl. 19., .szept, 20" nov. 8. Lakócsa márc,
3., jún. 18., aug. 3., nov. 14. LátrállY máj.
7 .. okt. 29., rnunkaszünett nap esetén a



.• kÖvetkezŐ munkanapon. Lengyel&ótl. ápr,
5., jún. 16., nov. 5. Lenti febr. 5., ápr. 10.,
jún. 19., szept. 3. Lepstloy máj. 25., aug.
24., okt. 12. Leten'·0o'febr. 24., jún. 2., júl. 29.,
aug. 25. okt. 6•• dec. 22. Llibliny febr. 11.,

_ nov. 4. ' Lovasbérliny máre. 30., máj. 18.,
szept, 1., okt. 26. Lovászpatona febr. 9.,
apr, 27., jún. 8., aug. 31., szept. 21., nov. 9.
Lllrlocl marc, 14., jún. 6., 'szept. 12., nov.
7. LIlvII febr. 12., ápr. 23,. aug. 20., nov. 5.

Madaras tebr, 23., aug. ;n., nov. Jb ..
Magyarboly márc. 23., jún. 22., szept,

. 28. Magyarkeszl- ápr, 14., aug. ll., nov. 10.
I\lugyarmeeske márc.26., máj. 28., júl. 23.,
szept. 25., okt. 22. MaIlYW"7~k márc, 26.,
jún. 25., szept, 24. Majs máj. 15., aug. 210,
okt. 16. Makó máre. 28-29., jún. 27-28.,
szept. 19-20., nov. 21-22., szept. és nov.
kivételével minden hó második szerdáján
havi állatvásár. Marcali máre. 26., máj. 5.,
júl. 24., szept. 4., nov. 6., amennyiben vasár-
napra vagy munkaszüoeti napra esik, a kö-
vetkező munkanapon. Marealtö jan. 29.,
ápr, 16., jún. 15., nov. J2. Martlmvásár márc.
31., jún; 28., szept. 21.,dec27. Mágó". febr.
25., apr, 22., jún. 24., aug. 26., okt, 28.
Mándok febr. 16., máre. 30., jún. 22 .• aug.
17., okt. 26., dec. 7. Mátliszalka jan. 26.,
márc, 23., ápr, 20., iúi. 20., szept. 28., nov.
23. Máza ápr. re., okt. 7. Meeseknádasd
ápr. 24., aug. 2R., okt. 23. Mecsér máre.
23., máj. 18 .• aug. 17., okt. 26., ha ezek
valamelyike ünnepre esik, " következő
napon. Medgyeseuybáza máre. 8., máj, 31.,
szept. 13., dec. t3. Melllna márc. '7., máj. 2.,
aug. 1., okt. 3. Meg)a~zó febr. 12., szept.
24. Memyc febr. 23., máj. 25., aug. 6., nov.
9. Mezllberéoy jan. 3-4., ápr. 18-19 .•
júl. 18-19., okt. t7-18. Mezllesát márc,
11., jún. 10., aug. t2., dec. \1., havi állat-és
kirakodóvásár: jan. 14., febr. ll., ápr. 8.,
máj. 13., szept. 9., nov. ·11. Mezölalva máre.
9., máj. 18., aug. 17., okt. t9. Mezllkereszte~
febr. 16., ápr. 13., jún. 8." aug. 10., szept,
7., dec. 21. Me7ökomárom áp r. 7., máj. 26 ..
szept. 22., nov. 24. Mezllkováesbáza máre.
1., jún •. 7., aug. 23., nov. R. Mezllkö"esd
marc. 16., jún. 22., aug. 17., okt. 12., dec.
7. Mezllszllos máj. 4.; nov. 2. Mezötúr ían.,"
9., máre. 13., jún. 14., szept. 4. nov. 1.
Mélykút márc, 5., mái. 28., aug. t3 .• nov.
5. Mlbályl jan. 13., ápr. 14., jún. 16..
aug. 11., okt. 13., nov. 24. ~lIke febr. 16.,
ápr. 8., máj. 14., júl. 22., szept. 3., nov. 4.
Mlndszentían. 3-4., ápr. U-12.. iún,
27 -28., okt. 24-25. l\lIske máre. 2., szept.
7. Miskolc febr, 9., máj. 25., aua. 24., okt.
26., dec. 14, Misziajún. 3., okt. 7. I\fobács
minden hónap harmadik hétfőjén. Monor.
máre. 22., máj. 17., aug. \!.• dec. n. Mór
febr. 23 .,: ápr. 27., máj. 18., aug. 31., nov.
9. Mórabalom jan. n., máre. 1., máj. il.,
júl. 5., szept. 6., nov. 1. Mosonmauyaróvár
ápr, 6•. mái. 4.. júl. 13.. szept, 21 .. okt.
26., uec, 28. Mosonszentjános márc., ,:.!.,
ápr, 20., aug. 17., nov. 9. !\fozsgó ápr. 15 ..
iún, 26., okt. 8.
Nagyatáll rnárc. s., apr. 27., Júl. 20.,

aug. 11., szept, 14., nov. 16. Nagy.
bajom máre, 18., máj. 6." aug. 18., okt.
12. Nagyberkl ápr, 14., jún. 25., aug. 16.,

szept, 28. Nagybiirzsiiny jan. 1:-1., máj. 12.,
szept. 15., nov. 4. Nagydorog márc. 9.,
máj. 25., jún. 22., aug. 31., okt. 12. Nagy.
eesed febr. 3., ápr. 14., jún. 2., aug. 4., okt.
6., dec. t. Nagyfügl'd febr. 10., jún. 28., szept.
1., nov. tO. Nagybarsáoy febr, 22., máj. 24.,
aug. 30.. nov. 23. il/ag)'lgmánd márc, 16.,
máj. 11., jún. 8., szept, 28., nov. 2. Nagy.
kanízsa jan. és júl. kivételével minden hó
első keddjén. Nauykaporoak ápr, 27., aug.
to., nov. 9. Nagykálló máre. 5., ápr, as.,
jún. 25., okt. 1." dec .. 3. Nagyl{áta jan. 25.,
ápr. 19. aug. 25., szept, t3., nov. 8. Nagy·
kónyl ápr. 19., iún. 17.. aug. 13., okt. 8.
Nag)'körös máre. 1., ápr. 26., jún. 14., júl.
26., szept. 13., okt. 25., dec. 6. Nauykörű
febr. t4., máj 30., okt. 17. Nagyléta ian, 8.,
ápr, 9., okt. 1. Nagylóe márc, 23.•. [ún, 22••
szept, 28., dec. 7. Nagyoros7i máre. 16••
máj. 18.. aug. 3. szept, 28., dec, t4. Nagy-
szakáes! febr 15., ápr. 7., nov. tO. Nagyszé·
kely ápr.23., szept, to. "Iauy",okol)! márc.
12., okt. 22. Nagyváz.~ooy márc. 2" ápr. 20 ..
jún. 22., szept 7., dec., 21. Nádudvar ian. 5..
máre. 2., máj. 4., júl. t3., szept, 7., nov. 2.
Nágóes rnárc. 16.. jún. 8., aug. 10., okt. 19,
Nemesblkk márt. 16., jún. 15., okt. 26 ..
dec. 21. Nr,mesvld Jan. 22 .• máre. 21., Jún,
17.. okt. 24. NÓ!lra!l febr. 16., rná], 25.,
·úl. 20., nov. 16 Voszlop márc. 23.. okt.
12. Nova márc. 9., ápr, 20., ún. 29., aug.
H) .• szept. 28., dec; 21. ~'íracsÍld má., 5.,
okt. 6. NyírodoIlY márc. IR., iú], 22., szept,
30., dec. 9. Nyirábrány máre. t3.,júD. 19"
szept, ll., dec. 11. Nyírbátor márc. 26.,
apr, 16., máj, 28., aug. 27_, szept. tO., nov.
12.; dec. 10. Nyiregyházll ·jan. 26., febr. 2.,
márc, 2., ápr. 13., máj. 4., jún. 8., júl. 6.,
aug. 3., szept. 7_, okt. 5., nov. 2., dec. 21.
Nyírmada ápr. 1.. máj, 20 .. iúl. 22•• szept.
14.• nov. 25.

óesa Jan. ~1;1., apr, 5., .• Júl. 14., nov. s.
Okánl' maj. 21., aug. 6., nov. 26. Olasz.

Iiszko máre. 18., jún. 10., aug. 9., szept. 23;,
nov. 25., dec. 20. Ónod minden. hó első csü-
törtökjén. Oi"gován~ márc. tJ,íÚI. 12.,
okt. 25. Oro.báza márc. 5.. jún. 1t., szept.
10.• dec. 10., a többi hónap első csütörtökjén
havi állatvásár, ()zd febr. 7., ápr, 11., okt.
3., dec. T. Ozorajan. "., máre. 30., iún, 29.,
okt. 5. Öcsiid jan. ll., máre, 15., máj. 17.,
júl. 26., szept. 13., nov. 15.' ÖrlszeotpéteJ'
febr. 28., rnárc. 21., máj. t8., aug. 1., szept.
14., nov. 4. Örkéov ian, 19 .. ápr, 6 ..• aug.
10.. okt. 19.
paesa leln. 12., apr. s., Jún. 18., aug.

18., okt. 29., dec. 17. Pak~ febr. 2"
máj. 4., júl. 20., szept, 21., nov. 23. Páka
ápr, 14.• jún. 14., OKt. 10. Pálfa máre. 27.,
rún 19.. szept. 25. Pálbáza márc, 26 .. okt.
s., <lee. l'i. I'álmooostora renr. ll., máj,
It., aug. :3. Pópa febr. 3-4., ápr. 7~8.,
rún. ~_3;, iÚL 14-15., aug. 25-26., szept.
8'-9. +ec. X-9.. első nnn ló- és szarvas-
marha, második' nap ,ertés,' es krrakodö-
vásár. 1'1\"",,,.z'" febr. 19., ápr. 9., jún. ll ••
szept. Ill .. okt. '., dec. 10. PÍJp"" febr. 9 ..
máj. 16.. ~ug.' 25.. okt. 26. I'á~ztó febr.
15., upr . 20., Jún. 21., lill. 27., aug. tO..
okt. 25 .. nov, 16., dec. 20. Perkáta rnáre. 19.,
Jún. 4., aug. 29., nov. 1. ""cel máj. 4., szept,
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7. ~~es minden h6 elsi; vasárnapián, h ••
munkaszüneti nap q következö vasárnap.
Péc"várat! rem , 9.. ápr. 13.. jún. 8., aug.
1.0.. okt, 12., dec. 14. Pétervt'l.lIro [an. 20.,
marc. 10., máj. 12., júl. 14., szept, 22 .. nov.
tO. 1'11I, jan. 4., máre. 15.. iúl. 5., szept.
~O. l'lneehel) febr. 24., ápr. 21.. jún. 9..
aug. 25., okt. 27. Pítvaro» marc. 5., jún.
25., szept. 24.. dec. 17. Poesa] . máj. 5., okt.
13. Polllár jan. 7 .• márc. 11., iún. 17.. szept.
23. Pol'1árdl marc, 16.. szept 14. Poresalmu
'an. S., márc. 12•. máj, 14., júl. \1., szept.
1.0., nov. 12. Poroszló ("br. 7., máj. 23 ..
aug .. 8., nov. 14. I'u"ztakovú •••i ápr, 6., júl.
6., okt. 26. Pusztamérne- rnárc. la.. júr,
24 .. nov. 13. "lIsztnmono.tOl máre. 4... jún
10., aug. 19., nov. 4. Putnok febr. 2., ápr,
20., jún. 1., aug. lll .. okt, 26., dec. 28. Püspök-
hatvan márc. 3., szept. 29. I'ü"pökladány
jan. 29., rnárc. 26 .. máj, 28 .. tul. 23 .. szept,
24 .. nov. 26.
Rakaca renr. 25., máj. '27., aug. 12.,

okt. 21. Rakama~ ápr, 20., aug. 10.,
szept. 7. Rúbapatona ápr. 25 .. okt. 5. Hába-
szem mihály máre. 23., szept , 21. Báenlmás
ápr, 27., okt. 15. lláckere5z1úr máj. 3.• okt.
18. Iláekeve ion. 26 .. ápr, 13.. túl. 13., nov.
2., országo. állat vásár. jún. 1., szept. 7.
Rákóezlfalv8 apr, 26 .• okt. 25. Ileesk febr.
9., máj. 18.. szept. 14., dec. 14. Reuöly
máj. 12.. aug. 4. R"de márc. 10., máj. 26 ..
aug. 25., nov. 10. Ilépceszemere máj. 7 ..
szept. 14. Rét..áll j~n. 19., ápr. 13.. jún. 15.,
szept. 21. IlIcs~ márc. 23., jún. 22., okt.
19., dec. 14. Bomhánj, febr. 22., máj. 17.,
jú" 19., nkt. 18. Rudabánya febr. 18., máj.
20., aug. 19., okt. :!1., a többi hónap har-
madik szerdáján havi állat- és kir.akodóvásár.
Rum jan. 3.. rnárc. 21 .. ;1'In. 27 .. aug. '25 ..
,kt. 1:'.
saJóliazu marc, 1'1., jun, ~1., szept, 20.,

nov. 27. Sajószentpéter márc. 9., ápr,
20 .• -jún. 22., szept. 28., dec, 7. Saluótarján
jan. 19., márc. 16., máj. 11., júl. 20., aug.
3., okt . ,1., dec. 7. SaJom"ár-Keménfa máj.
29.. aug. 14., nov. 28. Sarkad jan. 22 ..
apr 16., szept. 10.. dec. 10, Sitovár márc.
10.. aug. t t ., nov. 10'. Sflrbooárd febr. 9.,
ápr. 13., jún. 8•.• zept, 14., nov. 16. Sári
márc, 15.. máj. 10., aug. 9., nov. 8. Sárkeresz-
tór márc. 16., máj, 11., aug. 10., okt. 12.
Sármellék márc. 11., szept, 9. Sárosd ápr.
27., jún. 22.. aug. 10., nov. 9. Sátospatal<
febr. 4., márc. 4.. ápr, 1., máj. 6., jún. 3.,
júJ. 1., aug. 5., okt. 7., nov. 4.. dec. 2. Sárrél-
udvari febr. 18., ápr. 15., jún. 10., aug. 19.,
okt. 21.. <lee. 16. Sárszentlilrinc ápr. 8 ..
Jún. 10., szept, "., dec. \1. "Itr"ór apr, '1.,
máj. ll., aug. 3., szept. 28., okt. 28., nov.
30., havi kirakodóvásár: jan. 5., febr. 2.,
márc, 2., iún. 1., júl. 6. 'Sásd rnín 'en hó
első csütörtökjén. "átoraljaójhel" febr. 17.,
márc. 17., apr. 21., máj. 19., júl. 21 .. szept,
15., okt. 20.. nov. 17. Seoes.. márc. 30 •.
júl. 6., -szept , !l., nov. 25. SeUye máre. 2.,
ápr, 7., jún. 2., aug. 4., szept. 1.. okt. 6.,
dec. 1. Seregélyes ian. 26., rnárc. 19., máj.
12., iúl. ';., okt. 8. Sikló, minden hónap
második vasarnapját követö hétfön. SImon-
tornya máre. 17., máj. 19 .. szept. 8., nov.
3. Slórok ápr , 20., Jún. 20., aug. 20., okt.
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21. Solt ;an. 5., máj. 4.. szept . -;., nov. :10.
Soltvadkerl apr, 28., júl. 28.; szept. S., nov.
3. Somberek ápr. 8., aug. 8. Somlóvásárhel)'
rnárc. 16., júl. 13., szept. 11., dec. 14. SOmOff)'-
lúd márc. 14., júl. 15., szept , 24 .• omOllY-
sámson ian. 2., márc. 12., aug. 12., munka-
szüneti nap eseten a következó munkanapon.
Somogy.úrd máj, 24., iúl. 2.. aug. 6.. szept.
21. SOmOIl)'5zl1 rná re. 2.. máj. 10., szept.
3., nov. 26. Somogy.zob marc. 13., máj, 28 ..
szept. 23. Somollyvlir ápr. 22., máj. 20 .. okt.
14. Sopron febr. 2.. máre. 16.. máj. 18.,
tún, 8., szept , 7.. okt. 26. Sil/tör marc. 5.,
máj. ll., [úl., 23., okt. 19. Sükii.t1 máj. 7.. '
aug. 6., dec. 3. Sümeg jan. 25.. máre. 26 ..
ápr. 15., má~. 28 .. júl. 2., aug. 24., okt.
26 .. nov. 19., dec. 30. Süttö marc. 19.. jún.
18..• zent. 17.. dec. 17.

SZabadbattyán Jan. ii., "pr. q., JÚl. 4.,
okt. 3. SzabHdellyházu ápr , 6., aug. 20.,

okt. 13. Szubadhldvón máre. 10., jún. 18 ..
aug. 25., dec. 10., ho ezen napok vasárnapra
vagy ünnepnapra esnek, az utána következő
hétköznap. Szabnd~záUá> marc. 22., júl. 5.,
szept. 13,. nev. 8. Szabadszenfklrnlr jan.
27., ápr. 28., máj. 26., jún. 23., szept, 22 ..
nov. 24. Szakál)' ápr. 3., okt. 9. Szak~. febr.
17., jún. 3., szept. 14., dec. 6. Szakmár rnárc,
31., okt. 6. Szulk"zl\ntmúrton [an. 28., máj.
17., júl. 12.,' okt. 18. S7.8nk máre 14., jún,
13.• szept , 12., 'nov. 28. S7.8n) jan. 1., marc,
5., máj. 7., aug. 6., szepl. 3., nov. 5., a
többi hónap első csütörtökjén országo, állat-
vásáro Szarva, márc. 8., -ápr. 10-11., O. á ••

jún. 14., szept. 6., dec. 6. Szliszvár márc.
10., jún. 9., szept. 10. Szwres márc. 14.,
aug. 15. Szelled febr. 14--15., máj. 9-10.,
júl. 11-12., szept. 12-1:i., nov. 14-15.,
a töbtn hónap első szornbatjan havi állat-
vásáro Szeghalom febr. 16., máj. 25., [úr,
27., szept. 28 Szellvár rnárc. 7-8., jún.
6-7., szept, 5-6. Szek"zárd nunden hónap
második hétföjén. Szendrő jan. 19.• máre,
23., máj. 4.. júl. 27 ..• zept. 28., nov. 8.
Szentontaira febr. lS.,iún.lí., nov. IS.
Szentdéne. máre. 16 .. jún. 15., aug. 17., okt.
19. Szenlendrp máj. 30., aug. 22., dec. 5.
Szent~, febr. 15-16 .. máj, 24-25., szept;
13-14 .. nov. 15-16 .• havi áUatvásár: .ian.
26., ápr .. 13.. júl. 13., okt. 5. SzentlláJ márc.
10., jú1. 7., szept. 1., nov. 3. Szentgotthltrd
febr. 10., ápr. 10., máj. 2., [ún, 9., júl. 22.,
szept. 22., okt. 20., dec. 15. SzentpyörllY-
völUY apr. 20., aug. 10. Szentlörln~ febr. 11..
ápr. 8., jún. 10., aug. 12., szept. 9., okt.
14.. dec. 9. Szerencs jan. 16.. máre. 5.. ápr.
2.4.~ aug. Iti., szept, ~O.J nov. z., lUJ munka-
szüneti napra esnek. a következö munka-
napon. SzéC5éll~' jan. 26., marc. 2., ápr, 27.,
jún. 1., júl. 6., aug. 31., szept. 2t\. okt. 19.,
nov. 23. Székesfehérvár mínden hónap har-
madik szombatján. Székkllta. febr. t., ápr ,
8., jún. 3., aug. 5., okt. 7., dec. 2. SzifIeIvár
minden hónap második péntekjén. Szlkszó
febr. 2., ápr. 20., júl. 20., szept. 14., nov. 9.
Szli minden hónap harmadik hétfőjén havi
állat- é, k.rakodövásár. Szl rák marc. 15•.
ápr. 26.,·szepl. 20., nov 29. Szob jan, 18..
márc. 29., aug. 16., okt. 4. Szokolya febr
24., máj. 26., aug. 25 .. okt. 27. Szolno" febr
12., márc, 12., ápr, 9., jún. ll., aug. 6.,



okt. 1., nov. 5. Szombathcly febr. 10., ápr.
14., máj. 12., júl. 21., szept. 1., ok~. 6.,
nov. 24. SzőlőSII)'ŐI'őlí márc. ~1., máj. 9.,
szept. 15., okt. 18. Szőren febr. 15., ápr,
19., júl. 19., szept. 27. Sztállnváros ápr. 13.;
jún. 1., aug. 31., okt. 26., dec. 14. Szulok
ápr. 2., máj. 21., okt. 15.
1'ab ápr. ll., júl. 1., aug. 1., szept. 23.

Tabajd febr. 5., máj.,7., aug. 6., nov. 5.
Tamási márc. 24., máj. 26., júl. 21., szept.
15., dec. .15. Tapelea febr. 4;; márc, ~.,
apr. 1., maj. 6., jun. 3., aug. 1_., szept. _.,
okt. 7., nov. 4., dec. 2. Tm-eal febr. 16.,
máj. ll., aug. 10., okt. 6., nov. 16. Tur-naméra
febr. 1., jún. 7., aug. 2-., okt. 4. Tarnaors
márc, 1., máj. 10., aug. 9., dec. 13. Tarpa
jan. 15., márc. 12., máj. 21., jún. 18., ango
13., okt. 15., nov. 12., dec. 17. Tuss febr. 14.,I ápr, 24., aug. 12., nov. 4. Tata 'febr. 3. O. á.,t márc, 31., máj. 19., aug. 25. nov. 10. Tata-
bánva mínden hónap. 16-án havi kirakodö-
vásár. Tállyn jan. 23.; ápr, 10." jún. 26.,
old. 23. Tápióbieske .febr. 2., máj. 11., aug.
17., nov. 16. TápiórH'öI:flye febr. 24.,~jún.
22., szcpt, 15., dec. 15. T6piósilly márc,
10., okt. 20. Tápiószecső ápr. 15., júl. 15.,
dec. 9. Tápiószcle márc. 16., máj. 25., okt.
12., dec. 28. Tápiószcntmárton marc. 5.,
okt. 1. Tengelte jún. 18:, okt. 22. Terény jan.
5., ápr, 19., júl. 13., okt. 19. Tén~'ő jan. 15.,
ápr. 16., jún. 18., júl. 9., aug. 6., dec. 3.
Tél jan. '8., ápr. 9., jún. 11., aug. 13., okt.
8., dec. 17. Tinnye márc. 2.,' okt .: 5. Tisza-
bereel febr. 11., ápr. 8., jún. 10., aug. 12.,
old. 21., dec. 9. Tiszabő ápr. 5., aug. 9.
nov. 1. Tiszacsege ápr. 13., jún. 29., szept.
14., nov. 9:-,Tiszadada jan. 6., ápr. 7., JlU1.
2., szept. 1., nov. 3., dec. 1., állatvásár:
minden hét keddjén. Tiszaföldvár márc. 16.,
máj. 31., júl. 12., aug. 9., szept. 6., okt. 11.
Tiszafüred jan. 1., ápr. 9., aug. 13., okt. 1.
Tiszakarád rnárc, 25., máj. 17., jún. 28.,
szept. 9., okt. 18., nov. 15. Ttszakéeske febr.
1., máj.' 24., júl. 26., nov. 15. Tis.zakü~·~
márc. 1., máj. 3., aug. 9., okt. l8. 'I'lszulök
febr. 19., máj. 21., aug. 13., szept. 24., okt.
22., nov. 26. Ttszalúe jan. 5., ápr, 6., júl. 6.,
nov. 2 .•Tiszanána febr. 24., ápr, 28., aug. 4.
old. 13. Tiszaőrs márc. 16., nov, 16. Tisza-
palkonya febr. 23., máj. 18., aug. 17., okt.
19. TiszaroH' jan. 6., márc, 10., júl. 26., okt.
13. 'I'lszasüly jan. 4., ápr. 19., jún. 21., okt.
11. 'I'lszaszenthnre jún. 19., nov. 6. Tisza-
tarlán ápr. 6., júl. 20., szept. 21., nov; 30.
Tiszavasvári jan. 26., ápr. 13., júl. 27., szept.
21., okt. 26. Tóalmás márc, 15., júl. 26.,
okt. 25. Tolm.1 rnárc. 22., jún. 21., júl. 19.,
szept. 20., okt. 25., dec. 20. Tolna máj. 4.,
jún. 1., aug: 3., nov. 2. TolIlanémedi. ápr.
14., jún. 16., szept. 29. Tompa máj. 3.,
szept. 7., nov. 9. Tornaszentaudrás jan. 29.,
máj. 21:, aug. 20., okt, 15. Tószeg márc,
14., jún. 6., szept. 12., dec. 5. Tótkomlós
febr. 23., ápr, 27., 'aug, 31., nov. 30. Tököl
jan. 27., máj. 5., júl. 21., okt. 13. Tömöl'kélly
febr. 4., ápr. 8., jún. 3., aug. 5., okt. 7.,
dec. 2. Törükkuppánv márc, 26., jún. 10.,
szept. 22., nov. 19. Törökszentmiklós jan.
10., ápr, 11., júl. 25., okt. 3. Törtel országos
állatvásár: jan. 25., ápr, 19., aug. 9., okt.
18.Tnm márc. 4., máj. 6., szept. 2., okt. 7.,

~ 're. 2. Túrkeve márc. 22:, [ún, 2>., szept,

13., old. 11., dec. 20. Türjo febr. 24., ápr.
24., jún. 6., júl. 25., szept. 22., nov. 25.
Tüskevár fehl'. 23., máj. 4., júl. 20., szept. 7.
UO?d. máj. 4:~ aug. 3., nov. 2. Új[ehértó

Jan. 15., jun. ll., aug; 13., szept, 2.
Újharh'{m jan. 12., jún. 8., aug. 31., nov.
30.' Újkér .Iebr. 4., máj. 6., aug. 5., dec. 2.
Újpek'e máj. 12., aug. ll., okt. 26. Üjszász
jan. 10., márc. 7.,' jún. 13., okt. 10. Uszód
máj. 11., szept. 14. üns márc, 2., aug. 10.
vajszió márc, 18., máj. 20., júl. 15., -aug,

19., szept. 16., dec. 16. Vajta marc.
23., aug. 3. Vasc!lll(sze!l jan. 7., ápr, 1., júl.
1., okt. 7. Vasszeutmlhálv ápr. 24., okt.
14. Vasvár jan. 27., márc, 16., máj. 4., jún.
13., aug. 10., szept. 29., nov. 10., havi
állatvásár: febr. 13., ápr, 10., júL 10., okt.
9., dec. 11. Vác márc. 15." máj. 31., jún. 28.,
aug. 30., okt. 11., dec. 20., országos állat-
vásár ápr. 12., nov. 1. Vál febr. 16., máj. ll.,
aug. 17., okt. 19. Vámosmikola febr. 9 .•
ápr. 27., júl. 20., ango 27., okt. 26., dec. 7.

Vámospéres jan. 26., ápr. 6., aug. 2 :., nov.
23. Vúro'siőd febr. 25., szept. 23. Várpalota
ápr. 12., jún. 21., szept. 13., nov. 15. Vásá-
rosbée ápr, 14., máj. 23., aug. 25., okt. 4.
Vásárosrnlske febr. 3., márc. 26., júl. 2.,
aug. i 6., szept. 9., okt, 4., nov. 25., dec. 13.
Vűsárosuaménv febr. 2., márc, 9., ápr, 13.,
máj. 18., jún. 8., júl. 13., aug. 10., szept, 21.,
okt. 5., nov. 16., 'dec. 14 .. Vcien ce minden év
november harmadik hétfőjén. Vereseuyháza
márc, 2., jún. 8., szept. 21. \'erpelét jan. 19.,
ápr, 13., júl. 20., okt. 19. Veszpl'ém jan. 12.,
febr. 9., márc. 9., ápr, 13., máj. 25., jún. 8.,
júl. 27., aug. 24., szept. 21., okt. 19., nov.
9., dec. 1,4. Veszprémvursány jan. 7., febr.
11., márc, 25., máj. 20., aug. 26., okt. 7.,
nov. 4., dec. 2. Véménd márc. 27., máj. 22.,
júl. 24., szept. 24., nov. 27. Vértcsacsa jún.
3., nov. 11. Vése, marc. 5., aug. 5., okt. 30.,
ha munkaszünetl napra esik, a következő
napon. Vésztő febr. 12., ápr, 30., aug. 13.,
nov. 5. VilIúny ápr. 1., júl. 1., szept. 2., okt.
7., dec. 2.~
zanyvarékas febr. s., jún. 22., !zept. 16.

Zala ápr. 5., máj. 25., aug. 21., okt. 4.
Zalaapáti márc. 21., máj. 20., aug. 3., szept.
7., 'okt. 12., dec. 7. Zalabaksa júl. 7., szept,
14. Zalaeqerszeq minden hónap második
keddjén. Zalalövő jan. 10., ápr, 1., jún. 20.,
'aug. 22., nov. 3. Zalaszántó jan. ,13., máj.
12., júl. 7., okt. 13. Zalaszentgrót febr. 10.,
márc. 12., ápr, 2., jún. 24., júl. 13., szept.
8., nov. ll., dec. 23. Zalaszentiván máj.
19., aug. 3. Zulaszentíúszló máj. 28.,' okt.
25. Záuka márc, 19., máj. 21., aug. 20.,
old. 15. Zirc márc, 24., ápr. 28., jún. 10.,
júl. 21., szept, 22., dec. '8. Zomba ápr. 18.,
júl. 26., okt. 28. Zsámbék febr. 4., okt. 28.

A", orszános vásárok kitűzÖtt )dőpontjai-
ban fórdnlhalnak elő változások: Eppen ezért
a Kalendárlumban közölt vásári adatokér.t
Ielelösséqet nem vállalunk, Legjobb, ha a
vásárol, meqrartása [elől a helyi tauácsukuál
is el'deklödnek kedves olvasóink.
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