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Jó dolog, Iha az év fordulóján néhány pillal1atra hátra tekintünk
és rágondolunk arra, ami mögöttün~ van. Elsősorban' emlékeznünk
kell Isten hűségére, kegyelmére, amellyel egyházunkat az elmúlt
esztendőben vezette és meg tartotta. Nem bűneink szerint bánt
velünk, hanem kegyelme szerint. Abból a nagyon nehéz helyzetből,. .
amelybe az tUenforradalom idején egyházunk saját hibájából bele-
került, Isten az elmúlt esztendőben kivezetett bennünket és egyhá-
zunk életét a helyes mederbe szorította.

De nem elég hátra néznünk. Az áliandó hátra nézés az idős embe-
rek sajátossága, akik állandóan csak. a múltra nézegetnek lelki elöre-
gedésükről tesznek bizonyságot. A lelkileg megöregedettek pedig már
fáradtak ahhoz, hogy terveket szőjenek, lelke'sedjenek és ezeknek
a terveknek megvalósítására központosítsák erejüket.

Nekünk nem elöregedett szívű gyülekeZ;tú tagokra van szüksé-
günk, hanem bölcs szívűekre. Bblcs szíve van annak, aki bátran
Istenre néz. Vagyis, aki bízik benne. Bízik abban, hogy Isten jóságát
és kegyelmét nem tagadja meg tőlünk és hatalmas erejével segíti
egyházunkat a Tőle kapott út járásában az új magyar világban.

Bölcs szíve van annak, aki tud előre látni. A bölcs szívű ember
látja Istenmek a világra és az egyházra vonatkozó végső terveit és
ezeknek a végső terveknek a megvalósulása reménységében él.
E végső teroek látása ad erőt hétköznapi munkájának becsületes
elvégzésére és Istentől kapott szolgálatának jó kedvvel való betöl-
tésére. Ezért bölcs szívvel élni azt jelenti, hogy reménységben élni.
Ez a reménység azonban nemcsak a végső dolgokra vonatkozik,
ha"nem nekünk ,reménységgel kell néznünk azokra a tervekre, .ame-
lyek az emberiség szebb és boldogabb jövőjére vonatkoznak már itt
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a földön. Reménységgel kell néznünk azokra a törekvésekre.', amelyek
lL vil4g békéjének megő1'zésére és a tartós béke biztosításár-a vonat-
koznak. Reménységgel kell néznünk azokra a céikitűzésekre, amelyek
azt célozzák, hogy a népek békésen éljenek egymás mellett és dolgoz-
zanak egymás között. ReményséllJgel kell néznünk magyar népünk
építő terveire. Mind ez hozzátartozik a bölcs szívhez.

A bölcs szív azonban nemcsak reménységben él, hanem remény-
ségben cselekszik is, Tudja azt, hogy ami munkánk nem hiábavaló
az Úrban. A mi e.gyházunknak ebben az esztendőben is mindent meg
kell tennie azért, hogy szolgálatát jól 'betölthesse Isten dicsőségére
és népünk javára. .

Bölcs ~zívet. csak istentől kaphatunk. Kérjük tehát hittel és éljünk
.az egész esztendőben ezzel a bölcs szívvel.

KALDY ZOLTAN
püspök
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Napok I
Protestáns l Napi igéknaptár

1. hét. Újév -.:. Kol. 3,17.
1. Péntek I "9jév I Ézs. 43, 1-7. - Zsolt. 121.
f. Szombat Abel V. Móz. 33, 26-29. Mk. 1, 1-8.

2. hét: Újév utáni vasárnap - Zsolt. ~1,11.
3. Vasárnap Benjámin Csel. 4, 8-12. Mk. 1, 9-13.
4. Hétfő Leona JÓzs. 1, 1-9. Mk. 1, 14-20.
5. Kedd Simon Jak. 4, 13-17. Mk. 1. 21-28.
6. Szerda Vízkereszt Mt. 3, 13-17. Mk. 1, 29-30.
7. Csütörtök Attila l. Jn. 1, 5-10. Mk. 1, 40-45.
8. Péntek Szörény Mt. 5, 13-16. Ill. Móz. 1, 1-9.
9. Szombat Marcel l. Jn. 2, 12-17. Ill. Móz. 10, 1-11.

3. hét: Vízkereszt utáni 1. - Jn. 1,14.
10. Vasárnap Melánia Ézs. 42, 1-8. Ill. Móz. 10, 1-14.
11. Hétfő Ágota L Jn. 4, 9-16/a. Ill. Móz. 16, 15-22.
12. Kedd Ernő Mk. 1, 21-28. lIT. Móz. 19, 1-5.
13. Szerda Veronika Jn. 1, 35-42. IV. Móz. 13, 1-3.
14. Csütörtök János Mt. 4, 12-17. IV. MÓz. 14, 1-25.
15. Péntek Lóránt Jn. 10, 31-38. IV. Móz. 21, 4-9.
16. Szombat Gusztáv Jn. 5, 19-24. V. Móz. 1, 5-33.

4. hét: Vízkereszt utáni 2. - Jn. 1,17.
17. Vasárnap Antal Jn. 2, 1-11. V. Móz. 1, 34-46.
18. Hétfő Piroska Ézs. 61, ID-ll. V. Móz. 4, 1-24.
19. Kedd Sára II. Móz. 20, 1-17. V. Móz. 4, 25-40.
20. Szerda Fábián Sebes. Mt. 19, 3-9. V. Móz. 5, 1-18.
21. Csütörtök Agnes Mt. 5, 17-26. V. Móz. 5, 19-30.
22. Péntek Artur Jn. 1, 15-18. V. Móz. 6, 4-13.
23. Szombat Zelma Csel. 7, 35-40. V. Móz. 7, 6-ll.

I ~-
5. hét: Vízkereszt utáni 3. - Lk. 13,29.

24. Vasárnap Timár Rm. 12, 17-21. V. Móz. 8, 1-10.
25. Hétfő PfI] Lk. 4, 22-30. V. Móz. 10, 12-22.
26. Kedd Vanda Ef. 3, 1-12. V. Móz. 18, 9-22.
27.. Szerda Lotár Jn. 4, 4-14. V. Móz. 24, 6-22.
28. Csütörtök Károly Rm. 15, 14-21. V. Móz. 30, 1-10.
29. Péntek Adél Jn. 4, 27-42. V. Móz. 30, ll-20.
30. Szombat Mártonka Csel. 15, 7-12. V. Móz. 31, 30-32.

6. hét: Vízkereszt utáni 4. - Rm. 8, 19.
31. Vasárnap I Virgilia I 1. Móz. 8, 1-ll. V. Móz. 32, 19-43.
Teremtő Istenünk! Te vagy a kezdet és a vég. Kezedből indult el a világ.
az élet és a riapok sora. Minden új esztendő megújuló kegyermeoet Ihirdeti és
megtérésünkre váró türelmes szeretetedről tanúskodik.. Napról napra Te gon-
doskodj róluruk. szabadításunk Istene és taníts míruket úgy számlálni nap-
jainkat, hogy bölcs -és értelmes szívhez jussunk. Ámen.
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

1. Hétfő Ignác Lk. 12, 22-32. V. Móz. 33, 1-3.
2. Kedd Karolin Jer. 8, 4-7. V. Móz. 34, 1-12.
3. Szerda Balázs Jer. 5, 20-24. Mk. 2, 1-12.
4. Csütörtök Ráhel Csel. 28, 1-6. .Mk. 2, 13-17.
5. Péntek Ágota I Rm. 7, 14-25/a. Mk. 2, 18-22.
6. Szombat Dorottya Hós. 2, 20-25. Mk. 2, 23; 3,' 6.

7. hét: Vízkereszt utáni utolsó - II. Kor. 4,6.

7. Vasárnap Tódor II. Pét. 1, 16-21. Mk. 3, 7-19.
8. Hétfő Aranka II. Móz. 34, 29-35. Mk. 3, 20-30.
9. Kedd Abigall II. Kor. 4, 3-6. Mk. 3, 31-35.

10. Szerda Elvira 1. Pét. 2, 9-10. Mk. 4, 1-20.
ll. Csütörtök Bertold Csel. 26, 4-20. Mk. 1, 21-25.
12. Péntek Lidia Mt. 16, 24-28. Mk. 4, 26-34.
13. Szombat Ella Fil. 3, 20. 4.1. Mk. 4, 35-41.

8. hét: Hetvened - Dán. 9, 18.

14. Vasárnap Bálint 1. Kor. 5, 21-27. Mk. 5, 1-20.
15. Hétfő Aldáska Mt. 9, 9-13. Mk. 5, 21-34.
16. Kedd Julianna Fil. 1, 27-30. Mk. 5, 35-43.
17. Szerda Donát Rm. 3, 21-28. Mk. 6, 1-13.
18. Csütörtök Konrád 1. Kor. 3, 5-9. Mk. 6, 14-29.
19. Péntek Zsuzsanna Mt. 10, 40-42. Mk. 6, 30-44.
20. Szombat Álmos Lk. . 17, 5-10. Mk. 6, 45-56 .

9. hét: Hatvanad - Zsolt. 95, 7.

21. Vasárnap Eleonóra Lk. 8, 4-15. Mk. 7, 1-13.
22. Hétfő Gerzson Mt. 13, 10-17. Mk. 7, 14-23.
23. Kedd Alfréd Ézs. 28, 23-29. Mk. 7, 24-30.
24. Szerda Mátyás Lk. 10, 38-42. Mk. 7, 31-37.
25. Csütörtök Géza I Józs. 24, 1-2/3. Mk. 8, 1-10.
26. Péntek Sándor Zsid. 3, 12-4,1. Mk. 8, 11-21.
27. Szombat Ákos Zsid. 6, 1-8. Mk. 8, 22-26.

10. hét: Ötvened - Lk. 1.8,31. -
28. Vasárnap I Elemér I 1. Kor. 13, 1-13. Mk. 8, 27-38.
29. Hétfő Román Lk. 13, 31-35. Mk. 9, 1-13.

Gondviselő Atyárik} Te vagy a szerétet Istene. TtlJd.od,.hogy teremtményeidet
támadja és rontja a bún. Félelemmel és ígérettel csálbít a Sátán. Ne oogyJ
elesnünk a kísértésben. Mentő szeréteted óvjon, védjen és a kísértések tüzé-
ből megerősített hittel vezessen ki minket. Amen.
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Napok Protestáns I Napi igé k ,naptár

1. Kedd I Albin I Lk. 9, 18-23. Mk. 9, 14-29.
2. Szerda ' Lujza Joel. 2, 12-19. Mk. 9, 30-37.
3. Csütörtök Kornélia

I
Lk. 9, 57fb-62. Mk. 9, 38-50.

4. Péntek " Kázmér Ézs. 58, 5-12. Mk. 10, 1-12.
5. Szombat Adorján Mk. 6, 45-52. Mk. 10, 13-16.

11, hét: Invocavit - Böjt 1. - Zsolt. 91, 15.
6. Vasárnap Alpár Mt. 4, '1-11. Mk. 10, 17-31.
7. Hétfő Tamás Jak. 4, 1-10. Mk. 10, 32-45.
8. Kedd Zoltán .Iak. 1, 13-18. Mk. 10, 46-52.
9. Szerda Franciska Zsid. 4, 14-16. Mk. 11, 1-10.

10. Csütörtök Olimpia Zsid. 12, 1-7. Mk. 11,11-14.20-26.
ll. Péntek Aladár Mt. 16, 21-28. Mk. 11, 15-19.
12. Szombat Gergely Mt. 12, 38-42. Mk. 11, 27-33.

12. hét: Reminiscere - Böjt 2. - Zsolt. 25,6.

13. Vasárnap Krisztián L Thes. 4, 1-~'. Mk. 12, 1-12.
14. Hétfő Matild Jn. 7, 14-~8. Mk. 12, 13-17.
15. Kedd Nemzeti ünn. Csel. 5, 17-29. Mk. 12, 18-27.
16. Szerda Henrietta 'L Sám. 3, 1-10. Mk. 12, 28-34.
17. Csütörtök Gertrud Csel. 16, 8-15. Mk. 12, 35-44.
18. Péntek Sándor Ede Ézs. .41, 8-13 . Mk.13, 1-18.
19. Szombat József Mt. 21, 33-46. Mk. 13, 14-23.

13. hét: Oculi - Böjt 3. - Zsolt. 15,25.

20. Vasárnap Hubert Ef. 5, 1-9. Mk. 13, 24-37.
21. Hétfő Benedek Jn. 1, 20-37. Jn. 14, 1-6.
22. Kedd Katalin Csel. 8, 1-8. Jn. 14, 7-14.
23. Szerda Brunó Jn. 10, 17-25. Jn. 14, 15-24.
24. Csütörtök Gábor Lk. 4, 38-44. Jn. 14, 25-31.
25. Péntek Zsolt Jer. 11, 18, 20. Jn. 15, 1-8.
26. Szombat Erika Ézs. 49, 1-6. Jn. 15, 9-17.

H. hét: Laetare - Böjt 4. - Jn. 12,24.

27. Vasárnap Hajnalka,

I
Gal. 4, 21-5, lia. Jn. 15, 18-25,

28. Hétfő Gedeon Jn. 6, 22-29. Jn. 15, 26-16,4.
29. Kedd Jónás L Kir. 19, 1-8. Jn. 16, 5-11.
30. Szerda Izidor I Mk. 12, 28-34. Jn. 16, 12-15.
31. Csütörtök Árpád Jn. 6, 47-59. Jn. 16, Hl-24.

Úr Jézus Krfszfust Te vagy a mi reménységünk. Rá d várurak. Amint egykor
megválto szereteteddel eljöttél a ,világba, j,őjj el a mi gvürnötcstelen, és ihaj-
szolt életünkbe is. Amiképpen megtisztítottad Isten templomát, igéddel tisz-
títsd szívüriket Isten Szentjelkériek templomáva, amely Feléd bárja ajtaját
és Téged dicsér örökké. Amen.
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1. Péntek Hugó I Jn. 12, 20-26. Jn. 16, 25-38.
2. Szombat Aron Jn. 8, 21-30. Jn. 17, 1-5.

15. hét: Judica - Böjt 5. - Jn. 17, 19.

3. Vasárnap Keresztély Zsid. 9, 11-15. Jn. 17, 6-13.
4. Hétfő Felszab. ünn. Zsid. 7, 23-28. Jn. 17, 14-19.
5. Kedd Vince Jn. 7, 1-13. Jn. 17, 20-26.
6. Szerda Cölesztin Jn. 13, 31-35. Mk. 14, 1-11.
7. Csütörtök Herman Zsid. 10, 1-10. Mk. 14, 12-25.
8. Péntek Lidia Jn. 11, 47-55. Mk. 14, 26-3I.
9. Szombat Erhardt II. Móz. 32, 30-34. Mk. 14, 32-42.

16. hét: Palmarum - Virágvasárnap - Ézs. 53, 11-12.

10. Vasárnap Zsolt Fil. 2, 5-ll. Mk. 14, 43-53.
11. Hétfő Leó Ézs. 50, 5-10. Mk. 14, 53-65.
12. Kedd Gyula Zsid. 9, 16-28. Mk. 14, 66-72.
13. Szerda Ida Zsid. 4, 15-5,9. Mk. 15, 1-15.
14. Csütörtök Tibor Zsolt. 77. és 51. Mk. 15, 16-28.
15. Nagypént, Tass Zsolt. 69. Mk. 15, 29-41.
16. Szombat Rudolf Jónás 3, 3-10. Mk. 15, 42-47.

17. hét: Húsvét - Jel. 1, 18.

17. Husv. vas. Enikő Ez. 37, 1-14. Mk. 16, 1-8.
18. Husv. h. Ilma Csel. 2, 22-32. Mk. 16, 9-13.
19. Kedd Kocsárd Csel. 13, 16/a; 26-33. Mk. 16, 14-20.
20. Szerda Tivadar Csel. 3, 12-20. Zsolt. 68, 1-21.
21. Csütörtök Anzelm . Csel. 8, 26-40. Zsolt. 68, 25-36.
22. Péntek Csilla Mt. 28, 16-20. Zsolt. 116, 1-9.
23. Szombat Béla Jn. 20, 1-9. Zsolt. 116, 10-19.

18. hét: Quasimodogeniti -1. Péter 1,3.

24. Vasárnap György I. Jn. 5, 4-l0/a. Zsolt. 81.
25. Hétfő Márk II. Tim. 1, 6-10. Péld. 1, 1-10.
26. Kedd Ervin II. Tim. 2, 1-5. Péld. 2, 1-10.
27. Szerda Arisztid Jn. 5, 1-14. Péld. 4, 20-27.
28. Csütörtök Valéria II. Kir. 5, 1-19 'a. Péld. 4, 20-27.
29. Péntek Albertina Rm. 6, 3-ll. Péld. 6, 6-ll.
30. Szombat Katalin Jónás 2, 1-11. Péld. 8, 12-32.

Megváltó Urunk! Te vagy a feltámadás és az élet. Keresatségürukben mi is
meghattunk a bűnnek, hogy élhessünk NéJ<oed.Engedd rnegísmernünk fel-
támadásod erejét: a reménységet es az igazságot. 'Tanats. minket az új életben
járni és az oda felvalókkal törődni. Ámen.
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Napok I Protestáns I Napi igé knaptár

19. hét: Misericordias Domini - Zsolt. 89, 2.
1. Vasárnap Munka ünn. Jer. 23, 1-8. Péld. 10, 17-32.
2. Hétfő Zsigmond Ef. 2, 4-10. Péld. 14, 26-35.
3. Kedd Irma Mt. 26, 31-35. Péld. 15, 16-27.
4. Szerda Flórián Jn. 21, 15-19. Péld. 16, 1-10.
5. Csütörtök Gotthárd Ez. 34, 23-31. Péld. 21, 1-16.
6. Péntek Frida Jn. 18, 1-9. Péld. 23, 29-35.
7. Szombat Napóleon Csel. 20, 28-32. Péld. 25, 11-22.

20. hét: Jubilate - II. Kor. 5,17.
8. Vasárnap Gizella I. Pét. 2, 11-20. Péld. 31, 10-31.
9. Hétfő Gergely Ef. 4, 17-24. Zsolt. 143.

10. Kedd Ármin Ef. 4, 25-32. Zsolt. 144.
ll. Szerda Ferenc Ézs. 65, 17-19;23-25. Zsolt. 145..
12. Csütörtök Pongrác Csel. 17, 22-33. Zsolt. 146.
13. Péntek Szervác Rm. 8, 18-23. Zsolt. 147.
14. Szombat Bonifác Rm. 1, 18-24. Zsolt. 148.

21. hét: Cantate - Zsolt. 98, 1.
15. Vasárnap Zsófia Ézs. 42, 10-16. Zsolt. 149.
16. Hétfő Mózes Ef. 5, 8-14. 1. Péter 1, 1-9.
17. Kedd Bánk Jn. 6, 66-69. 1. Péter 1, 10-12.
18. Szerda Erik . Kol. 3, 16-24. 1. Péter 1, 13-16.
19. Csütörtök Buda Mt. 21, 12-17. 1. Péter 1, 17-21.
·20. Péntek Bernát II. Tim. 2, 8-13. 1. Péter 1, 22-25.
21. Szombat Konstantin 1. Sám. 16, 14-23. 1. Péter. 2, 1-10.

22. hét: Rogate - Jn. 12, 32.
22. Vasárnap Júlia I. Kir. 3, 5-15. 1. Péter. 2, 11-17.
23. Hétfő Dezső Mk. 1, 35-39. 1. Péter 2, 18-25.
24. Kedd Gergely Kol. 4, 2-6. 1. Péter. 3, 1-7.
25. Szerda Orbán 1. Tim. 2, 1-8. 1. Péter. 3, 8-17.
26. Csütörtök Mennyb. ünn. II. Kir. 2, 1-12. 1. Péter 3, 18-22.
27. Péntek Hella Kol. 3, 1-4. 1. Péter ..4, 1-11.
28. Szombat Emil Lk. 18, 1-8/a. 1. Péter. 4, 12-19.

23. hét: Exaudi - Zsolt. 27, 7.
29. Vasárnap I Keve I V. Móz. 34, 1-8. 1. Péter 5, 1-9.
30. Hétfő I Janka I Jer. 29, 1-14/a. 1. Péter 5, 10-14.
31. Kedd Tóbiás Lk. 12, 6-12. I. Kor. 1, 1-9.

SzentháromságIstene! Magaseágban és szentségben lakozol, ae az alázatossat
is. A titkok .a tiéd, a kínyüatkoztatott dolgo'k pedig a miénk. Taníts meg
minket arra, hogy titkaidat alázatos 1élekk€l, a kinyilatkoztatott igét pedig
hívő szívvel fogadjUJk:.Amen.
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l. Szerda Tünde 1. Jn. 2, 24-29. 1. Kor. 1, 10-17.
2. Csütörtök Anna Jn. 7, 37-39. 1. Kor. 1, 18-25.
3. Péntek Ildikó Zsid. 11, 34-40. 1. Kor. 1, 26-3l.
4. Szombat Kadocsa Ézs. 41, 17-20. I. Kor. 2, 1-5.

"
24. hét: Pünkösd - Zak. 4,6.

5. pünl c, v. Angéla Zsolt. 118, 24-29. 1. Kor. 2, 6-10.
6. Pünk. h. Norbert Zsolt. 106, 1-8. I. Kor. 2, 11-16.
7. Kedd Róbert Zsolt. 51, 3-14. I. Kor. 3, 1-8.
8. Szerda' Medárd Csel. 3, 1-10. I. Kor. 3, 9-15.
9. Csütörtök Félix Csel. 4, 6-21. 1. Kor. 3, 16-23.

10. Péntek Margit Ef. 2, 17-22. I. Kor. 4, 1-5.
11. Szombat Barnabás Csel. 8, 14-25. L Kor. 4, 6-13.

25. hét: Szentháromság - Ézs. 6,3.

12. Vasárnap Virág Rm. 11, 33-36. 1. Kor. 4, 14-21.
13. Hétfő Tóbiás. Ef. 3, 14-2l. I. Kor. 5, 1-8.
14. Kedd Vazul Kol. 2, 1-9. 1. Kor. 5, 9-13.
15. Szerda Jolán Ef. 4, 1-6. !. Kor. 6, 1-8.
16. Csütörtök Jusztin '1. Tim. 3, 14-16. I. Kor. 6, 9-11.
17. Péntek Laura Ef. 1, 3-14. 1. Kor. 6, 12-20.
18. Szombat Arnold Jn. 5, 17-23. 1. Kor. 7, 10-16.

,

26. hét: Szentháromság utáni 1. - Lk. 10, 16.

19. Vasárnap Gyárfás Jer. 36, 1-32. 1. Kor. 7, 17-24.
20. Hétfő Rafael II. Tim. 3, 14-17. 1. Kor, 7, 29-3l.
21. Kedd Alajos Ez. 2, 1-7. 1. Kor. 8, 1-6.
22. Szerda Paulina Csel. 8, 26-35. L Kor. 8, 7-13.
23. Csütörtök I Zoltán Lk. 10, 1-11. 1. Kor. 9, 1-12.
24. Péntek Iván Ézs. 49, 1-3; 5-7. 1. Kor. 9, 13-18.
25. Szombat Vilmos 1. Tim. 6, 11-16. 1. Kor, 9, 19-23.

27. hét: Szentháromság utáni 2. - Mt. 11,28.

26. Vasárnap I János Pál I1. Jn. 3, 13-18. 1. Kor. 9, 24-27.
27. Hétfő László Csel. 6, 1-7. 1. Kor. 10, 1-13.
28. Kedd· I Levente Préd. 4, 17; 5, 16. 1. Kor. 10, 14-22.
29. Szerda Péter Pál I Mt. 11, 25-30. 1. Kor. 10. 23-11, 1.
30. Csütörtök Pál Lk. 14, 12-15. 1. Kor. 11, 2-16.

Szentlélek Úristen! Építs oe minket Isten szerit gyülekezetébe. .vezéreij el
rníruket míriden igazságra. SerkenlS rníriket, ,hogy teremje életünk a szeretet.
öröm, békesség, héketűrés, szívesség, jóság, .hűség, sael ídség és mértékletes-
ség' gyümölcseit, Amen.
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

l. Péntek I Tibold I Ézs. 45, 22-25. 1. Kor. ll, 17-26.
2. Szombat Ottokár Jak. 2, 1-9. 1. Kor. ll, 27-34.

28. hét: Szentháromság utáni 3. - Lk. 19, 10.
3. Vasárnap Kornél 1. Péter 5, 51c-ll. L Kor. 12, 1-3.
4. Hétfő Ulrik Jer. 14, 7-9. I. Kor. 12, 4-ll.
5. Kedd Emese Bir. 16, 6-10., L Kor. 12, 12-26.
6. Szerda Ésaiás Lk. 15, ll-32. r. Kor. 12, 27-3l.
7. Csütörtök Cirill Rm. 4, 1-8. I. Kor. 13, 1-7.
8. Péntek Teréz Rm. 5, 1-5. r. Kor. 13,8-13.
9. Szombat Veronika 1. Jn. 2, 1-6. r. Kor. 14, 1-12.

29. hét: Szentháromsá~ utáni 4. - Gal. 6,2.
, 10. Vasárnap Amália 1. Móz. 50, 15-2l. 1. Kor. 14, 13-19.
ll. Hétfő Lili JI).. 8, 1-1l. I. Kor. 14, 20-25.
12. Kedd' Izabella 1. Sám. 24, 2-20. I. Kor. 14, 26-40.
13. Szerda Jenő Mt. 5, 43--48. I. Kor. 15, 1-1l.
14. Csütörtök Eőrs Mt. 18, 15-20. r. Kor. 15, 12-19.
15. Péntek Henrik Rm. 15, 1-7. r. Kor. 15, 20-28.
16. Szombat Zalán I Jel. 22, 1-5. 1. Kor. 15, 29-34.

30. hét: Szentháromság utáni 5. - Lk. 9, 62.
17. Vasárnap Elek Lk. 5, 1-1l. 1. Kor. 15, 35-44.
18. Hétfő Frigyes Lk. 9, 57/b-62. I. Kor. 15, 45-49.
19. Kedd Emilia J. Kir. 19, 15-2l. L Kor. 15, 50-53.
20. Szerda Illés Lk. 9, 51-57/a. r. Kor. 15, 54-58.
21. Csütörtök Dániel II. Tim. 4, 1-5. r. Kor. 16, 1-9.
22. Péntek Mária Magd. Lk. 9, 18-26. 1. Kor. 16, 10-14.
23. Szombat Lenke Lk. 14, 25-3l. 1. Kor. 16, 15-24.

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

24. Vasárnap I Krisztina Ézs. 43, 1-7. Jer. 1, 1-10.
25. Hétfő Jakab Tit. 3, 3-7. Jer. 1, 11-19.
26. Kedd Anna I. Péter. 3, 18-22. Jer. 2, 1-13.
27. Szerda Olga Gal. 3, 26-29. Jer. 3, 19-4,4.
28. Csütörtök Ince Csel. 10, 34, 48/a. Jer. 6, 9-2l.
29. Péntek Márta Mt. 3, 13-17. Jer. 7, 1-15.
30. Szombat Judit Ef. 3, 14-2l. Jer. 7, 16-20.'

32. hét:- Szentháromság utáni 7. - Km. 6, 19.
31. Vasárnap I Oszkár I 1. Móz. 3, 1-19. Jer. 7, 21-28.

Atyánk a J,ézus Krisztus által! Magasztalunk Téged a 'bűnbocsánat drága
ajándékáért, azért, hogy bocsánatot nyerhetünk és bocsánatot nyújthatunk.
Bocsánatod által isten.fiúságot nyertünk, megbocsátásunk gyümölcseként test-
véri szíveket ajándékozol nekünk. Töltsd be szívünket a megbocsátás lelké-
veL. Amen.
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~AUGUSZTUS
Napok Protestáns

naptár

Ef. 5,15.

Napi igék

Jer. 8, 4-9; 18-23.
Jer. 14, 19-15,9.
Jer: 15, 10; 15-21.
Jer. 17, 5-18.
Jer. 18, 1-12.
Jer. 20, 1-6~

Ef. 5, 9.

Jer. 20, 7-16.
Jer. 21, 1-14.
Jer. 23, 1-8.
Jer. 27, 1-12.
Jer. 28, 1-17.
Jer. 30, 1-3; 1-14.
Jer. 31, 31-37.

Jer. 34, 1-7.
Jer. 36, 1-26.
Jer. 36, 27-32.
Jer. 37, 1-10.
Jer. 37, 11-21.
Jer. 38, 1-13.
Jer. 38, 14-28.

1. Hétfő
2. Kedd
3. Szerda
4. Csütörtök
5. Péntek
6. Szombat

Péter Kol. 3, 18-23.
Lehel Jak. 3, 1-10.
Csilla Lk. 11, 34-46.
Domonkos Gal. 4, 12-20.
Vajk Rrn. 12, 1-2.
'Berta L Kor. 9, 24-27.I---------~--------

33. hét: Szentháromság utáni ~. -

7. Vasárnap
8. Hétfő'
9. Kedd

10. Szerda
ll. Csütörtök
12. Péntek
13. Szombat

14. Vasárnap
15. Hétfő
16. Kedd
17. Szerda
18. Csütörtök
19. Péntek
20. Szombat

Ibolya Joel. 2, 21-3,2.
László Mt. 5, 13-16.
Emőd Mt. 12, 33-37.
Lőrinc Jak. 2, 14-17.
Tibor r. Kor. 12, 12-26.
Klára Fil. 1, 6-11.
Ipoly Mt. 21, 18-22.

Mennyei Atyárik ! Mártával együtt magasztal a lelkünk. mert betöltöd az
éhezőt j avaöcka l. Testünk táplálására földi kenyeret, lelki.i.nk üdvösségére
mennyei kenyeret ajándékozol nekünk. Kérünk, rendeld ki számunkra a min-
dennapi kenyerünket és teríts asztalt neki.i.nk a Te országodban. Ámen.

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

36.
28. Vasárnap
29. Hétfő
30. Kedd
31. Szerda

34.. hét: Szentháromság utáni 9.

Özséb
Mária
Ábrahám

Anasztáz
Ilona
Sámuel
Alkotm. ün.

r. Móz. 41, 1-43.
Péld. 8, 1-11,21.
Lk. 16, 10-13.
Jak. 3, 13-18.
1. Tim. 4, 12-16.
Mt. 10, 16-23.
Lk. 12, 54-59.

Péld. 14,34..

Jer. 39, 1-14.
Jer. 39, 15-40,6.
Jer. 40, 7-16.
Jer. 41, 1-8.
Jer. 42, 1-22.
.Ter.43, 1-13.
Jer. 44, 1-14.

Péter 5,5.
Jer. 45, '1-5.
Jer. sir. 3, 14, 24.
Jer. sir. 3, 25-50.
II. Kor. 1, 1-7.

35. hét: Szentháromság utáni 10. -

Sámuel Lk. 19, 41-48.
Menyhért 1. Tim. 2, 1-7.
Farkas Neh. 4, 1-15.
Bertalan I. Kir. 21, 1-21.
Lajos Rm. 13, 1-7.
Rózsa V. Móz. 32, 3-12.
Szilárd Rm. 9, 1-5.
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Napok I Protestáns I Napi igé knaptár
/

1. Csütörtök I Egyed I Csel. 12, 18-25. II. Kor. 1, 8-ll.
2. Péntek Rebeka II. Sám. 16, 5'-14. II. Kor. 1, 12-22.
3. Szombat I Hilda Ef. 2, 1-7. II. Kor. 1, 23-2,4.

37. hét: Szentháromság utáni 12. - Mt. 12, 20.

4. Vasárnap Rozália Mk. 7, 31-37. II. Kor. 2, 5-ll.
5. Hétfő Viktor Ezs. 42, 1-8. II. Kor. 2, 12-17.
6. Kedd Zakariás II. Kor. 20, 1-7. ll. Kor. 3, 1-6.
7. Szerda Regina Jak. 5, 13-18. II. Kor. 3, 7-ll.
8. Csütörtök Mária Mt. 9, 35-38. II. Kor. 3, 12-18.
9. Péntek Ádám Mt. 8, 14-17. II. Kor.4, 1-6.

10. Szombat Erik Lk. 4, 38-44. II. Kor. 4, 7-12.

38. hét: Szentháromság utáni 13. - Mt. 25, 40..
"'-~

11. Vasárnap Teodóra Ézs. 58, 7-12. II. Kor. 4, 13-18.
12. Hétfő Szabolcs Jak. 2, 1-13. II. Kor. 5, 1-10.
13. Kedd Ludovika Mt. 10, 40-42. II. Kor. 5, 11-17.
14. Szerda Szerénke Mk. 12, 41-44. II. Kor. 5, 18-210
15. Csütörtök Enikő Fil. 1-25. II. Kor. 6, 1-10.
16. Péntek Edit Zsid. 2, 11-18. II. Kor. 6, 11-7,1.
17. Szombat Hajnalka Mt. 25, 31-46. II. Kor. 7, 2-7.

39. hét: Szentháromság utáni 14.- Zsolt. 103, 2.

18. Vasárnap Titusz 1. Krón. 29,9-211a. II. Kor. 7, 8-16.
19. Hétfő Vilma Ezs. 40, 20-310 II. Kor. 8, 1-15.
20. Kedd Csendika 1. Tim. 1, 12-17. II. Kor.8, 16-24.
21. Szerda Máté r. Krón. 17, 15-20. II. Kor.9, 1-7.
22. Csütörtök Móric 1. Thess. 1, 2-10. II. Kor. 9, 8-15.
23. Péntek Tekla Fii. 1, 12-18. II. Kor. 10, 1-6.
24. Szombat Gellért Fil. 1, 19-26. II. Koi'. 10, 7-18.

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

25. Vasárnap Kleofás Mt.6, 24-34. n. Kor. 11. 1-6.
26. Hétfő Jusztina 1. Tim. 4, 4-8. II. Kor. 11. 7-15.
27. Kedd· Labore Lk. 16, 9-13. II. Kor. 11, 16-33.
28. Szerda Vencel Csel. 27, 20-37. II. Kor. 12, 1-10.
29. Csütörtök' Mihály I Jel. 12, 7-12/a. II. Kor. 12, 11-18.
30. Péntek Jeromos Jn. 12, 27-33. ll. Kor. 12,19-13,4.

Szentséges Isten! Magasztalunk Téged, hogy belepilLantha tunk törvényed
tükrébe. Belőle tanuljuk megismerni szentséges orcádat és bűnös lényünket.
Tariíts minket szent orcád előtt félelemmel leborulni, bűneil1iktől pedig iszo-
nyodva menekülni. Ámen.
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

1. Szombat Bogárka I Jel. 5, 11-14. IL Kor. 13, q-13.
41. hét: Szentháromság utáni 16. - II. Tim. 1,10.

2. Vasárnap . Petra Ruth. 2, 1-23. Zsolt. 50, 1-15.
3. Hétfő Helga Jer. sir. 3, 22-32. Zsolt. 50,. 16-23.
4. Kedd Ferenc Jak. 1, 2-12. Zsolt. 65.-
5. Szerda , Aurél Jób 2, 1-10. Zsolt. 66, 1-7.
6. Csütörtök Brunó Ef. 6, 18-20. Zsolt. 66, 8-20.
7. Péntek Amália Ézs. 49, 14-21. Zsolt. 104, 1-18.
8. Szombat Etelka Lk. 21, 10-19. Zsolt. 104, 19-35.

42. hét: Szentháromság utáni 17. - Mik. 6, 8.
9. Vasárnap Dénes Jer. 7, 21-28. I. Thess. 1, 1-10.

10. Hétfő Gedeon Hm. 13, 8-10. r. Thess. 2, 1-12.
li. Kedd Fenyőke Mt. 15, 1-9. L Thess. 2, 13-16.
12. Szerda Miksa Mt. 17, 24-27. I. Thess. 2, 17-3,8.
13. Csütörtök Kálmán I r. Kor. 9, 19-23. I. Thess. 5, 12-28.
14. Péntek Helén Gal. 6, 14-18. ·Zsolt. 107, 1-16.
15. Szombat Teréz Ámos. 5, 11-15. I. Thess. 3, 9-13.

43. hét: Szentháromság utáni 18. - 1. Jn. 4, 21.
16. Vasárnap Gál m. Móz. 19, 1-2. r. Thess. 4, 1-12.
17. Hétfő Hedvig Jn. 15, 9-17. r. Thess. 4, 13-18.
18. Kedd Lukács r. Jn. 3, 11-18. I. Thess. 5, 1-11.
19. Szerda Luciusz I. Jn. 4, 7-16. Zsolt. 107, 17-32.
20. Csütörtök Irén Ef. 6, 1-9. Zsolt. 107, 33-43.
21. Péntek Orsolya. II. Kor. 8, 1-9. Zsolt. 108.
22. Szombat Előd Csel. 5, 1-11. Zsolt. lll.

44. hét: Szentháromság utáni 19. - Jer. 17, 14.
23. Vasáritap Gyöngyi Ézs. 1, 18-20. Zsolt. 112.
24. Hétfő Salarrion II. Móz. 25, 17-22. Zsolt. 113.
25. Kedd Blanka Kol. 3, 5-11. Zsolt. 114.
26. Szerda Dömötör Kol. 3, 12-17. II. Thess. 1, 1-12.
27. Csütörtök Szabina Lk. 19, 1-10. II. Thess. 2, 1-12.
28. Péntek Simon 1. Jn. 1, 5-10. II. Thess. 2, 13-17.
29. Szombat Jenő Jud. 1, 2-25. II. Thess. 3, 1-5.

45. hét: Szentháromság utáni 20. - II. Tim. 2,19.

30. Vasárnap I Farkas I II. Móz. 24, 9-ll. II. Thess 3, 6-18.
31. Hétfő Reform. ün. Jel. 14, 6-7. Zsolt. 46.

Jézus Krisztus Urunk! Ardott légy azért. hogy a megrepedt nádat nem töröd.
el és a pislogó gyertyabelet nem oltod ki. Evangéliumod tüzével új élet láng-
ját gyújtod bennünk, evangéliumod hatalmával megmented a veszendőr. Ne
engedd, hogy véka alá rejtsük a 'Tőled kapott tüzet. Ajándékozz meg a bi-
zonyságtéteL Lel!kével. Amen.
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2. Szerda Achiles Jn. 15, 1-8. Gal. 1, 1-10.
3. Csütörtök Győzö I 1 K 10 4 22 G 1. or. , 1 -. a. 1, 11-24.
.4. Péntek Károly Jel. 3, 14-22. Gal. 2, 1-10.
5. Szombat Imre Jel. 19, 6-10. Gal. 2, 11-16.

Napok

NOVEMBER'
/1

. Napi igék

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

10. Csütörtök
ll. Péntek
12. Szombat

46. hét: Szentháromság utáni 21. - Mt. 24,13.1---------:-
Lénárt Ezs. 30, 15-18. Gal. 2, 17-21.
Rezső Mt. 24, 1-8. Préd. 1, 1-14.
Gottfried Mt. 24, 9-14. Préd. 3, 1-15.
Tivadar Mt. 24, 29-35. Préd. 4, 17-5,6.
Luther szül. Mt. 24, 36-42. Préd. 6, 1-12.
Márton II. Th~ss. 2, 1-12. Préd. 12, 1-8.
Jónás Mt. 24, 43-51. Jel. 1, 1-8.

47. hét: Az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapja. '- II. Kor. 5,10.

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

Dán. 7,2-17.26/a-27.
Jn. 5, 19-24.
Zsid. 10, 26-31.
Joel 2, 12-17.
Lk. 21, 11-19.
Jel. 2, 1-5; 7.
1. Péter 4, 1-7.

.Tel.1, 9-20.
Jel. 2, 1-7.
Jel. 2, 8-ll.
Jel. 2, 12-17.
Jel. 2, 18-29.
Jel. 3, 1-6.
Jel. 3, 7-13.

Szaniszló
Klementina
Lipót
Ottmár
Jenő
Ödön
Erzsébet

48. hét: Az egyházi----~~----~-----------------I
20. Vasárnap
21. Hétfő
22. Kedd
23. Szerda
24. Csütörtök
25. Péntek
26. Szombat

esztendő utolsó vasáruapja - Lk. 12,35.

Ézs.65,17-19;23-25. Jel. 3, 14-22.
Lk. 12, 35-40. II. Pét. 1, 1-11.
Ézs. 54, 11-17. II. Pét. 1, 12-21.
Mk. 13, 33-37. II. Pét. 2, 1-11.
Mt. 25, 14-30. II. Pét. 2, 12-22.
Ézs. 49, 14-21. II. Pét. 3, 1-10.
Jel. 21, 9-14. II. Pét. 3, 11-18.

Jolán
Olivér
Cecilia
Kelemen
Emma
Katalin
Csongor

Elet Fejedelme! Közülünk senki sem él önmagának éS senki sem hal ön-
magának. Ha élünk, Neked élümk, ha meghalunk, Neked ha1unk meg. Azért
akár é1jünk, akár flaljllllik, a Tiéid> vagyunk. Amen.

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

49. hét: Advent 1. - Zak: 9, 9.

'Tünde
Steiánia
Noé
András

Zak. 9, 9-10.
Hab. 2, 1--4.
Kol. 1, 9-14.
II. Sám. 7, 4-9.

Zsolt. 72.,
1. Móz. 3, 1-15.
1. Móz. 3, 16-24.
I. Móz. 8, 15-22.
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Napok I Protestáns I Napi igé knaptár

1. Csütörtök I Elza I Ézs. 64, 1-3. 1. Móz. 9, 8-17.
2. Péntek tjranka I Jn. 18, 33-37. 1. Móz. 12, 1-9.
3. Szombat Olivia Zof. 3, l4-17. 1. Móz. 15, 1-6.

50. hét: Advent 2. - Lk. 21, 28.

4. Vasárnap Borbála Rm. 15, 4-13. 1. Móz. 17, 1-9.
5. Hétfő Vilma Lk. 12, 35-40. 1. Móz. 22, 1-19.
6. Kedd Miklós II. Thess. 3, 1-5. 1. Móz. 49, 1; 8-10.
7. Szerda Ambrus Zak. 2, 14-17. Ézs. 7, 1-16.
8. Csütörtök Mária Aggeus. 2, 1; 3-9. Ézs. 8, 23-9,6.
9. Péntek Emőke Lk. 17, 20-25. Ézs. ll, 1-10.

10. Szombat Judit Ézs. 35, 1-7. Ézs. 28, 14-19.
51. hét: Advent 3. - É7;S. 40, 3,10.

11. Vasárnap .Arpád Mt. ll, 2-10. Ézs. 32, 1-5 . ,
12. Hétfő Gabriella Mt. ll, 11-15. Ézs. 33, 14-19.
13. Kedd 'Luca Mt. 3, 1-11. Ézs. 33, 20-24.
14. Szerda Szilárd ka Jn. 5, 31-36. Ezs. 42, 1-4.
15. Csütörtök Johanna Jn. 1, 6-9; 11-16. Ézs. 42, 5-9.
16. Péntek Etel Jn. 1, 29-34. Lk. 1, 1-4.
17. Szombat Lázár Ézs. 62, 1-3; 10-12. Lk. 1, 5-17.

52. hét: Advent 4. - Lk. 1, 46-47.

18.,Vasárnap Estike V. Móz. 18, 15-19. Lk. 1, 18-25.
19. Hétfő Viola Ézs. 45, 1-8. Lk. 1, 26-38.
20. Kedd Csaba 1. Kor. 3, 6-10. Lk. 1, 39-45.
21. Szerda Tamás Ézs. 7, 10-16. Lk. 1, 46-56.
22. Csütörtök Zénó Rrrt. 1, 1-7. Lk. 1, 57-66.
23. Péntek Viktoria Jn. 19, 25-27. Lk. 1, 67-80.
24. Szombat Adám Éva Hm. 5, 12-15fb. Lk. 2, 1-7.

53. hét: Karácsony 1. ünnepe - Jn. 1, 14.-25. Vasárnap Karácsony 1. Zsolt 2, - Lk. 2, 8-14. Mik. 5, 1-3.
26. Hétfő Karácsony II. Zsolt. 119, 23-25. Lk. 2, 15. 20.
27. Kedd János 1. Jn. 1, 1-10. Lk. 2, 21-24.
28. Szerda Kamilla Jel. 12, 1-6. Lk. 2, 25, 35.
29. Csütörtök Dávid Jn. 12, 35-43. Lk. 2, 36-40.
30. Péntek Anikó Jn. 12,. 44-50. o Ézs. 35, 1-10.
31. Szombat Szilvester Ézs. 51, 1-6. Ézs. 55, 1-13.

Kegy·elem Istene! Esz,tendőnk végéri elénk állítod az új kezdetet jeíentö böl-
esöt. Ahol emberi útunk elfogyott, Te új utat nyitsz számunkra. Légy áldott
kifogyhatatlan szeretetedért. Amen.
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a bizalom és a reménység hangján szélalt meg 1958. november 5-én tör-
tént beiktatása után. "Most minden Istentől kapott erőnket latba kell
vetnünk azért, hogy evangélikus egyházunk tétovázás nélkül járja azt az
utat, amelyre Isten állított rá bennünket. Azt az utat, amelyet úgy jelle-
mezhetnénk, hogy legyünk valóban egyház a szocializmusban. Vagyis
hirdessük Isten igéjét .tisztán és igazán, szolgáltassuk ki a szentségek et
Krisztus Urunk rendelése szerint és mindezeken keresztül és ezekből
kifolyólag segítsük népünket is mindabban a jóban, amit az új magyar
világ felépítése érdekében végez" - olvashattuk többek között a kör-
levélből.

Az első érsek Belecskán

November 7-én lelkészszentelés volt. a Tolna megyei Belecskán. A [a-
lucska lelkészfiát, Lackner Aladárt, Jaan Kiivit észt evangélikus érsek is
megáldotta. Kiivit érsek a Keresztyén Békekonferencia deb1'eceni ülésére
és a püspökszentelés alkalmából jött MagYal'országra,

Teológiai konferencián

foglalkoztak lelkészeink az egyház békeszolgálatával november 25-én,
a Deák téri gyülekezeti terembeu. Dr. Keken András ügyvezető lelkész
megnyitója után Prőhle Károly, dr. Nagy Gyula, dr. Ottlyk Ernő
és dr. Pálfy Miklós professzorok tartottak előadást. A konferencia jóvá-
hagyásával egyházunk püspökei táviratot intéztek a Genfben ülésező
Atomértekezlet résztvevőihez. Kérték, segítsék elő az atomfegyver ek be-
iiltását, s így mentsék meg az emberiséget a félelemtől és a pusztulástól.

Jubiláló gyülekezetek

Novembe1' folyamán a budapest-angyalföldi gyülekezet és az enyingí
20 éves, az ipolyvecei 50 éves, a gyóni 175 éves fennállását ünnepelte.

Országos sajtóértekezletet

tartottak az egyházi sajtó munkatársai december 3-5-én Mátraszent-
ístvánon, A konferencia mind az Evangélikus Élet, mind lelkészi szak-
lapunk, a Lelkipásztor szerkesztési kérdéseit behatóan tárgyalta.

Új vallástanítási tantervet

dolgozott ki a november 26-án tartott vallástanítási bizottsági ülés. Az
egyetemes presbitérium deeember 9-én tartott ülése az új tantervet elfo-
gadta és megerősítette.
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Tíz éves az Egyezmény

1948.december 14-én kötötte meg egyházunk és az akkori Magyar Köz-
társaság azt. az Egyezményt, mely hivatva volt az állam és az egyház
közötti viszony mindkét részről óhajtott békességes és helyes rendezését
megvalósítani. A tízéves évforduló alkalmából tartott ünnepi ülést
Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő nyitotta meg. Előadást tartott dr. Vető
Lajos püspök. Az ünnepi ülés üzenettel fordult az egyházközségf pr es-
biterekh ez. Az üzenet kiemelte az Egyezmény két alapgondolatát sannak
lényegét így foglalta össze: "Az Egyezmény lényege tehát mind az állam,
mind az egyház részéről kinyilvánított egymást támogató magatartás. Ez
az Egyezmény szelleme és célkitűzése. Ennek jegyében valósul meg ha-
zánkban az egyház és az állam jóviszonya."

D. Dr. Vető Lajos tízéves püspöki működése

December 9-én mindkét egyházkerület p1'esbitériuma ülést tartott, Az
Északi Kerület tanácsülésén meleq 'szavakkal emlékezett meg Halász
Béla esperes D. Dr. Vető Lajos püspökről, akit tíz éve, 1948. december
22-én iktattak piispöki tiszté be.

Életbelépett a Központi Alap

Mikor egyházunk tervbe vette a Központi Alap létesítését, tulajdon-
képpen az "egymás terhét hordozzátok" intelmet tartotta szem előtt és
fel akart készülni az államtól nyújtott anyagi támogatás csökkenés ének
idejére. Az Egyezmény értelmében ngyanis az egyházunknak juttatott
államsegély 20 év leforgása alatt fokozatosan csökken. Államunk 1959
folyamán rendkívüli segély formájában a segélynek még teljes összegét
folyósította. Ez a hálásan fogadott rendkívüli segítség azonban a
fokozottabb felkészülésre készteti egyházunkat. Az Egyházegyetem Ta-
nácsa ezért december 9-én tartott ülésén életbe léptette és működésbe
hozta a Központi Alapot, hogy az 1959-1963-ig terjedő időszakban az
alacsonyabb lelkészi és önálló hitoktatói fizetések et rendezhesse. A hatá-
rozat szerint: "A Központi Alap hivatott gondoskodni arról,. hogya Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház minden egyházközségében a gyülekezeti
és az önálló hitoktatói fizetés az 1959-1963-ig terjedő időszakban az
államsegéllyel együtt a lakás ellenértéke nélkül elérje az évi 20000.-
Ft-ot (havi 166(i.- Ft). - Ebből a célból a Központi Alap 1959. január
1-től negyedévi előre folyósított részletekben segélyt nyújt mindazoknak
az egyházközségeknek, amelyek a Központi Alap fundamentumául szol-
gáló gazdálkodás keretében a maguk erejéből az évi 20000 Ft-os (havi
1666.- Ft) gyülekezeti, illetve önálló hitoktatói lelkészi fizetést bizto-
sítani nem tudják." .

A cél elérése érdekében egyházmegyénként állapították meg, hogy az
egyes gyülekezeteknek lelkenként évi hány forint átlagot kell elérnlök.
A lelkenkénti átlag összege legalacsonyabb (25.- Ft) a Nyugat-Békési
egyházmegyében, legmagasabb (40.- Ft) a Borsod-Hevesi, Budai, Győr-
Soproni, Somogy-Zalai, Tolna-Baranyai egyházmegyében. A megállapí-
tott átlagon alul valamelyik egyházközség csak akkor maradhat, ha az
egyházmegye többi egyházközségei a hiányt magukra vállalják és maga
az egyházközség is eléri - •legkésőbb 1961-ben a kötelező lelkenkénti
átlagot. ' . L
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A Központi Alap az első két negyedévben összesen 193782.- Ft-ot
fizetett ki a gyülekezeteknek.

Templomépítési Qffertoriumot

tartottak valamennyi gyUlekezeWnkben az előző évekhez hasonlóan a
vízkereszt utáni eiső vasá1"napon, januá1" ll-én. Az Északi Kerületből
a ménf,őcsanaki, a Déliből a tűzkárosu,lt gádo7'Osi templom kereken 10-10
ezer [orint segítségben 1"észesült.

Az egyetemes imahét

fő témája 1959-ben a keresztyén egység volt. Több gyülekezetünk a hely-
beli református, baptista és methodista gyülekezettel közösen tartotta
meg az imahetet január 18-25-e között.

Össz-európai konferencia Nyborgban

Utóbbi években az egyes világ1"észek egyházai külön tanácskozásokra
gyűltek össze szolgálatuk sajátos kérdéseinek megbeszélésére'. Az emópai
egyházak először 1957-ben a dániai Liselundban tartottak ilyen konie-
1"enciát. A kezdeményezés nem az Egyházak VilágtanácsátóI indult ki.
Olyan egyházak is részr vettek a találkozón, amelyek nem csatlakoztak
az Ökuménikus Tanácshoz eddig. Az észtországi evangélikus egyház, sem
tagja pl. a világszövetségnek, de Kiivit érsekkel képviseltette magát,
A Liselundban létesített állandó bizottság tagjává választották. A bizott-
ság tagja még: Lilje evangélikus püspök és Emmen, a holland 1"eformátu.s
egyház főtitkára, valamint a genfi ökuménikus központban munkálkod6
dr. H. Harms. Az ugyancsak Dániában, Nyborgban 1959. január 6-9-e
között tartott konierencuuuik: fő témája ez volt: "Az eU1"ópai keresztyén-
ség a mostani elvilágiasodott világban." A Magyar Ökuménikus Tanács
képviseletében D. Dr. Vető Lajos püspök vezetése mellett Káldy Zoltán
püspök, Mumközy Gyula konventi főtanácsos és dr. Kádár Imre pro-
fesszor vettek részt. Részt vettek a konferencián az orosz ortodox, vala-
mint az észt és a lett evangélikus egyház képviselői is. A konferencián
érzékelhető volt az a nyugtalanító tény, hogy az Egyházak Világtanácsá-
nak a szervezete nem kizá1"ólagos letéteményese az egyházak testvéri egy-
ségkeresésének. Felszólalásával jó szolgálatot végzett a konferencián
Káldy Zoltán püspök.

Anyborgi konfe7'encia után küldötteinlc a Majna melletti Fmnkfurtba
utaztak és részt vettek a németországi eva7t'gélikus testvér közösségek
által összehívott keresztyén békekonferenci{in.

Protestáns és ortodox lelkészek nagygyűlése

A Béke- Világtanács megalakulásának tízéves évfordulója alkalmából
a magyar protestáns egyházak a magyar' ortodox egyházakkal együtt
béke-nagygyűlést tartottak január 23-án Budapesten a Református Teoló-
gia dísztermében. A nagygyűlés által egyhangúan elfogadott nyilatkozat
hálával emlékezett arra, hogy ez a világmozgalom sohasem volt szűkkeblű
a keresztyén emberekkel szemben. RámutatoJ;t, hogy az utóbbi években egy
új erkölcsi világközvélemény alakult ki, s ennek létrejöttében döntő sze-
repe volt a Béke- Világtanács tevékenységének. A nyilatkozat kéréssel



fordult a népek vezetőihez, a béke minden bal'átjához, a külföldi és hazai
egyházi szervezetekhez, hogy folytassák erőfeszítésüket "a legnagyobb
közös emberi jó, a béke megőrzésére."

Egyházunk küldöttsége Bécsben

Káldy Zoltán püspök és dr. Pálfy Miklós teofógiai akadémiai dékán
február 13-án Bécsbe utaztak, hogy ott megbeszélést folytassanak ~z
Evangflikus Világszövetség képviselőivel. Dr. Vető Lajos püspök beteg-
sége miatt nem tudott részt venni a. t,alálkozón. A tárgyalásokról február
27-én Békéscsabán a két békési egyházmegye lelkészeinek munkaközös-
ségi ülésén számolt be. Elmondotta, hogy az Evangélikus Világszövetsé-
get dr. Franklin C. Fry New York-i püspök, a Világszövetség elnöke,
Giertz Bo göteborgi püspök, a Világszövetség egyik alelnöke, D. Her-
mann Dietzfelbínger müncheni bajor püspök, dr. C. Lund Quist főtitkár,
dr. Rudolf Weeber, a Világszövetség pénztárosa és Mogens Zeuten dán
lelkész, titkár képviselte. A megbeszélést, melynek tárgya az Evangélikus
Világszövetség és a Magyarországi Evangélikus Egyház kapcsolatainak
tisztázása volt, a nyíltság és a testvéri szeretet jellemezte.

Sándy Gyula első temploma

Februárban a közel 100 ezer forintos költséggel megújított kispesti
templomban prédikált Káldy Zoltán püspök. A templom 1927-ben épült,
Sándy Gyula műegyetemi tanár tervei szerint. A két világháború között
épült evangélikus templomok jórészét ő tervezte, jellegzetes modorban a
felvidéki városok építészetének díszítő elemeit alkalmazva. Akispesti
evangélikus templom volt Sándy Gyula első temploma.

újesperesek

Állami támogatással renoválják nagyobb templomainkat

Február 27-én Békéscsabán széleskörű tájékoztató előadást tartott Káldy
Zoltán püspök a Békés megyei lelkészek munkaközösségi ülésén. Beje-
lentette többek között, hogy államunk újabb nagy segítséget nyújtott
több templomunk kijavításához. A Deák téri templom kijavítására
700000, a békéscsabai nagytemplomra 150 000, a' Budapest fasori temp-
lomra 50 000, a lovászpatonai templomra pedig 40 000 Ft segélyt folyósít.

..
Az év első negyedében valamennyi esperesi állást bet,öltöttek. A Bor-

sod-Hevesi egyházmegye január 15-én tartott ülése tudomásul vette, hogy
Balikó Zoltán a pécsi lelkészi állásba tÖl·tént meghívása után az esperesi
tisztet átadta illetve visszaadta Virág Gyula esperesnek s ezzel az egy-
házmegye· tö':vényes rendje és egysége helyreállt. Február 27-én iktatták
a Budai egyházmegye· esperesi tiszté be Várady Lajos budavári lelkészi.
Március 4-én Detre László mend ei lelkészt a Pest megyei egyházmegye,
március 6-án Kriihling Dániel· gyönki lelkészt a Tolna-Baranyai egyház-
megye esperesi tisztébe iktatták. Aprilis 2-án tartották Koszorus Oszkár
nyugatbékésj esperes beiktatását, vele együtt iktatták be az egyházmegye
új felügyelőjét, Torda Molnár Sándort. Ugyanezen a napon a Keletbékési
egyházmegyében is új felügyelőt iktattak dr. Péterfy Gábor személyében.
Mekis Adámot ismét esperessé választotta az egyházmegye.
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Megválasztották a lelkészi munkaközösségek vezetöségét

A február 9-én tartott szavazat bontó bizottsági ülés megállapította, hogy
16 egyházmegyénk lelkészi munkaközösségei Káldy Zoltán püspököt o'r-
szágos elnökké, Mekis Adám esperesi az OLMK ügyvezetőjévé válasz-
tották meg. '

Két fiatal orgonista

Február 10-én a Zeneművészeti Főiskola két utolsó éves evangélikus
növendékének - Peskó Györgynek és- Trajtler Gábornak - orgonahang-
versenyét hallgatta meg nagyszámú közönség. A két fiatál orgonista azóta
orgonaművészi diplomát is szerzett. A nyáron tartott egyetemes köz-
gyűlés Peskó Györgyöt a kántorképesítő bizottság tagjáva, Trajtler
Gábort pedig, aki lelkész is, az újonnan létesített egyházzenei bizottság
titkáráva választotta.

Romániai református egyházi küldöttség hazánkban
)

A magyarországi református egyház vendégeiként február hónapban
a romániai református egyház há?:omtagú küldöttsége: Arday Aladár püs-
pök, Buthy Sá~dor püspöki tanácsos és Benedek Kálmán teológiai tanár,
orgonaművész tartózkodott hazánkban. Február 20-án egyházunk vezetőit
is meglátogatták.

Szamosközy István püspök beiktatásán

Március 12-én iktatták hivatalába a Dunamelléki Református Egyház-
kerület egyhangúan megválasztott püspökét a budapesti Kálvin téri
templomban Szamosközy Istvánt, aki a betegsége miatt tisztéről lemon-
dott Dr. Bereczky Albert utóda. Egyházunk nevében Káldy Zoltán püs-
pök köszöntötte. Mindketten Pécsett szolgáltak előzőleg, mint lelkészek,
majd mint a Tolna-Baranyai egyházmegye esperesei. "Abban a kivételes
helyzetben vagyok, hogy Szamosközy István püspök urat harmadízben
köszönthetem - mondotta Káldy püspök. A testvéregyház nevében mon-
dom, hogy szeretnénk Iö testvérek lenni, együtt munkálkodva, szolgálva
egyházunkat és ezt a drága magyar földet, amelytől nem lehet bennün-
ket elválasztani. Belülről, spontán módon szeretnénk építeni azt az új
magyar világot, amely ami világunk, azt a hazát, amely a mi hazánk,
ez a drága magyar föld.",

Protestáns elnökségi megbeszélés

Má1'cius 13-án az evangélikus és református egyház elnöksége, püspö-·
kei, a teológiai akadémiák dékánjai Vető Lajos püspök és Esze Tamás
kon1Jenti elnök meghívására megbeszélést tartottak a két történelmi pro- _
testáns egyház időszerű közös feladatainak tisztázására.

"Negyven esztendeje történt"

címmel érdekes cikket írt dr.Ottlyk Ernő teológiai akadémiai tanár heti-
lapunkban az 1919-es forradalom 40. évfordulója alkalmából. A "Harang-
szó", az "Evangélikus Örálló" 40 éve megjelent cikkei és az akkori egy-
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házi vezetők megnyilatkozásai ból mutatott be, hogy egyházunk mikor
először találkozott a szocializmussal, mint államrendszerrel, "őszintén
kereste a meginduló szocialista fejlődésben a maga építő életút jának ke-
reteit, s amint az a dokumentációból kitűnik, alapvonalaiban meg is ta-
lálta az új helyzethez alkalmazkodás lehetőségeit."

Húsvéti levél püspökeinkhez

Nyikoláj moszkvaímetropolíta a húsvéti ünnepek alkalmából a követ-
kező szövegű levelet írta püspökeínknéke

Szeretett testvérem az Úrban!
Krisztus feltámadott!

Szent Húsvétnak ezen a nagy és derűs napján egész szívemből üdvöz-
löm Önt, szeretett testvérem az Úrban, Krisztus feltámadása örömteljes
és üdvösséges ünnepe alkalmából. Ennek a legnagyobb eseménynek az
életadó forrása erősítse egyházaink testvéri kapcsolatait és szilárdítsa
a békét és a szeretetet az egész világon.

Imádságban kérem a halottak közül feltámadott. életadó Krisztust,
,küldjön alá Önnek sok lelki örömöt, sok erőt, egészséget és hosszú életet
sokirányú tevékenységéhez lsten dicsőségére.

Testvéri és változatlan szeretettel a Krisztusban:
I Nyikoláj

kruticij és kolomenszkij metropolita,
a Szent Szinódus tagja.

Tízéves Sajtóosztályunk

Április 12-én, húsvét utáni 2. -vasárnapon tartotta egyházunk szoká-
sos "sajtóvasárnapját". 1959-ben, fennállásának 10. évében a következő
kiadványokat jelentette meg az Egyetemes Sajtóosztály: újra kiadta a
Keresztyén' Énekeskönyvet, hittankönyveket, Ferenczy Zoltán konfir-
mációs kátéját, H. Beíntker Luther Mártori életéről szóló könyvecskéjét
dr. Pálfy Miklós fordJtásában, Groó Gyula traktátusát az úrvacsoráról,
az Útmutatót és a Naptárt .
. Augusztus l-én az egyház vezetősége Friedrich Lajos sajtó lelkészt bízta

meg az ügyvivő-lelkészi szolgálat elvégzésével.
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Az egyházegyetem irodájának átszervezése

Fontos' hatúrozatokat hozott Egyházegyetemünk Tanácsának április 7-i
ülése. Az egyetemes munkaágak údminisztrációjában egyszerűsítést ve-
zettek be, az egyetemes főtitkár munkakörét és jogkörét az 1934-37. évi
zsinat szándékának megfelelően olyan módon szervezte át, hogy az ne
irányító, hanem adminisztratív szerve legyen az egyetemes egyháznak.
Az ún. egyetemes munkaágakat, mint a diakóniát, nyugdíjosztályt, sajtó-
osztályt stb. közvetlenül a püspökök irányítása és ellenőrzése alá ren-
delte az Egyetemes Presbitérium határozata. Kimondotta továbbá, hogy
a főtitkárnak minden más állás ellátásának kizál'ásával kell végeznie
munkáját. Az átszervezés megvalósításával évi 250 000 Ft meg takarítás a
vált lehetségessé. Meghallgatta még a tanácsülés Káldy Zoltán püspök
beszámolóját az Evangélikus Világszövetséggel folytatott bécsi tárgyalá-
sokról .. valamint a Gyülekezeti ~egély országos vezetőjének, Koren Emi!
esperesnek jelentését a szeretet-szolgálat külföldi ruhasegélyosztó mun-
kájának befejeiésérő'l.

Közös kántori tanfolyam Fóton

Március l3-án tartották Fóton 'a reformátusokkal közös kántorképző
tanfolyam első évének vizsgáját a Mandák Intézetben. 25 hallgató vizs-
gázott, közülük 4 evangélikus. Még 1958 őszén állapodott meg egyházun/c
vezetősége a református egyház vezetőségével, hogy összefogott erővel,
közösen teljesítik a kántorképzés feladatát. A tanfolyam munkáját mind-
két egyház vezetősége á képzés ideje alatt is megtekintette, sarról jó
benyomást szerzett.' Dr. Esze Tamás református főgondnok látogatása
alkalmával mondotta: "Az evangélikus egyház fóti kántorképző tanfolya-
maival példát adott arra, hogy ami szükséges, lehetséges is. Lehet találni
a gyülekezetekben olyan tagokat; akik odaszánják magukat az egyházi
éneklés szelgálatára. Meg lehet tanítani rövid idő, alatt a jelentkezőket
éneket vezetni úgy, hogy az méltó legyen ahhoz, akit énekünkkel dí-
csérünk." ,

ÚjjáalakuIt a Magyarországi Egyházait Ökqménikus Tanácsa

Április ll-én tartott ülésén újjáalakult a Magyarországi Egyházak
Ökuméníkus Tanácsa. A tanácsba a református egyház 24, az evangélikus
egyház 12, a baptista egyház 2, a methodista egyház 1 tagot küldött ki.
A tanács újonnan választott elnöke dr. Bartha Tibor református püspök,
alelnöke D. Dr. Vető Lajos evangélikus. püspök. Főtitkár: Muraközy
Gyula református 'lelkész, Titkár: Gádor András evangélikus lelkész.
Ellenőr Dusica Ferenc református lelkész, egyetemes konventi tanácsos.
Jegyző: Tóth Károly református lelkész, konventi külügyí osztályvezető.

A PrágÍti Keresztyén Békekonferencia II. ülése

Aprilis' 16-19 között tartotta a Keresztyén Békekonferencia II. 'ülését'
Prágában. A konierencia foglalkozott az augusztus 6-án tartandó Hiro-
sima könyörgő és bűnbánati nappal, a hidegháború és az 1961 folyamán
összehívandó keresztyén béke-világ konferencia kérdéseivel. A konferencia
munkájának teológiai alapossága, a tanácskozások őszinte, felelősség-
teljes és szabad módja kedvező visszhangot -oáitott ki a világsajtóban.
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Egyházunk részéről Káldy Zoltán püspök, dr. Pálfy Miklós teológiai aka-
démiai dékán és Benczur László püspöki titkár vettek részt a konie-
rencián.

Protestáns egyházi vezetők eskütétele

Ünnepi aktus színhelye volt április 27-én az Országház Munkácsl'-
terme. Esküt tettek. a Magyar Népköztársaság alkotmányára az evan-
gélikus és a református egyház azon vezetői, akik az utóbbi időben fog-
lalták el tisztségüket. Az esküt az egyházi vezetők Dobi István, a
Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnöke előtt tették le.

Az Országos Levéltárban restaurálják sérült okmányainkat

Dr. Mályusz Elemé1" vezetése mellett jelentős munka folyik egyetemes
levéltá1·unkban. Nagy gonddal rendezik a vidékről beszállított egyház-
megyei irattárak anyagát. A Pestmegyei Egyházmegye külön 1000 Ft
adományt juttatott központi levéltárunkhoz adományképpen al végzett
munka jelentőségének kifejezésére. Leuéliárumkat mind több hazai és
külfQldi kutató keresi fel. A beszállításra került levéltári anyagban sok
az érték, de a meg nem felelő kezelés miatt sok az elkallódott és sérült
anyag. A sérült anyag helyreállítását készségesen vállalta az állami Or-
szágos Levéltá1·. - A nyár elején tartott egyházkerületi és egyetemes gyű'
léseken Szatatnai Rezső evangélikus egyházi múzeum és képtár létesí-
tésének gondolatát vetette fel nagy figyelmet keltően.

Állami nyugdíjemelés egyházi személyek számára

Az általános állami nyugdíjemeléssei kapcsolatban az Egyházügyi
Hivatal előterjesztésére és a kormány hozzájárulása értelmében május
l-i hatállyal felemelték mindazoknak a nyugdíját, akik 800, illetve akik
(özvegyi nyugdíj) 400 forinton aluli nyugdíjat kapnak. Evangélikus egy-
házunkban 229-en részesültek nyugdíjemelésben. Ennek évi összege ke-
reken 290000 Ft.

Országos esperesi értekezlet

Május 8-án 16 egyházmegyénk esperesei orszdoos értekeztetet tartottak
Budapesten D. Dr. Vető Lajos és Káldy Zoltán püspök elnökletével. Az
értekezlet több egyházat é1·intő·ügyet tárgyalt meg. Foglalkozott a reno-
válásra s,zoruló templomok és paplakok besorolásával és ennek során az
Evangélikus Világszövetségtől e célra juttatott segítség felhasználásával.
Gyülekezeteink eddig is nagy áldozatot hoztak az egyházi épületek kar-
bantartása érdekében. Csak a Déli Egyházkerületben az elmúlt két esz-
tendő folyamán kereken 6 és félmi.llió forintot [orditottak: tatarozásra és
beruházásra. Ennek az összegnek csupán egynegyed része volt különböző
forrásokból származó külső segítség. Az a reményünk, hogy az államunk
és külföldi testvéreink által juttatott segítség fokozni fogja híveink fele-
lősségét és adakozó kedvét.

J. D. Bernal levele Vető pü~pökhöz

A Béke-Világtanács alelnöke levélben fordult D. Dr. Vető Lajos püs-
pölihöz, a Világtanács tízéves fennállása fennállása alkalmából. J. D.

23



Dr. Hromadka József 70 esztendős

Június 8-án töltötte be Hromadka József, a prágai Comenius Teológiai
Fakultás dékánja, hazánk nagy barátja 70. életévét. Ez a nagy teológus
ismételten járt nálunk, előadást tartott Akadémiánkon és különösen
1956 őszén és 1957 első felében féltő ragaszkodással megírt tanulmányai-
ban és nemzetközi konferenciákon tartott beszédeiben mély teológiai
megalapozottsággal és nagy emberi bátorsággal segítette egyházunkat
a kibontakozás útján, A Magyarországi Egyházak Ökuménikus Tanácsa
rendkívüJi ülésen emlékezett Hromadka József születésnapjáról.

Bernal levelében köszöntötte Vető püspököt, mint a világbéke-mozgalom
egyik alapítóját és visszatekintett az elmúlt tíz esztendő eredményes
munkájára. Május 12-én az Országos Béketanács Református és Evangé-
likus Egyházi Bizottságai együttesen tartott ülésén dr. Keken András
ügyvivő ismertette J. D. Bernal levelét. Ugyanezen az ülésen D. Dr. Vetö
Lajos püspök, aki a Béke-Világtanács párizsi alakuló ülése óta folya-
matosan részt vett a munkában, személyes élményekkel átszőtt, nagy fi-
gyelmet kiváltó előadást tartott az Üllői úti imatermet teljesen meg-
töltő református és evangélikus lelkészek számára. Bizonyságtételét így
fejezte ki: "Részvételem a békemunkában az igének való engedelmesség."

Teológiai Akadémiánkon

maJus 11-12~én ·úrvacsomvételt. előkészítő alkalmak voltak, melyeken
Káldy Z9ltán püspök tartotta a reggeli és esti áhítato kat, valamint az elő-
adásokat,

Dr. Fekete Zoltán beiktatása

Az Északi Egyházkerület május 27-én tartotta közgyűlését, amelynek
keretében tisztébe iktatták dr. Fekete Zoltánt, az egyházkerület meg-
választott felügyelőjét. A Déli Keriilet közgyűlését május 29-én tartották.

Bohuslav Pospisil tiszteletbeli doktor

Május 22-én a debreceni ősi kollégium dísztermében tiszteletbeli dok-
torrá avatta a református teológiai akadémia tanári kara Bohuslav
Pospisilt, a Prágai Keresztyén Békekonferencia titkárát,

Akadémiánk professzorai Erfurtban és Lengyelországban

Május 19-20-a között a Német Demokratikus Köztá7'saság Lelkészi Szö-
vetsége konfe7'enciát tartott E7furtban. A konferencia első napján elő-
adást tartott d7', Pálfy Miklós, Teológiai Akadémiánk dékánja "A keresz-
tyén embe7' a születő szocialista társadalomban" cimmel, valamint dr,
Ottlyk Ernő professzor a magya7' protestáns egyháztörténet tanulságairól.
Május 22-én .mindketten a lengyelországi Cieszynbe utaztak és Gádo'r
András lelkésszel, az Evangélikus Élet szerkesztőjével együtt részt vet-
tek az ottani evangélikus gyülekezet templomának 250 éves jubileumán.

Magyar protestáns egyházi küldöttség Kínában

Június l-én a TU-I04-es repülőgéppel utazott el Kínába az ottani
protestáns egyházak, valamint a pekingi teológiai főiskola, személy sze-
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rint dr. Ting püspök hívására dr. Bartha Tibor református, Káldy Zoltán
evangélikus püspök, dr. Finta István református lelkész, szerkesztő és
Dobos Károly református lelkész. Káldy Zoltán püspök az Evangélikus
Élet hasábjain számolt be úti élményeiről. Az Egyházak Világtanácsa
központi bizottságának Rhodos szigetén tartott ülésén nagy figyelmet
keltő felszólalásában nyújtott tájékoztatót a kínai protestáns egyházak
életéről szerzett benyomásokról, szembeszállva a nyugaton terjesztett
hamis híresztelésekkel. - A küldöttség kb. 25 000 km-t tett meg repüló-
gépel, vonattal és autón. A kínai egyházi emberekkel folytatott meg-
beszélések eredményeit Wu elnök így foglalta össze: "Eddig kapcsolatok
voltak a kínai és a magyarországi protestáns egyházak között, ezután
együttműködés lesz."

Az Állami Egyházügyi Hivatal új elnöke

A Minisztertanács Horváth Jánost, az Egyházügyi Hivatal elnökét·
- más munkakörbe történt beosztása miatt - felmentette. Az Állami
Egyházügyi Hivatal elnökévé az Elnöki Tanács Olt Károlyt nevezte ki.

Június 6-án egyházunk nevében és képviseletében D. Dr. Vetó Lajos
püspök felkereste Olt Károlyt, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökét.
Kifejezte egyházunk jókívánságait és Isten áldását kérte Olt Károlyra,
az Állami Egyházügyi Hivatal elnökére, valamint az állam és az egyház
további gyümölcsöző jó munkájára.

Genf és az egyházak

Nyár elején az egész embe1'iség érdeklődésének homlokte7'ébe került
a külügyminiszterek genfi értekezleie. A németországi egyházakat külö-
nösképpen is érdekelték.a Genfbe·n folyó tárgyalások, hiszen a konie-
rencui tárgyaló asztalán ott voit az ún. "berlini kérdés" is. Niemöller egy-
házi elnök a nyugatnémet Béketársaság küldöttségével s több ezer alá-
írással Genfbe utazott. Mitzenheim thüringiai püspök nagyhatású beszéd-
ben hívta fel a lelkészek és a hívek figyelmét a genfi konferenciáért való
felelősség hordozására. "A világpolitikai feszültségek enyhítése csak tár-
gyalások útján lehetséges - moruiotta. - A Német Demokratikus Köz-
társaság megléte tény. Minden olyan kísérlet, amelyeténnyel való szá-
molás nélkül, vagy éppen e7'őszakkal akarja Németország újraegyesítését
elémi, önáltatás és a háború veszélyét reiti magában." A magyarországi
p1'ote'stáns egyházak május 12-én tartott ülésükön foglaltak világos és
egyértelmű állást a genfi konferenciával kapcsolatos felelősségük dol-
gában.

Egyetemes közgyűlés

Június 26-án Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő elnökletével tartották •
meg az emjetemes közgyűlést. Részleges és újabb lemondások következté-
ben betöltésre került több fontos tisztség. Igy ftgyetemes egyházi főjegy-
zőnek Fülöp Dezsőt, világi főjegyzőnek Mekis Jánost, egyházi aljegyző-
nek Rédey Pált, világi aljegyzőnek dr. Gémes Szilárdot választotta meg
a közgyűlés. Az egyetemes presbitérium sorába dr. Pálfy Miklóst, Halász
Bélát és Peskó Zoltánt, póttagnak Grünvalszky Károlyt, Virág Gyúlát,

- Trimmel Henriket választotta. Az egyetemes számvevőszék elnöke Halász
Béla, új tagja Várady Lajos lett. A bizottságok jelentős számban gyara-
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Vető Lajos püspök betegsége

D. Dr. Vető Lajos püspököt június 14-én szívtrombózissal kórházba
sziitlitották. Vető püspök már az év elején kórházi kivizsgálásra és keze-
lésre szoriüt hosszabb ideig, feHépő cukorbaja miatt. Két héttel betegsége
eWtt még nagy örömmel vett részt szüWföldjén, Kondoroson a gyülekezet
két új lelkészének beiktatásán. Az egyetemes közgyűlésen azonban már
nem láthatta el az elnöki teendőket. Egészségi áHapota később örvende-
tesen el'ősödött, s augusztus közepén hazatér hetett a kórházból.

podtak új tagokkal. A közgyűlés tudomásul vette, hogy Grünvalszky
Károlynak a főtitkári tisztségről tÖl·tént lemondása után Harkányi Lás.zló
látja el főtitkárhelyet.tesként az egyetemes egyházi iroda vezetését. A
Teológiai Akadémia tanári karának javaslatára a közgyűlés teológiai ta-
ná1'rá választotta dr. Ottluk: Ernő intézeti tanárt és Groó Gyulát a Sajtó-
osztály ügyvezetőjét. A nyugalomba vonult dr. Karner Károly projesz-
szornak 'köszönetét fejezte ki évtizedekre terjedő p1'ofesszori munkájáért.

Tanévzáró a Teológiai Akadémián

Június 20-án tartotta Teológiai Akadémiánk tanévzáró ünnepségét, Az
elmúlt tanévről dr. Pálfy Miklós dékán adott részletes jelentést. 50 hall-
gatója volt akadémiánknak az 1958-59. tanévben. Több külföldi vendég
tartott előadást: Dr. H. J. Iwand bonni teológiai professzor, dr. W.
Schmauch greifswaldi teológiai dékán, Jan Kiivit észt érsek, dr. A. Wan-
tula, a varsói teológia prorektora, dr. S. Turnsky prágai teológiai protesz-
szor. Az Akadémia állandóan gyarapodó könyvtárát a hallgatókon kívül
sok lelkész vette igénybe.

Készül az új bibliafordítás

A Magyar Bibliatanács Ószövetségi Szakbizottsága jurnus első heté-
ben tartotta századik munkaülését. Az ószövetségi szakbizottság 1948.
októberében létesült. 1956 októberétől 1957 októberéig - a magyar biblia-
fordítás ügyének mérhetetlen kárára - a munka szüneteIni kényszerült.
A bizottság üléseit utóbbi években az Evangélikus Egyházegyetem Pod-
maniczky könyvtárának egyik szobájában tartja. Jelenlegi tagjai - D. Dr.
Kállay Kálmán, debreceni professzor július 14-én bekövetkezett halála
óta - dr. Deák János ny, teológiai professzor, dr. Pákozdy László Már-
ton, dr. Pálfy Miklós és dr. Tóth Kálmán professzorok. Eddig végzett
munkájukat több füzetben jelentették meg. Legutóbb Jób könyvének
fordítását adták ki. A munkában természetesen előbbre vannak, s jelen-
leg Ezékiel próféta könyvének fordításán dolgoznak. Ha Isten erőt ad, az
Úszövetség fordítása két év múlva készül el. Remélhetőleg elkészül köz-
ben az 'újszövetség próbakiadásának átdolgozása is, úgy hogy a teljes
Biblia új magyar fordítása óvatos, de bizakodó számítás szerint öt év
múlva kerülhet a protestáns egyházak használatába.

Gyóni Géza

születésének és halálának évfordulóján, június 25-én, a gyóni evangélikus
egyházközség vezetősége megkoszorúzta a költőnek a parókia falán elhe-
lyezett emléktábláját. Koszorút tett az emléktáblára a községi tanács
és a községi ku ltJl,1'ális ,otthon vezetősége is.
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Műemlék templomaink
ismertetésére cikksorozatot indított az Evangélikus Élet. Az egyetemes
~gyházi építkezéseket jóváhagyó bizottság különös gondot fordít mű-
emlék templomaink renoválásí terveire, hogy azok mindenb'en megfelel-
jenek az Országos Műemléki Felügyelfíség' előírásaiban megkívánt fel-
tételeknek. Szomorú an tanulságos példaként kell megemlítenünk a surdi
gyülekezet templomának esetét. A templomot a' gyülekezet hívei nagy
áldozatkészséggel és közegyházi támQgatással megújították, berendezésé-
ben átépítették, orgonáját ismét használhatóvá tették. Elmulasztották
azonban a villámhárító felszerelését. Nem 'sokkal a munka bevégzése és
a hálaadó ünnepség után, egy júliusi zivatar alkalmával villám csapott
a templomra és súlyos kárt okozott.

Karankó Jouko finn lelkész
aki 25 évvel ezelőtt a soproni Hittudományi Kar hallgatója volt, felesé-
gével júliusban hosszabb időt töltöt hazánkban. Ma is jól beszél ma-
gyarul. Több igehirdetői. szelgálatot is végzett gyülekezeteinkben.

Új dékán
Teológiai Akadémiánk az 1959-60. tanévre dr. Ottlyk Ernő protesz-

szort választotta meg az Akadémia dékánjává.

Hirosima

14 évvel ezelőtt, augusztus 6-án, az atombomba "kipróbálásának" "labo-
ratóriumává" vált. A Prágai Keresztyén Békekonferencia felhívásának
megfelelően, egyházunk valamennyi gyülekezetében bűnbánati és kö-
nyörgő istentiszteletet tartottak ezen a napon. A felhívás mellékletében
szer~plő ajánlott imádságokat és bibliai szakaszokat Prőhle Károly
teológiai professzor javaslata alapján hasznáIták fel szokásos istentisz-
teleti rendünk keretében. Az augusztus 9-én, vasárnap tartandó bűnbánati
és könyörgő istentiszteletek megtartására püspöki körlevél hívta fc)
a gyülekezeteket. A körlevelet előző héten minden templomban felol-
vasták.

Német lelkészek balatonszárszói üdülőnkben
Két éve folyik német és magyar protestáns lelkészek csereüdültetése.

A csereüdü1tetést a Német Demokratikus Köztársaság egyházügyi állam-
titkársága és a Magyar Népköztársaság Allamí Egyházügyi Hivatala tette
lehetővé. A magyar lelkészek a gyönyörű fekvésű thürlngiai Tabarz kőz-
ség egy pompásan berendezett üdü1őjében, a német lelkészek a refor-
mátus és az evangélikus egyház üdü1őiben nyernek elhelyezést. Idén nyá-
ron is több német lelkészcsalád - közöttük teológiai professzor-család
is - üdült a Balaton partján szárszói üdü1őnkben. A családias környe-
zetben jól érezték magukat és összebarátkoztak az ott üdülő evangélikus
lelkészcsaládokkal.

Tízévcs Alkotmányunk ünnepén

vezércikket írt az Evangélikus Életbe Káldy Zoltán püspök. Cikkét
ezekkel a szavakl •.al fejezte bc: "Az Alkotmány ünnepén az elvett áldá-
sokért szólaljon meg. ajkunkon a hálaadás, minden mulasztásunkért fa-
kadjon szívűnkben bűnbánat és hitünkből fakadóan, jó szívvel segítsük
népünket az új magyar világ építésében, a béke megőrzésében és a nem-
zeti egység további erősítésében." Benezur László
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GYÜLEKEZETEINK
Evangélikus hitünk szép tanítása az, hogy mi nem bonyolult szertar-

tások és titokzatos ceremóniák között éljük vallásos életünket, hanem
Isten világos szavára hallgatunk. Nekünk a Biblia van mindennap a ke-
zünkben és Isten Igéje mellett éljük az életünket. Bennünket maga az
élő Isten vezérel munkánkban és pihenésünkben, a megelégedés maga-
tartásában és a békés életfolytatás vágyában.

Evangélikus hitünk szép gyakorlata az, hogy Isten Igéje hirdetésének
helyét, a templomot mindig megbeésüli, szereti és áldozatok árán is
örökké szépíti. Az az elgondolás vezeti ebben, hogy minél szebb legyen
az a hely, az az otthon, ahol Istennel van boldog találkozása.

Epangélikus népünk az elmúlt esztendőben is sok tanújelét adta ennek
a tenvpiomszeretetnek. Szerte az országban mindenütt megszépültek
templomaink.

Ezek közül emlékezünk meg most néhányról a hálaadás hangján Isten
és embe1·ek felé.

Békéscsaba

Februárban a békéscsabai gyülekezet elkezdte templomának több mínt
félmillió forintot igénylő tatarozását. Műemlék templomuk az ország leg-
nagyobb evangélikus temploma. A templom hossza 51 méter, a torony
magassága 75 méter. Tíz kis gyülekezet népe egyszerre elférne a temp-
lomban, ahol 4000 férőhely van. A békéscsabai templomban két nyelven,
magyar és szlovák nyelven történik minden vasárnap az istentisztelet.
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Kfspest

A kispesti gyülekezet februárban tartotta hálaadó istentiszteletét Koren
Emil esperes és Nandrássy Elek helyi lelkész szolgálatával szép templo-
mának renoválása alkalmából. A délutáni szeretetoendéqeéqeti a hálaadó
gyülekezet boldogan emlékezett, meg a hívek áldozatkészségéről és Isten

. kegyelméről. .

Öriszentpéter
Az őriszentpéteri kis szórványegyházközség (83 lelkes anyagyülekezet.

70 lelkes fiókgyülekezet és 460 szórványhívő) január' 25-én istentisztelet
keretében új oltárterítőket avatott, amelyeket részben a gyülekezet tagjai
adományoztak. Az istentiszteleten Fülöp Dezső büki lelkész hirdette az
igét. A gyülekezet hiveinek áldozatkészsége nő, az ez évi leöltségvetés
szcrínt elérik a 32 foriritos személyi átlagot.

Csabdi

A csabdi gyülekezet CI bőjti hetekben péntek esténként istentiszteletet
tartott, amelyeken vendégigehirdetők szolgáltak. Az igehirdetések az úr ..
caesore szentségéről szóltak. Az első alkalommal, február 20-án Várady
Lajos buaavári.lelkész prédikált és átadta az Északi Egyházkerület Gyü-
lekezeti Segélyének adományát: úrvacsorai kegyszereket, takarót és Oltál'-
terítőt a második világháborúban elpusztult kegyszerek pótlására.

Rudabánya
A rudabányaí gyülekezet február 15-én istentisztelet keretében szen-

telte fel új oltárterítőjét. A lila terítő-készleten szimbólumok hirdetik az
egyházi év üzenetét. A szórványgyülekezet templomszeretetét mutatja,
hogy az elmúlt másfél év alatt temploma teljes megújításával egyidejű-
leg már a harmadik terítő-készletet szentelte fel. Az istentiszteleten
Moravcsík Sándor és Simonfay Ferenc lelkészek szolgáltak.

Hernádbüd

A hernádbüdi gyülekezet tem.plomezenielésének: egyéves évfordulójára
két acélharangot öntetett.

Budapest- Angyalföld
Az angyalföldi gyülekezet Váci úti istentiszteleti helyisége számára

Michtyán Katalin művészi keresztelőkendőt készített.

Legénd

A 440 lélekből álló legéndi gyülekezet május 17-én, Pünkösd vasarnap-
ján D. Dr. Vető Lajos püspök szolgálatával tartotta hálaadó istentiszte-
letét megújított templomáért. Két évvel ezelőtt á templom építésének
100 éves évfordulójára 'önkéntes adományokból a templom belsejét ho-
zatták rendbe, az idén pedig 30 000 forintos költséggel, amiből csak 5000
forint volt külső támogatás, kívülről renováltatta templomát.

Mencshely
A mencshelyí gyülekezet Pünkösd ünnepén helyezte el először oltárán

vert csipke oltárterítőjét, amelynek anyagát Isó Margit révfülöpi testvé-
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rünk adományozta, Gazdag Károlyné tervezte és a: mencshelyi asszonyok
és leányok készítették.

Diósgyőr

A. diósgyő1"i gyülekezetben Exqudi vasámapján avatta fel Vi1"ág Gyula
b01"sod-hevesi esperes a Va1"ga-fívé1"ek adományát, egy 245 kg. súlyú
elekt1"oacélból készült hamngot.

Tab
A tabi gyülekezetben május 31-én tartották a konfirmációt. Ezen az

istentiszteleten tettek esküt az újonnan választott presbiterek is. Ekkor
áldották meg azt az új keresztelőmedencét is, amelyet Erdélyból ideszár-
mazott hittestvér készített műkőből, szülőf'aluiára emlékezve, a pürkereci
templom keresztelő medencéjének pontos másolataképpen. A szolgálato-
kat Koren Emil püspökhelyettes végezte.

Szügy

A szügyi gyülekezetben az idei kcmiirmaruiusok sziilei a konfi1"máció
alkalmából 4200 f01"int értékű oltá1"- és szószék-te1"ítőt, a mohomi szülők
pedig .1500 [orint é1"tékben a mohomi templomnak 4 darab gye1"tyata1"tót
adományoztak.

Szepetnek

A szepetneki egyházközségben Szentháromság vasárnapján Lágler Béla
esperes, porrogszentkírályí lelkész hirdette az igét. Megbeszélést folyta-
tott a presbiterekkel és a gyülekezettel. A gyülekezet az utóbbi időben két
oltárterítőt és hat darab oltári villanygyertyát, szerzett be és a lelkész-
lakást is renováltatta. Elhatározta templomának renoválását is.

Vasas

Május 30-án szentelte fel Káldy Zoltán püspök Vasasbányatelep ez évben
elkészült új templomát. A püspök felszentelő beszédében olvassuk: "Ez
a templom nemcsak a vasasi evangélikusok temploma. Ebben benne van
a Csehszlovákiából idejött evangélikus szórvány-hívők áldozata, hite 6.s
imádsága is. Itt felelősséget kell é1"ezni a kicsik felé, a szó1"ványban élők
felé ... ".

Orosháza
Az orosházi gyülekezet ebben az évben reneváltatta műemlék temp-

lomát. d

Gádoros

A gádo1"Osi gyülekezet a múlt ~v őszén elégett templomi oltMa helyett
újat készíttetett. Az új oltá1"t Koszorus Oszkár esperes ünnepi istentisz-

, telet keretében adta át a gyülekezetnek.

Fancsal
D. Dr. Vető Lajos püspök június 7-én meglátogatta egyházkerülete

egyik legrégibb gyülekezetét, Fancsalt, ahol részt vett a gyülekezet lel-
készi lakásának renoválása alkalmából tartott hálaadó ünnepségeken,
Pintér Károly lelkész jelentésében olvassuk, hogy a renoválást az 570
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lélekből álló, egyharmadában szórványban élő gyülekezet teljesen a saját
erejéből hajtotta végre.

Komádi

A "szomszéd" gyülekezetek hozzá Debrecen és Gyula. Mint magányos fa
a pusztában mégis él és élni akar ez a 650 lelkes nyáj. Újraöntött ha-
mngját május 10-én avatta fel D. Dr. Vető Lajos püspök.

Budapest-Angyalföld
A gyülekezet Váci út 126. számú istentiszteleti helyisége ismét szépült.

Oltár, oltárfelszerelés, oltárterítő után a gyülekezet a régi gyalulatlan
padok helyébe székeket vásárolt 5000 forint értékben. A kicsiny gyüleke-
zet hívei maguk határozták el a székek beszerzését és az egyik vasárnap
reggel 8 órakor tartott istentisztelet alkalmából a jelenlévő hívek közül
húszan 2000 forinton felüli felajánlást tettek. Felajánlásukhoz később
más hívek is csatlakoztak. A Váci úti kis gyülekezeti terem hívei nem
először mutatták meg, hogy élik ezt az igét: "A te házadhoz való féltő
szeretet emészt engem".

Orosháza-Rákóczitelep
Az orosháza-rákóczitelepi egyházközség augusztus 9-én hálaadó isten-

tisztelet keretében ünnepelte megszervezésének 20-ik évfordulóját.
Ugyancsak az istentisztelet .keretében BÉ~E-zászlót avatott, melyet a gyü-
lekezet asszonyai készítettek. Az ünnepi istentiszteleten az egyházmegye
esperese, Koszorus Oszkár szolgált.

Szilsárkány
A szilsárkánví gyülekezet augusztus 2-án emlékezett meg 175 éves

templomáról. Ekkor avatta fel Weltler Rezső esperes a gyülekezet 325 kg.
súlyú újraöntött harangjár. Az új harangot a szomszédos gyülekezetek
lelkészei is megáldották. Délután az örömünnepet ülő híveknek Sümeghy
József vad osfai lelkész hirdette az igét.

Iharosberény

Az iharosberényi. gyülekezetet augusztus 9-én meglátogatta Káldy
:Z;oltán püspök és megáldotta d megújított 125 éves műemlék temp~omot.
Délután a püspök Kínáról tartott előadást. Délután hangversenyt adott
Trajtler Gábor o1·gonaművész-lelkész.

Újcsanálos
Az újcsanálosi egyházközség belül megújított templomában tartott hála-

adó istentiszteleten augusztus 9-én igehirdetéssel szolgált Virág Gyula es-
peres. A templom teljes megújításat 1960 októberére tervezi a gyülekezet.
Ez az időpont az építés 50-ik évfordulója.

Cinkota
Szeptember 13-án ünnepelte a cinkotai egyházközség temploma felszen-

telésének 250 éves jubileumát. A gyülekezet ünnepén megjelent Káldy
Zoltán püspök is, aki délelőtti istentiszteleten igét hirdetett és felszentelte
a jubileumi orgona elkészült részét, valamint az ajándékképpen felaján-
lott új oltári gyertyatartókat. Délután a gyülekezet jubileumi zenés áhi-
tatot tartott.
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Iklad,
.4z ikladi egyházközség augusztus 9-én tartotta újjáöntött harangjának

felszentelését, Az újjáöntés költségeit a gyülekezet önkéntes adományai
fedezték, A harangot agyiilékezet lelkésze adta át hivatásának,

Rákospalota
A gyülekezet évről évre az elkészített terv szerint végzi renov'álási mun-

kálatait. Az idén a templom kupola és bádog részeinek festését végez"
tette el.

Isten és emberek ij'ánti hálával záj'juk az emlékezés sorait. Legyen ál-
dott az Isten, hogy velünk volt templomainkban és mindennapi életünk-
ben és megáldotta boldog békével az egész életiinket, Legyenek áldottak
a szívek, amelyek áldozatot hoztak a megszépülő templomokért, oltárokért
és harango kért, .

Egy imádság a pont e sorok után: Isten őrizze meg nekünk ebben a
reánk következő esztendőben is a békét, hogy benne továbbra is béké-
sen és szépen szóljanak aharangok, imádkozhassanak a szívek és áldott
módon találkozhassanak és élhessenek együtt Isten és az emberek.

Friedrich Lajos

r: HALOTTAINIí "
~--------------~------------~

Isten az, aki elhívja szolgáit és Ő az, aki hazahívja őket. Szolgái az Ö
követségében járnak itt a földi téreken, hirdetve üdvösséges akaratát,
örök időkre szóló ígéreteit.

Szolgálatuk kirepdelt ideje egyszer lejár. Megfáradt tagjaik pihenőre
térnek. Krisztust-szóló ajkuk elcsöndesedik, s elnémulnak szájuk isteni
igéí. Elnémul ajkuk, de nem örökre, hanem csak egy időre! Addig, míg
a múlt, a jelen, a jövő gyülekezetével együtt, az angyalok seregével
egyesülve zengenek majd el nem múló dícséretet a Megöletett Báránynak.

Mi élők pedig hálás szeretettel, könnyes kegyelettel őrizzük emléküket.

SZELENYI MIKLÓS. 1937-1958. Huszonegy évet élt. Harmadéves teoló-
gus volt. A legjobb, legszorgalmasabb tanítvány, társainak megértő jó-
barátja. Életút jának elején, választott hivatására való készülődésében tért
vissza Teremtőjéhez.

Sokat vártunk tőle és még több adatott meg néki: egy rövid élet her-
vadhatatlan koronája.

GYARMATHY DENES. 1895-1958. Alsószoporon született. Sopronban
végezte a Teológiát, de tanult Bécsben és Lipcsében is. Szolgált Körmen-
den, Szombathelyen.

A városok zaja, színes világa nem vonzotta: a dunántúli Rábaszent-
andrás csöndességében találta meg szolgálatának helyét. De nem tespedt
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el az akkoriban sokakat megfejtő falusi környezetben, hanem tovább ké-
pezte magát. Tanult, hogy taníthasson.

1955-ben nyugalomba vonult s hosszú, de keresztyé ni türelemmel viselt
betegeskedés után, Gyenesdiáson halt meg.

LADONYI GYÖRGY. 1907-1958. Csurgón született s szeretett szűkebb
pátriáját sohasem hagyta el. Itt ringott bölcsője és ebbe a földbe tért
vissza örök nyugovóra ...

Szolgált Körmenden, Ostffyasszonyfán, Somogyvámoson. Nemespátrón
és végül Bezi-Enesén. Templomot épített Hácson, Enesén, újjáépítette a
beziit. Gyülekezetének hűséges pásztora, irányítój a volt, de nemcsak az
ünnepek óráiban, hanem a hétköznapokban is. Betegsége miatt - életé-
nek teljében - 1951-ben nyugalomba vonult, de halálig szorgalmas mun-
kása népe jövőjének.

DR. CSENGODY LAJOS. 1894-1959. Vele a régi "nagypapok" egyik
utolsó reprezentánsa tért a sírba. Annak a generációnak volt igen tisz-
teletreméltó, nagytudású tagja, amely a nagyszerű, színes prédíkációkban,
az egyházi élet szervezettségében, a közéleti szereplésben látta Istentől
kapott feladatát. S ha ma már sok kérdésben másképp látunk is mint ők,
mégis van mit tanulnunk ettől a nemzedéktől: pontosságot, hűséget, a tu-
·domány szeretetét.

Néhány nyugalomban eltöltött év után, Budapesten érte utól a halál.
Emlékét nemcsak volt salgótarjáni gyülekezete, lelkésztársai, hanem ta-
nulmányai és könyvei is őrzik.

SOKORAY BÁLINT. 1888-] 959. Ö is a szépséges Dunántúl szülötte,
ezerszínű tájainak sírig szerelmese. Kisbabot, Pozsony, Sopron, a német-
országi Greifswald, Vadosfa, Szombathely, Uraiújfalu, Felpéc és Hánta
jelzik életút jának egyes állomásait. Hántai gyülekezetétől 37 évi szolgá-
lat után búcsúzott el.

Mondják, hogy a természet szerelmese volt. Isten teremtett világában,
a növényekben, állatokban órák hosszat tudott gyönyörködni s bennük
Isten csodálatos kezenyomát meglátni.

KRISZT PÉTER. 1908-1959. A széles nagyalföldi síkságok Krísztus-
hordozója volt. Igazi szórványpap, aki nem törődve egészségével, a testet-
lelket bénító fáradsággal rótta Tiszaföldvár tanyavilágát. Különösen is
gondját viselte a kicsinyeknek, s hogy az apró tanyák apró népe is meg-
ismerkedhessen a tudomány világával, Tiszaföldváron gyülekezeti otthont
épített a számukra.

Betegsége miatt 1955-ben le kellett mondani állásáról s Sopronban
fejezte be rövid, de hűséges, szolgáló életét.

NAGY GYULA. 1886-1959. Negyven esztendő egy emberi élet nagyob-
bik fele.' S ha egy lelkész ennyi esztendőt töltött el egy gyülekezetben,
akkor méltán mondhatja magát egy nagy család atyjának.

Nagy Gyula negyven esztendőt szolgált a tiszta evangélikus, néhányszáz
lelkes Rábcakapi községben. Ez idő alatt valóban szerető és szeretett atyja
tudott lenni kicsiny gyülekezetének a jóban és rosszban egyaránt.

Sopronban halt meg néhány évi nyugalom után.

SZILÁRD GYULA. 1894-1959. Az egyház egyik legnehezebb szelgála-
tát vállalta magára: három évtizédig volt hitoktató Balassagyarmaton.
Szerette a gyermekeket és azok is ragaszkodtak hozzá. Akik katedrára
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alatt hallgatták Isten országáról szóló tanítását, azok nem fogják elfelej-
teni szavait, kedves alakját.

De futotta erejéből más gyülekezeti szolgálatokra is. Hűségesen járta
városa környékének dimbes-dombos útjait, hogy hirdethesse az Isten
igéjét.

ZALÁNFY ALADÁR. 1887-1959. Nem volt lelkész, de Isten-áldotta
művész, aki az orgona, a muzsika varázsos eszközével szolgálta Istent.

Luthert Bach zenéjén keresztül ismerte meg s a zene jelentette számára
az istentiszteletet. Az istentiszteletet, melyre míndig, napokkal előbb ké-
szülődött. Sokszor jobban, lelkiismeretesebben, mint mi lelkészek.

Évtizedekig a Zene akadémia professzora volt, orgonista nemzedékek
nevelője. És ha ma olyan nyilatkozatot hallunk, hogy nálunk Magyaror-
szágon játsszák a legstílusosabban Bach műveit, akkor reá kell gondol-
nunk, mint, aki nálunk a legjobban ismerte és· játszotta azokat.

Kiadta Luther énekeit, írt orgonaiskolát s kidolgozta a Bach passiók,
kantáták orgonakontínuóit. Halála után pedig felbecsülhetetlen értékú
kézirattömeget találtak íróasztalának fiókjában.

A Deák téri gyülekezet főorgonását, evangélikus egyházunk zene- s
liturgiaügyének tudós szakértőjét, a "musica sacra" utólérhetetlen művé-
szét vesztette el benne.

Isten az, aki elhívja és Ő az, aki hazahívja szolgáit ...
Ő adjon porbahulló testüknek csöndes nyugodalmat s majd örök üd-

vösséget!
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~ Ma így eseng a gyermek és a felnőtt: ~

."Uram! Adj nékünk boldog új esztendőt!

A tervek, célok ne dőljenek össze,
Szemünket ne a bánatkönny fürössze,

I
I

I

I
l

I
I
1 I
~~~~~~~"""~IPWWI""~

f:s tépett szívünk, e megkopott óra
A sok rossz után intsen már a jóra.

A csüggedésnek múljék el az árnya,
Csonka hitünknek nőjjön ki a szárnya.

Es szünjenek a gyilkos tüzek, harcok
Szent égi fényben égjenek az arcok!

Szeműnkről űzz el minden hiú álmot
Ne kergessük a csalfa délibábot,

Ne tévesszen meg láplidércek fénye,
De tudjunk hittel nézni fel az égre.

f:s bízva bízni, dacosan akarni
Jóságot vetni, sebeket takarni,

Nem nézni vissza, menni csak előre,
Ha kell a völgybe, ha kell, a tetőre,

Ha kél a nap, vagy tél borul a nyárra,
De mindig a Te ösvényeden járva,

S áldani Téged, az örök Teremtőt:
Uram! Adj nékünk boldog új esztendőt!

P.alotay Gyula
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IIIÚJlI' IllE~ 71 lllr IllE ~ liiD ~ID
Az új esztendő első napja mindig csoda az ember életében. Szil-

veszter éjszakáján €'gy percre mindenki mellett megáll a halál. De I

Isten int néki és ő elindul tovább. Igy maradtunk mi is életben újévi
gyülekezet és így kaptunk Istentől egy új kegyelmi időt. - Ez a nap
ct kegyelemnek a napja.

De ez lL nap a megtérésnek a napja is. - Az idő ésaz élet sohasem
változ~k. Isten is örökké ugyanaz marad. Ha azt akarom, hogy szá-
momra boldog legyen az új esztendő, akkor nekem kell megváltoz-
nom. Nekem kell Istenhez térnem. .

Istenhez térni azonban csak Jézussal lehet. Sem az idő, sem az
élet nem visz előre minket. Ennek az új esztendőn€,k is megvan
a könnye és a napsugara. Ahány ember, annyiféle lesz a sorsa. Min-
denkinek saját külön újesztendeje van s ezek mind különböznel=
egymástól. Az egyik mosolygós, a másik könnyes. Az egyik hoz,
a másik visz. De abban valamennyi megegy€Z'ik, hogy minden új
bennük, csak a szíved a régi, [ártuit, elhasznált szív. Az új esztendő
új szív kérdése. új szívet pedig csak Jézus adhat. Igy lesz az újesz-
tendő első napja - a Jézus napja.

új szívet mindenki csak akkor kaphat, ha a régit odaadja. A smvet
nem lehet javítani, foltozni, megosztani. Csak kicserélni lehet. Senki
se járhat két szívvel. Ez a titka a boldogságnak, a fiatalságnak és
az üdvösségnek. Nem úgy leszünk boldogok, hogy szomorú szívünkön
kinyílik egy ablak és ezen az ablakon át könnyeinkre vetődik egy
,odaérkező napsugár. Nem úgy leszünk boldogok, hogy a szívünk
sziirké szobájában valaki helyet foglal. Hanem úgy, hogy a szeretet
és az öröm mindent kisöpör belőle. Ajtót és ablakot nyit rajta, frissé
és tisztává teszi, hogy az egészet betöltse és boldogan elfoglalja
a másik.

Ez a fiatalság titka is. A gyermek azért örül úgy minden napnak,
mert nagyon mélyen aludt az' éjszaka és alvás közben történt vele
valami, amitől elmúlt a testi fámdtsága. A gyermek minden hajnalon
újonnan születik, friss en és üdén várja a hozzáillő új napot. A vén-
ember baja éppen az, hogy nem tud mélyen aludni és ezért minden
reggel a régi ember, a tegnapi fáradt ember kel ki a takaró alóL
A k€UŐ között az a különbség, hogya gyermek az álom mély folyó-
jában eltemette és elfelejtette, a másik magával hozta a fámdt,
tegnapi szívet.

Az üdvösség titka; is ez. üressé kell tenni a szívet. Le kell mondani
róla. Oda kell adni Jézusnak. Abba kell hagyni minden emberi eről-
ködést, a magunk képességeibe vetett bizakodást. Mit tesz az ember,
amikor elalszik? Előbb lerakja ékszereit, azután leveti a ruháját és
önként leteszi az életét minden szépségével együtt. Lemond előbb
a látásáról, a két szeme világáról, önként megvakul. Azután lemond
a hallásáról. Aztán minden érzékszervéről. Végül kioltja saját "énjét"
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mint a lámpást és elfelejt mindent, ami az övé: apját, anyját, fitest-
vérét, nőtestvérét, szántóföldjeit, házát ... Elalszik, a szívét álomba
temeti, egy kicsit meghal, hogy másnap új szívvel új napra virradjon
és új napra szülessék .
. új szívet az új esztendőhöz Jézustól csak az kap, aki elbúcsúzik
a régi esztendőtől, aki eltemeti a tegnapot. Aki így teljesen és üresen
odaadja a szívét.

Ennek a megüresített embernek Jézus új szívet, új esztendőt és
új életet ad.

újat, mert ez a szív hivő szív lesz. Hivő azért, mert örökké látni
fogja Őt. S míg mások riadtan néznek bizonytalan és ködbevesző
holnapok felé, ő nyugodtan megy előre, minden ,újesztendő diadal-
mas himnuszával, Jézus örök és biztató szavával: "Én tiveletek
vagyok a világ végezetéig!"

Ez a szív erős szív Lesz, Erős a kísértésekben és erős a próbákban.
A bűneivel azért olyan gyönge az ember, mert egyedül harcol vele.
Ki tudna haragudni, hazudni, lopni, ölni, gyűlölni és ütni, ha ezek-
ben a pokoli pillanatokban maga előtt látná Jézus reánéi!ő arcát.
De a hivő szív látja. A könnyeink azért olyan keservesek, mert: min-
den bánatot egyedül sír el az ember. A hivő ilyenkor is látja Őt.
Hallja: a szavát, a szívverését és látja maga mellett biztatóan a szere-
tet és a csodák Krisztusát.

Az a szív, amit Jézustól az újesztendőre kapunk, reménykedő és
boldog szív. Üjeszteruiii első napján emberek milliói így köszöntik
egymást: Boldog új esztendői! De éz csak a Szokás szavajárása. Leg-

. többször nem is szívből jön, áe ha onnan is való, nem tud szivet, való-
ságot, életet adni, mert csak szegény koldus, emberi szó. A mi
szívünk azért boldog szív, mert hozzánk minden nap szól Jézus az
ige köszöntő szavával. És mi tudjuk, hogy ezek a szavak valóságok,
mert szív dobog mögöttük, mert mennyország vár reánk bennük.

Boldog mennyasszonyok, amikor a szívüket és egész világukat oda-
adják a párjuknak, az oltár előtt sokszor felnéznek reá némán és
boldog könnyesen. Mintha csak azt mondanák elott az Istennek: -
látod, ő az én párom, sorsom, jövendőm, mindenem.

Az Üieszteruiá első reggelén, és minden napján hivő emberek így
állanak meg csendes percek oltára előtt: - látod, Uram, nekünk
Jézus a sorsunk, a boldog újesztendőnk, a boldog Holnapunk!

FRIEDRICH LAJOS

--------.._~..---------
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Ú,gy jáfftunk, mint az Ezeregy éjszaka meséibeTh az a vén halász, akinek
a hálója a tewer'ből egy rézpalaoko: fogott ki. Az öreg [oraatta, nézeqette:
a súlya miatt gyanús palaakot, majd miwtán kincset sejtett benne, kíván-
csian kinyitotta. A palackból vég nélkül sűrű fihst ömlött ki. Miután a füst
a felhőkiJg ért, me,gsűTŰSödött és hatalmas ifrit: lett Ibelőle. Az ifrit, amely
éoozázadok óta palackbörtönében a tetuter fene kén feküdt, most sZOJbadí-
tója eHen fordult és a vén halász hiába könyörgött életéért, az menny-
dörgő iumqon. fenyegette a oolállal.

Az atombombát [etjetiezték, 1945-ben 'ledobták HirosimárC1J és Naaasza-
kira, az apokaliptikus erőket [elszabaditották: és a szerencsétlen emberi-
ség, mint a szegény halász a kiszabtuiult szellem elő'tlt hever és életéért
könyörög. Aggódva nézi fajtájándk sor.sát, kultúráját, környezetét, az
"ifrit" megsemmisítés.sel fenyegeti életét, mindenét, az egész viJlágot. Az
emberiség az ellőtt a kérdée előtt áll, hogyan tudná visszazárni a palackba
a gonosz szeliemet, ilLetőleg szdlgálatába tudná-e áblítani sorsa fenyege-
teMsége ,nélkül,?

A teljes megsemmvsülés fenyeget,ettségében élő emberiség ezt a kérdést
nagyon komolyan veszi. A nemeetek: felelős vezetőiktől kezdve az egyszerű
polgá,rig, mindenki érzi a kérdés óriási horderejét, és erejét megfeszí:tve,
képességének 'é", tehetséqének: jóinduLatú latbavetésével próbálgat és kez-
demény.ez,. tiltakozik és sürget, könyörög és kényszerít, ha kell kiált vagy
üt a rtűzzel játszók ellen és fellé: le az atombombávGJI, le a tömegpusztító
fegyverekkel!

Mit tegyen a keresztyénség, a keresztyén egyház ebben a helyzetben
és egyáUalán tehet-e valamit. Próbáljunk a sok érv mellé egy-két gondo-
latot még fűzni.

Jézus Krisztus egyháza, a kétezer éves ,keresztyénség ha valahOIl, akkor
iM tehet valamit! Itt van annwk a lehetősége, hogya népek előtt sok :eset-
ben eljátszott becsületét visszaszerezhesse, ha tudniillik az aiomháború
kérdésében Isten rendelése szerint jár el. A keresztyénségnek ebben a
kérdésben a népek lelkiismeretévé kell várni. Mi az Isten rendelése'lt Isten
ezt a viJágot szeretetbiii teremtette, szeretetből Mzott létre életet rajta,
szeretetből váltotta; meg' Fia által. Ezért az övéinek a szava nem lehet más,
mint az élet meqmentéséért, az élet megtarrtásáért fáradozó szó. Az atom-
pusztUás, a minden életet gyökerében fenyegető modern hadviselés pedig
mindennek az elleThkezője. Es nemcsak a meglévő éDet e~len tör, hanem
az utód-életek nyomorÚlSágát is magában hordja, sőt végső fokon a terem-
tett világot semmisítheti meg. Ebben a helyzetben Isten népe és egyháza
az isteni rendelésnek megfelelően harcol eleven lelkiismerettel teremtője
alkotásáért.

Egyes körökben ma az a törekvés, hogy az atomkérdést elszigetelten
kell kezelni" ez csak egy.esek problémája lehet. A keresztyénség nem
tekintheti el.szigeteLtnek ezt a kérdést, nem ruházootja át a felellősséget
a "kivmUságosok"-ra. Eppen az egész világot érintő vesZ1élye miatt. Sőt,
ebben a veszélyben minden ember testvére lett. A sorsközössége,t Isten
ebben az elkerülhető végzetben '/1ealizálta. Hogy mindnyájan, "a jók és
a gonoszok" ugyaThabban a helyze,tben vagyunk, hogy mindnyáj,am ugyan-
olyan sors elő'tlt áLlunk, ez Istentől van. Ezt tu helyzetet Isten azért adxa,
hogy végTJe az övéik igaz IlelkiiJsmerettel harrdozzák az együvétartozást
előtte. A ke'/1esztyén világ ajkán igen ootározottan kell csendülni mindenki
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érdekében a figyeImeztető szétuüc: "amely napon eszel arról, bizony meg-
halsz." r. Móz. 2, 17.

Isten szava az atomháboTÚ, a tömegpusmító fe:gyverek kérdésében nem,
direkt. A szentírásban egyeblen egy idézetet sem találunk, amely erről
szólna. Noha ez a kérdés és a mi mai hetuzetiuú«: az o,tomlvalál félelmeites
valósága a ~e'rmészerttudomány, a katonai, poEtikai, gazdasági kérdésele
területére tartozik, mé,gis a szentírás egésze, fl, bibHa szelleme, az egyház
első századának élete, a hitvallási irataink: mondanivalója és maga. a
keresztyén valóság teszi határozlOttá e tekintetben áUásfoglalásunoot: El
a kezeket az emberiséget, a viJlágat fenyegető legnagyobb pusztító erőtől!

Miér:t mondtuk mindeZJt el? Van-e másik út? Vagy a következő évtiZJe-
dek a félelem és retJtegés évtizedei Jesznek az emberiség számára' és nem
lesz soha egy nyugodt nap:ja?

Először is mi. hiszünk abban, hogy Isten maga őr.ködik a világ sorsa
felett. Ha e~ is tűrte, hogya gonoszság ideÍ<g-órávg di'adalmaskodjék (HiTío-
sima, Naqaszalci), ez azém ooit, hogy felfedje (]) bűn végzetes követk-ez-
ményét: "megbün.teti az atyák vétkét a fiakban oormad- és negyediz~g-
len." Ott: tartumk; hogy ma már minden ember előtt világos, hOi!JYaz atom:
és a különböző nagyobbhatású fegyver visszaüt. Az is veszít, aki győzni.
akar vele. Ezért tapasztaltuk a történelem eddigi legnagyobb ,tömegmoz-
galmát, a leatuualmasabb ,lelkiismereti szamg,t, a béke mozgalmát, a béke
szamárt.Abból a konfliktusból, amely a tömegpusztító fegyverek és a töme-
gek között vam, a tömeg kerűl ki lfJYőztesen. Nem véle.t1len, hogy ez az
érzés, eHökéLtség m~nden embenben egyaránt megvan, faj, nem, vablási
és egyéb különbözőségek eillenére. ISIten elgyetemes' emberszeretete így
teremtett közös alapot, hogy aZ'/1)tánaz ember sorsát az ember kezébe
tehesse: "Elődbe adt,am ma néked ai2J életet és a jót, alvalállrt és a gonOlSzt."
1/. Móz. 30, 15. Es mi tudjuk, ,hogy az életnek ésa jónak ke l,l diadalmas-
kodnia, mivel Isten az, élet és a jó lseene.

Ezen túlmenően: vatn másik úti Az emberiség útja nem Ilehet mindig
félelem ée a gyötrelem útja, annak ellenére, hogy egyszer felfedezték az
atom-titkot. Manapság gyakmn ha~ljuk ezt a szót: "koexistencia." AnnyVt
jelent, hogy együttlét, egyÜJtt étMs. lÉTltel'me pedig, hOigy a népek ,együtt
tudnak é/lni glóbuszunkotn társadalmi, politUoai és egyéb különbözőségük
ellenére, Az a na'QYarányú mozgalom, amely a béke ÜJgyéért elinduLt és
egyre inkább Ikiteljesedik, mint konkrét megaldálst, ezt javasolja: koexis-
tencsal lÉB nem hiába, nem eredménytelenül. Ebben a mUThkálban nagy
részt vállall a keresztyén egyház is Nyugaton és Ke~eten egyaránt. A népek
békés jövője ebben rejlmk. Ebben példa a szocializmusoon éLő egyház.
A békés, együttélés, egymásmellett éllés, még a hagyományos háború
veszélyét is mi'nimáHsra csökkenti. Az igaz egyház minden erejét meg-
feszíti ennek elősegítése érdeikében. Abból az egyszerű tényből kiindulva,
hogy háború még nem oldott meg végső fokon kérdéseket, még nem vitt
előre dolgokat. Azért, mert a háborúbam elveszrti az ember embersé.gét,
mert luIJlál, pwsztítás a velejárója. Es e,gész közelről, mivel a háborúban

, az egylváz léleqzetuétele is kihagy, szétszóródiAk a nyáj, leég az akol.
Arról pedig szólni sem akarunk, hogy a tömegpusztító fegyverek beveté-
sénéi sívartaggá váliik minden, gyülekezet és templom eüt'Únik. Békés
egymás me~lett élés! Ennek kívánsága le,gmétlyebb hitünkbŐIl fakad. Ma
ez a járható út.

Es végül még egy-két szót! Nohá az életünket fenyegető szellemet, az
ClItomerőt a palackba vi;slszaparranosolní már Them 'lehet, de vele megbarárt-
kozni, őt szollgálatunkba állítuni még igen. Isteni parancsot .telljesít az
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egyház, amikor ez€rt síkra száll. "U'M~kodjon ... mind az egész föWön."
(1. Móz. 1, 26.) A tömegpusztító erőkJe1 tömegáWássá kell váltoZJtvitni. Ma
ennek ~ehetőségé:t megadja, Isten. Az egyháznak úgy kelll sáfárkodnia ezzel
a lehetőséJgge1, hogy el ne játssza szerepét Isten és ember ellőtt.

Rédey Pál

A ro. á s o d i k tör v ény t á b 1á ról. Bár itt csak a közösségi
életről esik szó, mégis fel kell ismernie emberi értelmünknek, hogy
az állami-társadalmi élet legjobb formája kerül elénk. Először is
szentesítést nyer a felsőbbség hatalma, parancsunk van az engedel-
mességre. Azután védelemben részesül a békesség: Ne ölj! Védel-
met nyer a házasság: Ne paráználkodjál! Védelmet talál a tulajdon:
Ne lopj! Szabályozást nyer továbbá a törvénykezés, és védelmet
az igazság a szerződéses és egyezségi ügyekben: Ne mondj hamis
tanúbizonyságot! - Ezek a közéleti törvények forrásai.

De mi azt is tudjuk, hogy a közösségi életre vonatkozó e tanítá-
sokhoz még két dolgot kell hozzátennünk. Először is, el ne felejtsük:
Isten az alkotója ezeknek a törvényeknek is, meg a közösségi élet-
nek is! Ezért tudnunk kell nekik Isten kedvéért engedelmeskedni,
és bele kell foglalnunk valamennyibe az első parancsolatot, hogy
a többi parancsolat iránti engedelmességünket is az istenfélelem és
a hit kormányozzák. Másodszor tudnunk kell, hogy a parancsolatok
nemcsak a külső cselekedetekre vonatkoznak, hanem a belső enge-
delmességre is! Ezért volt szükség rá, hogyelrendeltessék: emberi
természetünk maga se kívánkozzék, törekedjék és cselekedjen ez
ellen a Törvényben kinyilvánított és megparancsolt rend ellen,
amelyben alapot nyert.

(Melanchthon, Loci 1559.)

Most tehát menjünk vegig a többi parancsolaton! Minthogy ezek
a társadalomban való életre vonatkoznak, legelőször is tudnunk kell,
hogy Isten maga parancsolja, hogya társadalom közösségében éljünk.
Azt akarja, hogy ebben szerezzünk jó nevet, itt gyakoroljuk a hitet
és elhívatást a közösséget fenyegető veszedelmekben és a közös-
ségért fáradozva; itt gyakoroljuk a szere1etet az emberek iránt, és az
egyesek legyenek alávetve a közösség érdekének Őmiatta; azt akarja
Isten, hogy itt legyen láthat óvá hitvallásunk, hogy ezáltal másokat
is tanítsunk és Ihívogassunk Isten ·ismeretére és félelmére; amint meg
van írva: "Tündököijön a ti világosságtok az emberek előtt!"

(Melanchthon, Loci 1559.)
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BESZÉLGETÉS A BÉKÉRŐL
Beszélgessünk együtt a békérőll

A második világháború nem is sejtett szenvedéseket zúdított már az
első világháborúban eléggé megkinzott ésa háborúk értelrnetlenségét
egyre vílágosabban felismerő emberiségre. A népek békesség után vágyód-
tak. Az emberek sebetket kötözgették. Testvér az eltúnt testvért kereste.
Anyák és apák számukra pótolhatatlan gyermekeiket siratták. Minden-
kínek e1ege volt már a vérontásból. A legtöbb ember azt hitte, hogy
a vezetők is eljutottak erre a porrtra. Várva-várták, hogy a fe~elős álilam-
férfiak a béke, az emberi boldogsá.g aranykorszakát teremtik majd meg
anémet [asisziák: okozta anyagi és szeLlemi romokon.

Az emberiségnek ez a reménysége és várakozása azonban nem teljesüdt
be. Vágyunk a béke után kielégítetlen maradt napjainkig. A második
világháború véroritását és mínden emberr kultúrát válogatás nélkü}
romboló dühöngését a hidegháború most már másfél évtizedes idegtépő
'kgköre váltotta fel. Odáig jUJtottunk ebben a jeges fuvallatban, hogy az
ember fél az embertől, az ember fél taholnaptól. Félünk atrtól, hogy akad-
nak fele.lőetLen emberek, akik ennek a hVdegháboTúnak a romboJása után
az atom- és hidl"ogénháboTúnak a kataklizmájába sodorják az egész
emberiséget

Ne gondoljuk azonban, hogy a nemzetközi légkört megfertőző hídeg-
háborús politika csak politikai téren érezteti romboló hatását. Átcsapott
- a dolog természeténél fogva - egyházi térre is. A mi magyar evangé-
líkus egyházunk is azért viseli a háború óta gyógyíthatatlannak mínősített
sebeit, mert a sebek he nem kötözése és elgennyesítése, azok hangoztatása
akkor is, ha azok nem léteznek - fontos része annak a hídegháborús
propegandának, amely kezdettől! fogva úgy indult, hogy benne szoros
szövetséget ,kötött egymással a politika és - a valláso

Ne ,gondolja senki, hogy a dolgok iJlyen megitélése a v.ilágpolitikában
és :az egyházaik nemzetközi ériritkezésében sötétenlátás, egyoldalú "ítél-
kezés" részemről. Nem a szerivtelen szemlelő páholyát béreltern ki magarn-
nak, amikor ezeket deírom, hanem a vezeklés, a bűnbánat vallató székét
válasatom a magarn és szolgatársaírn bűneíéot egyaránt. Egy vagyok
olvasóimrnal az aggódásban az egyházak, az emberiség és szeretebt hazánk
sorsáért, jövőjéért. Ezért kell obeszébgetnünk most egymással mint felelős
lceresztuének: és hazafiak aTTól, ami minden embernek ,leghőb'b vágy(/,;
a békéről:

Mi történt a második világháború alatt és után?

Míndnyájan tudjuk, hogy a tengelyhatalmakkal szemben harcoló nagy-
hatalrnaík közül a Szovjetunió népe szerwedett és harcolt legtöbbet a
német fasizmus el'len. A háború első éveiben Nyugat és Kelet barátsága
anémet fasizmussal szemben töretlen volt, Roo'ievelt amerikai elnök és
a Szovjetunió egyetértett abban, hogy a háború győzelmes befejezése után
a fasizmus, sőt a gyarmati ;feudalizmus kikapcsolásával helyre kell állí-
tani politikailag, társadalmilag és gazdaságilag a világbékét. Németorszá-
got hosszú időre Ile kell Iegyverezní, minden kérdést a yaltaí egyezmény
alapján kell rendezni, a Nemzetek Szövetségének (ENSZ) a felállításával
pedig száműzni kell a hálború Iehetőségét is a népek életéből.
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!gy tudta ezt annak idején a legtöbb ember ..Az azóta napfényre került
dokumentumok azonban furcsa dolgokról "beszélnek."· A háttérben egy
másik háboru utáni koncepció érdekében dolgoztak: a polítíkaí agensek.
A háború után Amerikában és Németországban, a nyilvánosságra hozott
dokumentumok, tíitkos okmányok, világosan bizonyítják, hogy a római
pápa és a tengelyhatalmak az egész háború alatt titkos szövetséges társak
voltak. Hoettl-Hagen, Hitler volt gestapo tisztviselője, 1950-ben kiadott
egy könyvet ezen i3! címen: "A titkos front" ("Die Geheime Front") Ebben
részletesen megírja, hogy Hitler, a pápa ée a Jezsuita-retui generáliSa
szoros kapcsolatban voltak egymással aluiború alatt. Azon dolgoztak, hogy
"Németors.zágot és a nyugati hatalmakat kiJbékítsék egymással és egységes
frontot teremtseneik a bolsevízmussal szemben." A könyv pontosan leírja,
hogy hogyan akarta a pápa megakadályozni Németország vereségét és
hogyan dolgozott egy a Szovjetunió ellen irányuló, az egész világot átfogó
kereszteshadjárainak a megszervezésén,

A Vatikán és Hitler szövetségét legjobban azok a titkos iratok tartal-
mazzák, amelyeket a Szovjetuníó :megszállt területén állomásozó nérriet
hadseregparancsnokságnak küiLdtek 1941 második felében. Három ilyet
említsünk meg:

a) 1941. aug, 14-00 kelt köríratában a német haderők vezérkari főnöke
a Vatikánnak a Szovietuníóra vonatkozó politikai terveivel foglalíkozik.
Megemlíti, hogy ,;vaJtikáni alkalmazottak ,egy csoportja állatkereskedőnek
ésmérnöknek stb. álcázva Oroszországban. " különösen Ukrajnában dol-
gozott." Az irat vége így hangzik: "A Vatikánnak az a célja, hogy minél
több papot küldjön Oroszország megszállt területeire, hogy az Oroszország
ellen Irámyulió vatikáni politika, terveihez a feltételeket megteremtse."

b) A 2. irat (1941. nov. 1.) anémet títkosrendörség vezetőjének egy
hOi~I3:ZÚtudósítása, amely részleteket .közőh a Vatikán azon. kísérletéről
hogy töblbezer katolííkus papot készítsen elő arra a napra, amikor az orosz
nép szükségszerüen a rom. kat. egyház ölébe huhhk. .

c) A harmaiCliklegfontosabb adat (1941.nov. 8.) a keleti német pararies-
nokság utasítása az alábbi tartalommaiL: "Tekintettel a Vati'kánnal kötött
megállapodásea utasít juk a némel: hadsereg parancsnokait, segítsek elő
a rnegszálbt tel"ÜJletekena katolílous papoik missziós tevékenységét."

A háború alatt ügyesen leplezte a Vatikán a Róma=-Berhn-tengellyel
kötött titkos szövetségét, Úgy viselkedett, mintha az emberiességet és
a bélkét írta volna a zász1ajára. A valóságban azonban minden lel1kiés
polítíkad befolyását latba vetette, ihogy a tengelyhatalmak győzzenek és
így megvalósíthassa politikai elgondolásait. Ment tu:lnunk kell, hogy a
Vatikán ma is igényt tart a katolikus egyház egyeduralmára: nemcsak
a nemkatolikus egyházaíkkailszemben, hanem általában tör politikai világ-
uralomra.

Felmérve az akkocí politikai, gazdasági és katonai erővíszonyokat, az
Egyesült Allamokat keLlett mindenekelőtt megnyernie politikai szándé-
k:aiinalk.A zsákmányolt nérriet titkos iratok egyértelrnűen bizonyítják,
hogy sikerült is a Vatikánnak megvetnie a Lábát a nyugati külügyí híva-
talokban és a hadseregben Igy történt, hogy Roosevelt halála után,
amikor anémetbarát Leahy tengernagy és Dúlles kezébe került az ameri-
kai külpoílitika irányítása. győzött .a kommunistaellenes tábor: a háború
befejezését két atombomba roooanása jelezte s ezzel egy új korszak kez-
dődött el az emberiség történetében. De nem az emberiség jórernénységeí
szerint. Mert 1945 'augusztusában elhahlgattak ugyan a fegyverek, de
a második világháború a mai napíg nem ért véget, Új idegháború kezdő-



.dött el néhány hónappal a fegyverszünet aláírása után. E~ a háború
"hidegháború" néven került be az emberiség történetébe.

A világ két részre szakadt. Örü.lt fegyverkezési versengés ikezdődött
Kelet és Nyugat között. Ma már Bonn az USA előrétolt állása a hideg-
háború frontjan s mindkettő mögött ott dolgozik a Vatikán. Ime a politika
és a vallas szövetsége megszülte q féilelem, a hidegháború légkörét. Mind-
ezt tudnunk kell, hogy megértsük: míért nem zavartalan a protestáns
egyházak kapcsolata, hogy miért eltérő teológiailag is a világkeresztyénség
álláspontja a háború és a béke, a Ieszerelés és a tömegpusztító fegyverek
kérdésében. Igy értjük meg, hogy nemcsak poliükiaIi.iIag,hanem egyháti
szempontból is a rendezetlen német :kérdés a hidegháború legfőbb táp-.
anyaga.

A békéről való beszélgetéseket az egyházakban és a keresztyén víílág-
szervezetekiben csak úgy tudjuk megérteni, ha mindig szem előtt tartjuk
ezt a háború végére kialakult hidegháborús légkört és azt a tényt, hogy
a nyugati potlitikJahatása alatt álló keresztyén világszervezetek és főként
a nyugatnémet evangélikusság mennyire a min1den\korinyugatd politilkai
törekvések függvénye.

A hidegháború első korszaka az egyházakban.

Helyszűke miatt nem tudom ismertetni míndazokat a határozatokat,
amiket keresztyén egyházak, testületek és vílágkeresztyén szervezetek
a hidegháborús kerszak első fellében hoztak. Csak a legjeldemzőbbeket
ismertetjük röviden a fent elmondottak bizonyításaként.

1. 1945. aug. végén újra alakult Treysaban az Ossznémet Evangélikus
Egyház. Stuttgartban tartott első ülésen megjelent váratlanul az Egyházak
Világtanácsának küldöttsége is. Ebben a pillanatban anémet evangélikus-
ság rádöbbent anra, hogy a nérriet néppel közösséget kell váil,la1nIiaa hábo-
rúban elkövetett bűnökben, ha vissza a'lmrja nyerni becsületét az egyhá-
zak közösségében. Vezekelnie kelJ. bűneiért! Bűrubárnatot kell gyakorolmia,

"Mérhetetlen szenvedéseket zúdítottunk sok népre és
orszáara. Moe: az .egész egyház nevében mondjuk ki, amiről
gyakran tettiitik: bizonyságot gyiiJlekezeteinkben: Bár 'hosszú
éveken át harcoltunk Jézus Krisztus neveben az eüeii a szet-
lem eHen, amely a nemzeti szociaJlista erősZilbk-á.llamban
öUött testet félLelmetes formÚ!ban, mégis magunkat vádoljuk
most, hogy nem volt bWtrabb a biZonys4gtéteWnk, nem imád-
Jwztunk hűségesebben, nem hittünk vidámab,ban és nem sze-
.rettünk még lángolóbban."

"Istenben reménykedünk, hogy az egyházak közös szol4Já-
lata véget vet a ,hatalom és bosszú szeUel'l'lkroek, amely ma
megint kezd elhatalmasodni és győzni fog aj békének és szere-
tetnek a sze,LLeme,amely egyedül gyógyíthatja meg a meg-
kínzott emberiséget."

Ez a hang a: 'keresztyén alázat és a /bűnbánat tiszta hangja volrt:.A német
nép legjobbjainak és az egész emberiségnek a jóakarata. Ez az ún. Stutt-
garti Bűnvallás tette lehetövé, hogy anémet evangélikusság újra meg-
becsüilt tagjává lehet a népek közösségének.

2. Persze a hidegháborús erők is dolgozni Ikezdtek. S ve1ü\k szemben
évekig tudta állrií a harcot anémet evangélíkusság. Az 1948. júl. 13-án
tartott zsinati ülésen még erőteljesebb lett a stuttgarti hang. De már
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benne van a védekezés is azokkal szemben, akik az egyházban is elhin-
tették a hidegháború szólamait:

"Hagyjatok fel a megfizetéssel és iiélkezéssel, a gyűlöletrel
és bosszúálLássaJ! Ne szennyezzétek be kezeteket újból ember-
»érrei, a testvér véTéve.lf Tapossátok el a há;ború szikráját,
mielőtt újab1b v,ilágégés>t nem okoz! Irtsátok: ki magatokból
azt oagondo.latot, hogy a háború megment het bennünket!

Békéljetek: meg inkább Ist.ennel, aki a békesség Ieienet"

A poldtdkai légkör egyre rosszabbodik Nyugaton, 'a háttérben dolgozik
a poiLitikaikatolicizmus és egyre több szövetséges társa akad a protestáns
.vezetők között ils. A vílág keresztyén szempontból is kezd szétválrii, I

3. Ez a szétválás Iényegében meg is történt 1948-lbéllll, az Egyházak Világ-
tanácsánaík az amsterdami nagygyűlésén. Az egyházi hidegháború látható
formát öJrtütt, amikor J. F. Dulles, a későbbi amerikai külügymímdszter és
J. Hromárlka, prágad professzor összecsaptak az egyházak nemzetközi
felelősségének és békeszolgálatának a kérdésében. Ettől fogva sokszor
nem Igazolható eszközökkel, éppen ez egyházi hidegháború eszközeivel,
igyekeztek nyugati egyházi emberek hítelképtelenné tenni Keleten és
Nyugaton egyaránt személyeket és testületeket, amelyek bátran síkra-
szálJlnak a békéért és a fö!fegyverkezést mínden formában elítélik.

Főként Nyugat-Németországban élesedett ki a helyzet, ahol bizonyos
politilkai erők nemcsak a katolíkus hanem az evangélikus egyházat igye-
keztek fölsorakoztatní Németország újrafölfegyverzése és az amerikai
atombázisok terve mellett.

4. Ezeleben az esztendőkben azonban még győzött a német evang. egy-
házban a stuttgarti bűnvalLlás alapgondolata.

a) 1950. ápr. 27-én ezt az üzenetet küldte a zsinat Berlín=-Weíssensse-
ből a gyülekezeteknek:

"Mit tehet az egyház- a békéé.rt?
Jézus Krisztus Urunk azt mondja: BoLdogok, akik békessé-

get szereznek, mert az Isten fiainak nevezik őke.t. Mint akik
hiszünk abban, hOigy Ist,en békességet !kötötit a vilárggal, hiva-
tásunrknak tekintjük, hogy minden ember:re,l békességre töre-
kedjünk és dobqozzumk: a népek békéjéért közös fronton mind-
azokkal, akik azt ikomolyan és őszi71ién akarják .

. . . Hálásan és jóremény&ég,gel gondollunk azokra a Jcormá-
nyakra, amelyek védik alkotmányukban azokat, akik hitből
ellentmondanak a katonai szolgálatnak. .,. Az egyház pedig
könyörög és imádkozik azokért, akik lelkiismereti olookból
.megtagadják a háborúban való részvértelt.

... Felhivju.k Németország minden evangélikus egyházát,
istentiszteleteiken rendszeresen imÚidkozzanak a vil.ág béké-
jéért. " és a kormányokért, amelyek kül.önösen is felelősek
a háború és a, béke dolgárban."

b) 1950. aug. 27-én Essenben ezt a határozatot hozta az Evang. Egyház
Tanácsa az újrafölfegyverkezés kérdésében:

,,3. Minden rendezett á'llamnak szüksége van megfelelő
rendőri védelemre azok ellen, akik a béke rendjét veszélyez-
tetik. . . .



4. Jézue Krisztus egyháza a béke oT:dalán áfl és bizonyos
abban, hogy a keresztyén gyülelvezet minden egyes tagja
tiozzásecutie: és abban <keLl fáradoznia, hogy a béke meg-
maradjon."

5. Az elbíngerodeí zsinat 1952. okt. 10-00 megismétli az esseni határo-
zatokat, majd 1954 júniusában komoly hangú nyilatkozatot tesznek közzé
az atomfegyverek készítése és a1ikallrrnazásaellen.

6. Az Egyházak Világtanácsa evanstoní ülése 1954--ben elég pozitívan
w,g1aiLtállást a béke és háború és az atomfegyverek 'kérdésében. Viszont
a MacCartysmus már dühöngött Ameníkáben,' Nyugat-Németország rálé-
pett a remdhtarizálás útjára és megvalóstult a Róma-Bonn-Washington
"pol!itikai háromszög." .

7. 19y érthetö, hogy míért bátortalanodott el anémet evangélikusság
hangja is, miért járt Díbelíus evangélikus püspök <ll pápártál. A nyilatko-
zatok és üzenetek száma nem csökkent ugyan, de azok gyakorlati meg-
valósítása egyre késett. A nemzetközi polatíkai helyzet annyira elmérge-
sedett, hogy azon az első genfi csúcsteláléoozó sem tudott érdemben
enyhíteni. A két Németország evangéldkussága szembe került egymással,
bár ekkor még Kelet-Németországban is sok egyházi vezető ember járt
a nemzetközi katoldcizmus ihlette úton.

A hidegháború második kerszaka az egyházakban.

1. Az 1956-ós esztendő fordúlópontot jelentett a nemzetközi helyzetben.
Magyarországon e1L1enifo.I1radalmatprovokál a hazai és a leülföldi reakció.
A Vatikán nagy szerepet játszott ebben, ahogyan erre többek között
Mindszenti magatartásáJbó1 is következtethetünk, Egyiptomban háJborút
kezd Nyugat és csak a Szovjetunió elszánt magatartása híusította meg,
hogy nem tört ki világháború.

2. A világ keresztyén ség testületei részben némák, részben hidegháborús
szellemben nyílatkoatak, pl. a magyar egyházi kérdésekben is. 1956. június
29-én a német evang. zsiInat "teológiai nyí'latkozata" semmitmondó.
1957 márciusi ülésén azonban már megerősödött nemcsak Keleten, hanem
Nyugaton is a halladó keresztyénség hangja éSIa pílbanatnyilag keletkezett
tanácstalanságban, ismét szóhoz jutottak a hídegháboeú elűenségeí.

3. Ekkor léptek porondra anémet Jelkészek Testvéri Közösségei Nyuga-
ton és a Berltn-Brandenburgí Tartományi Zsinat 1957 májusában. Főleg
ez utóbbi fontos, mertIcözvetlenüf előtte hangzott el a keleti és nyugati
nérriet atomtudósok közös fígyelmeztetése s mert ez a határozat az összes
keletnémet teológiai fakultások egyetértésével született és Bonn ekkor
már megegyezett a vezetőkkell és készítették e1ő a katonaledkészséget is.
Miután megköszöni az atomtudósok bátor kiáhhását, így folytatja:

"Bennük (tömegpusztító fegyverek) Isten adományaiva:~, az
emberi ésszel és a természe.t erőivel élünk vissza. Bennük
eláruljwk 'az embert, aki Isten képmását hordozza és lJIkiért
Krisztus meghaht. Bennük magának letennek a jóságát gya-
lázzuk meg.

A világot fenyegető veszély, hmely nemcsak a mai nemze-
déket, hanem a ,gyermekeinket és unokáinkat is fenyegeti,
mindenkitől megköve.teli, hogy támogassa a tömegpusztító
fegyverek egye.t,emleges eciiélését és megsemmísítését."
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Már május 13-ám.csatlakozíík ehhez a nyíjatkozathoz a hessen-nassauí,
a rajnai és westfálldai tartományi egyházak vezetői (Ni€1l1ÖUer,D. Wilm
és D. Held). .

4. Lassan enyhül a nemzetközi légkör. Az ~gyházak Világtanácsa is
felzárkózik 1957. augusztusában New Haven-ben, Mirmeapolis-ban az
Evamgéldkus Ví.líágszövetségis pozrtívan szólal meg a béke és tárgyaáások
mellett, Mindez azonban nem akadályozza meg a nyugatnémet egyházi
vezetőket, hogy az 1958-ban tartott zsinaton rnegszavaztassák a katona-
Ielkészségről' szóló egyezményt az evangélikus egyház és az Adenauer-
kormány között. Ezen a zsinaton aZOJ1Jbanaz is kitűnt, hogy a népek
őszímtén akarják a békét Nyugaton és Keleten egyaránt s ha a vezetők
ezt nem ismerik föl, akkor egyedül maradnak. A nérriet lelkészek olyan
emlékaratot terjesztettek ez elé a zsmart;elé, amely elől csak ezzel a "jel-
szóval" tudott egy időre időt nyenni az elnökség:

"Együtt maradunk az evangéliom égisze alatt."
5. Közben a világ protestáns haladó emberei Nyugaton éS1 Keleten egy

percig sem .titkolták, hogy elégedetlenek: a világkeresztyénség magatar-
tásával. Az idő érett arra, hogy az egyházak teológiailag és hitbelileg is
szembe nézzenekaz atomkorszak fölvetette új kérdésekkel. Egyre tisztább
hangon beszéd a nyugati "teológiai Irodalom" is arróll, amit mí a második
ViiLágháborúkatalkl!izmájában és utána felismertünk: Új utakat kell keres-
nünk és találumk: az evangéliom hirdeltésére. A hroború és béke kérdésé-
ben pedig e,lér.keztünk a hatrorkőhöz: Hdrte:t IkeU tennünk vagy a béke
melrett, vagy ellene. Az ingadozás, az opportunizmus, a ./cözéput,aS'ság
korszcka ,lejárt nemcsak politikailag, n,anem ,fIe,ológiaUag is! Vagy az
emberiség jövőjét akarjuk munkálni sakkor keresetuének: és hazafiak
maradunk és vwllaljuk dörvtésünk minden következményét. Vagy a hiideg-
és meleg háboru kiszoLgálója lesz valaki s alokxn: megfagadja azt a Krisz-
tust, aki emberré lett az emberért, hogy sokakat meqtartson.

6. Két nagyszabású keresztyén mozgalom nőtt kd a felismerésnek a
talaján:

al Nyugatnémetországí haladó egyházi férfiak (Niemölíler, WiJm és HeJd
egyházi eilnökök, Iwamd professzor, Kloppenlburg és Mocheílskí lelkészek I
stb.) vetették föl a protestáns egyházak európai konferenciájának a gon-
dolatát. És Ilétre is. jött ennek a;J;aipjánaz ún. Nvborqi Konferencia, amely
azt a célt tűzte ki maga elé (eredetilegl), hogy az európai protestantizmust
mozgósítsa aniagy és közös kérdések megvítatására. Első üléséri 1957már-
eiusában "barátkoztak.", 19509 januárjában "civódtak" ezen a kenferencián.
A 2. kenferencián értékes előadások ds hangzottak el, de a határozatok
"határoza<tlanságot" tükröznek és a konferencia szülőatyjaí nem fojthat-
ják el magukban a sóhajt: "AiI1yám,én nem ilyen Lovat akartam!"

b) A világkeresztyénség szervezeteínek az áldandó ingadozása érlelte
meg a Prága.i Keresztyén Békekonferencia gondolatát. Sokszor vádolják
ezt a mozgalmat, hogy ,,Ellenökumené" akar lermi., vagy ehhez hasonló.
Erről nincsen szó! De arról igenis szó van, hogy httünk és Iellkiismeretünk
indított el bennünket ezen az úton. Teológiai és imádságos vívódások
közepette tárgyaljuk meg itt őszíntén és a Ilegtestvéribb hangnemben
keleti és nyugati keresztyének keresztyén életünk nagy problémáit:
1. A keresztyén ember magatartásának a teológiai és krísztusí alapjait
az atomkorszsüobsm.;2. A harcot a hidegháború mínden megnyilvánulása
ellen az egyházakban: 3. A világkeresztyénségnek egy egyetlen mozga-
lomban egyesítését és harcba indítását a béke, az emberiség boldogsága
és jóléte érdekében.
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Sokat és sokszor írtunk már a Prágai Keresztyén Békekonferencia cél-
kitűzéseiről és eredményeiről. Mögötte rengeteg munka és sok-sok imád-
ság van. Az a hit, amely ezt a mozgalmat belülrőj fűti s meghatározza
mozdulataít, meghozza gyümölcseit. Mert mi .tudjuk és vaJl-ljukaz életünk-
kel is"hogya békéént folytatott harc az igazságért folytatott küzdelem. Ezt
a charcotcsak tiszta szívvel, tiszta érzülettel, tiszta akarattal és tiszta eszkö-
zökkel harcolhatjuk meg. Ez a harc nem lehet győzelmes harc őszinteség

.és nyíltság híján, Nem harcolható meg együttmúködés nélkül: Együtt
kell imádkoznunk és dolgoznunk a béikéért a magunk népével, chiveinkkel,
más államok népével s ha kelL- az "eI1l,enséggel"is!

*
Mindezt gondolíkodóés nyíltszívű emberek számára írtam. Gondolkod-

junk a dobgok lényegéről, vegyük elő az eszünket, tárjuík ki lbiza10mmal
az ,igazság felé <aszívün:ket. S azután cselekedjünk - jó Lelkiismerettel,
mint akik megbékéltek az Ember-Krisztusseíl s ezért béikében és egyet-
értésben akarnak és tudnak élni minden emberrel. Erre segéljen bennün-
ket Isten Szentlelike és erre tanítson meg bennünket maga a történelem!

Dr. Pálfy Miklós

A keresztyén tökéletesség ez: Istent igazán félni, és megis erősen
bízni és hinni Krisztusért, hogy Isten kiengesztelődött irántunk, -
Istentől kérni és valóban tőle várni segítséget a hivatásunkkal járó
minden dologban, - eközben pedig az emberek közt fáradhatatlanul
végezni a jó cselekedeteket és élni hivatásunknak.

(Melanchthon, Agostai Hitvallás XXVII. cikk.)

Nem azt akarja Isten, hogy Sámuel vagy Dávid a pusztaságban
vagy valamilyen barlangban rejtőzzék el s ott titkos cerimóniákkal
foglalkozzék, hanem hogy a kormányzás szélvészei és viharai kellős
közepén forgelődjának s ott tegyék ismertté az Istentől nyert tudo-
mányt. Azt akarja Isten, hogy ezekben a veszedelmekben gyakorol-
ják hitüket, tanítsanak másokat, itt lássék e tanításnak minden
bizonysága, melyet Isten általuk tanúsít; azt akarja, hogy vessék
alá magukat a közösség érdeke szolgálatának, az Isten iránt való
kőteles engedelmességből! A Törvény ily módon szerez méltányos
egyenlőséget mindenki számára, elrendel vén kötelességeiket, melyek
által egyik ember a másiknak szolgál, amikor a saját kötelességét
teszi; hogy így valamennyien egy testnek a tagjai legyünk, össze-

, kötve egymással a kölcsönös szeretet és egymás iránti kötelességek
révén, hogy így szolgáljunk Istennek. Felismerjük tehát, hogy itt

, azt a parancsot kapjuk: vállaljuk a teljes élet közös terheit és a kö-
zösség szolgálatát, együtt fáradozzunk és el ne f~lejtsük, hogy Isten
erre az államban és társadalomban való kőzösségi életre alkotott
bennünket ..

(Melanchthon, Loci 1559.)
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A szeretetben nincsen félelem!
Ez a cím biblíai idézet (I. Ján. 4, 18)., tehá.t az isteni kijelentés (lsten

igéje) komolyságá:val és igényével hamqzú«. Nem prédikációt akarok most
mondani ennek az igének (textus) alapján, hanem azt szeretném érzékel-
tetni; hogyamiloor 1/Japjaink - sőt holnapjaink, jövendőnk - legégetőbb
kérdJéséről, a BÉKÉROL vá.lJtunk szót egymással, ezt ils,ten igéjére figye-
Iéssel, Isten iránti engedgZmességgel tegyük.

Szeretet. Azt hiszem ez a szó fordul elő le,gtöbIJször a keresZJtyének
rrumdataiban, prédikációiban, leveleiben. Erről írt himnuszt Pál apostol,
ebben foglal'ta össze Isten parancsooo,tait Jézus Krisztus. "Ugy szerette
Isten a világot ... " hangzik minden evangélikus istentiszteleten az oltár
elől. "A keresztyénség a szeretet vallása" ......,.szolkták mondani. Bizonyos,
hogyaholl ti:sztán hangzik az evangélium, ott krisíálytisztán szólal meg
az Istennek embert kereső szeretete. Isten igéje azonban nemcsak Isten-
nek embent ,kereső szeretetéről tud, lvanem a "szeresd feleoorátodat" nCLgy
lJarancsáról is. Ez a szeretet azonban hamishangzásúvá Lett közöttünk,
visszájára fordult, gyűlölködéssé, eüenséaeskedéesé fajult, háIJarúloat szült,
és újlllbb, minden edJdiginél puSZJtítóbb háború, az ClJVormháboTÚfélelmének
árnyékába borította Isten szeretets világát és benne az embert.

Szeretet és [éietemí A 10ettő listen igéje szerri'nt kizárja elgymást. A sze-
retetben nincsen félelem, sőt: a szereiet 110iűzia félelmet. Ennek a naptár-
nak; olvasói bizonyára keresztyénelk. Mondják meg hát maguk, Isten
igéjének gyalázatára, keresztyénségünk bűnbocsánat után kiáltó szégye-
nére, nem pontosan a fordítottja történt-<e nemegyszer közöttünk? Nem
a szeretet lett-e száműzött, hogy átadja a he,lyét a félelemnek? Hol volt
a szeretet, a .szeresá [eleoaréxodai, mint önmagadat" nagy pa'11ancsának
való engedelmesség a Httler-idők gyalázatában, A.uswitz, Dachau, Bucheti-
'wald, Lidice és a sokszáz haláJltábo'f poklában?! Volt-e valaha nagyobb
és cinikusabb melgcsúfolása a szeretetmek, mint aHirosima és Nagaszaki
eüeii elkövetett töme,ggyil1oossáJg?! Lehet-e jobban me,gcsúfolni 'az Istent,
az ember,t teremtő, az embert me,gváltó Istent, arn azt akarja, hogy min-
den ember üdvözüljön, mint ez Istenkáromlásnak hiroJSimai -bűntettéveL
MagM keresztyénnek nevező hatalom. küldte az atombombát Hirosimár,a
és mGJgát loeresz'ty'énnek nevezett lelkész mondott "buzQó [oluiszt", hogy
a szállító repülőgép útja "Istentől megáJldott" és jószerencsés legyen!

Szent karácsony éjszakáján, mi,1oor Krisztws Urunk megszületett, Isten
angyaLt kündött az égből és az egész vtlágnak meghircLette: "ne félje-
tek! . " legyen békesség a földön és az emberek között jóa1oarat!" Kétezer
évvel később az emberi bűn atombombát küldött a felhők/ mögül, bemocs-
kotia az evangéliu,mot és azt mondja: "féljetek! ne legyen békesség a föl-
dön, ne .legyen az emberek között jóakarat!
. És egymásnak feszült a szeretet és a félelem! Ezt a 10ét szót és [oqalmat:
mindenki ismeri, az is - noha én a bibbiából i'bdéztem -. aki nem olvas
bibliát. EJbben a vonatkozásban mégis lehet még közér.thetőbben kifejezni
igy: e,gymásnak feszült a béke és a háború. A béke és a háború kérdése
Krisztus egyháza számám, hacsak nem lett hűtlenné Krisztusához, nem-
csak az általános emberség-nek, humanizmusnak, hanem az Isten akaratá-
nak való engedelmesség vagy engedetlenség kérdése, tehát hitkérdés is.
Isten Krisztusban meomuiatott, teljessé lelit ezeretetének átalakítása
(transzformálás a) emberszeretetté.
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liStennek adunk há.lcit, hogy amikor a jóakaratú emberek immár tíz
éve fajr'a, nemre, világnézetre, társadalmi viszonyokra, vallásra való
tekintet nélkÜJI, az eaész világra kite.rjedő és mindenkit megszól'íro igény-
nyel a béke-világmozgalomban átfogó harcot indítottak a háború elLen,
hogy kiűzzék az emberi együdJtéllést méte·lyező bizalmatlanságot, az alkotó
lendületet, az emberiség boíldogságát megmérgező férelme,t, nemcsak
magyar ,népünk, de e.gyházunk is tieluet kapott; megtalál</:a tietué: a Béke
Világt'anácsban és szolgálatát a bé.ke-világmozgalomban. És amikor az
egyházak Isten. világos felszólításának hangjára f~gyelve felismerték a
maguk külön keresztyén felelősségét VSa háború és béke - a szerétet és
[etetem. .- kérdésében, és ebből a felelősségbőV meoszuletet» a Prágai
Keresztyén Békekonferencia, annak tÍS'Zlteletreméltó töreJcvéseihez és cél-
jaihoz is egész lélekkel és munkával csatlakozott, Mi keresztyén emberek
jól tudjuk, hogya hciború és béke kérdése éssorsa, s ezzel ,együtt az ember
és emberiség sorsa is Isten kezében van, de Uigyanúgy ,tudjuk - mert
kijelentette nekünk -, hogy O a békesség Istene, Krisz,tus a Békesség
Fejedelme. Tudjuk, hogy az IsrPen Atya, aloi gyermekeinek javát ai/oarja,
szereii őkelt, és az a parancsolatunk v·an tőLe, hogy mi is egymás javát
munkáljuk és szeressiik egymást. Nem pusztán háborúról V<J;gybékéről
van szö, mikor ezeket a sZOJVakatkim01!id'juk, hanem felebarátunk életéről
vagy haláláról, ezen túl is ISrtenről, hozzá való viszcYTl-yunkról. Istenhez
való viszonyunk mérrté/oévé O maga felebarátainkhoz való viszonyunkat
tette. "Ezt a parancsolatot is vettük tőle, 'hogy aki szereti az Isteni,
szeresse a maga atyafiát is." (1. Ján. 4, 21.) (Hadd kérjem az olvasót, vegye
elő a bibliát és olvassa el János egész első levelét.) "Aki azt mondja:
szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az ... " (1. Ján. 4, 20.)

Ennek a két idézetnek fényében megvilágoSodik, hogy a h&borTÚés béke
- aJ félelem és szeretet - kérdésében mi lehet a mi tennivalónk. Csak
a lergalapve,tőbbekre szeretnék rámutatni.

A le,ge.lső, hogy ferlismertük és ezt a felismerést minél szélesebb f,elis-
meréssé kell tenni, hogy ten n i va ,l ó n k van. Nem elég a békéről és
a szeretetröl beszélni. Neme ott van a hiány, hogy az egyházon kívül és
az egyházban is keveset beszélnek a békéről. Inkább ott, hogy egymással
ellentétes egyházi területeken is rutinnal tudnak beszélni a békéről és
sokat is beszélnek, de ennek az aJ veszedelme van, hogy úgy járunk v€lle,
mint a divatos slrogerrel, Mindenloi mondja, énekli, f'ÜJtyöli ugyanazt a
nótát, m~gnem elcsépettté, unalmassá vál~k. A békéről nem lehet ugyan
eléggé sokat beszélni, die csak akkor nem árt, hanem hasznos a békéről
való beszéd, ha az valóban a békéért való beszéd és a beszéddel csele-
kedet párosul, és cselekedetre indít.

A béke és a szerétet első cse le kede te, ho,gy köz€Jle<bbhozza egymáshOZ
az embereket. Lerombolja az előítéleteket, 'bizalmartlanságot, elűzi a félel-
met. Soha nem voU mél'yebb szakadék, meredekebb, áthághatatlanabb,
ledönt,l/;etletlenebb szakadék, mint az, amely az Istent és az embert elvá-
iasztotta. És az is áthidalhatóvá, járhartóvá lett, ledöntetett. Mert voLt
kezdeményező. Isten volt az, aki meqbékélsette magával a világo;t a sze-
reiet kezdeményezésével. Ha hiszünk Benne, ha nem elcsépelt frázis,
suuterré kopott szó keresztyénségünkben a szeretet, az egymáshoz köze-
lebb kerülés szándékával döntsük le magunk közö!Jt a félelem állította
válaszfwlakat. Telgyük ezt elsősorban mi, különböző országokban élő
keresztyének magunk között itthon és határainkO'Ti túl. Ne azt keressük,
ami minke,t elválaszt, hanem ami kiizelebb hozhat és közös felelOsségből
együttes ertijeszitésekre indít. Ez pedig az, amiért vagyunk: eobbena vi'lág-
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ban az Met, a haladás, az ember fe~emellvedésének és iga=bb emberségé-
nek szoDglil-GJta.Lehet, hogy a különböző társoada:hni és politikai ?'endsze-
rekben élo egyhálzainknak és hiUestvéreinknek más és más a wtása,
felfogása ezekben a kérdésekben: És ez .azonos körülmények között, pL.
a 7nIÍ hazánkban és magyarországi egyházunkban is leheteéqes. Döntsük
le ezt a válaszfalat ,egyház1voz méltóan 'Úgy, hogy keressük meg ,komoly
teológiai hitbeli tusakodások árán is,- meluik látást és felfogás.t, igazolja
az Isten. Bizonyos, hogy Isten nemcsak arra akar minket dsegiteni, hogy
a~érlt akarjunk békét, mert félünk a háborútól. Ha ,egyszer igazán me'g-
wmerjük az emberhez lehajLó szeretetéi, a ezeretet eilűzi a félelmet. Isten
azt akarja, hogy ne Ilegyen bennünk többé a háJborútól való féleLem sem.
Nem féleLemből, hanem szeretetből ne OJkarjwnk hliborút. Még inkább
nem Isten szándéka sze?'int való azok [élelme, akik nem a háborntól,
hanem a békétől félnek. A háborútól való félelemben az ember ?na.gát
féLti, az övéit féDti, a munkája gyümölcsét, 'a hazáját, az életet félrti.
A békétől való félelemben vagyonféltés, p?'ofitféltés, pozicióféltés van,
harlicsolni és gazdagodni, mindig tovább gazoogodni, minél nagyobb nye-
reséget zsebrevIigni önzése van, fe,gyverkezés, de ha kell a fegyv,erek
alkaimazása, mílliók könnye, vére, pusztullisba taszítlis,a lirán is. Világossli
kell. tenni, hogy a keresztyén ember és egyház nem adhatja oda magát
a "félelem politikusIainak" eszköziiJl. Nem lehet bábu a hideghliború hiv,ei-,
nek játszámájá'ban Isten akaratának megcsúfolása, Isten szándékainak
megfagadása néLkÜJ1.Féoreértheteüenű; nemet kell mondanunk azoknak,
akik ,egyház<i hivatalukkal visszaélve a hideg'háború, sőt az egyházi hideg-
hliború politikája mellé szegődtek. T,eológiailag is le kell Ileplezni ,azokat
a "hittudósolvat", akik Isten hitelét azzal rontják á vilÚ{Jban, hbgy vissza-
élnek Istennek az üdvösségre és örökéletre vonatkozó drága igéreteivel
és arról beszéllnek, hogy az atomhliboTÚban is csak az ember teste, f<iz'tkai
léte pueztul. el, de meamarad a "lélek üdvössége." Még jó, oogy küJlön
üdvösséget nem ígérnek azoknak, akik atombombOJgyártással és annak
esetleges bevetésével embertársaik millióit ehhez az "ÜJdvösséghez" hozzá-
segítik. És le kell Lepleznünk azokat is, akik Lomtlirból előhúzott rozsdás
érnekk.e]: még csak megkockáztatni is merik az atomhábo1'ú szörnyű
árnyékában "az igazságos" és nem igazságos háború közti ik"ÜJZönbségtételt.
Léile1vgyilkosok ezek, mert az egyébként felelősséget ,hor<dozó hivők lellci-
ismeretét akarják elaltatni és megölni, hogy készek legyenek magukat
és másokat is odadobni egy, az eqész emberiséget romlásba taszító bűn
ő?'Üle'tének. Az egyház az oiomkorszckoam, ha méltó az egyház név1'e,
nem beszéthet semmiféle igazságos hliborúróL. Ma igazságos békéről kell
beszélnie, igazi, áLlamdó békéről. Ezért, ennek érdekében. ,ke.Tlösszefogni:a.
a világ minden ker.esztyén egyházIinak és keresztyén emberének. Ezért
és ennek érdekében kebl igent mondania a P1'ágai Keresznyén Békekonie-
renciának arra a fáradozására, hogy jöjjenek össze a világ keresztyénei
keresz.tyén béke-világkonferenciára, ahol Istentől kapot: llitással és erővel
közös erőfeszítéseket tegyenek az egész emberiség igazi, lillandö békéjéért.

A keresztyéneknek össze kell fogniok egymlisrol és össz.e kell fognio1<:
mindazoJvlval, akik az Istennek tetsző holnapért, az emberiség békés hol-
napjá ért fáradoznak. Isten a mi munkánk nélkül is erős Isten és a békes-
ség Istene. Hitiink: szerint a békére és atZ emberek jarvára való akaratát
nemcsak néllkülünk, de ellenünk?'e is véghezv4iheti. De nemcsak vá,l;Lalt,
hanem együttmunkálkodásra is hívott a békesséqszerzés munkájában.
Az a mi engedelmességünk, és keresztyén nevünk becsiitete, ha az ember-
ezeretet indulatlÍlból végezzük is ezt a szolqálatot, hogy ne legyen többé
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háborútól v.a;ló féLelem. És az a ms. ítéletünk, ,00 hűtlenné leszünk ehhez
a szo~gCÍilwthoz, 00 nem teszünk meg mindent szeretetbő.l - Is,ten .és
embe1'szeretetből - a világ megbéTcéléséért.

Imádságaink megoollgatú,sát 'látjuk abban, hogy az ENSZ asztalán ott
van az ~gazi és állandó béke távlatait me,gvilágító szovjet béke javaslat
az áUo)lános és teljes leszerelés11e. Mély emberszeretet sZÍ!totta feJL ezzel
milliók szívében a má1' sokszor aJl'ig pislákoló reménysuwarat. Remény-
sugarát annak, hogy felvirrad.a, béke ígazi napja, amely elűzi a háborútól,
a holnaptól, a bizomytalanságtól, a oolá.ltól vaJló félelmet, és meghozza
a jólé.tet, a; gyümölcsöző munfuát, az é~etet, az vgazi emberszeretetet, Imád-
ságaink meghallgatását :Látjuk 'abban is, hogy a Szovjetunió minisZlter.-
elnöke [éiretouso: sok aka;dályt, IecWntve le·dönthetetlenneok látszó vwlasz-
falaIvat, átment Amerikába. Nemcsak beszélt a békéről, hanem béké» jobb-
ját is nyújtotta. Csatlakozunk ahnoz a leikészhez, aki ezen a t'alá~kozón
a békéért imádkozoM Istennez ott Amerikában. Mi itt imác11wzunk. Bizo-
nyos, ha,gy az e,gyházban is, az egyházon kívül is ezután is lesznek gonosz
kezek, meiuek. szeretnék lvwltani a béke felragyogó reménysugarát. Fog-
junk össze a békéért Amerifuában és bál1hol a világon imádkozó mrinden
emberrel és ÚJgy imádkozzunk, mintha csakis az imád.ságunktól, és nem
a munkától függne minden szép és jó, amit a béke távla1:ai igérnek -
fogjunk össze a hétköznapi munkáoban, munlvahelyeinken, és a békéért
dolgozó minden ember.Tel az eaéez világon és úgy' dolgozzunk, mintha
minden, amit a béke jeLent, csakis a munkánktól és nem az 'imá·d.ságunkJtól
is függne. Hogy me.gvalósuljon emberi életünk le'f/1't(1,gyobbáLdás.a,;a béke,
az "4gazi emberszeretet, amelyben nincsen félelem.

Gádor András

·Ct

Az ötö d i k par a n c sol atr Ó 1: Ne ölj! Ez nemcsak má-
sok testének megkárosírását és a testi bosszúállást tiltja, hanem
a lélek mélyén rejtőző rosszakaratot. gyűlöletet, írígységet és a 'bosz-
szúállás vágyát is, - amint Krisztus is világosan kifejti ezt a paran-
csolatot Máté ,ev. 5. fejezetében. Követeli viszont a minden ember-
társunk iránti jóakaratot, könyörületességet, a rosszindulattal ellen-
tétes, tiszta indulatot, szelídséget, türelmet és méltányosságot, amely
teljes mértékben megbocsát valamit és mindent jóra magyaráz, hogy
aki javítható, a jó útra visszatérjen. Azt parancsolja továbbá, hogy
magánsérelmeinkből nyilvános viszály ne támadjon; mert jól tudjuk,
egyéni sérelmeinkre ezt a szigorú parancsot kaptuk: Bocsássatok
meg, hogy bocsánatot nyerjetek!

(Melanchthon, Loci 1559.)

A hit termése az Isten iránti szeretet. Lehetetlen, hogy ne szeresse
Istent az, aki hitével megragadta a kegyelmet! Ezért a hit termése
a szeretet. Az Isten iránti szeretetből viszont felebaráti szeretet szár-
mazik, amikor is minden teremtményében kívánunk szolgálni Isten-
nek.

(Melanchthon, Loci 1521.)
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és így személyes élmények alapján
. számolhatok be a főbb események-

ről.

INIYIB301~G1I"ÓIL-SAINIGIHIA]'IIG

Nyborg.
Muraközy Gyula ref. lelkész és Káldy Zoltán püspök

bizottsági ülésen

Magyarországi Evangélikus Egy~
házunk vezetői az 1958. esztendő-
ben több alkalommal vettek részt
külföldön tartott nemzetközi kon-
ferenciákon és megbeszéléseken.
Ezek az utazások és konferenciák
jó alkalmak voltak arra, hogy egy-
házunk képviselői a maguk helyén
segítsék előbb1·e vinni a keresztyén
egység ügyét és az egyházak egyűtt-
működését közös feladataik megol-
dásában. Ugyanakkor azt is remél-
jük, hogy az egyházak együttmű-
ködésének munkálása által - akár--
milyen kis mértékben is - segít-
hetjük a népek megbékélését és így
a világ békéjének ügyét. A keresz-
tyén egység -munkálása és a világ
békéjéért való fáradozás a mi szá-
munkra ugyanis szorosan összetar-
tozik.

Abban a kedvező helyzetben va"
gyok, hogya nemzetközi konieren-
ciák nagyobb részén ott lehettem
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NYBORG
Az 1959. esztendő első jelentős

egyházi konferenciája . a dániai
Nyborgban volt jan. 6-9 között.
Itt az európai egyházak képviselői
voltak együtt. Már régóta szüksé-
gesnek látszott, hogy az európai
egyházak képviselői találkozzanak
egymással' és megbeszéljék közös
kérdéseiket és feladataikat. Első
izben 1957-ben a dániai Liseiutui-
ban volt ilyen konierencia. Ezen
az első ilyen jellegű konferencián
több európai egyház nem vett részt.
A nyborgi konferencián a legtöbb
európai p1·otestáns és ortodox egy-
ház képviseltette magát.

A népes konferencián elhangzott
előadások azt a kérdést fejtegették.
hogy mi az egyházak feladata



Európában a szekularizált világ·-
ban. Különösen jó visszhangot kel-
tett E. WICKHAM angol lelkész
"A keresztyén hit találkozása a
modern technikai társadalommal"
című elaődása és P. BURGELIN
párizsi professzor értekezése a
"konstantinuszi korszak végé"-ről,
továbbá SZOUCSEK prágai tanár
dolgozata a "keresztyén egyházak
örökségéről és jelenlegi felelősségé-
ről." Altalánosságban J dolgozatok
azt fejtegették, hogy az egyházak a
nagy társadalmi változások idején,
de általában sohasem lehetnek tu-
domány- és haladásellenesek. A
xechnikai fejlődést pozitíve kell
megítélnünk, mint Istentől kapott
ajándékot és I feladatot. Viszont
meg kell találni az új korban a
megfelelő módot Isten örök igéjé-
nek hirdetésére és a jó szolgálatok
elvégzésére. Az egyházaknak a mi
időnkben több kérdést újra át kell
gondolniuk. A konferencia részt-
vevői úgy látták - és ezt nyilat-
kozatban is közzétették -, hogy a
megváltozott társadalmi viszonyok
között új teológiai eszmélkedésre,
az igehirdetés, a lelkipásztorkodás
és a dia kónia újjáalakítására van
szükség és arra, hogy az egyházak
a világban fennálló feszültségek
között a népek kiengesztelődéséért
és békéjéért munkálkodjanak. Ezt
a szolgálatot az egyházaknak első-
sorban úgy kell elvégezniük, hogy
a különböző egyházak türelemmel
hallgatnak egymásra, beszélgetnek
egymással, együtt dolgoznak és
egymásért imádkoznak. A magyar
küldöttség javaslata nyomán a
konferencui állást foglalt az atom-
fegyverek használata ellen: "Az
egyház feladata imádkozni és dol-
gozni azért, hogy valamennyi atom-
hatalom lemondjon az atomfegy-
verek használatáról hatékony nem-
zetközi ellenőrzés alatt, hogy így
Europa és az egész világ népei
megszabaduljanak az atomháború
fenyegetésétől. Európának vala-
mennyi népe békés együttműködése

bázisává kell lennie és nem az élet
megsemmisítésének a bázisává."

FRANKFURT
Közvetlen a Nyborg-i konferen-

cia után még egy nemzetközi talál-
kozón vettünk részt a nyugat-
németországi Frankfurtban. Ezt a
találkozót a németországi evangé-
liumi testvéri közösségek hívták
össze. A konferencia témája a béke
kérdése volt. Az újszerű az volt,
hogya béke ügyének megbeszélé-
sére először ültek le ~gyütt nyugati
és keleti egyházi emberek. A részt-
vevők Franciaországból, Nagy-Bri-
tanniából, Csehszlovákiából, Szoo-
jetunióból, az Amerikai Egyesült
Allamokból, Kanadából, Németor-
szágból és Magyarországról jöttek.
Igen őszinte eszmecsere folyt és a
konferencia résztvevői igen sok ol-
dalról / közelítették meg a béke és
háború kérdését. A konferencia vé-
gén bizonyosak voltunk abban,
hogy az egyházakba -is beférkőzött
hidegháború megszüntetése érdeké-
ben jó munkát végeztünk és a vi-
lágban fennálló különböző feszült-
ségek között jó szót mondottunk ki
a világ békéjének megőrzése érde-
kében. A találkozásról kiadott nyi-
latkozatban a résztvevők kimon-
dották, hogy véleményük szerint az
atomerőt soha és sehol nem szabad
pusztítására felhasználni, hanem
csak békés építés céljára. "Politi-
kailag és emberileg - mondja töb-
bek között a kiadott nyilatkozat -
helytelennek tartjuk a közép-euró-
pai térség nukleáris fegyverkezését,
mivel az ilyen eljárás további ne-
hézségeket gördí te ne a Kelet és
Nyugat között növekvő megértés
elé és hosszú időre elodázná a bé-
kés 1·endezést." Végül kúhondották

. a résztvevők, hogy együtt akarnak
működni mindazokkal, akik a hi-
degháború megszüntetésére törek-
szenek, mivel hisznek a megbéké-
lés győzelmében.
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BÉCS
A Lutheránus Világszövetség és

a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház képviselői között 1959. február
14-én tárgyalás volt. Bécsben. A
Lutheránus Világszövetség részéről
DR. F. C. FRY New York-i elnök,
GIERTZ BO göteborgi püspök,
HERMANN DIETZFELBINGER"
müncheni bajor. püspök, DR.
LUND-QUIST főtitkár vett részt a
megbeszélésen, a Magyarországi
Evangélikus Egyházat pedig raj-
tam kívül DR. 'PALFY MIKLÚS
professzor képviselte. A megbeszé-
lések -tárgya a Luthe1'ánus Világ-
szövetség és evangélikus egyhá-
zunk kapcsolatainak tisztázása volt.
A tárgyalást a nyíltság és a test-
véri szeretet jellemezte. Mindkét
fél őszintén tárta fel a kapcsola-
tokra vonatkozó véleményét és
készséggel hallgatta meg a másik
észrevételeit. A megbeszélések so-
rán kifejezésre juttattuk, hogy
Magyarországi Evangélikus Egyhá-
zunk a Lutheránus Világszövetség
munkájában részt kíván venni és
tcimogatja a Világszövetség minden
olyan munkáját, amely az egyházak
jó együttműködését célozza. Kifej-
tettük, hogy az egyházunknak a
szocializmusban való útját illetően
nekünk magunknak kell az utat jól
látnp,nk és az adott helyzetben
szolgálatunkat a legjobban elvégez-
nünk. Erre az útra' nézve külföldi
evangélikus testvéreink nem ad-
hatnak nékünk tanácsokat, mivel
ők más társadalmi és politikai
helyzetben vannak. A Világszövet-
ség képviselői teológiai munkánk
támogatására könyveket ajándé-
koztak és anyagi segítséget 'is nyúj-
tottak egyházi középületeink rend-
behozatalára. A bécsi megbeszélés
feltétlenül szükséges volt és meg-
nyugtató eredménnyel végződött.
A még fennálló kérdéseket mindig
a nyíltság és a testvéri szeretet je-
gyében kell m~gbeszélni.
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PRÁGA

1958 júniusában ült össze első
ízben Prágában az ún. Prágai Ke-
resztyén Békekonferencia. A kon-:
[erencia célja az volt, hogy össze-
fogja az egyházak erőit a béke ér-
dekében, tekintettel arra, hogy a
tömegpusztító fegyverek az egész
lJmberiség számára borzalmas ve-
szélyt jelentenek. A Prágai Keresz-
tyén Békekonferencia annak a vi-
iáqnak :« békéjéért fáradozik, ame-
lyet Isten Jézus Krisztusban meg-
váltott és azért az emberért, akiért
Jézus meghalt és feltámadott. Akik
ezen az első konferencián részt
vettek, felisme1·ték azt, hogy az
ember önmagát és jövőjét megsem-
misítheti az atome1'őnek gonosz
célokra való felhasználása esetén.
De felismerték azt is, hogy ha a
keresztyénség nem akar lomtárba
kerülni, akkor ebben a döntő nagy'
kérdésben felelősséggel kell csele-
kednie az élet megmentése érdeké-
ben.

A P1'ágai Keresztyén Békekonie-
1'encia 1959. április 16-19-én tar-
totta második ülésszakát Prágában.
Evangélikus egyházunkat három-
tagú küldöttség képviselte. A má-
sodik ülésszaknak mintegy 80 részr-
vevője volt. Jelen voltak Európa
Keleten és Nyugaton élő egyházai-
nak képviselői, sőt az ázsiai és afri-:
kai fiatal egyházak is etkűldotték:
megbizottaikat. A konferencia igen
jó levegőjű volt és meggyőződésünk
szerint előremutató, eredményes
munkát végzett. Sok jó előadás
hangzott el. VOGEL berlini teoló-
giai professzor "Hirosima kiáltása"
címen tartott előadást, a hideg-
háborúról pedig DR. PAKOZDY
LAsZLÖ debreceni porfesszor és
HROMADKA prágai professzor be-
szélt. GOLLWITZER professzor a
keresztyénség és a háború kérdését
tárgyalta. A konferencia elhatá-
rozta, hogy felhívást intéz a világ
egyházai hoz az úri.. "Hirosima bűn-
bánati nap" megtartása céljából,
hogy ezáltal is ébresztgesse az/egy-



házak felelősségtudatát az embe-
riség jövőjéért. Ugyancsak elhatá-
rozta a konferencia egy világkon-
gresszus összehívását, melyen meg-
tárgyalnák a béke ügyét és közös
állásfoglalást alakítanának ki r=
atomjeinnserek: felhasználása ellen.
A kiad ott nyilatkozat többek ko-
zött ezeket mondja: "Egyedül az
evangélium tud bennünket megsza-
badítani a kölcsönös megfélemlítés
és elrettentés terrorjátől és a Icii-
lönböző propagandák fogságából.
Megvan a lehetőségünk, hogy a vi-
lág dolgait valóságukban szemlél-
jük. Van erőnk, hogya széthúzást
felismerjük és legyőzzük. Az evan-

. gélium ana szólít fel bennü'nket,
hogy a világ égető problémáit erő-
szak nélkül oldjuk meg. Felruház
bennünket azzal a teljhatalommal,
hogy a világnak hitelre méltóan
hirdessük meg· a béke örömhírét
és a világot szétszakadottságából

-- amelyben mi'is bűnrészesek va-
gyunk - kihívjuk. Krisztus a mi
békességünk, Aki az ellenségeske-
dést legyőzte és a válaszfalat ledon-
tötte."

SANGHAJ

1959 júniusában protestáns egy-
házi delegáció utazott Kínába. En-
nek a delegációnak is tagja lehet-
tem. Egy teljes hónapot töltöttünk
Kínában. Sok ezer kilométert utaz-
tunk az Üj Kína földjén. Találkoz-
tunk a 700 ezer lelket számláló
kínai protestáns keresztyénség ve-
zetőivel, sok letkészéuet. Jártunk
több gyülekezetben. Prédikáltunk
Peking és Sanghaj protestáns temp-
lomaiban. Nagyon jó megbeszélése-
ket folytattunk a Hármas Önálló-
sági Mozgalom vezetőivel a kínai
protestáns egyházak életéről és
szolgálatáról. Emellett jó bete-
kintést nyertünk Kína gazdasági,
társadalmi és kulturális életébe.
Jártunk gyárakban, kommunákban
és a kulturális élet jelentős helyein.
Élveztük a kínai népnek 'és a kínai
protestáns keresztyéneknek meleg
szeretetét és vendég-barátságát.

I
Talán valamennyi külföldi utam

közül a kínai út volt az, amely a
legnagyobb élményt jelentette szá-

A magyar egyházi delegáció
Ting püspökéknél Nankingban

momra. Boldogan láttuk, hogy mi-
lyen nagy lendülettel és lelkese-
déssel építi Kína népe a maga szo-
eialista hazáját. Tíz esztendő alatt
csodálatos előrehaladást tettek és
bámulatQsak azok az eredmények,
amelyeket elértek. Ez a hatalmas
nép megszabadult a külföldi gyar-
matosítóktól és a saját feudális, ve-
zetőitől. Azt láttuk meg, hogy a
hihetetlen .nagy mennyiségű termé-
szeti kincsek, a nép lelkesedése és
szivós munkája, a vezetők céltuda-
tos és bölcs irányítás a nyomán rö-
vid időn belül a világ egyik legje-
lentősebb állama lesz a szaeialista
Kína.

A kínai protestánsok életéről is
csak örömmel számolhatok be. A
gyülekezetekben eleven élet folyik.
A templomlátogatás igen jó. Csak
például említem meg, hogy Sang-
hajban vasá1'napról vasárnapra a
hiveknek legalább 50 %-a jelen
van a' templomban.

1950-ben a külföldi misszionáriu-
sok elhagyták Kína földjét. A kínai
protestáns keresztyénségnek a ma-
ga lábára kellett állnia. Elérkezett
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a nagykorúsodása. Saját magának
kellett megoldani valamennyi prob-
lémáját. A nagy változással együtt-
járó kezdeti nehézségekkel meg-
küzdve tétrenozták az ·ún. "Hármas
Önállósági Mozgalma"-t. Ez a moz-
galom azt célozza, hogy maguk a
kínai protestánsok önállóan - te-
hát a külföldi misszionáriusoktól
függetlenül - rendezzék be életü-
ket. A "Hármas" megjelölés ennek

\ megfelelően az önkormányzásra, az
önterjesztésl'e és önfenntartásl'a vo-
natkozik. A kínai protestáns ke-
resztyénség valóban él'ett arra,
hogy Jézus Krisztus urasága alatt
maga irányítsa közigazgatását. Az
önterjesztés vonatkozásában is ma-
guk képezik ki lelkészeiket, akik
Jézus Krisztustól kapott parancs
alapján hirdetik az üdvözítő evan-
géliumot. Anyagilag is meg tudnak
állni a maguk lábán és csak hála-
adással tudnak beszélni arról, hogy
az egyház Ura a 'hiveken keresztül
megaa,ja mindazt anyagi vonatko-
zásban is, amil'e szükségük van.

Feltűnő volt az is, hogya kínai
protestáns püspökök és lelkészek
milyen lelkesedéssel vesz?!ek részt

hazájuk ép'ítésében. Minden évben
legalább egy hónapot dolgoznak
önként gyárakban vagy kommu-
nákban. Azt vallják, hogy hitüket
az emberek előtt a szeretet csele-
kedeteivel kell igazolniuk.

Abban a bizonyosság ban jöttünk
haza Kínából, hogy igaza van Wu
elnöknek, a "Hármas Önállósági
Mozgalom" vezetőjének, aki meg-
beszéléseink eredményeit így fog-
lalta össze: "Eddig kapcsolatok vol-
tak a kínai és magyarországi pro-
testáns egyházak között, ezután
együttműködés lesz."

MOSZKV A~LENINGRÁD

Kinai utunkról hazafelé tal·tva a
Szovjetunió-beli baptista egyház
vezetőinek meghívására egy hetet
töltöttünk Moszkvában és Lenin-
grádban. Meglátogattuk mindkét
városban a baptista gyülekezeteket.
Istentiszteleteiken szolgáltunk és
vezetőikkel őszinte megbeszéléseket
folytattunk. Meggyőződtünk arról,
hogya Szovjetunióban a baptisták
és valamennyi felekezet szabadon
gyakorolhatja vallását. Az isten-

Moszkva.
Dr. Finta István lelkész, dr. Bartha Tibor ref. püspök

és Káldy Zoltán püspök.
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tiszteleteken nagyon sok hivő vett
részt, akik nagy örömmel hallgat-
ták igehirdetéseinket és szérnos
jelét mutatták szeretetiikmek; Meg-
látogattuk a leningrádi ortodox
teológiai fakultást is és baráti meg-
beszélést folytattunk PARISZKIJ
professzorral, az akadémia igazga-
tójával. Jártunk Zagorszkban is az
ortodox egyház központjában. Itt
is npgy ezeretettet fogadtak ben-
nünket a Teológiai Akadémián és
a szemináriumban. Éppen Keresz-
telő János napja volt, amikor isa
hivek nagy számban vettek részt
az ortodox istentiszteleteken.

A Szovjeunióban megragadott
bennünket az a naflY erő, amellyel
a szovjet nép építi országát. Hosszú
cikkek ben tudnék csak beszámolni
arról a hatalmas építkezésről, ame-
lyet Moszkvában és Leningrádban
láttunk, a kulturátis élet eLevensé-
géről és arrot a nagy fejlődésről,
amely az élet minden területén
szembetűnő.

RHODOS
Az Egyházak Világtanácsa

amelynek 170 tagegyháza . van -és
mintegy 180 millió keresztyént kép-
visel - Központi Bizottsága 1959.
aug. 19-28-ig tartotta ülését úz
Égei-tenger egyik szigetén, Rhodo-
son. Dr. Vető Lajos püspök beteg-
sége miatt Magyarországi Evangé-
likus Egyházunkat én képviseltem.
A gyűlés nagyon népes volt, a Köz-
ponti Bizottság 90 tagján kívül igen
sok érdeklődő volt jelen a világ
minden részéből. Ez alkalommal
elküldte megfigyelőjét a szovjet-
unióbeli ortodox egyház is, Nyikolaj
moszkvai metropolitep pedig igen
meleg hangú levelet intézett a gyű-
léshez, melyben többek kö,zött eze-
ket írta: "Mi ortodox keresztyének
nagy szimpátiával viseltetünk az
ökumenikus mozgalom iránt, mert
meg vagyunk arról győződve, hogy
nyugati testvéreink komolyan tö-
rekszenek a káros hitszakadások
legyőzésére, igyekezvén megtartani
a Lélek egységét a békesség köte-
lékében." (Ef. 4> 3.)

Rhodos.
A résztvevők egy csoportja.
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A gyűlés általánosságban jó mun-
kát végzett, A kitűzött témákról
hozott dolgozatok elmélyedő mun-
károl tanúskodtak. Különösen nagy
érdeklődést váltpttak ki a keleti és
nyugati egyházi hagyományok je-
lentőségéről szóló előadások" to-
vábbá az evangélizáció teológiájá-
ról, a Bibliának a gyülekezetben
való helyéről és használatá1'ól szóló
értekezések, Ezek a dolgozatok csak
előkészítő munkáknak számítanak
az 1961 decemberében Indiában tar-
tandó világgyűlés1'e, Ez időpontig a
különböző tagegyházaknak még
további szorqalrnas és elmélyedő
teológiai munkát kell végezniük,
hogy ennek nyomán a világgyűlés
majd jó e1'edményeket érh.essen. el.

A gyíílésben elfogadott nyilatko-
zat elítéli az atomfegyver kísérlete-
ket és azt kerte az államoktól, hogy
minél előbb kossék: meg az atom-
kísérletek beszüntetéséről szóló
szerződést, Addig is, amíg ez meg-
történhetik, a1'ra kérte a konieren-
eia az államokat, hogy ne kezdje-
nek el újabb kisérleteket katonai
célokból. .

Az ülésen a magyar delegáció
aktívan vett részt a munkában, Dr,
BARTHA TIBOR debreceni refor-
mátus püspök a vallásszabadság
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kérdésével kapcsolatban figyelmez-
tetett arra, hogy nem valami álta-
lános ideológiai, vagy politikán,
vagy természet jogon alapuló vallás-
szabadság fogalmából kell kiin-
dulni. Minket Krisztus egyház,ának
szabadsága érdekel. Más szavakkal
kifejezve, a probléma abból áll:
van-e szabadsága Krisztus egyhá-
zának arra, hogy betöltse hivatá-
sát? Rendkívül jelentős, hogy Isten
igéje alapján tisztázzuk: mi az a
hivatás és szolgálat, amely hivatás
és szolgálat számám Krisztus egy-
háza a világtól szabadságot igényel,
Én magam arra kértem a VHágszö-
vetséget, hogy ne váljon valami-
képpen a hidegháború eszközévé.
Meggyőződésünk szerint - mon-
dottam - az egyházaknak ma hi-
daknak kezl lenniük a különböző
társadalmi, gazdasági és politikai
rendszerekben élő emberek között.
Kifogásoltam, hogya káruti keresz-
tyénséggel kapcsolatban a valóság-
nak me'g nem felelő híreket közöl-
tek nyugati egyházi lapok. Szerete-
tet, megértést kértem a kínai pro-
testáns keresztyének számára.

Isten nagyon gazdagon áldja meg'
egyházainknak azt a szolgálatát.
melyet a nemzetközi konferenciá-
kon végzett.

Káldy Zoltán



10 éves a Teológíaí Akadémia

1950. szept. 29-én az ,egyetemes közgyűlés újjáalakította egyházunk lel-
készképzésének ügyét. Előzőleg a soproni hittudományi kar állami intéz-
mény volt. Az evangélikus lelkészképzés te1'mészetesen nem állami, hanem
egyházi feladat. Ez a Horthy-korszakot kivéve, mindig is így volt egyhá-
zunk tÖ1·ténelme során. Népköztársaságunkban. az egyház és állam Alkot-
mányunkban történt szétválasztásából kifolyólag következett a lelkész-
képzés egyházi feladattá tétele. Az újonnan megalakult Teológiai Akadé-
mip, fenntartá.sa továbbra is csaknem kizárólag államsegélyből történ.ik.

1950 óta tehát a Teológiai Akadémia kizárólag egyházi intézményként
miikodik, Az egyetemes közgyűlés elé kerül minden kérdés, amely a
Teológiai Akadémiával kapcsolatos. kezdve a tanárok megválasztásától
azokiq a szabályzatokig, amelyek alapján az Akadémia működik.

A budapesti Evangélikus Teológiai Akadé111;ia egyházunk egyetlen tudo-
mányos intézménye. Sokolddlú tevékenységébe bepillantást nyerhetünk!
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ha 7'öviden számba vesszük azokat a feladatokat, amelyeket ez az intéz-
ményünk ellát.

Mindenekelőtt a lelkészképzés jelenti Teológiai Akadémiánk egyik leg-
fontosabb feladatát. Evangélikus egyházunk az Agostai' Hitvallás nyo-
mán mindig is egyházi közügynek tekintette az ige hirdetésének és a szent-
ségek kiszolgáltatásának ügyét, ennélfogva mindig is szívügye volt egy-
házunknak a lelkészi szolgálatra való hűséges felkészítés, és a szolgálatra
kiküldendők alapos megvizsgálása. Ez nem is lehet másként ott, ahol a
nyilvános tanítást, magának az egyháznak a bizonyságtételét komolyan
veszik.

A lelkészi szoiqáiatra alkalmasság természetszerű feltétele a teológia
minden ágában való jártasság. Ezt szolgálja a lelkészképzés tanulmányi
anyaga. Ez magába öleli a szentírási nyelvek ismeretét, a hébert és a gö-
rögöt, az Oszövetség, illetve az Újszövetség nyelvét. Reformációi öröksé-
günk, hogy az ~redeti nyelven elhangzott bibliai szöveg alapján magya-
rázzuk a Szentírást. Nemcsak nyelvi ismeretre, han,em kortörténeti isme-
retelcre is sziikséq van a szentiratokba foglalt isteni iizenet megértéséhez,
ezeknek a segédeszközöknek a felhasználásával akarja az irásmagyarázat
a~ isteni kinyilatkoztatást értelmezni, érthetővé tenni, kifejteni, tolmá-
csoIni a mi korunk és a mi híveink számára. Lelkészképzésünk tanulmá-
nyi anyagának egyik legnagyobb területét foglalja el az írásmagyarázati
teológia, a szentírás-tudomány.

Egy másik jelentős területe a lelkészképzés anyagának az egyháztör-
ténet. Mégpedig mind a világke7'esztyénség történetét átfogó egyetemes
egyháztörténet, mind a hazai egyháztörténet, Ehhez tartozik még a szim-
bolika, vagyis a történeti egyházak [elekezetraiza, az ökumenikus moz-
galmak történetének bemutatása, valamint egyházjogunk történeti fejlő-
désének és mai formájának a vázolása,

Az írásmagyarázati és a történeti teológia munkájára épít a rendszeres
teológia. A dogmatikában vagy keresztyén hittanban tanulják jövendő lel-
készeink a keresztyén tanítás összefoglalását; az etikában vagy keresztyén.
erkölcstanban pedig az egyház tanítását úgy, ahogyan azt Isten követelő
akarata állítja elénk. Ehhez járul még hitvallási imtaink tanításának meg-
ismerése.

A gyakorlati teológiában az igehirdetés, az istentisztelet, a vallástanítás,·
a lelkipásztorkodástan ágain keresztül készülnek fel a jövendő lelkészek
a gyülekezeti szolgálat különféle ágainak végzésére.

Az általános vallástudományi tantárgyak ke7'etében a világ vallásainak
történetével, a bölcselet tÖ7·ténetével, a valláslélektan eredményeivel is-
merkednek meg hallgatóink,

A korszerű egyházi élet egyik fontos musúcateriiletére, az egyházi béke-
munkára készít fel a békeszemináriurrÍ. Anémet és angol nyelv, valamint
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az egyhá.zi ének és zene egészítik ki jövendő lelkészeink tanulmányi
rendjét.

Az ötéves tanulmányi idő alatt minden tárgy ból minden félévben számot
,adnak hallgatóink az elért eredményről, a másodév végén pedig két rész-
Ml álló alapvizsgát és az ötödik év végén három részből álló szigorlatot
tesznek.

Teológiai Akadémiánk 35 000 kötetes könyvtám szakkönyvtáros szol-
gálatával elsőso1·ban a Teológia tudományos igényét elégíti ki, de kölcsönző
szolgálata lelkészeink tudományos munkáját országos viszonylatban is tá-
mogatja.

Mind a lelkészképzés, mind az egyházi tudományos kutatómunka volta-
képpen az egyházi élet gyakorlati fellendítésének célját szolgálja. A
teológia sohasem valami öncélú szobatudomány. Igaza van az ősi latin
mondásnak, amely szerint az igazi teológia mindig gyakorlati jdlegű, azaz
mindig az életre irányozott. Éppen ezért Akadémiánk mai legfőbb feladata
az, hogy megtalálja azt az előbbre vivő és iránymutató hangot, amely a
mai egyházi életet segíti, amely a mai világban helytállni tudó lelkész-:
nemzedék kiformálását eredményezi.

Ehhez a soktéle munkához, amely azonban az Isten igéjének szolgálatá-
ban mégis egységes, kérjük egyházunk híveinek imádságát és szeretetét.

Dr. Ottlyk Ernő
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Evamgélikus egyházunk ÜLLői'úti székházában; a második emeleten
húzódik meg szerényen a Teológusok Otthona, az Evangélikus Lelkész-
nevelő Intézet. A Teológiai Akadémia 50 hallgatója közül 35-nek tud bent-
lakást és teljes ellátást biztosítani viszonylag szerény ellenszolgáltatás fe-
jében. A kint lakók többsége vagy budapesti Iakos, vagy rokonoknál lakik,
három leányhallgatónknak pedig a Deák téri egyházközség [óvoltából tu-
dunk ott szállást adni. Az eszményi megoldás ugyan az volna, ha minden
hallgatönk bent lakhatnék az intézetben és egy gyülekezetet alkotva ké-
szülhetnének fel a lelkészi szelgálatra. Meg is kell tennünk mindent an-
nak érdekében, hogy ez mielőbb megvalósuljon. De így is egyre egészsége-
sebb lesz a hallgatók közösségi élete s minthogy az Otthon bibliaóráín, az
ún. otthonórákon és a csütörtöki nagykönyőrgésen a kint lakók is részt
vesznek, az együvétartozás feltételei részben így is biztositva vannak.

De nézzük csak hogy alakul' a hallgatók élete és munkája ebben az
Otthonban?

a) A 1w.Ugatók le,Lki életének a fürmálása.
Majdnem közhelyet ísmétetgetek, amikor naptárunk olvasóinak is

elmondom, hogy hallgatóínk hité,leténetk, lie1lkivonásainak az elmélyítése
és ápolása ma mtndennél fontosabb munkárik. Sok lelkileg föl nem készült,
a hivatástudat szempontjából Ingadozó fiatalember kerül hozzánk s ezek-
nek a lelkeknek a helyes irányba lendítése, felelős formálása nem könnyű
feladat számunkra. Pedig felszabadult életszemlélet, az ifjúkort jellemző
keresztyén tettrekészség hit és hivatástudat híján alagha remélhető, hogy
ezekből az ifjú 'I'irnóteusokból egyházunkat és hazánkat nagyon szerető,
hozzá hűséges és apostoli lefkületű, a Krisztusról szóló evarigéliurnot mély
hittel és odaadással prédikálni tudó lelkészek nevelődjenek. Sok-sok lebki-
pásztori beszélgetés és imádságos munlka jelzi azt az utat, amelveri ez
a lelki formálás folyik. Az igaegató igen hűséges munkatársakat [kap
ehhez a szolgálathoz a professzorokbán és az ifjúság vezetőiben: a szenior-
ban és annak helyettesebben. Nem mindíg jár sikerrel ez a munka és
többször ke1il.csalódnunk a hozzánk került fiataloleban! De ez nem szegi
kedvünket és nem csökkenti felelősségünket az ifjúságért.

A hitben és hívatástudatban ízmosodás eszközeiként minden nap reggeli
áhitattal kezdődik a munka az Aloadémíán és hálaadó könyörgésseh vég-
ződik este az Otthonban. Mindkettőt maguk a hallgatók végzik rövid
igehirdetést tartva ebben a tanévben a Zsoltárok könyve alapján. Az igaz-
gató bíbliaórákat tart kü1öm az e1JSőés külön .a felső évfolyamok részére.
Minden csütörtökön pedig úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tart
az igazgató, vagy valamelyik erre a szelgálatra felkért szolgatársa.

A teológusok gyülekezeti közösségének a kiépítését és elmélyítését seol- .
gálják a hetenként tartott otthomórák. Ezeket az Otthon igazgatója vezeti.
Itt kerülnek szőnyegre a teológusok közösségi problémái és azoknak a
kérdéseknek a megbeszélése, amelyeknek a megértésével hallgatóínk
jübban tudnak tájékozódni az egyházbarn és a vílágban.
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b) A hallga.tók önkormányzata. és a tanulás.

Az ifjúság Legfőbb irányító szerve az Otthonban az Ifjúsági Tanács.
Tagjai mínden évfolyamból az ÚTI>. bízalmiak, az ifjúság választotta szenior
és két helyettese. Elnöke a szeníor. Ez a tanács irányítja és fegyelmezi
a hallgatók közösségí életét, elíenőrzí a tanulást, az Otthon belső rendjére
felÜJgye1:és [avaslatot tesz a tanári ikannak, hogy kínek mennyí tartásdíj-
kedvezményt adjon.

Sokszor ejtettünk már szót arról, hogy mennyire fontos ma la hal!1gatók
alapos tudományos és gyakorlati febkészítése a Ielkészí munkára. A tudás
hatalom és siker a líeltkészimnrnikában is. A Teológusok Otthona közvet-
lenül nem végez -ugyan oktató munkát, de a maga hatásköreben arra
törekszik, hagy a hallgatók komolyan vegyék azt, amiért itt vannak:
a <tanulást. Mímden hallgatónak Igyekszünk nyugodt életet biztosítam és
zavar:talan tanulmányi Iéhetőséget adni. Viszont sok évtizedes tapasztalat
arra tanított meg bennünket, hogy pedagógiaíűag és erkölcsileg sem célra-
vezető, ha az egyház vállalja a bal1g,atÓik:tanulásának mínden anyagi.
terhét. A fiatal emberek [eflemformálása szempontjából nem jó, ha ta
hahlgatós; és szüleik minden anyagi gondtól és felelősségtöh igyekeznek
megszabadulmi. A lelkészi oklevelet csak akkor tudja valaki megbecsülni
és komolyan venni, ha megdolgozott és verejtékezetc is érte. Míndenkinek
ígyekszűrnk kedvezményt adni, ha arra tanulmányi előmenetele, emberi
magatartása és anyagi helyzete méttóvá teszik.

c) A hallgatók éIS a gyüLekezetek.
Esetendönként többször is fölikeresik hallgatóink a gyülekezeteket. hogy

ott szupplíkáljanak. Közfelfogás szerínt ezeknek a szuppldkációknak
egyetlen célja, hogy az ifjúság a gyülekezetí tagok anyagi támogatását
kérje és kapja meg az Otthon részére.' Szerétném azonban megjegyezni,
hogy ez a dolognak csak az egyik, bár egyik igen fontos és szükséges része.
Igen há::lásalkvagyunk Ielkészeinknek, hogy szeretetfel fogadjálk ifjainkat
gyülekezetüleben. Es köszörnük gyülekezeteink áldozatkész tagjainak nem-
csak az anyagí támogatását, hanem am az imádságot is, amive] munkám-
kat kísérilk és annak gyümölcseiért könyörögnek, Ezeknek a szuplíkácíók-
nak azonban az is a célja, hogy teológusaínk megismerkedjenek a leg-
különbözőbb típusú gyülekezetekkel, a szolgálatban lévő l'elkészelckel és
így valóságos és eleven kapcsolat l'Elgy;enaz Otthon és gyülekezeteink
között. Ezért fordítunk tkÜilöoosgondot arra, hogy egyetlen gyülekezet,
a Iegkisebb se maradjon kí ebből a szuppli'kácíóbólr Hiszen, számunkra
a kts gyülekezetek szerényebb, <ie jó szívvel adott ajándéka legalább olyan
fontos, mínt a nagyobb gyülekezetek bőségesebb adománya. A kapcsolatok
megteremtése. ilill.ápolása jegyében tartjuk az 00. teológus-napokat is
a gyülekezetekben, Isten mindig gazdagon megáldotta ezeket a szelgála-
tokalt is.

Rövidnek lkelleit lennem. Csak allegfontosabbat mondJhattam el, azt is
csak vázlatosan, Rendkívül sokrétű és nehéz ma a Ielkészxépzés munkája.
Kisérje munkánkat a hívek imádsága és áldja meg a Szentlélek Isten;
hogy fáradozásunk nyomán hitben erős és a szolgálatoan hűséges 'fiatalok \
léphessenek az idősebb nemzedékek helyébe!

Dr. Pálfy Miklós.
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"A szeretetnek a szenvedések és gyengeségek felé fordított
arca a könyörület." 1. F. Görres.

/tÖNYÖRVLÖ·KEZEK

Diakonia. Egyházunkban ma már szélles "cörben ismert és használt ez
a görög eredetű szó. Magyarul egyszerűerr azt jelenti: szoligálat, az egyház
szolgálata tagjai között és a világoan. .

A daakonía szó elterjedt használata nemcsak. azt mutatja,' ho-gy egy
teológiai kifejezés kitkerült a szakemberek szóhasználatának köréből és
közkíncs Lett, hanem azt is, hogy ma helye, tág területe van ennek a szó-
nak kifejezőerővel hangzik, hangsúly VaJllJrajta. S a helyén mondott szó
"olyan mint az aranyalma ezüst tálcán." Sokan úgy Látjuk.ma, hogy ebben
a szóban foglaltaaík az egyház mínden tevékenységének értelme, ez
magyarázza feladatának lényeget.

Orüihetünk <aZ0U1',hogy a diakonia szó ellevenné vált korunkban és benne
summázhatjuk egyházunk élettevékenységét, mert páratlanul széles teret
fog át és m,egnyugltató módon egységesítí tevékenységünket.

Amikor Jézus azt mondja: "A1ki nekem I szolgál, engem kövessen" -
könnyen felismerhető utat jelöl ki az egyház szolgálatára: az O útját.
Ha útja éhezőkhöz vezetett: megelégítette őket, ha betegekhez ért: gyó-
gyulást vitt nekik, az elnyomott szegényeket felemejte, a kicsinyeket,
gyengéket bátorította, a gyászolókat megvigasztalta az evangélium szavá-
val, mmderieken 'könyörüil:.

Az egyház kezdettől sokféle válcozatbam ígyekezett teljesíteni Ura parari-
csát és követte példáját, je sokszor szem elől vesztette az utat. Hulílárn-
vonal képével lehetne ábrázolni az egyház szolgálatának az útját a törté-
nelemben. Hulliámhegyek és ihu]!lámvö}gyekváltakoznak. Az első tanít-
vámyok és gyülleikezetek jól megértették, mit 'kell tenniük. Az anyagi javak
igazságos elosztása, egymás megsegítése végett détrehoaták a vagyomközös-
séget, gondoskodtak a testvérek míndennapí kenyeréről. Felvállaltáik
egymás szenvedéseit, ahogyan Pál apostol' írja: "Ki beteg köztetek, hogy
én is beteg ne lenmék." Veszélyes.vfáradságos utakon bejárják a világot,
ha kell!.vértanúként halnak meg, hogy elvi.gyék az üdvösség örömhírét,
Jézus evamgélíumét a népekhez. Későbbi korokbari aZOIIlIbaJnhullám-
völgybe kerül az egyház. Nem áll az emberek szolgálatára, hanem vége-
hossza nélkül vitázik élettől idegen tantételeaen, vagy kardot ragadva
harcoíl a hatalomért. A szolgálat elhagyott és elhanyagolt útjai míatt
rendkívül sok veszedelembe kerünt 00. egyház .. De a legnagyobb mélysé-
gekben is. akadtak olyanok, akik keresték és megtalálták a felfelé vezető,
helyes utat. A szolgáílat útján jártak a nagy reformátorok killföldön is,
hazánkban is. Míriden mu:nikájukat: a prédikációt és a könyvnyomtatást,
a tanítást ésa ihiltvitákat, mínd népükért való szolgálatnak tekintették.
A múlt században a németországi 'egyházi élet felllend:ü1ésétéppen annak
köszönhette, hogy az egyházban páran felismerték a szolgálat fontosságát,
RözültÜlkcsak 'két igazán nagy embert említsünk: Wíchern és Bodel-
sohwrngh. ök valósították meg krtstéílytísztán az egyház szolgálatát elíha-
gyo,tt gye:r:me'kek és epilep!tikusbetegek között, megtalalva azt az utat,
melyen a Mester járt. Főleg az ő szolgálatuk nyomán nevezi az egyház-
történet az elmúlt századot a belmisszió századának. s ezzel az egyháznak
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mimden gyenge és szenvedő embert~1I'Siránt megmutatkozó, jól megszer-
vezett szedgálatára utal.

Az utóblbi 60-70 évben magyar egyházunk is ebbőJ!az örökségből1'élt.
Többet IblÍwrttazonban a tradició erejében, mímt ikeFl:ettvolma. Szolgálatát
ezalatt az idő alatt bízonyds rugalmatlanság és bátortalanség jellemezte.
Szolgált a szószéken, rskoláíoan, bizonyos kulturálís területeken. Szolgá-
latáJt azonoari homályos elvi ál'lásfoglalás és CSőkÖIlYÖ&egykedvűség
kísérte, Hiányzott a tudatosság, a szolgáló Jézus útjánaik követése, a
nyitott szem, a bajok és gyengeségek észrevételére, a könyörületes mun-
kára Iemdülö kéz. Nyornaszto ta az egyházat tehetetlenségének az érzése.
A fonáJku1 rendezett társadalom oS2ltállyllmrrllátai,a szegények és gazdagok
változhatatlannak hitt helyzete hozzájárult ahhoz, !hogy az egyház szolgá-
lata elveszítse elevenséget, éberségét, tevékeny erejét.

A szoclalízmus á1tall.Isten új heilyzetet teremtett s ebben az új helyzet-
ben, felismerés em szerínt, az egyház az őt megíl'lető állapotoa került,
testére szabott ruhácan járlhat s, az Iehet, akímek 1ennie kell: ancilla
Domímd,Isten s~1gáJJója az emberek ücözött. Megszebaduat sok il!l'uziójától,
a vagyon, a hatalomban való részvétel" a képzelt biztonság tehertételeítöl.
Felszabadult a diakeniára.

A diaikon.ia;széles vterületén nehéz fontosságt sorrendet megállapítani.
Megnyugtató és örvendetes módom tudomásul vehetjük azt, hogy a szol-
~állatoikkölZÜ!lfontos helyre került az embertársak .íránt való kőnyörületes
munka, Egyházunk népe ragaszkodik ahhoz és számtalari jelJlel ibiZlony-
ságát adja hogy könyörületes szívvel fordul az elhagyott, beteg öregek
és nyomorék, idióta IgyeT'!'Ile'kekfelé. Közöttük varu az egyház. szolgála-
tánaík ma fontos feladata. Gyülekezetekben szolgáíló munkaközösségek
alakulnak az elhagyottak felU{,€["eséséreés megsegítésére. A gyüleke:zetelk
áddozatábóf részükre intézmények létesühtek az országban míndenfeié.
Ma 17 intézményben 500 körül van azoknak a száma, akiket elér az
ev;yház szolgáló szeretete,

Am szeretnők, ha ezeken a helyeken példaadó módon mutatkozhatnék
meg az egyház könyőrületes szolgálata, 'I'amrnű'heilyekIennének az intéz-
mények, ah~ míndem seolgálni kivánó gyülekezet és egyháztag meglát-
hatná a szo'lgálat útját, módját. Ebben a tekintetben két fontos mozzanatra
Irgyelrneztetnek; az intézmények.

Első az, hogy az ímtézményekben nem vonakodunk semaniféle mumka
felvál'leílásátód sem. EIlfogadjuk és hálásak vagyunk azért a munkaterü-
letért melyet államunk az egyház számára itt nyújt. Nem váüogatjuk meg
a 'swl,gá'fut területét, hanem eI1Io"'€delmesenés lendülettel dolgozunk azon,
amely adottság számunkra .Ó: Ha ezen a területen segíteni tudtunk a l~.g-
kisebb mértékben is, szolgállatunk értelmet nyer.

Másodszor: éppen ebben a szolgálatoan akar-iuk Jézus Krísztus paran-
csát teljesíteni, azÖ útját [ámni. Ezért drága lehetőség számunkra a munka
és próbaköve hirtüm.knek és engedelmességümk;nek.

Büszkék vagyunk egyházunkra, mert felli'smerte a szolgálat ÚJtját és
megbízást adott a munkára.

Muncz Frigyes

5 Evamgé1ikus naptár. 65



*

Nyári pihenés,
Amikor ezeket a sorokat írom, a legtöbb embert a nyári pihenésének,

a szabadságá.'l7!ak a qoruioíata ti:Hti et, Ilyenkor előkerülnek a hosszú télli
hónapok alatt öS1size,gyüjtóU forintok, összeülnek a családok, hogy meg-
uitassák: nyaralásukart. S akkor, amikor ezek a sorotc az olvasó szemei' elé
keriilmek, a nyári pihenés már csak szép álom, ixirázstatos emlék lesz,
s melgkezdjük az áJlmor1ozást a következő nyárróL

Egyházunk - üdülőinek fenThtartásával - arra törekszik, hogy munká-
sainak: ~eLloészeknek, Ioámtorokwalk, harangozóknak és családjaikThak, dJe
ezen túlmenően a tiinekmek: is olkairnat teremtsen 'arra, hogy a nyári
időhen az egyházi üdülők ben találhassak: meg azt, amire egy éven keresz-
tül vártak: a pihenést, a csendet, a nyuga,~mat, vagy a másokkal vOiló
szorakozás lehetőséqét,

Meet, tJél ~.dején oly kedues az, ha gondolatban egy kicsit visszautazunk
a nyárba, egy kicsit belemeriitiimk: emlékeinlobe és a sok kedves emlék
újbóli átélése boldog örömmel ajándékoz meg bennünket,

*Nyári meiéa, hatalmas tömeg, álmos emberek tolalcod/usa. és tumoos-
kotiása e,gyszer1'e teiiesen. felébreszt ben1Vünket l/l, Déli-pá~yaudvaron, Indul
II uonat a Balaton. [elé, Hosszú ú,t után végre me'gpiU:anthatjuk a Balaton-
szárszói tuuus sokak számára nagyon is ,ismerős és kedves épüVetét.
Az áblomástól jó darabot ,k0ll sétálnunk, míg végre eMrlwzünk az üdülőb,e.
A gondnak, Bachait István nyi Lelkész a szobánkha vezet bennüThket. Min-
den olyan ismerős és mégis miThden olylan új ttt. Ragyogna.k az ajtók,
ablakok, szinte visszatükrözik a ragyogó napsugar at a friss en meszelt
falak. '

Amikor ped~g az iJsmerő·sszeméve<! szétnéziuúc az épület ,körüZ, egy újahb
épüle.tet vehetünk észre, Feiétniit az új gOThdnoki lakás, s ez azért is örven-
detes számunkra, mert ezzel szaporodott a férőhelyek száma. Most má1'
kb. 80 ugrándozó ,gyermek és pihenést óh,ajtó feLnőtt ÜJC/)ülhetegyszerre
,a Balaton partján. Oly jó, hogy nem ket; gyalogolnunk, s máris bent
lehetünk a fdfrissüVést nyújtó vízben.

De alig «uituk: át maqumkat a fürdés örömének, már-Vs hallatszik az
ebér1re hívó cs'eThgőszó. Kacagó,' bolldog gyermekarcok i'gye.k'eznek az
ebédlő felé. E,béd wtán kis pihenő, hogy u.tána még nagyobb erővel vethes-
silk: bele magunkat a kikapcsolódás ö1'Ö1neibe. Ping-pong és röplabda, sakk
és es,ti 1'ádiózás után Olly jó nyug:aJlomra ,térni.

V,an, Oiki aBalatont válasz,tja nyaralása heiuéiil; de sokan. vomnak
- kiiztiik: jómagam is -, akik számára a hegyek szépséqe adja meg a
pihenést és a nyugalma.t. 1,gy inkább a Balatonra induló vonat he.lyett
a Mátráha indwló awtóbuszra szállok fel az Enael« téri MAVAUT pá'lya-
udv.a7"on.

Jó ismerősöm ez a vidék, minden útkanyart, súnte miThcLenháza.t és fá,t
ismerősként iidvözölhetek. Egy darabigalfiJbdnek is beiLlő tájak mellett
száguld az autóbusz, s amikor Gyöngyösre érü1lIk, két hétre búcsút intünk
a sík vidéknek. Elttől kezdve pTÜsz1OOlve, fújva" cammogva indul Theki
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az autóbusz az áVLandó emebkedőnek. Galyatetőn még egy pinanatra hátra~
tekintünk a mögöttünk Lévő kanyargós útra, lwgy azwtán egy hirtelen
lefutással megérkezzünk Mátraszentistvánba.

Az autóbuszmegáLlónál - a legendás hírű Vidrócz.ki betyárcsárdánál -
az üdülő gondnoka, Harkányi Lászlóné fOIga;d.Bevezet minket az üdíHőbe,
amellyik 10 kicsi parasztház.ból áU. Egyszerűen á1ll'nak ezek a kis házikók
az öt!lwldnyi terüJleten, s egyszerűségiUoben is azt fejezik ki, hogy nem
pompázni akarnak az egyházban, hanem szolgálni. S;ro~gá;lni azoknak,
akik a csendet keresik és a nyugalmat óhajtják.

A házak között kie virágágyak, ,apró fenyőcsemertékkel. Amint a hegy-
oldxuoa vágolU meredek: szikLal!épcsőkön haladunk f,ellfe,lé, - a "harmadik
emelet" felé - egyszerű, de egyszerűségében is szép, fe'hér nyírfakereszt
tárul szemeink ellé. Mindenütt virág, s ez egy gondos szív kezemunkáját
dícséri.

A kis parasztházaloban 3-3 szoba van, s a központi épület az ebédlő.
Itt nem az épületekben tapasztalurü: változáM, hanem a szobáKban. Apró
szőnyegek, a parány,í ablakokon parányi fehér függönyök, a vázÚJkbGJ
készített friJsselJ'!,szedett mezei csokor a gO!J1,dnokszerető szívét és az alkaJl-
mazottak hűséges munkáját tükrözi.

Alig tudjuk végignézni az egész üdülőt, amelyben 60-an nyernek elhelyc~
zést, máris felhangzik az ebédet jelző harang hívása. Délwtán beuethet.iiik:
magunkat a Piszkés teltő melletti kednres fenyőerdőbe, vagy meglMogwt-
hat juk Agasvárat.

És amikor szabadságunk leteltével ismét autóbuszra szállnmk; ,egy utolsó
útkanyarban még egyszer búcsút intünk az üdülőnek - egy évre.

*A harmadik egyházi üdiUőnk Mátraszentimre-Bagolyir,fásolJ'!, van. Ez
a legkisebb mindhárom között, de talán a ,tegaLkalmasa;bb arra, hogy teljes
nywgalmat és kiloapcsolódást adjon azoknak, akik azt keresik.

Pásztóról visz fel az autóbusz, s a megrollónál Németh Zobtán lelkész
veszi át ne,héz bőröndünket. Néhány lépés csak, IS Igyönyörű kiM,tás tárul
eténk: köröskörül. Egy magwi/Ja.volJ'!,fekszik ibdülőnk, s alig nézünk szét,
szemünk máris megakad egy magasra épített új épübet1·észen. Két éve
épül ez a rész, amelyik részben tÚTistaszobÚlkat, részben új irooo- és
,1oonyhahelyiséget foglal magában. Az épület lávtán eltölti szívibnket az
öröm, h;ogy újabb csaiédok: kaphatnak e,lhelyezést üdülőnkben, s talÚll-
hatnak felfrissülést a szemnek és szívnek oly megnyugtató fenyvesek
között:

Németh Zoltán gondnok megmutatja a szobÚJkat, amelyek tismán
ragyognak. Oly jó ~tni a kikeményUett, gonddal vasalt ágyterítőloet,
függönyöloet, IS oly jó a h;osszú út után elfogyasztani a jóízű ebédet,
amelyet a gondnok-llelkész ,csaVádja készít és tálal fel.

Sajnos itt is elérkezik a búcsúzás szomorú pillana;ta, hogy a pihenés
után ismét munloába áLljunk

*
Vége az utazásnak, vége a kedves emlékek újbóLi átélésének. Bouioqom.

áJlapíthatjuk meg: Üdülőink szolgálnak egyházi a~kalmazottainknak, de
ezen tÚll egyházunk népének is. Es hozzáteh0tjük: Jól szolgálnak!

Harkányi László
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l~ leieeet .
A BIBLIA TÖRTÉNETÉBŐL

Karaván halad a sivatagi éjszakában, A csillíagok sápadt fénye aJig vilá-
gítja meg a 'kilhalrt;tájat. Homok és kő míndenfelé, pár szikkadt bokor
csupán, A buckák mögött saká'l üvölt. A sötétségben veszedeáern ólálkodik.
A gázai s bethlehemi beduintörzsek ismét hamban állna:k egymással. Jaj
az i,l!legenutazónak, akit rossz sorsa iJiyenkor erre vet!

A karaván élén két ilovas üget. Az egyik arab köntösben, turbármal
a fején, övében görbe kard és, két pisztoíly markoláta 11áts:zik.A másik
európai öltözéket hord, válilán duplapuska.

A sötétben hirtelen, fény villan fel, kiáltáe harsam, kutyaugatás felel
reál s márís Iövések dőrremnek. Az utasok a nyerégből földre vetik magu-
kat. Izgalmas pillanatok: nyilván kóbor beduinok tanváiára bukkantak.
Feszült várakozás után elcsítul a lárma:' a fellriasztott arabokat elnyeli
a sötétség s a karaván utasai megkönnyebbülve és fokozott óvatossággal
folytatjáík útjukat.

E színes jelenet akár May Ká['oiLyvalamelyilk regényébe is beleídlenék,
Pedig míndez szürke vafóság, Egy színea Joalandos, nagyszerű - a Biblia
szolgálatában eítöltött éllet egyik hétkö:ZlI1Japja.,Mert az efféle kalandok,
veszélyek és fáradalmak hozzátartoztak Kcms1;antin Tischendorf lipcsei
teoűógiaí professzor - mert őaz európai utazó - életéhez, Kísérője se
a May könyvelcből ismert rettenthetetlen Hadsí Hallef Omár, hanern egy
német szabólegóny, akit a tudós Kairóban szedett fel s aki tolmácsként
kísérte arábiai útjain. Maga 'I'íschendorf nem kalandokat vagy földi kín-
cseket keresett, hanern bublia.i kézirunokat. Törtémt mímdez az Úrnak
1844.esztendejében. S ezzeh az dz,gal'rm1k1banéSI meglepetésekben bővelkedő
utazássai kezdődőtt a Biblia történetének egyilk liegérdlekesebb fejezete.

'I'ischendorf kora ifjúságátóL kezdve a b~b(]iaikéziratok kutatására szen-
tellte é!l'eDét.27 éves koráoan már professzor SI megjelenik első műve, a
görög myebvű újtestamentum egy kdadása. Mímden adottsága megvan arra,
hogy ki,tűzött' életcélját megvalósítsac .hallaflan :nyelvtudás - latin, görög,
héber, arab, kopt s számos más ÓkOTinyelv ismerete - lankadatlan Icitar-

, tás és szórgalom, s a nagy fölfedezőket jel'Iemző különös érzék a helyes
nyom feltalálására. Szeme mint a sólyomé. Amikor Párizsban a nemzeti
múzeumban megmutatják neki az egyik leghíresebb és legrégibb bilbLiai
kézíratot, a codex' ef'raemít, rögtön hozzálát, hogy az elmosódott, alig
olvasható szöveget kibetűzze. Senkinek sem sikerüjt ez előtte és próbál-
kozását kétkedő mosollyal fogadják, Arn 'I'ischendorf nem tágít, s 'két évi
fáradságos' rnunkávaíl sikerül neki az eddig Iehetetlenne'k Iátszó váldal-
kozás: kiJbetűzi és Iemásolja a kéziratot!

Négy év alatt feldoügozza az európai gyűjteményeleben hozzáférhető
kéziratokat. Mire végez, híres ember, neve fogalom a tudomány világában.
Amikor keleti útjára elli:ndull,elgondolása világos, egyszerű: a régi bibliai
kéziratok mínd a Közel-Kelet kolostoralbóf kerültek Európába. E kolos-
torokban, a keresztyén tudomány legősibb megmaradt fészkeiben kell
kutatrrí tovább; kéziratok után.

ÚtjáJníl:ukcélj,a az 1400 esztendős Sinai-hegyi kelostor. A hegy tövében
ahol Mózes a törvény tábláit Izraelnek megmutatta, évszázadok viharával
dacolva, tisztára mohemedán Joörnyezetben megmaradt az ősi lcopt=-orto-
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dox-rendház, S e rej,béiltykulcsa magában iSi érdekes: a szerzetesek kicsiny
mohamedán kápolnát, mosét építettek kolostoruk tetejére, tudván, hogy
az Iszlám híveit Mohamed szígorú para/ncsa kötelezi mímden mohamedán
templom megkímélésére, A messzíre Játszó féllhdld oltalma alatt vészeli
át oa Sinaí-kelostor a muzulmán uralom évszázadatt

M1eíLőttTIscftendorf ide útrakeft, előbb végigjárta Egyiptom és Palesz-
tina valamenmyi hozzáférhető kelostorát. Mennyí.t törődött csökönyös
tevéik nyergeben - s mennyít küszködött csökönyös és közönyös szerze-
tesek bizalmatlanságával! Csak vonakodva engedték be könyvtáraikba
és sokszor szó szerínt a szemebből ke!l!lett kiásnia értékes, régi 8-10. szá-
zadbeía görög, kopt, orosz nyelrvű kéziratokat. A Mar Saba kolostorban
két könyvtárat - sok huzavona után - megmutattak neki, de a harma-
dikan - ezt utóbb tudta meg - ektífkolták előtte. Meg !kellett győződnie
róla, hogy a tudomány s a bilbliakutatás számára fellbecsüil!hetetlienértékek
mentek veszendőbe az évszázadok során, emberi nemtörődömség és kicsi-
nyesség rniatt. Míridez nem csüggesztette. sőt megerősítette elhatározá-
sában. Amit eddig talált, az csak a kóstoló. Sinai kolostorában vár rá az
igazi nagy felfedezés.

1844 májusában keJJt útra. A Vörös-tenger egy gázlóján saSmai fél-
sziget sívatagám át vezet az út, ugyanarr-a, arnerre egykor Mózes népével
vámdorolt. Tíz napi gyaloglás után - tevéháton - felrt;űnilk.Sinai lálbánál
a Katalín-kolostor. Sziklafeílait Jusetíníán császár idején (530) emelték.
A :!laJJaJkonbelm mírst egy kaptár : egymás hegyén. hátán épületek, lépcsők
és udvarok. 22 kápolnát számléílt meg 'I'ísohendorf. Ikonok, aranytól s égő
szímektől csílílogó szentképek, örökmécsesek ezrei, mozaikok és oltárok
ékesítik a kolostor-várost. Közben persze gazdasági- és lakóépületek.

Miridez azonban csak aJkkO!I"tárul a tudós szeme elé, amíkor bejut
a tízöles falak, mögé. Kapu nincs a fallon., hiába lovagolja körüü. Végül
egy nyflásból 'köte/let eresztenek .le s azon húzzák fe~1.Ma sincs, más bejá-
rat a Sinai-kolostorba.

'I'ischendorfot barátságosan fogadják Míndent megmutatnak neki. - sok
mindent, amí nem is érdekli LS végül! a Ikön,yv,tárat is. Amit azonban keres,
azt nem tadálja. Akadnak értékes és érdekes régi könyvek, sőt kéziratos
kódexek is, mímdez azonban nem az, amit ő keres, Nincs rnás hátra: át
ke1Jl fesülni ezt a koJiostOtrtis, SrobáJról szobára, polcrós polora, könyélkig
porban és hu'lladéloban, moil'yok és egerek légíóit r-íasztva fel,

Amig egyszer, vadamd kamrában !kiürít egy hatalmas papírkoserat.
Gyűrött, szakadt pergamendarabok kerillnek a kezébe; gyújtóspapír.
A Bíblíatudomány Iegjelentösebb felfedezése: a szemétben 129 pengamen-
Iapori az ótestamentorn görög nyelvű fcrdításémak (Szeptuagíreta) egy kéz-
irata a Kr. u. 350. évből, Az addig ismert legrégibb bÍll:;].'i.aikézirat. (Az ún.
hoht-tengerí Ieletben, 1947~ben sokkal irégebbieloet is talábtak t)

A szerzetesek hirtelen észbekapnak: hiszen itf kímcsek hevernek a por-
ban. Hallani sem akarnak a kéziratok kiadáJs.á!I"óJ..Hosszas alkudozás után
egyharmadát, 43 lapot átadnak .a tudósnak, a töboít vissza kell hagynia.
igy érkezik kímcsével 1845--ben haza, Lípcsébe, Most [önnek a feldolgozás
és üciadás hosszú, ,gomiClbsmunkávalí teli hónapjai. Az eredmény azonbam
mímden várakozást fe1Jüil.múl.A tudományos világ figyelme 'I'íschendorf
leletére fordul, Az értékes pergamenlapok a lapcsel egyetemi könyvtár
ékességéve lesznek, tudományos kiadásuk óriási jelentőségű a hiibliia-
kutatás számára.

'I'íschendorf azonban nem mond le a Sinaiban visszamaradt 86 perga-
meníhap rnegszerzéséről. S továbbra is melengeti szívének 'nagy álmát:
hogy ffi.naJliálegyszer egy az eddigieknél sokkal régibb újszöv.etségi kéz-
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iratra is! - 1854-ben újra elindul a Katalan kolostorba, Az ősi falak között
mi sem vábtozott, itt meghalt az í dő. A kéziratokról .a;z;cl'Il,boansenki nem
akar tudmí. Sem a prior, sem Gregorius atya, 'I'íschendorf kísérője, sem
a jóindu!l'atú könyvtáJrnok, KyrillJos testvér. Végül! is dolgavégezetlen kell
távoznia '8:ZZJala szörmyű gyanúvall. talán ott járt közben valakí és elviéte
az "ő" kéziratát. Mert magáénak érzi írnmár egészen a Ikoportt pergamen-
JJapokat.

185g.~benharmadszor is úw,arkel. EzúrtJtailijól felkészült az ú1IDa..Az-orosz
cár ajá.nJliásával és anyagi támogatásával utazik s viszont a maga részéről
azzal az ígérettel, hogy ha megtalálja a kézíratot, azt a minden oroszok
cárjának, az ortodox egyház fövédnöícének ajá:niltja fell ajándékul, -
A kelostorban régi ismerősiként fogadják. Ismét megímdul az ídegrpóbás
munka: szobáról szobára, szekrényrök szelerényre - szernétkosárróí sze-
métíkosárra. EzúttaiJI is hiába mínden. A kéziratot elnyelte ,a föld. Több
más, !kisebb jelentőségű lelet nem vígasztalhatja Tisohendorfort. Úgy iűnilk,
most elhagyja hagyományes szerencséje,

Amíg azutám ... FeibruáJr 7-re tűzi ki efíndulása napját. Tevéi nyergelve,
hadcsáraí útcakészem. Búcsúzóul elsétál aJI'fa a fennsílcra, ahol a hagyo-
mány szerint Mózes kíhírdette a népnek a tízparancsolatot. Vajon eszébe
jutott-e az első paramcsolat lutherá magyarázata: ,,' .. hogy mi az Ürtsterrt
mindennélí joblban féljük, szeressüle és cook Obenme bizzuruk ... " Vissza-
térve fáradtam ü1 le az egyik szerzetes cellájában, Gyümölccsel' kínáilja
vendéglátója. És még valamíveh "Tudom, hogy szereted a régi kéziratokat,
Van itt egy öreg Biblaa, 'I'alán használhatod." S egy sötét sarokból píros
kendőbe kötött ihataílrnas könyv kerüJli elő, 'I'ischendorf felnyitja -
s eI1őtte feküsznek az elveszett pergamenlapok. Nem, nem, sokkal, több
ennél: ezeken kívül még egy telljes görög Üjtestarnentom ugyanabból, az
időből, Kr. u. 350-bőL - a legrégibb újszövetségi kézirat akkorrban, Az
egész le1ei összesen 346 pergamenlep.

Ezen az éjszakán Illem jő álom a tudós szemére. Itt van !kezében élete
nagy álma s a kulcs a bíolűai tudományok annyi égető kérdése megfejté-
séhez, Itt a perdöntő tanúoízorryság az Irás rnegbízhatóságáról - évszá-
zadok hom.á.lJyiáJból1lan.úLép elő és beszélni 'kezj... Ezt a kmcset, mít
arannyal felmérrii nem tehet, meg ~{lellszereznée, mímderu áron.

Másnap kezdődilk az a,lkudorz;álS:.A szerzetesek e'l'liemállllnak.Még olvasni
is fáraszto ,a kódex megszerz;és'éért folytatott küzdre1em hosszú történetet.
Megleírnéljük ettől OIllvasójJnikaJt.Végül is a kowsltorfő'k kairói gyűlése elé
kerül az ügy. Szerenesés "vé'letlenek" segítenek TisChendorfnak; KOIl1Stan~
tin orosz nagyherceg épp ez idő tájt időzik Jeruzsálemben. A tudós tőle
kér segítséget. A török korrnány is beleavatkozik az ügybe - Palesztína
akkoriban még török terület - a biblíaí kézirat diplomáciai bonyodalmak
középpontjába kerül. Végül, szeptember 28-án - nyolc hónappal fe.1Jta-
lálása után - átadják 'I'ischendorfínak a kéziratot. ajándékul a cá:r szá-
mára. Útközben hazafelé megtekíntí Bécsben Ferenc József, s Drezdában
János szász királly. Azután Carsikoje Szelo kínaí termében 'a Kódex szimai-
tíkusz kalandos útja - egyelőre - véget ér. _

'I'ischeridorf álrna beteljesült, ű:nmepil!iJk,e!l!haJlnnozzálkkitüntetéselckel,
de míridez nem érdekla. A 45 évee tudós befejezte élete nagy művét:
felfedezte és a tudományos kutetás számára hozzáféehetővé tette az akkor
feltalálható legrégibb, tehát legmegbízhatóbb bibliai kéziratok gyűjtemé-
nyét. 1862-ben megjelendk a kódex tudományos kritilkai kiadása. E néil:kiil
a mű né1Jkillmoderm, revídeált pilbLia szövegeink el sem képzeltietőek.
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A ,,'ltincskereső" élettörténetét olvasva, önkénytelenűl Jézus példázata
jut eszünkbe az ember:ről, aki e:\ment igazgyöngyöt keresni s míkor ráta-
lált az ígazira, mímdenét eladta, hagy megvehesse am ... E kincs Isten
országa, amit az ő igéjépen ad neküruk S ez az ige valóban míndennél
drágább - eme tanít a Biblia történetének ez a fejezete is.

Groó Gyula
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téneLmet, későb,b fiJlozófiJát, majd
teológiát is tanít. Könyvek hosszú
sorát adja ki. Európa tudós világáJt
bámulatba ejti ez a tünemény.
Erasmus, a kor szeILlemi »ezére, el-
raaadtatássa; ír a tizennyolc éves
MelancMhonról, a "nagy remény-
ségről."

Ez a ragyogó sze,~Demű embeqo
aZlonban nem harcos, hanem csen-
des, melegszívűtudós, aki otthoná-
ban, könyvei. között és a katedrán
érzi csak. jól ma,gát. Haj'1UJ)li kettő-
kor már ÍTóasZitalLamellett ül, mert
nappaDu,it' érs estéit Lelkötik az egye-
tem és a családi oitrtlnon gondjai.
Haj:lékában sze,génysorsú diákok,
köztük - ezt se felejtsük el - sok
magryar ifjú talál otthont és egész
életére szóló sze,blemHelki irányí-
tást .•

sil tudós rejorinátor
M EL A NeH TON HAL Á L ÁN AK 4 O O. É V FOR D UL Ó JÁR A

Amikor felkel a Nap, fényében
elhlIJlványul'1!ak az égbolt Leqra-
gyogóbb csillagai is. Valamiképpen
mindig ez volt a s&rsa Luther nagy

reformátortársának. Pedig Lwther
maga írrta róla, hogy élete és mun-
kássCÍJgaigazi csoda. Halála négy-
százados évfordulója ezért jó alka-
lom arra, hogy Ulő módon ,lerójuk
tuilánka; a sokszor elfelejtett, meg
nem becsűtt nagy reformátortárs
emléke előtt.

Melanchthon, ,az ember

üs,rokösként, csodálatraméUó íve-
lésset kezdi meg pályáját. A jómódú
breUeni fegyverkovács fia aLvg
13 éves korában már a heidelberr,gi
egyetem halVgatója. A következő
évben megszerzi az első, 17 éves
korában a mrosOidik tudomronyOls
egyetemi fokozatot és 19 éves korá-
tot egy neves tübingeni proiesszor
utóda. Latint, görögöt, hébert, tör-
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Melanchthon, a keresztyén
humanista

- ez munkáss(Í,gának egyik, jel-
lemző oldola. Nem. volt lelkész, so-
nasem lépett szószékre. Tudós, aki
a világi ,tudományokban is a leg-
elsők között áll. Európában aűckor
az okori kultúrát felújító humani:~-
mus szevteme uraikedott. Melancn-
thoti nemcsak iThnen indult el,
de élete végéig meg is marada
humanista tudósnak. Görög ée ,Latin
írókat maauaráz; történelmi, jogi,
természeUudományos, filozófiai
kérdésekkel foglalkozik. Az alapok-
tóI az e'gyetemig átszervezi az eoész
tuéLományos oktatás,t érs megérd,e-
melten nyeri el a "Németország
ta1iÍltómestere" nevet. Mindmáig a
legnagyobb tisztelet 'övezi nevét az
egyházon ,kívül is.

Egyik nagy ismeTője azonban
joggal mutat rá: benne az a kg-



nagyobb, ahogyan ezt a szitüe mér-
.hetetlen rtudást átforgja és hordozza
alázatos, mély evangéliumi h~te.
Az újrkoreleji .humanizmus gyöke-
rében pogány: az emoer senkinek
sem felelős,. csak önmagának. Me-
ronchtnon azért keresztyén, sőt
igaz,án evangélikus humanista, triert
kora ielies, széles tuc10mányát az
a hite hordozza, hogy minden piTba-

. nat ban, egész emberségünkkel és
kuLtúránkkal Isten ítélőszéke előrU
ánu1lJk, Istennek vagyunk felelősek!
Isten eVőtt pedig az erkölcsi tör-
vény, Isten parancsolatai mind~g
csak vádol1lJak; egyedül a kegyelem,
Krisztus keresztje, a bűnbocsánat
a menedékünk.

Melanchthon, az egyház
reformátora

- ez élete művének másik Luther-
tól elváLaszthatatlan old~la. Hu-
szonegyéves korában me'ghívják az
újo17l1lam alapitott .wvtt'enbergi
egyetem ,tamtÍrának. Ez a döntő for-
dulat életében. Az evang,élium őt is
újjáformálja és 'a reformáció nagy
ügyének szoJgárl:atába állítja egész
életére. Mit jel'entett Melanchthorn
csendes, alázartos tudós-munkája a
reformckión,ak? Hallqassuk: magát
Luthert! "Én arrra' szülerttem, nogy
az ördög nCJfl'dáivaJlharooljak; köny-
veim sokszor ezérrt olyan harciasele.
Nekem Ikelll ra ,tus,kókat és fatör-
zseket kisZiaggatnom, a tövises bo-
zótot kivágnom, a mocsarakat fel-
töltenem; én vagyok a »aá erdő-
irrtó, akinek utat ,kell törnie és ké-
szítenie. F{i!Löp mester pedig csen-
desen és rendesen jár azon, épít
és ültet, vet és öntöz jó kedvvel,
az IstentŐIl oly gazc1agon nyert ké-
pességei szerint." Ta<lálóbban és
sz,emléletesebben nemi is lehetne
jeUemezni Melanchthon reformá-
tari munkásságát!

Szinte 'át.t,ekin~herteDlen tevékeny-
ségéből csak a három ,legfontos,abb
reformátori tettét említsük meg!
MeLanchthon írta az első evangé-
likus dogmatikát (Loci communes,

1521). Eredetitea a Római ,levél leg-
fontooobb teológWi fogral'mait akar-
ta benne összefoglalni. Rendkívüli
hatása - ez a reformáció ,teológiá-
jának e/Jső tiszta összefoglalása -
azonrban arra indítja, hogy eaéez
élewn át javítgassa, bővítse. Még

. életében közel száz lcuulást: ért meg.
Luther véleménye szerint ez a lea-'
jobb könyv Pál aiosto; óta, méltó
lenne még a ,kanornizálásra (a Szent-
írásba való fölvételre) is.

A Loci-val megalapozza az evan-
gé.Liku.s1Jeológvai tudományt. Egy-
házi rernd'tar,tásá,vaJl viszont lerakta
az evangéLikus egyházrszervezet és
gyülekezeti életforma aLapjait. A
régi római katorliJkus e,gyházszerve-
zet fe,lbomlott, de új még nem oott,

.és az ergyházi életben a le,gnagyobb
zavarok, visszaélések áLltak elő.
Luther kérésére Me,lanclvthon dol-
gozta ki az új rend fő irárnyvona-
lra~t (Unterr7Jcht der Visitatoren,
1527). Benne megmutatkozik gya-
koriati életbölcsessége, <:Le aref'or-
mációnak az egyházi és vifági élet
rendjét ~genlő, építő jeLlege is.

Végül ő volt az, aki egyházunk-
nak a legalapvetőbb hitvallási ira-
tát, az Agos,tai HitvaUást, és ennek
Vé-dőirratát ajándJé1kozta (1530).
Lnsitier semmU sem akart váiUoz-
tratni rajta, legjeljebb "ő nem tudott
vorna illyen haLkan lépni." Ez iQ, hit ..
vaHás azért keriiltaz eLső he-lyre
éJs SOlk helyen még e,gyházunk ne-
vébe is, mert ,találóan é" tömöTen
fogLaLja öls-szea reformáció fő bib-
liai igazságait. Benne a reformáció
nagy tudósának meggyőzöen sike-
riiU me,gmuta<tn~a, hogy nem a re-
formáció, harnem a pápaság hajlott
el az evangéUurntól, és hogy az
evangérlikus e'gynáz a kezdettől
megMvő, igazi keresztyén egyház.
Sok: teológus véleménye szerint ma
.is ez a hitvaVlás az az "evangérliumi
kozép", amelyben a: legeIóbb traLál-
kozhatnának egymásS'a<1a világ ke-
resztyén egyházai. '

Melanchtnom egyidevg a I/'eformá ..
ció sz·ellemi vezére, a"kire eqész
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Europti fLgyel és kiráLyok, tudósok
fordubw;k hozzá tanácsért. É,~ete
vége, főleg a Luther haJála utáni
tizennégy es:otendő azonban tele:
van számára kiizdetmekseet, keserű-
séggal. Közvetítő teológiai iránya
és békülékeny magatOJrtása mialtt
megvádolják az evangé'liumtól való
elhajLásswI, a reformácíó ügye cser-
benhagyásiÍval. A sok támadást,
megaláztatást oékecűrésset viseli.
Példamutató hiioen, 1560. április
19-én ,távozik a földi életből.

*"Melanchthon teológiai iránya kö-
riit: az utóbbi évtizedekben is sok
vita folyt. Enge'lland híres .könyve
védelmébe veszi az e,lhaj7xis vádja
e·blen és rámutat reformátori teoló-
giájának önáolló, sajátos jellegére.

Számunkra azonban kÜilönösen is
időszerűvé teszi életművét az, hogy
Melanchthon keresztyénsége a jó
értelemben vett "világi keresztyén-
séf!' meqtescesittne. Személyében a
tudomány és a hit, a viilág és II ke-
resztyénség, a humanitás és az egy-
ház találkoz1'l!ak. Az újkore,leji hu-
maniWa és a mai ember között igen
sok' a rokonvonás. Melanchthon, a
humanista ·teo.lógus ,éppen ezt az
evilági, "nagykorúvá lett" embert
twdba odaáUítani letesi színe elé.
A teljes' és "Ílgazi evangéLiumnak,
ug1Janakkor a világért való felelős-
ségnek és 'a világban való keresz-
tyén munkálkodlÍlSnak a tanítómes-
tere. Mindkettőben sokat tanw~ha-
tunk ma is tŐole!

Dr. Nagy Gyula

----~------..-------
400 éve ha It meg Stöckel Lénárd,

a Felvidék reformátora
Már 1530-ban Wittenbergben találjuk, ahol azután hosszú éveken át

hallgatta Luther MártOTlJt, Moelanchthon FÜilöpöt. Nemcsak vanítványuk
volt, hanem munkatá1'suk is. A kortársak: azt írták Stöckel'ről, hogy
"páJratlan barátságból mintegy Luther. családjához tartozott." Luther
asztalánál ug1Janis mindilg ,hel1Je,tkaptakJ a kUlföldről jövő szegény diákok.
Melanchthon ped~g Eis~benben juttatta tanítói á,uálShoz Stöckelt.

Siockeí: tehát a reformáció korának már (lJ mlÍlSod'ilk nemzedékéhez tarto-
zott. Luther és Melanchthon már metgvívtCÍik a reformácíó kemén1J harcát,
Stöokelnek és a hozzá hasonló. tanítványoknak csak át keüett venniök
a 1'eformáció eredményeit és azt hűen kellett megőrizniök.

Stöckelt szwlőváJrosa, Bá1",tfa többször hívta haza. A hívásnak 1539-ben
engedett. Azután hw~áláig Bártfán működött, mint az ottani iskola veze-
tője. Stockei nem gyülekezeti lelkész volt, hanem tanrtíó ember, aki mint
igehirdető is tanított. Ennélfogva abkatilwg is köze,l áDlt Moe'l!anchtho11Jhoz,
a szelíd tanítón:wsterhez.

A bártjai iskolát Stöckel Melanchthon tanrendszere nyomán szeroezte
meg. A kor szeVlemének me,g'felelően az iskolábwn elsősorban a kla:sszikws
nuetoekre, a iatinra és a gÖTögre fordították a Ilegnag1Joobbg011Jdot,emellett
azonban Stöckel nem hanyagolta el a mwgyar nyelvet sem. Stöokel iskOlai
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működésének e,gyík érdekessége az is,koLai színjátékok [eikarouuui. Az
iskolai drámát Stáclcei honosította meg Bártfán. 1552-1560-ig minden
esztendő'ben bemutattak: egy-egy iskolai drátmát, részben latin, részben
német nyelven. Az egyik drámája "Zsuzsánna története" címen nyomta-
tásban is megjelent WiUenbergben, 1559-ben, néme,t nye'~ven.

Stöckel életművének legfoqutosabb alkotáea az ún. Ötváro.n Hitvallás
(Conjessio Pentapolitana) megírása. Ez a hitvallás létrejöttében is hasonlU
az Agostai HiJtvaUáshoz. A felvidéki evangéll'ükusolkr/JllJkis sZllÍJmot keVleU
adniolk arrról, hogy milyen tanítás alapján éJlik kereeztuén. étetiiket. Tarta'l-
miool!] pedig az Ötvárosi HitvarLás mindenben me,gegyez:ik az Agostai Hit-
vallással, ,Lénye,gében annak rövidített éea hazai viszonyokhoz alkalmazott
formáját [elentette.

1549-ben az é'szakkelet-magyarországi öt szwbad kirá.lyi város (Kassa,
Lőcse, Eperjes, Bártia, Kissze,ben) Sioeket fogallmazá,sában foglalta össze
egyházi vanításq,t, s ezzel rnkar,ta meqmutatni, hogy távol áz,zmind a reior-
mátusOlk, mind a baptisták tanításától. Az ötvárosi HitvaLlás tartalma
egyezik az Agostai Hitvalláséval. De érvényesül az Agostai Hitva;llás
Védőiratának (ApoVogia) a hatása Íi!S. Mindkét hiJtvaJVZá,stMelanchthon írta.
Az Otroárosi HitvaLlás középpontjában a hit által való melg'Ílga;zulás,rólszóló
cikk áJU. A ,hitciklvek [eloleiték: az evangélilkus tanítás bssze« elvi kérdéseit,
de békÜJlékeny hangon és sima modorban. Stöokel és a felvidJéki evangé-
HkusOlk mögött nem áLl,tak olyan erők és hatalmas tömegek, mint Luther
és a reformáció mögött, s ezért Ferdinánd király és Verancsics Antal
eszeeraomc érsekprímás előtt ÓVatosan és Üigyesen kellett fogalmazniok.
Ferdinánd a körmöcbányaiakl/1lak kereken kijelentette, hogy az Agostai
HitvaVlás csak Némebországban melgtűrt doLog, de Magyarorrszágon nem.
Ezért kerüli az Ötvárosi Hitvallás a kanoliíeus uratkodo va;Vlással való nyil't
összeütközést. Ez azonban csak: taktikai és modOTlb.eli módszer volt, lénye-
gé!ben azonban semmit fel nem adott az Ötvárosi Hituallsis aZl evangélikus
egyház tanításá ból. A hazai viszonyo.k71JCl)kme,gfelellően küWnösen határo-
zotItan mutatoit rá ez a hitvallás a ezentek imádásának helyt'elen voltára,
va;lamint a papi nőtlensé!gről hirdetett ,téves tanokra. Dév,ai Biró Mátyás
is és a többi más mrogyar reformátor is hangsúlyozot1!an kiemelte ennek
a két tévtanításnak a helyteLe71)ségéJt,amiből arra kinretkeziettieciinlc, hogy
a mi viszonyaink között ezt jobban kellett hangsúlyozni, mint Német-
országban. \

Az Ötvárosi HitvaLDás jelentőségét az is mutatja, hogy ösztönzőleg hasott
más hitvallások keletkezésére. Igy jött létre a HatvMosi HvtvaVlás, vala-
mint a 24 szepesi Vá1·0Shitvallása .

.TeoMgiai munkássága meVlett S:töckel sokox prédi'kMt. Haiuilc: wtán
kiadott prédikációi arapos teológiai képzettségéről tesznek bizonyságot.
Stocket isko7:.is pontosslÍ<ggal tanít prédikációiJban is. Újra meg újra elő-

, kerül a tétel, hogy nem a cselekedetek ~gazíta1'lllLkmeg, hanem Isten ingyen
való kegyelme. Sokwt foglwlkoztatja Stöclvelt az Úrvacsoráró:l szóró tanítás
is. Úrvacsorai 'tanítása szigorú an lutJheri.

Igeoh'Ecde.tői,teológiai, iskolai és íróimű,ködés~ nagy megbecsÜiXést szer-
zett Stockelmek: már é,letében is. Haiésa. érezroető voDt az egész Eelnridéken.
Meghívták Mansfeldre, BorOSZllóba, Selmecbányára és Kassá1"iais, azonban
szÜilővárosát nem. hagy,ta el. 21 évi, /),iJ1ve1"ie./obe'Ttgazdag működés után
1560-ban hunyt el Bártfán és tér; meg mestereiihez. Mindvégig a ,tiszt.elő
tanítvány szeretetéoei emlékezett meg Lutherről és Mélanchthonról és
mindvégig az ő nyomukban járt.

Dr. Ottlyk Ernő
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MORZSAK
Atkozott legyen az olyan élet, hogy valaki egyedül csak magáért

él és nem a felebarátjánaid Viszont legyen áldott az az élet, amely-
ben valaki nem magának, hanem felebarátjának él és szolgál, tanítva,
intve, segítve azt, tegye ezt akármivel és akármilyen módon!

(Luther) (10 1 2,240)
A felebaráti szeretet nem néz a saját érdekére, nem tekint sem

nagyra, sem kicsire, hanem csak arra, hogy mennyire hasznosak és
szükségesek il cselekedetei a felebarát vagy a közösség számára.

(Luther) (11,261)
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A szeretet a legszeretetreméltóbb és a legnemesebb dolog. Mert
Istentől ered, és újjászületésünk bizonyítéka és gyümölcse... Ezzel
az ismertetőjellel bizonyít juk azt, hogy Isten mibennünk van.

(Luther) (20,738.749)

Ha tudni akarod, hogyan kell szeretned felebarátodat és világos
példát kívánsz, akkor jór gondold meg, menriyire szereted önmaga-
dat! Egészen bizonyos, hogy remegve kívánod, bajban ésveszedel-
mek között szeressenek téged és mindenféle jótanáccsal melléd áll-
janak, - nemcsak emberek, hanem minden más teremtmény taná-
csával és tetteivel is. Nincs szükséged könyvre, mely nevelj en és
intsen'arra, hogyan kell szeretned felebarátodat! Mert ott van a szí-
vedben aIegjobb és legtökéletesebb könyv, amelyben minden törvény
megtalál ható. Tudós doktorra sincs ehhez szükséged!

(Luther) (40 11,72)

Ha csak egyetlen ember van is, aki iránt barátságtalan érzülettel
vagy, semmit sem érsz, még ha csodákat tennél is.

(Luther ) (2,579)

Ha nem tudod, mi végre öltött testetés feszíttetett meg a keresz-
ten Krisztus, mit használ neked a történetének ismerete? Elég-e
vajon az orvosnak, ha csak a gyógynövények formáit, színeit; alak-
ját ismeri? Nem a bennük rejlő gyógyító erőt hasznos-e ismernie?

(Melanchthon, Loci 1521.)

Isten titkait imádjuk inkább, mint kutassuk! .
(Melanchthon, Loci 1521.)

Krisztust megismerni annyi, mint jótéteményeit megismerni.
(Melanchthon, Loci 1521.)

Az ősatyák között és Xenophon, Cicero, meg más kiválő, hozzá-
juk hasonló férfiak között a különbség ez: mindegyik ismerte a Tör-
vényt, de nem mindegyik ismerte az .Evangéliumot. Xenophon,
Cicero és társaik kétségben voltak: van-e Istennek gondja rájuk,
kegyelmes-e irántuk, meghallgatja-e őket? Mert ha ismerték is a
Törvényt, jól látták azt, hogy nem bűntelenek. A Törvény tarritása
szerint viszont Isten csak azokhoz kegyes, akik bűntelenek. Ök nem
ismerték az ingyenvaló bűnbocsánat evangéliumát. Ábrahám, Jákób
és társaik viszont - mivel ismerték az Evangéliumot - bizonyosak
voltak abban, hogy bűnbocsánatot nyertek, Isten irgalmas irántuk,
gondja van rájuk és meghallgatja őket, bár méltatlanok. Ezért van
megírva: Hitt pedig Abrahám az Istennek és ez számíttatott be neki
igazságul.

(Melanchthon, Loci 1559.)
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RAT MATYAS EMLÉKEZETE

A magyae memzetí műveltségnek €IS irodalorrmeik egysk kiemelkedő
apostola, sajátos veretű egyénásége: Rát Mátyás százötven évvel ezelőtt
távozott az é1lők sorából, Kiemelkedő, magános je1iliemvolt, de egyben
korának jelilleg0euesgyfhneke. A XVIII. század második Iele a magyar
műveltség és társadalmi éJJethihetetlen gyors fejlödését, érlelődését hozta.
A török kiűzése után nernzetünk mehéz kezdetek után a mulasztások gyors
pótlásához látott. Az elpusztubt ország ismét rnegteljk dotgos emberekkel,
a Igazdaság <li század közepén szímtén. fejlődésinek indul, intézményeink
újjászerveződmek, sőt eddig nem visejt feladatoket is kezdenek hordoeni.
A művészetek újból gyökeret eresztenek és egyre elevenebben Jmpcsoilódik
be 'hazánk az európai szelllérni vérkeringésbe. A felvilágosodás eszméi

.a Iegkülönbözőbb társadalmi rétegeket egyaránt hateílrnukoa vonják, sem
az uraííkodók, sem a nemesség, sem a polgárság nem maradnak érmtet-
lenü; .

.A század végén ez a szellemi erjedés rendkívül meggyorsud, ami a
kűlönböző ailkaThnJ.írodalmí, politikai és népszerű tudományos művek
hirteJIen megseaporodásáoan is megmutatkozik. Természetesen ez a nem-
zeti müveltség egészen új 'kérdéseit vetette fel. Napirendre került egy új,
nemzeti írodalomnak :a rnegteremtése, a nemzeti nyelv megújhodásának
kérdése, a művelJtség új tantalmának és formájának kialakítása. Ezzel
a szellemi és mondhatjuk táJrsadJail:midemckratdzálással függ össze az egy-
séges nemzeti közvélernény kialakításának igénye is, amely feJJé épp
egyházunk .rJJaJgyfia: RáJt Mátyás tette meg az első, igen jelentős>dépést.
E <térennem lárU egyedinl, mert 'e kor nagy szellemi mozgaemáben aJZevan-:
gélíkusok - ezt dícsekedés mélkül álldthatjuk - vezető szerepet jád.szottak.

1749-{booGyőrben született német eredetű családból, de ő ol'Y=yim
magyarnak nevelődött és magyarnak tartotta magát, hogy a családi név-
ből,a Rathból a "h" betűt ci is hagyta, ezzel' is jelezni akarva hovatarto-
zását. Iskoláit szüiLövárosába:n, Modonban, Pozsonyban, és Sopronban
végezte, majd hosszabb hazai utazás következett. Ekkor bejárna Magyar-
országot és Erdélyt, Debrecenben pedig tartósan időzött. Ez a:z utazás
mély nyomot hagyhatott lelkében, mert a pozsonyí ev. líceumban Benezur-
József által be1éolltott magyar nyelv és ,i['odaJaomiránti szeretete mély
népi élményekkeb komoly tartalmat ikJapott.Az 1772-88-ig terjedő időszak
szeífemí hatásairól a Széchenyi Könyvtárbam őrzött ernlékalbuma tanús-
kodik, melybe miridazok emléksoradt összegyűjtötte, akikikel érmtkezés'oen
áJil1.Négy évet Göttírigában tölt el. Teológiát, a klasszíkus tudományokat
és matematdkát tanulmányozza és sűrűn érírutkezík akíloorí, i'llletve eljö-
vendő szellemi nagyságokkali 1777-boo Cassejben, Eir!J:aJn.genben,Nürnberg-
ben és Regensburgban tágítja immár széles európai látókörét. 1778..1ban
Sopronban ta.lál'julk, 79-ben pedig Pozsonyban telepedik le, ,aho] hozzáfog
nagy Ieíkesedéssela közben megérlelődött terve: egy magyarnyelvű folyó-
kat megvalósításához. Patzíkó Ferenc Agoston pozsonyi könyvnyomtató
a vállalüoozó, aki a terv realízádásához lát. Még 1779--ben.je1ent meg az
"Előre valló tudaíkozás. Ha Valűvon,tadállkoznak-é elegendő számmaé, Hazá-
jokat és Nemzetülket ngazán szerető Magyae Hazafíak, a ikik Magyar nye!l-
ven irandtó új Hirelore, vagy-Is Hiernomdó Levelekre szea-t tenni kíván-
nántalk?" A Hjrmondó szüksógességét kíssé darabos, de ízes stílusban
índokolja« "Saját HazántkikalJs hazánkfíaível is oly szertelen esméretlen-
ségben úgy élünk, mint féreg a dióbaru azt sem tudván ami körülöttüruk
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történdk, s minket legközelebbeől illet." Rát Mátyás kérdése időszerű vort,
mert felhívására száznos előfízető - ahogy ő mondja: "Váltó" - jelent-
kezett Magyarországori, Erdélyben, die Bécsbern ils.

A Magyar Hírmondó 1780 elején meg ils Indult é.s, ,a műveltségnek igen
szélles síká,Láját ölelte fel Kőzőlt küílföldi és hazaa híreket, valiÓSiZÍII1üés
valószíműt'len dolgokat; FOIg[iaI]kozorttaz írodalornmal, sőt verseket is közölt,
aktív részt vett a nyelvújítás harcában, a megjeüenő új könyveket ismer-
tette és krditizál'ta, Figyelemmel kísérte a gazdasági étet jelenségeit és
nevelő szándékkal ismertetett egy-egy új rnódszert. Boldogan mutatott rá
" a hasznos tudományokhoz való szerétetnek és íö akruratnak példájára"
amikor közöLte, hogy "Debrecen városának patikárcsa a tanuló ífjúságnaík
a természetbéli históriában való gyarapodását tellyes tehetsége szerint
elő segéllení kiváo:wán", ásványgyűjteményt adott az isknllá:nal',~,hOlgy
azzal szembéltetna is hehessen. A szerkesztés természetesem sok nehézség-
gel, s.őrtkeúlemetlenséggel is járt, hisz míndent maga végzett, a beérkező
levelek megrostálását, a sajtohibák kijavításán, veszekedést az lakkor még
igen nehézkes és drága postával és a hátraílékos előfizetők buzdítását. De
ennél '\Sokkal nagyobb nehézségelokel ís meg keTIietrtküzdeníe, ígyIegélső
sorban a nyelv kérdésével, ErrőiLigy ir: "Ami a Magyarságot i'líleti, amely-
1yd a Hmmondó élni fog" az laz alföldi TIsza melílyékí, die a: Duna-mellyé-
kível és Errdélyive~ elegyedetrt Iészen", mert ,,'m<l!gamagán mi:nd eggyífk
igen szük és azoknak a slÜ!kJfé~edolgoknak a megírattatására, me1'llyek iltt
elő forduílnaík nem elégséges," Külön gondot okozott a helyesírás !kérdése
ils, hisz "az erárut még semmi közönségesen bévett szokás vagy szabás
nincsen."

A nehéz, álbllandóan megfeszűtett mamlea - hetenként kétszer jeLent meg
egy-e,gy szám - ,a sok harc, majd részvétlenség fe]6rö~ltélk erej ért és az
amúgy sem kiegyensúlyozott egyérniség kedvét elvették a további szerkesz-
téstől. 1782 végén átadja a szerkesztöséget és 83-ban e!ltl'oglalja az újjáéledt
gyári egyházközség lelkipásetort tisztét. 34 év és 7 hónap szünetelés után
Ő 1lar,tja az első evangélikus, Istentrszteletot Győrberi.

Nagy egyénisége és roppamt művel'tsége elkJkor már közismert, í,gy
1785-belll a pesti gyülekezet hívja meg báró Podmaniczky József ajám-
határa, de nem tud megegyezni a pesti ,gyüliekezettel, sőt Győrben is nézet-
eltérések vannak ... A Icövctkező évben ő az egyik szuperímtendcns jelölt,
de inem őt választják meg, Lgy az efölöttí él!kesevedésle mratt törésre kerül
a dolog saját' gyülekezetével is. Hogy mi Lehetett az oík, amra talán
Kazinczy egyik levele vet fényt: "Ráthn,a:k kézírásanm ~özöt eggy rliuO,ajdO'l1
kezeivel írt levele áiíl. A Luth. templom ojtárjaí, gyertyái elllen harcol."
A Hirrnondóbam o~y toleráns Rát az egyház belső kérdéseiben tehát mégis
vallási szenvedéülyel lép fö~!

A szakítás fájdalmát buzgó tudornáoyos tevékenységgel ígyckszik enyhí-
tena, magvar-német-latin nyelvű szótárt szerkeset és szeretme ki adrii
3 kötetben, Az előfizetési fellhívás aZOII1bannem Iel visszhangra, így ez
a nagyhorderejű kezdeményezés megbukott. Családi nehézségek tetézték
ezt a G\:eserüséget. Felesége korán elhunyt, majd szereteét Zenóbía iLáll1'Ylais
meghalt, így egyre inkább búskomorság vett rajta erőt. Újlabb kezde-
rnényezését: imádságos könyvét nők szárnára sem tudta befej ezmá, csak
az első rész jelenhetett meg, melynek címe: "Keres,z,tyény Fehjér népnek
Való Imádságos Könyv, Első Daeabja. Gyermelkekre és nevendék Leány-
kákra tartozandó. (1788.)" A következő évben: a győrí gyülekezet ismét
visszahívja egyko:r:i papját, aJki hűségesen gondozza nyáját, de a régi
aktívitása már hiányzik, 'kedélye nem nyeri vissza egykori derűjét,
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Dr. Gyapay Gábor

Nehéz öregkorának 1810. februác ö-én vetett véget a halál. Halálának
híre a kootársakbóh a megdöbbent eldsmerésrt váltotta ki. Kazinczy sorai
a legmegrázóbbak: "A magyar nyelv és műveltség gyarapodásáea nézve
Pázmány és Szencí Mosnár Albert kora óta egy hazafi sem !tett többet,
mírrt ő a Magyar Hírmondó ál'bail. Áldott legyen. emlékezete a jó hazafinak
és világosság fiának." .

Lehet, hogy Kazinczy a kertárs buzgalmával túűbecsülte Rát Mátyás
jelentőséget, de mí vsajnos egészen bízonyosan az elílerikező végletbe
estünk. Neve alig ismert, egyénisége elmosódott az utódok előtt, pedig
ő a "viJáglosság fia" nagy tisztelietet érdemel az egész magyarság részéről,
de !k,Ü'llöTIÖS€lJ1 mímden evangélűkus részéről.

A .ermészetbarát
Luther

A wittenbergi "fekete kolostor" elhanyagolt, ·omladozó épületébe
1525. június 13-ával új élet kö}tözött. A választófejedelem szabad
rendelkeZJésére bocsátotta a kolostort, annak évek óta dudvával,
qazzai elburjánzott kertjét a Bora KataUnnal házasságra lépő Luther-
nek. A "ház úrnője" teljes felhatalmazást kapott férjétől, hogy ren- .
delkezzék az épülettel és annak tartozékaival tetszése szerint. Kata
asszony kioiil-beiiú alapos javítást végeztetett az; épületen és nem
restelte a városi tanácsot sem figyelmeztetni arra, hogy a reformáció
nagy munkásának lakásához méltó anyagi támogatást nyújtson.

Amíg Luther az evangélium ügyében fáradhatatlanul dolgozott, írt
és prédikált, levelezésével és tanácsadásával százolekal. volt kapcso-
latban, addig Bora Katalin csodálatos adottsággal hozta rendbe a
kolostort. A volt barátceluikat alkalmas diákszáHókká alakította, az
épületet kimeszeitette és az elhanyagolt kert pompás virágaival,
virágzó gyümölcsfáival mintha csak kicse1'éIődött volna. Az udvaron
szárnyasjószág, a tető felett turbékoló galambok, a sertésólban sival-
kodó malacokra pedig a kis Tölpd kutya vakkantott mérgesen.

A hajnaU szürkületben, amikor Luther és a háziszemélyzet még
békésen szunnyadozott, Kata asszony má7' lent járt a virágoskertben,
A friss veteményeken és virágokon még ott gyöngyözött a I}armat.
MegáHt egy pillanatra, aztán letépett pár szál virágot, felsietett férjé-
nek emeleti dolgozószobájába s mikorra Luther a ház népénE.'k tartott
reggeli könyörgés után felkereste munkahelyét, asztalán ott pompá-
zott az a virágcsokor, amely asszonyának figyelmes gondoskodására

/emlékeztette. - Kolosiori magányában gyakran szomorú levertség
nehezedett Luther kedélyére. De most körülötte is, benne is meg-
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változott minden. ATcán vidámság tük1"öződött, egyemsege, belső
kedélyállapota a nyugodt, k.iegyensúlyozott élet vonásait mutatta.
Ezt a nagy vá:ltoZJásta kOTánkelő, énekszóval munkálkodó Bora Kata-
lin idézte elő Luther életében. Baráti kÖTben később így nyilatkozott:
,Bom Katalin a wittenbeTgi hajnalcsillag." Ezt úgy éTtelmezte, hogy
amiként a hajnalcsillag a felkelő nap előtt jáT, úgy az ő Katája is
máT kxrrán. Teggel az első eJ. házban, aki munkám indul.

A ház úTnője hamaTosan felismeTte azt a nagy feladatot, amit Isten
bízott Teá, hogy gondját viselje annak a féTfiúnak, aki egy éhező
világnak szegi a lelki kenyeTet. Tudta, hogy élettársának egyedül-
álló elhivatottságával milyen súlyos harcok és lelki küzdelmek jáTnak
együtt. - Tudta, hogy el kell vonnia őt a küzdelmes élet porondjáTól
a természet szabad 'ölébe, ahol a lelke megnyugszik és új erőt nyer
fl további munkára. Kezdetben csak hosszú unszolásm, de később
máT önként és egyre gyakmbban .iárta végig a kertet és órákon át
tudott: elgondolkodni Isten teremtő hatalmának csodás szépségein.
A természet nagy templomában~ is meglátta mindenütt Isten keze-
nyomát. - Az udvaron áthaladva ott sétálgatott egy peckes ·páva.
Luther szellemes mondásban örökítette meg vele kapcsolatos mE-g-
figyelését: "Der Pjau. hat Engels Gewan und Diebes Gang und Teu-
fels Gesang! A pávának angyali a ruhája, tolvaj a járása és ördögi
az éneke." A kedben sétálva Luther megtanult mosolyogni és boldog
csodálkozással hangoztatta: Isten milyen gazdag a teremtés művé-
szetében!

MegismeTte a Teremiot, aki bepillantást engE-d a halandónak nagy
természeti műhely titkaiba és észrevette Isten életformáló, minden
parányi teremtményét magához ölelő nagy szerezetér. Aztán találó
képekben és hasonlatokban mutathatott reá a világra, a benne élő
és Isten javaival gyakran visszaélő, hálátlan emberre.

ÉTdE-okelte a baromfitenyésztés. Csodálkozott a kiscsibék gyors
növekedésén. "Ha az ember egy kis csirkét, amely ebben az órában
bújt ki a tojásból, megint vissza akarna tenni a tojáshéj ba, már nem
férne bele, milyen szép renddel megy végbe a dolog aszárnyasoknál.
A tyúk gondosan leralcia tojásait a fészekbe, Táül, - és egyszeTTe
kikandikálnak a kis csirkejiokdk: Nézz csak meg egy ilyen kis csibét,
hogy rejtőzhetik ez a tojishéjban! Ha soha nem láttunk volna még
ilyen tojást és Indiából hoznának egyet, mindnyájan elcsodálkoznánk
és megdöbbenénk rajta. Semmiféle filozófus, vagy tucfós természet-
ismerő nem adhatja biztos magyarázatát, hogy mi tÖTténik ezekkel
a teremtményekkel és hogyan jönnek létre. Csak Mózes mondja meg,
amikoT így szól: Isten szólott és meglett!"

Gyökeres átalakító hatással volt Lutherre, amikor hitvese beve-
zette őt aléleknemesítő kertészeti mesterségekbe is. Elgondolkoz-
tatta, hogy mire képes a gyenge női kéz. Ahol még nem Tégen átha-
tolhatatlan bozót ieriitt el és a haszontalan gyom mindent ellepett,
ott most ékes rend honolt. Szabályos sorokoasi különféle konyhakerti
ceteménuek sorakoztak. Eeleeéqe wnezolására ő maga is gyakran irt
leveleket kertészeti ügyekben. Különféle helyekről hozatott vető-
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magvakat. Nürnbergből Link Vencel barátjától kért kerti magvakat,
Erfurtból pedig retket szerzett, MikO7'az új kút is elkészült, 1526-ban
örömmel hívja barátját, Spalatin udvari lelkészt: "Kertet ültettem,
kutat ásattam, mind a kettő szerencsésen sikerült. Jöve'l és liliommal,
meg rózsával koszorúzunk meg."

Egy Baumgart Henrik nevű volt kolostor barát útmutatása nyomán
új dolgokkal ismerkedett meg a tcertéezkedb Luther. Virágok, fehér
liliomok szegélyezték a kerti utakat, színes rózsák köszöntötték fL

belépőt. Fiatal gyümölcsfák bimbóztak nagy termő igéretekkel.
A cserjék és magasabb fák ágai között rejtett madárfészkek húzód-
tak meg. Luther itt érezte magát igazán boldognak és két világ kerté-
szeként gyomlált és plántált, A természet kimeríthetetlen szépségei
újból és újból megragadták fogékony lelkét. Nagyon szerette a virá-
gokat. Elmerengve tudott bennük gyönyörködni, megszemélyesítette
őket és beszéloetett velük. Gyakran virágot tűzött ki ruhájára.

Amíg áhitatos érzésekkel járt a természet nagy templomában,
teológiai gondolatai ide is követték. "A virágok a mi tanítómeste-
reink lehetnek. Itt áll a kis virág, ho.gy lássuk. Kopogtat és szól:
Ha te mindjárt az egész világ díszét magadra öltenéd is, mégsem
lehetnél velem egyenlő, aki itt állok s nincsenek gondjaim, hogy
honnan veszem a pompámat, nem is törődöm vele, csak itt állok
és hozzá sem adok semmit!"

Leszakít egy rózsát, tenyerén ringatja, csodálatos felépítéSE' újból
alkalmat nyújt a Teremtő dicsőítésére. Egészen betelik szépségével
"Istennek e szép és pompás teremtményével" és így szól: "Ha egy
ember képes volna arra, hogy egyetlen rózsát csináljon, egy országot
kellene néki ajándékoztni, De az Isten megszámlálhatatlan sok aján-
dékát nem becsülik. Mert megszokták őket és naponként dolguk van
velük, azért nem igen törődnek ezzel az emberek. Azt hiszik, minden-
nek így kell lennie és minden természetesen, magától megy végbe.
Isten sok szép alkotásával hányszor visszaél az ember, mint amikor
a tehén, vagy más oktalan állat lábbal tipo1'ja a legszebb és legérté-
kesebb virágokat és liliomokat."

Kerti sétáin szerzett tapasztalatait baráti körben fejtette ki. A leg-
kisebb virágocskában is meg kellene látnunk és fontolnunk Isten
mindenhatóságát, bölcsességét és jóságát. Mert valóban ki tudná azt
megmagyarázni, hogy miként teremt Isten a száraz földből olyan
szépszínű és kedves illatú, sokféle virágocskát, amelyet sem egy festő,
sem egy oequés» nem tudna így megcsinálni. Hiszen Isten zöld, sárga,
piros, kék és mindenféle színt elő tud hozni a földből. Mi pedig Isten
teremtményeivel értelem nélkül élünk, sőt vissza is élünk velük."

Milyen, kedvvel tudott Luther dolgozni a virágoktól pompázó kert-
ben. Gyomlált, ásott és kapált, Gyümölcs- és rózsafákat ültetett és
oltogatott. Istennek csodaműve az, "hogy az egész törzs ahhoz a
kicsiny hajtás hoz és szemecskéhez igazodik, holott azt várhatnók,
hogya szemecske igazodik a törzshöz." Gyakran órákon át dmeren-
gett a kert gyümölcsfái között. Mennyi megpróbáltatást kell nekik is
kiállaniok, mint a jó keresztyén embernek: viharokat, jégesőt, her-

82



nyókat. És a fának mégis ki kell tartania és gyümölcsöt kell teremnie.
"Minden, még a legparányibb teremtményen s annak tagjaiban is
tükröződni látjuk nyiltan Isten mindenhatóságát és nagy csodatetteit.
De melyik ember az, ha még oly hatalmas, bölcs és szent is, aki egy
fügéből egy fügefát, vagy egy másik fügét tudna csinálni? Vagy e9Y
cseresznyemagból egy másikat, esetleg egy cseresznyefát teremt-
hetne? Vagy ki tudhatná, hogy Isten miként teremt, növeszt és tart
fenn mindeneket?" A fejlődés folyamatán is elgondolkozott: "Ki
figyelhette meg és mondhatta el valaha, miképen történik, hogy a
fából ~inő egy leoelecske, vagy egy magocskából miként lesz a gyö-
kér, vagy miként lesz a magból és fából virágzás útján cseresznye?"

A zörgő falevél eszébe juttatja a nyugodt és a tisztátalan lelki-
ismeretű embert. "A vidám embert megörvendezteti egy kis fácska,
egy szép virágocska, vagy bokracska. Ha azonban szomorú, akkor
egy fát sem tud jó szemmel nézni. A zizegő falevélnek nincsen szarva.
Mikor hallottátok, hogy egy zörgő faltvél oaiakinek: fejét bezueia,
vagy megütötte volna? Mindamellett az istentelen ettől is megijed."

Mathesius, egyik kedves tanítványa jegyezte fel, hogy egyszer
tavasszal együtt ült Lutherrel a kertben. Felettiik tiszta az ég, friss
a levegő, körülöttük virágzó, illatos a zöld, felettük madarak énekel-
tek. Luther pedig így szólt: " Ha a bűn megszünne,. szívesen és örökre
megelégednén~ egy ilyern paradicsommal."

A nappal fárasztó, terhes munkája után Kata asszonnyal esténként
a kert padján ülve hallgatták a fülemüle csattogó é.nekét. Közelükben
az Elbe folydogált, körülöttük békesség, szívükben boldogság. "Ha
a fülemüle énekét hallod, úgy a legékesebb prédikátort hallgatod,
aki erre az evangéliumra figyelmeztet: Máté 6:26, nem üres, tarta-
lomnélküli szavakkal, hanem élő ceelekeáettei és példaadással, mert
ő egész éjszakán át énekel, szinte halálra csattagja magát." Mikór
E,bbe a kedves hangulatba az elbeparti békák. belekuruttyoltak,
azt mondotta, hogy így van ez a világban is, ahol Krisztus hangját

.túlkiabálja Dr. Eck és Cohliius lármája.
A madárvilág nagyon sok gondolatot és hasonlatot ébresztett

benne. Elnézte a fészeképítés művészetét. A. kis madárkák tojást
raknak: és megértőleg viselnek egymásra gondot. Itt erősödik benne
a mennyei Atyába vetett hitt', aki az ég madarait táplálja. "A ma-
dárka sem nem szánt, sem nem arat, még is éhen kellene vesznie,
ha nem repülne eledel után és nem keresne. Hogy azonban táplálékot
talál, nem az ő munkájának az eredménye, hanemi Isten jósága. Mert
ki tette oda az eleséget, hogy megtalálja?" .

Kertjében észrevette, hogy a fészekrakó madárka félénkké lett,
mert sokan jártak-ktUek fész,ke közelében. A madárka nem mert
visszatérni. Megszólította: ,;Oh! Kedves madárkám! Ne szökjél meg!
Hiszen szívemből javadat kívánom, csak el tudnád nekem hinni.
Mi is így nem akarunk hinni és bízni a mi Urunkban, Istenünkben,
aki pedig mindig javunkat akarja és munkálja. Hiszen nem akar
elpusztítani minket, aki Fiát adta érettünk." A szabadban tanyázó
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madarakról is a mennyei Atya gondoskodik. "Senki sem számíthat ja
ki, mennyit költ lsten csak arra, hogy az ég madarait eltartsa, még
azokat is, amelyek semmi hasznot nem hajtanak. Én azt hiszem,
hogy csak aJ verebek táplálása is többe kerül, egy év alatt, mint
amennyi évi jövedelmI'.' va,n Franciaország királyának. Hát még a
többiről mit mondjunk? Franciaország királya teljes vagyonával.
kamataiuai és járadékaival nem lenne képes megfizetni, ami csupán
a verebekre lesz költve, mit szóljak még a többi madarakról, mint
a hollók, csókák, varjak, csizek, stiglicek, pintyek és hasonlók táplá-
lékáról? Ha lsten a madarakat ily gazdagon és bőségesen táplálja,
melyik ember eshetne kétségbe, hogy lsten őt el nt' látná élelemmel;
táplálékkal, fedéllel és minden szükségessel?"

"Itt repkednek szemünk előtt a madárkák és szinte szeretnénk
a kalapunkat előttük levenni s így szólni: Szereteit Doktor Uram!
Be kell vallanom, nem renddkezem a te művészeteddeL Te gondok
nélkül aluszoti át az éjszakát fészkedben. Reggel ismét felkelsz,
vidám és jókedvű vagy, leülsz egy ágaeskára és énekelsz, Istennek
magasztalást és köszönetet mondasz, azután megkeresed és meg-
találod eiedeledet:"

A madarak sz!eméről eszébe jutnak az emberek, akik látván nem
látnak. "A szem a legfelségesebb ajándék, amit az élő lénYt'k kaptak.
A kis madaraknak van a legvilágosabb szemük, mintha csillagocska
volna. Meglátják már messziről a ~egyet. De az ilyen mindennapi
adományokat mi nem ismerjük feL Fajankók vagyunk. Hanem majd
rt következő életben mindent megismerünk. Akkor aztán magunk is
alkotunk ilyen szép, világosszemű madárkákat."

A pusztító eqerelcnek: és gyümölcsdézsmáló verebeknek nem nagy
barátja lehetett Luther. Mikor gyermekei egyszer verebet fogtak,
így nyilatkozott: "Te kövér, csuklyás franciskánus, nagyon kárté-
kony madár vagyI" - A fecskéket viszont a "fecsegő prédikátorok"-
hoz hasonlítja, "akik fehér ruhát s a felett fekete csuklyát viselnek."
A kártékony varjakat pedig bizonyára maga az ördög irányította
kertjébe. Kegyes gondolkozásával ugyanis minden jót Istentől s min-
den gonoszt az ördögtől ertdőnek tartott. .

Kata asszony a méhészkedéshez is értett. Luther megállt a mén-
kasok: melleit s megcsodálta a kis bogárkák fáradhatatlan szorgal-
mát és rendtartását. "Milyen kényes áűatkák, nem türhetnek semmi-
féle bűzt s olyan tiszta munkát végeznekI" Befogott egy méhrajt,
amely a kasból elkísérte a királynőjét a fa ágára és ilyen gondolata
támadt: "Mily csodálatosak lsten művei. Ime, itt van az egyháznak
képe. A fulánk nélküli királynő jelképezi Krisztust, aki magához
gyűjti hiveit, hogy rajta csüngjenek. De hogyha oda van a királynő,
elpusztul az egész raj. Igy az egyház is Krisztus nélküL"

Amikor feltekint az égre, eiqcauiotkozik: a csillagok pályáján.
f,lz üstö kös ilyen benyomást tett reá: "Büszke csillag ez, elfoglalja
az egész eget s úgy viselkedik, mintha ő volna egymaga, olyan a ter-
mészete és magatartása, mint az eretnekeké, akik épp úgy biiszkéi-
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kednek mások felett s azt hiszik, hogy ők, az eszetlenek, értenek
a dolgokhoz." - Más alkalommal pedig így szólt: "Ha az Úristen ezt
a mulandó, ideigvaló országot, tudni 'illik az Eget és a földe't és min-
dent, ami benne van, ilyen szépnek teremtette, mennyivel szebbé
teszi akkor a:iJta romolhatatlan, ö1·ökkévaló országot!"

ELgondolkodik Luther akkor is, mikor a pillangót látja repkedni
a virágok körül, amely a he.rnyó és bábállapotból szárnyakkal indul
a világba!

A kertészkedés örömeit Luther mindvégig megőrizte, bár egyre
tornyosuló munkája miatt mind kevesebb ideje maradt a kertész-
kedésre. At kellett engednie később e kedve« munkafe1·et a witten-
bergi hajnalcsillagnak, a házi kertésznőnek. Pedig úgy szerette ezt
a foglalkozást, hogy a pestisjárvány idején azt írta Link barátjának,
ha életben marad, talán még kertész lesz belőle. Irodalmi harcai
között mindig itt újult meg, innen kapott új erőt. Ugyancsak fenti
barátjának írta: "Ha a Sátán dühöng ellenem, nevetek rajta és a
kerteket, a Teremtő áldásait s;jemlélem és élvezem, Ot magasztalva!-"

Így lett a mi 'nagy Lutherünk Bora Katalin hűséges irányításával.
Istennek nagy kertésze, aki a természet ölén is megtalálta az Úrban
való örömöt és békességet! '

Palotay Gyula
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140 éve halt meg Tessedik Sámuel,
a falu papja

Tessedik Sámuelnek, a fiatal evangélikus lelkésznek a szívét mély kese-
rűség hatotta át, amikor a 18. századi jobbágyfalvak szegénységét és elma-
mdottságát látta. Mikor meghívták Szarvas ra evangélikus lelkésznek, azt
várta, hogy megtalálja a költők által oly elragadó színekkel festett falusi
élet szépségét - és helyette babonaságot, ferde vallási nézeteket, nyomort
és szegénységet talált. Keserűségét csak fokozta az a gondolata, hogy a
gazdagon megáldott földből sokkal többet lehetne kihozni, sokkal nagyobb
lehetőségek nyílnanak a parasztság számára, ha fejlettebb mezőgazdaságí
módszereket .használna, 'I'essedíik v:iJlágos~nillátna,hogy kik azok, akik. ret-
tegtek a parasztok felvilágosításától és tudatosan hagyták vergődni a
parasztságot tudatlanságában és elmaradottságában. A feudális társad a··
lom csak szellemi tunyasággal tudta a parasztságot jobbágy állapotában
megtartaní.

Tessedik bátran fogott hozzá az elmaradottságot és szellemi sötétséget
terjesztő falusi babonák [etszámoiáeánoz. Volt pásztor, aki azt mondta:
"Ha az én marhám hullott állatokkal borított mezőn jár és legel, semmi
baja sem Iesz; ha Isten úgy aikall'lja.H~ pedig Isten akaratáoól meg kel.l
döglenie, akkor semmiféle rendelet és előírás nem mentheti meg." Volt
paraszt, aki nem volt hajlandó földjét helyesen művelni, mert azt val-
lotta, hogy az Isten őt eltartja kenyérrel, ha pedig a föld mégsem teremne,
akkor ,a:z,tIsten akarja" Iegyer» úgy, arndma alkiaIrj~.Eirtre aiZItvá1asiZidlta
Tessedik: "Mi .volt itt az Isten akarata? Hát betöltöd-é azzal az Isten
akaratját, ha földedet rosszul műveled és gabona helyett konkolyt aratsz?"
Ugyanez az esete annak a betegnek, aki az orvosi segítséget utasította
vissza azzal, hogy őt az Isten úgy is megsegíti, ha őbenne bízik, és orvos
nélkül is meggyógyítja őt. "Mi más ez, mint bálványozás" - fakad ki
Tessedik. .

Mások azt mondták, hogyaTessedik által bevezetett talajjavítás és
trágyázás istenkísértés, mert az új módszerekkel és a többszöri szántással
Istent gaa:dxL!J(libb.terméshiOzamra akarjá,k 'lOOnyszeríteni. Tessedik saját
földjének a legkorszerűbb mezőgazdasági 'technika szerinti művelésével
bizonyította be a babonás előítéletek kártékonyságát. A ráolvasással,
varázslással, kuruzslással szemben kora orvostudományához utasította
a betegeket: ,,0 ember! ismerd meg, mire vagy képes!" - mondotta
hiveinek. - Másutt pedig a tudomány lehetőségeinek jobb kihasználására
így biztatta paraszthiveit: "Igyekezzetek ti halandók jobbítani állapoto to-
kat s vegyétek hasznát annak, amit a tudomány feltalált s a mit a termé-
szet nyújt nektek."

Tessedik állandóan kereste falusi szolgálata végzésének lehető legjobb
formáit és módszereit. Eredményeit azzal a szándékkal írta le paptársai
számára, hogy ők is követhessék ezt az utat. Leírta, hogy mennyit harcolt
a rossz előítéletekkel, a ferde vallási fogalmakkal, amelyek a lélekben
sötétséget és zavaró lelki nyomorúságot okoznak a paraszt egész életfoly-
tatásában. Minden eszközt megragadott, hogy seqitseti a falu népén, s úgy
látta, hogyaleghasznosabb, ha a cselekvő vallásosságot, a gyakorlati
keresztyenséget hirdeti.

Az igazi istentiszteletet és vallásosságot így látja Tessedik: "Senki I

magával el ne hitesse, hogy az ájtatosságoknak gyakorlásában álljon az
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egész isten-tisztelet, mellyel ő az Istennek tartozik, tehát véle világosan
meg kell esmértetni, hogy tsak az Istennek akaratja s parancsolatja' sze-
rént, az étetnek haszonra' va~ó fordításában áUjcm a va~óságos isteniisz-
telet," Másutt kimondja, hogy a paraszt a természeti dolqok: nagyobb
ismerete né~kü~ még jobb keresztyén sem lehet, mert istenhite nagyrészt
tudatlansága miatt siklik ki a babona irányában. Ha jobban ismerik a
természet törvényeit, akkor jobban tudnak előre haladni Istennek a ter-
mészet legyőzésére biztató parancsa teljesítésében. (1. Móz. 1, 28.) "Ter-
jesszétek - írja paptársai nak - az Isten természetben rejlő adományai-
nak jobb felhasználását, mert az igazi istentisztelet Isten adományainak
okos, tevékeny, jókedvű felhasználásában áll." Tessedik szerint tehát
ebben a cselekvő vallásosságban kell élnie a keresztyén embernek, amely-
ben a hit naponként megtermi a jó munka gyümölcseit.

Amit Tessetiik: tanított, azt éllte! is. Papi kentje messze földön híres volt
kiváló termékeiről. Szoros kapcsolatot tartott fenn a leghaladottabb kül-
földi mezőgazdasági szakemberekkel, akiknek a segítségével olyan új
növényfajtákat honosított meg az Alföldön, mint amilyenek pl. a lucerna,
vagy az aűcácia. Az ailfőbdiutcák akácfasorai, a faLusi aIb'lIa:kolkmuskátlíjaí,
a földek lucernatáblái, mind azt hirdetik, hogy Tessedik kitörölhetetlen
emléket hagyott maga után a magyar tájon. Ug.yanakkor [elismerte az
iparosítás jelentőségét is. A szarvasiakat feleségével és legidősebb leányá-
val selyernkészí tésre, vászon és szövet előállítására tanította. Ez egészen
úttörő vállalkozás volt, -ismeretlenek voltak a gyárak, "fabrikák" a magyar
falvakban, hiszen a bécsi udvarnak az volt a törekvése, hogy az iparból
eredő hasznot az osztrák gyárak számára kösse le.

A nép jólétéért folytatott nagyarányú küzdelme mellett buzgón gyako-
rolta, hivei üdvésségéért végzett munkáriát. Az 1798-i püsp~ki látogatás
21 füzetnyi szóról-szóra kidolgozott egyházi beszédéről és 5 füzet egyéb
alkalmi beszédrőlI tud. Ebből; is lehet látni, menriyire alaptalamok voltak
azok a későbbi vádak, hogy gazdasági tevékenysége miatt lelkészi szolgá-
latát elhanyagolja. Ma már csak egyik tanítója által készített prédikáció-
kivonatok vannak meg, főleg 1796-1801. évekből való prédikációk közül.
Prédikáló tevékenységének irányáról A Paraszt Ember círnű könyvében
ad tájékoztatást, amelyben beszédeinek tárgyait sorolja fel. Ezek a felvi-
lágosodott józanságot, ésszerűséget, gyakorlatiasságot sugározzák, ame-
lyeknek célja a nép nevelése. Igy pl. beszélt hazaszeretetről, annak a
mondásnak a képtelenségéről, "hadd legyen minden, amint vagyon, mert
az ember a világot jobbá nem teheti." Gyakran beszélt a felebarát iránti
kötelességről, a szornszédok közöttí jó viszonyról, kipellengérezte a babo-
nákat, feltárta a paraszti nyomor okait, felvilágosított a betegségek okai-
ról, intette a hiveit, hogy tartózkodjanak a gorornbaságtól, szitkozódástól,
t.anította őket, hogy ne panaszkodjanak hiábavalóan az időjárás ellen,
hanem új mezőgazdaságí termelési módok bevezetés ével növeljék a ter-
méshozamukat, s ezzel anyagi jólétüket, szorgalornra, munkaszeretetre
hívta fel hallgatóit.

Mindezt a nagyarányú munkát népe jólétéért és hivei üdvösségeért úgy
végezte, hogy híres volt a szarvast paplak arról, hogy abban alszilk ki
utoljára a világosság. Hihetetlen munkabírása, nép iránti szeretete evan-
gélikus hitéből táplálkozott, amely mindig a felebarát javát keresi és
munkálja. Amit a népért tett, az fennmarad, megőrzi nevét a magyar nép
történetében. Ami tanítást egyházunknak adott, megőrizzük drága tanul-
ságként. Sírfelirata egész életművét kifejezi: " ... Nem annyira magának
VCLgyövéinek, mint inkább népe javának élIt sokáig és eqészeti ... "

Dr. Ottlyk Ernő
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1.

1910 pünkösdjén ünnepeste a hi-
vatales Magyarorseáíg es a nem
hivatalos nemzet Mikszáth Kálmán
ía-Óii.páJJyafut.ásá'l1a!k negyveriedík
évfordulóját. Nagy ünnepség volt,

akár Jókaié egykor, hónapokig tar-
tott, ahogyan Mikszáth maga gú-
nyoslan megjegyezte, mínt 'I'hurzó
püspök ula!!wda'llma. Pár napra rá
Albent fiával együtt az író eluta-
zott új képviselői kerületébe, Mára-
marosszigetre, Négy napig nyitott
gépkocsdm jár ta a havasok vüágát,
fel egészen Körösmezőig, még a
falvaleban is beszámotót tartott a
népnek. Ezen az úton meghűlt, má-
jus 24-én visszatért Budapestre,
áJgynak. dőlt s május 28-án, szom-
baton délben megha!:it. Országos és
nemzeti gyásszal remették el a Ke-
repesn temetőben,

Fél évszázad te'lJt et Mikszáth
Kálmárrr ,haITiá:llama. Ez a fél század
Míkszáth esetében nem egyszerű
évforduló, hanem döntő jelentő-
ségű dátum, mert olyan író hatásá-
nJalkkűnduló pontja, Ialkia magyar
élettel és a magyar valósággal min-
den más Í!rón!k:náJ.erősebben függ
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össze. Mikszáth életében joboára
szórakoztató Iróruak uünt fe\ ha
érezték is azok, akik szórakoztak
vele, hogy olykor odacsípett nekik
ígazságosztó ostorával, Az elmúlt
ötven év megmutatta, hogy ebben
az íróban egy korszaík legnagyobb
és leghitelesebb ábrázoáóját, társa-
dalmunk megvesztegethetetlen bí-
rálóját 81 nemzeti együvétartozá-
sumk egyíík íegtísztább képvíselöiét
kelil tisetelnünk, Még ugyanaz a
nemzedék, amely 1910-ben ünne-
pelte s előtízette a Révaiék kiadá-
sában megjelerst szürke-aramy kö-
tésű Míkszáth-sorozatot, 'az a nem-
zedék, mely temette s az első világ-
háborúig díványon fekve olvasta
s továbbfűzte élőszóval a meséít,
még ugyanaz a nemzedék 1918 után
a szétvetett ország horpadásaiból
nézelödve ;' megdöbbenve észlelte,
hogy Míkszáth Kádmán nagy mű-
vei ben bűnbeesésünket írta meg
s eleve 'kérlelte a nemzetet, hogy
térjen az OIkOS:Slágútjára, amely az
étet útja egyúttal.

Azóta 'a!l idő, a nagy tanító mes-
ter, ka ted rára emelte Míkszáth
Kálmánt, oa magyar realizmus nagy
mesterét, aki a [legtöbb szépet fu
igazat írta meg a Kárpátok kereté-
ben éM emberekről. Hatása azért
terjed éppen ezen a vidéken, nem-
csak a magyar nyelv területen, ha-
nem a szomszéd népek nyelvi do-
miniumán is. Fordítják és kiadják
Mikszáth Kálmán művei.t caz egész
világon, Nyugaton és Keleten is, mi
mégis úgy érezzük, deruaza és
szomszédannknál sajátos helye van
nunden jebentős művének.; külde-
tése is van rnűvészí szépségei mel-
lett. Ahogy ötven esztendő óta
megáJJJhJaltatlanhullámokban futnak
f'elémlk 'a Míkszáth-kötetek s a beoő-
lük fOll"má1Jtszínművek és filrnek,
ez az író tanításénak átvétele. Mi
már tudjuk, hogy Míkszáth nem



volt romantikus. Varu még tanulni-
valónk az ő életművében, Amit
Mukszáth egylror Petőfuő1 űrt, hogy
tud!ni.ilJl:iJk,,Mi már csak meghaiolmd
tudunk Előtte. Pedig fö1ágalSik:odJni
kehlene ltudJnunk, hogy jobban iLáIS.>-
suk és hozzá ik'ö0e1ebb Iehessünk"
- érvényes ő reá magára.

2.

Mikszáth Kálmán 1847. január
16-án született a Nógrád megy ei
Szklabonyán, melyet 1910-1919 kö-
zött Mikszáthfalvának is hívtak.
Édesapja, Mikszáth János, ugyan-
olyan árendás mészáros és kocsmá-
ros volt, mint Petőfi apja. Neme-
sek voltak, de csak úgy, mint
Arany János szülei, "kutyabőrünk
megvolt. de hibás volt dátuma",
írta erről szelíd öngúnnyal Arany.
Zsúpfödeles házuk a többitől csak
egy zsindelyszegéllyel különbözött,
ez a sornyi szegély jelképezte az
úriságot a Mikszáth-porta számára.
A Szklabonyán született gyermeket
már másnap a szomszéd Nagykür-
tösön megkeresztelték, mivel Szkla-
bonyán nem volt evangélikus temp-
lom. A család ugyanis evangélikus
volt. Sőt Mikszáth Kálmán szép-
apja, dédapja és ükapja mind
evangélikus papok voltak, külföl-
det járt, művelt lelkészek, akik ta-
nulmányaikat mind Wittenbergben
végezték, Sárosban, Nógrádban és
Gömörben lelkészkedtek. Az író
édesanyja Veres Mária volt, a
szomszéd Ebecken lakó Veres Gás-
pár leánya. Veresék is ugyanolyan
szegény kurtanemesek voltak, mint
Mikszáthék.

A szülőföld ugyanolyan fontos
szerepet játszik Mikszáth Kálmán
életében és életművében, mint min-
den nagy elbeszélő írónál. A palóc-
vidék ez, a rnagyar-e-szlovák nyelv-
határ itt fut végig, mint a Kürtös-
patak, amelynek puha csobogásat
oly szeretettel hallgatta a kisfiú.
Ez a vidék Mikszáth szívéhez nőtt.
Ha csak tehette, haláláig, vissza-
visszatért ide, nyári sétára, pihenő-

be, tűnődésre. Amikor írt, a termé-
szet képét innen vette. Ha megpil-
lantott egy fenyőfát, eszébe jutott
a nógrádi táj. Itt járt Mikszáth
Kálmán elemi iskolába, itt éne-
kelt a falusi gyerekekkel együtt.
Ebeckre nagyanyjához a vakáció-
ban került. Ez az anyai nagyanya
volt az író első és döntő jelentőségű
mesefája. Ami mesét, történetet,
nótát összeszedett a falusi parasz-
toktól, mind elmondta unokájának.
A fiúcska nehezen aludt el, mesé-
vel altatta a jó nagymama. Ha sej-
tette volna, hogy amit ő suttogott.
azt a fiú továbbsuttogja majd az
egész világnak.

A gimnázium első hat osztályát
Rimaszombatban végezte a fiú, az
utolsó két esztendőt pedig Selmec-
bányán. Tehetsége már a középis-
kolai önképzőkörben kezdett kibon-
takozni. Érettségi után beiratkozott
a jogra a budapesti egyetemen, de
hamar otthagyta, elment megyei
tisztviselőnek szülőföldjére, majd
.Balassagyarrna ton dolgozott egy
ügyvéd irodájában. Nem ízlett neki
a hivatalnokoskodás, hamarosan
faképnél is hagyta. Író akart lenni,
szabadon alkotó ember. Minden
erejével erre törekedett. Balassa-
gyarmaton regényes módon meg-
szerette s feleségül is vette főnöké-
nek, Mauks Mátyás főszolga bíró-
nak leányát, Mauks Ilonát, egy
művelt, okos, tiszta lelket, aki való-
ban méltó volt arra, hogya nagy
író felesége legyen. Titokban es-
küdtek meg Pesten s ott is marad-
tak. Mikszáth bízott tehetségében,
szorgalrnasan írta elbeszéléseit,
maga adta ki könyveit, mert nem
talált kiadót. De siker helyett a'
szegénység állott a fiatal házaspár
mellé kísérőül. Már fullasztották
az adósságok, a hitelezők 'elvették
bútoraikat. A tisztességes férfi nem
talált más kiutat: megkérte felesé-
gét, váljanak el, hisz nem tudja
biztosítani számára az életet. Szo-
morúan, de barátságosan elváltak.
Mikszáth már rongyes ruhában járt
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akkor. Szülői örökségét is elvitték
a hitelezők.

Mégse ment hivatalnoknak. El-
ment Szegedre újságírónak. S on-
nan küldte fel elbeszéléseit Pestre.
1878-ban tűnik fel Szegeden, 1880-
ban már visszatér Pestre. Novellái
előtt levett kalappal áll Fl kritika
s az olvasó. Sikert sikerre arat, a
Pesti Hírlap szerkesztőjévé válik.
A tót atyafiak és a Jó palóc ok círnű
köteteí országossá teszik nevét.
Nem apad el az anyagi érvényesü-
lés sem. Mi sem mutatja Mikszáth
Kálmán emberi becsületességét,
mint az, hogy ekkor újra megkéri
Mauks Ilona kezét. Az új házasság
a zavartalan boldogságót s a töké-
letes alkotási lehetőséget hozta
meg Mikszáthnak. Életében ezentúl
csak kis fiának, Jánoskának, halála
mutat drámai vonásra. Felejthetet-
len elbeszélésben örökítette meg a
fiát. Ez az elbeszélés, A ló, a bá-
rányka és a nyúl, a világirodalom
egyik remeke. Két másik fia fel-
nőtt, s tehetséges írástudókká vál-
tak ők is. .

A liberális Tisza-korszakban úgy
érvényesült, hogy megtartotta ma-
gát minden politikai sötétség
közben és ellen. Mint az olaj,
úgy úszott a közéleti vizeken, nem
keveredett el velük, csak együtt
volt Tisza Kálmánékkal. Együtt
volt velük a szabadelvű pártban,
majd a munkáspártban, ott volt
Tisza Kálmán és Jókai hires ta-
rokkpartijain a pártklubban, s ott
volt velük az országgyűlésen, mint
a képviselőház tagja. Mert ezt a
szerepet is megkapta, holott nem
kereste. Mindenki tudja, aki elol-
vasott néhány Mikszáth-könyvet,
hogy az írónak kritikai véleménye
volt saját koráról és kortársai ról.
·Ezt a véleményét nem rejtette véka
alá. Olyan művésze lett az írásnak,
hogy legsújtóbb bírálatát is közöl-
ték, csak utána vették észre, hogy
a tréfa mögött gyilkos gúny lap-
pang.

A nemzeti függetlenség és a ma-
gyar kultúra szolgálata vitte Mik-
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száth Kálmánt a közéleti vizekre.
Nagy hatással volt kortársaira par-
lamenti karcolataival, újságírói
közbeszólásaival, a napi esemé-
nyekhez fűzött megjegyzéseivel.
Egymás után jelentek meg elbeszé-
lés-kötetei, majd regényei, nemso-
kára már a külföld is felfigyelt a
Míkszáth-névre s fordítások vitték
szerteszét jóhírét. Mikszáth csen-
desen élt, alkotott. "Nem történt ez
alatt velünk semmi nevezetes dolog
- írta felesége később emlékiratai-
ban. - Útunkat nem árnyékolták be
mérföldes határkövek." Országszer-
te elterjedt a hír, hogy az elte re-
bélyesedő testű író lassú, körülrné-
nyes, sőt lusta ember, aki nem sze-
ret dolgozni. Ez nem igaz: Mikszáth
nemcsak lángész volt, hanem ki-
tartó és szorgalrnas ember is. Élet-
műve eléggé cáfolhatatlan bizonyí-
téka az alkotó embernek.
. Mire képzelete bejárta Magyar-
ország minden táját s tollával fel-
szántva a jelent és multat, hazánk
egész társadalmi leltárát megörökí-
tette, el is fáradt. A máramarosi
tavaszi szél azonban csak a testét
vitte el.

3.

Csak a testét - mert az író hal-
hatatlanná vált. Már életműve első
értékelői, kevéssel halála után,
megállapítottak, hogy Mikszáth
Kálmán Jókai után a legnépsze-
rűbb magyar elbeszélő. Azóta nem-
csak népszerűsége nőtt, hanem mű-
vének monumentalitása is. Vannak,
akik napsütéses idilljeit szeretik, a
falusi alakokat veszik szemügyre.
mint egy családi albumot. Vannak,
akik úgy találják, hogy Mikszáth
Swift Gulliverjeként járt itt kőz-
tűrik s szemében nagyra nőttek a
sebek és betegségek, amelyek tár-
sadalmunkat elborították. Sokan
voltak és vannak ma is, akik a
pompás adomázó hangját szeretik,
a beszélgető embert, aki a fehér
asztalnál leteszi a garast és hazai
szokás szerint beszél, beszél ebéd-



től estelig -.Nem is az a fontos, amit
mond, hanem az, 'ahogyan mondja.
A beszélő hangban gyönyörködnek
a hallgatók. Újabban evvel ellen-o
tétben csak a bátor kritikust érté-
kelik Mikszáth életrnűvéből, aki
leleplezte korát, megírta kortársait,
ítéletet tartott egyház és társada-
lom felett, elsősorban pedig kípé-
cézte az uralkodó főúri és dzsentri
osztályt. Ez mind igaz, de együtt
igaz. Mikszáth életműve kerek és
egységes képet tál' a szernlélő elé.

Nézzük csak Irói fejlődését és
műveit.

Első elbeszéléseiben szülőföldje
alakjait rajzolta meg, ahogyan ezt
főleg a Tót atyafiak és a Jó palócok
elbeszélései mutatják. Parasztokat
írt le a legegyszerűbb írói eszkö-
zökkel, de megkapó, forró ember-
séggel. Vannak e figurák közt kü-
lönc lelkek, mint a selmecbányaí·
atyafiak egyike, aki csak annyi
aranyért adja férjhez leányát,
amennyit maga a leány súlyban
nyom. A többi figura azonban
olyan különc, ami már hősiesség,
mint aminő Lapaj, a híres dudás,
vagy Olej bacsa, vagy az elvadult
Filcsik. A kis Bede Anna önfelál-
dozó testvéri szeretete, a falusi du-
dás elállító jósága, amikor egyetlen
vagyonát, a dudát, feláldozza egy
kis emberpalántáért: rnindezek
rendkívüli emberi vonások. Mik-
száthról joggal mondhatjuk, hogy
felfedezte a magyar olvasó számára
a Felvidéket s híven szülőföldje
szeretetéhez, az író szeretetét meg-
osztotta magyarole és szlovákok
közt.

Ezekben az elbeszélésekben a
völgyek csendje, a falusi emberek
békéje kissé romantikusan árad az
olvasóra, még Jókaira emlékeztető
hangulatot kapunk belőlük. De
nemsokára ezután Nemzetes urai-
mék című regénye, mely tulajdon-
képpen önálló novellakra esik szét,
már a valóságot tükrözteti. Ki ne
emlékeznék a kötet leghíresebb
alakjára, anagyerejű Mácsikra?

S a Laczkó-hadra, amely Mácsik
mögött vonul, hogy vissza szerezze
ősi jussát. A család, a nagydo-
hányú, kispipájú úrhatnám família,
csak az álmokban mohó és nagy-
erejű Mácsikkal együtt, az életben
elbukik, mert ostoba élhetetlensége
számára nincs más sors-lehetőség.
ítélet alatt áll.

E műve után nagyobb elbeszélé-
seket írt: A lohinai fű, A beszélő
köntös, A, két koldusdiák ezek,
amely elbeszélések még az első két
szülőföldi kötet vadvirágos útján
haladnak, de regényes befejezésük
ellenére rendkívül értékes és hite-
les részleteket kapunk Mikszáth
környezetrajzában és a felvidéki
táj érzékeltetéseben. Éveken át elő-
rajzanak tollából az anekdótára
felfűzött történetek, amelyekben' •
egyre inkább helyet kap a társa-
dalmi bírálat. Sőt, amit pár év
előtt még romantikusan írt meg,
most újra írja, de a realizmus hite-
lével (Ne okoskoaj, Pista c. elbe-
szélése ilyen, a dzsentrr-világ kiáb-
rándító képével). Mikor megjelenik
a szépen komponált Szent Péter
esernyője, 'a szülőföldje társadal-
mát ábrázoló regény, már nemcsak
a felvidéki furfangos és különc
emberek sorsát kapjuk benne, ha-
nem a hiedelem és babona kacag-
tató leleplez€sét -is egy bájos .sze-
relmi történet keretében. A piros
esernyő nyel ébe rejtett pénzt nem
szerzi meg ugyan a regény hőse,
de megszerzi az emberi élet nyu-
galmát, a boldogságet. Ez is idill,
de mennyi valóság rajzolódik mö-
götte!

1895-ben jelent meg Mikszáth
híres regénye, a Beszterce ostroma.
Pongrácz gróf, a nedeci vár ura,
középkori teljességében akarja át-
élni a főúr szerepét és jogát, s be-
teg lelke látomását és indulatait
követve, •parasztjait középkorí gu-
nyába bújtatja, ódon fegyverekkel
látja el és formális ostromra ve-
zényli a város ellen. A regény meg-
jelenése után a Vasárnapi Újság
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olvasói leveleket írtak a szerkesztő-
ségnek s elmondtak Pongrácz gróf-
ról még a Mikszáthnál is cifrább
históriákat. Mert ennek a regény-
nek már teljesen valóság-hitele volt,
benne az író a modern kerban
megállíthatatlanul fölbomló főúri
világot mutatta be.

Nemsokára e regénye után írta
meg a Gavallérok című kötetét,
amelyben első személyben elmond-
ja egy sárosi lezülött úri család
szemfényvesztő lakodalmát, amely-
hez mindent úgy vesznek kölcsön,
hitelbe. Első olvasásra jóízű tréfa
az egész, csak mikor letesszük a
könyvet, érezzük a maró szatírát.
De bájos előadásban.

Mikszáth a vármegyei életből ér-
kezett az irodalmi életbe és soká
védte a várrnegyét, mint a magyar-
országi élet jellegzetes tengelvét a
támadásokkal szemben, amelyek
jogosan érték a közben eltompult,
csak önző érdekeit védő megyei
nemességet. De Budapesten rájött
Mikszáth is, hogy az a fajta megyeí
igazgatás, amelyet a dzsentri végez,
tarthatatlan. Alighanem ez a szem-
lélete szülte A Noszty fiú esete
Tóth Marival című nagy regényét,
amely tulajdonképpen a korabeli
megye és dzsentri osztály halálos
ítélete. A romlott, szélhámos, úr-
hatnám dzsentri az Amerikát meg-
járt s meggazdagodott Tóth Mihály
iparos lányával szeretn é megmen-
teni süllyedő hajóját '- házasság-
gal. De a "tisztességes férfiú, aki
átlát a szitán, kegyetlenül meglee-
kézteti a lakodalomba gyülekező
urak siserehadát. Kidobja őket.

Egy másik regényében, a Kü}ö-
nös házasság címűben, Mikszath
megírja a zempléni Dőry bárót, ak~
erőszakkal összeesketteti a helybel!
paptól megesett leányát a dúsgaz-
da" Buttler János gróffal. A fiatal
grÓf igyekszik szabadulni a csává-
ból de ez lehetetlen. Elkezdődik
a dagy pör, amely már nem is egy
becsületes arisztokrata pöre, hanem'
a haladás és reakció, a feudalizmus
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és demokrácia párviadala. S végül
is a sötétség győz, a katolikus egy-
ház jelképében, hamis tanúk segít-
ségével. Ebben a műben, akárcsak
a Noszty fiúban is, az író lobogó
szenvedéllyel jelenik meg. Ez már
nem a kedélyes anekdoták Mik-
száthja, hanem az, aki ítéletet tart.

Ez az ítélet-mondás jellemzi Uj
Zrinyiász című regényét is. Ebben
pompás és találó képek soroza Ul-
ban mondja el, hogyan támad Id
halottaiból Szigetvár hős védője
Zrinyi Miklós, vitézeivel bevonul
Budapestre, bankigazgató lesz s
végül csatára vezényli hiveit és
másodszor is elesik, most már vég-
érvényesen. Látnivaló, hogy szatíra
ez is, de milyen nagyszer li szatíra.
A századvég magyar pol itikai és
társadalmi élete mozog az olvasó
előtt· ez az egyetlen regénye Mik-
száthnak mely Budapesten játszó-
dik le. ' ,

Írt Mikszáth történeti regényeket
is. A beszélő köntös például a török
elnyomás alatt nyögő Kecskemét-
ről szól. A szelistyei asszonyok
visszavezet Mátyás király korába,
Akii Miklós története pedig a
Habsburg-elnyomás évtizedeibe,
Ferenc császár mellé. Legnagyobb
történeti regénye, Írásművészetének
is talán legragyogóbb példája, a
Fekete város, amely Lőcsére kíséri
el az olvasót, a kuruc-Iabanc hábo-
rúk idején. A múltat épp oly köz-
vetlenséggel ábrázolta, mint a je-
lent, emberi közvetlenséggel és hi-
tellel.

Milyen kivételesen nagy volt,
mint a múlt búvára s mily igaz-
mondó és a kor hűséges festője,
azt leginkább hatalmas Jókai-
könyve, a Jókai Mór élete és kora
mutatja, ez a kétkötetes nagy mun-
ka amelyen redkívüli gonddal,
ho~szú időn át dolgozott. Legjobb
ilyen monográfí ánkat Írta meg.

4.

,Miben van Míkszáth utolérhetet-
len nagysága? Hangjában, ebben az



,
emberséges hangban, amely kőz-
vetlen erővel rezdül, amely őszinte
s ezért hiteles. Ez a realizmus
hangja. Mikszáth maga a realiz-
mus.

Bizonyára mindnyájunkat érde-
kel, mi t mondott a nagy Író az
evangélikusság és a magyar mű-
véltség kérdéséről. 1910. április
12-én: az evangélikus egyház Mik-
száth-ünnepségén, mondotta Mik-
száth Kálmán: "Az egyháznak szer-
ves összefüggése van a magyar iro-
dalommal is. Mert ha nem volna
külön egyháztörténelem, ha vala-
mennyi történelemkönyv megsem-
misülne is, a harcokat, a magyar
protestáns egyház munkásságát az

irodalom is visszatükrözhetí. Csak
ha e vonatkozásokat elismerik, ak-
kor fogadhatom el e meg tisztelte-
tést, amelyben ma itt részesülök.
Szerintem a kultúr:a és a vallás egy,
Aki jót tesz, az szépet is tesz. Az
egyik folytán a másik növeszti az
országot. Egy spanyol legenda sze-
rint Krisztussal együtt nőtt a kőn-
töskéje. Így nő a vallással a tudo-
mány is. A pacsirta éneke is isten-
tisztelet a maga formájában." Azt
hisszük, Mikszáth Kálmán itt is
fején találta a szöget. A nagy év-
forduló alkalmából nyugodtan idéz-
hetjük ünnepi érzéseinkhez ezt a
bölcs igét is.

Szalatnai Rezső

A LO, A BARANYI<A
ÉS A NYÚL

Két nagyon szomorú időszakom van, amiko1' nem tudok moso~yogni;
ha ilyenko1' írok, ne vegyétek kezetekbe a doiqaimat, - ha nem szereti-
tek a keserűt,

Ebbő~ a két időszakbó~ a forró nyárra esik az egyik, mikor a város meg-
uuiu; az erdők [elé. Én magam is megyek a csauuionimat együtt, - de
"va~akit" itt kell hagynom. A másik időszak a zord té~re esik, mikor az
e1'dők indu~nak meg a város [elé, .

Egy fa az erdőkbő~, egy kicsike fa (az o~csóbbakbó~) eljut az én laká-
somra is, de már nem ta~á~ ott "va~akit". Va~aki a neve. Nem szabad 111;Ó.S-

képp kimondani. A kis testvérkéi is így szó~nak, ha emleqetik, ha kive-
tődik va~ami föltú1'lOO.lt fiókbó~ egy ostornyé~, egy pityke a veres mellény-
kérő~, vagy egy kis katapács, "Me~yiteké ez, gyerekek?" Félne mondják,
luitkan. mondják: "Azé ol ualakié vo~t!" Igazi nevétől ma~omkő a szívem,
két kút a két száraz szemem.

Egyetlen egy csésze van a házná~, arnelsieri ott áll a neve felírva: "Já-
noska". Ebből iszogatta a kávéját, ő és a macska, mert a felét mindig
od' adta a macskának. Most én reggelizek abbó~ a csészéből. Szomorúan
nézi messzirő~ a macska, mintha kérdezgetné: "Hol az én kis gazdám?"

Még az a kő is meqiortiulruit, amit a vízbe dobnak, hulLám föleme~i,
más oldalra fordítja, de az én bánatom, az meg nem fordulhat.

Menekszem az emlékektől s rajként tódulnak elém. Futok tőlük és hí-
vogatom őket magamhoz. .

Ott állna.k íróasztalomon az ő kedvenc állatai, amikkel utoljára ját-
szott; nem szabad elmozdítani, A ló a nyereggel, aranysárga sörényéveI,
a nyul a, piros pántlikával, a bá1'ányka a csengetyűvel nyakán, Mereven,
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csöndesen néznek rám, amikor írok, s egyszer csak valamely s01'OOl, ha
egy könyvet vagy iratot tovább találok taszítani a könyökömmel, megszó-
lat a bárány nyakán a csöngetyű:

Kling-klang!Kling-klang! Hol a mi kis gazdánk?
Hol a mi kis gazdánk, aki meaitatott. aki megetetett, pici kezeivel aki

simogatott, ki a zöld pokrócm legelni lerakott.
Mit kérditek hol van? Hiszen elég legelni valót hagyott nektek. Azt a

széles rétet, ahol.az én jó kedvem virágzott ... Hiszen utoljára is rátok
gondolt. Haldokló hangjával benneteket szólított: lovacskám! bá1'ány}cám!

Mindig olyan gyenge, vézna fiúcska volt. Nem akart enni. Az orvosok
pedig váltig mondogatták: "Húsra kell fogni a Jánoskát, hogy izmosod-
jék, erős legyen".

Mennyi leleményesség, mennyi furfang kellett, hogy a lábá1'ól leve-
gyem. Mert éppen a húst szerette legkevésbé.

Igért em neki képeskönyvet. Használt is egy napra, míg a könyvet át-
lapozta, másnap már nem evett. Hoztam neki száz és száz játékot. De
mi lett a vége? A húst nem szerette meg, hanem a játékokból kiszereteti,

Később hiába ígértem akármit, mindenre rázta a szép szöszke fejecs-
kéjét:

~ Nem eszem, nem eszem.
- Igazi lovat veszek esztendőre.
- Nem eszem húst mégsem.
- Sarkantyút veretek kicsi csizmáidra.
- Jaj, nem eszem én húst!
Egyszer aztán ölembe ültettem Jánoskát és elkezdtem neki okosan meg-

magyarázni a dolgot.
- Pedig látod, abból nagy hiba lesz, ha te húst nem eszel.
Ragyogó szemeit, azokat az édes szemeit, rám vetette kíváncsi an, hogy

mi baj lesz abból.
- Mert amikor te húsz esztendős leszel, akkor én téged fölviszlek

Bécsbe.
- Ahol a király lakik?
- Ahol a király lakik, szívecském, éppen őhozzája.
L Mama is velünk jön?
- Mama nem jön velünk. Csak magadat viszlek, mert neked ott meg

kell oerekedned a király fiával.
Mosolygó képe komoly lett, magas, sima homlokára kiült egy öreges

ránc, s a szíve cskéje hangosan dobogott. Volt annak a dobogásában féle-
lem is, büszkeség is.

- Igaz lesz az, apa?
- Igaz lesz, ha mondom, csak aztán jól üssön ki a dolog, mert ha te

leszel a birkózásban az erősebb, akkor neked jut az ország, ha pedig a
kirá.ly fia lesz az erősebb, akkor övé marad az ország - téged pedig be-
csuknak egy börtönbe.

Szeme megvillant, s hogy megvigasztaljon; puha kezeivel megsimogatta
arcomat.

- Nekem úgy látszik, hogy én leszek az erősebb.
- De nekem nem úgy látszik - mondám szemrehányóan -, mert a

király fia mindennap egy font húst eszik meg, hogy növekedjék az ereje,
te pedig nem akarsz enni. Szomorítod a szívemet és nem szerzed vissza
az országot a maouaroknak,

Jánoska meg volt győzve.
- Nekem két font húst süssenek! - selypíté parancsolóan.
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S attól a naptól kezdve rendes húsevő lett s ha tán ingadozott benne'
néha az akarat, elég volt rápirítani az asztalnál:

- János, János, megvernek Bécsben, majd meglátod!
Ennek az ideának élt, amíg élt. Ezért evett, erről kellett neki mesélni

esténkint. A nagy bécsi verekedésre készült örökösen. Fel is osztotta már
a kivívott országot a testvérei közt; Laci megkapta az összes ökröket,
amik az országban vannak, Albert megkapta a teheneket, nekem ideadta
belőle az embereket (kivéve a házmestert és Zsófit, az öreg dadát. Ezeket
megtartotta magrának.)

Egyszer azután meghallotta, elárulták künn a konyhában a szolgálók,
hogy a király fia meghalt.

Szegény kis cselédkém, egészen beleszomorodott.
- Hát most már én kivel verekszem?
Pedig nem messze volt már akkor az a rém, akivel meg kellett vere-

kednie. 'A diiteritisz, A halál legrettenetesebb generálisa. Huszonnégy
napig viaskodott vele, s ha több húst eszik, ő győzte volna le a difte-
ritiszt.

Oh, milyen huszonnégy nap volt ez! Ha volna szívem leírni. !

Mikor haldokolva odahítt a kis ágyacskájához és azt súgta fülembe:
- Apa, ha meghalok, viseld' gondját az állataimnak, oda ne add se

Lacinak, se Albertnek, mert azok összetörnék.
Még egyszer látni akarta.
Az anyja odavitte á.gyába a lovacskát, a báránykát és a nyulat.
Nézte, nézte őket, keze már erőtlen volt arra is, hogy megfogja.
Azután még egyszer odaintett s nagy titokzatosan egy fényes krajcárkát

nyomott a markomba. (Az orvostól kapta, amiért az orvosságot bevette.)
- Nekem adod, Jánoskám? I

- Az állatok koszt jára - felelte elhaló hangon.
Itt van a szobában újra a lcarácsoruija. Gyújtsátok meg rajta a gyer-

• tyákat - tudnak-e még ragyogni, világítani? Hadd jöjjenek be a gyere-
kek. Minden kész! Minden olyan rajta, mint tavaly. Hát igazán termettek
a tiioták még diókat az idén is?

Nem, Nem. Lökjétek félre ez összevásárolt új holmit, Ide kell állítani
a fa alá a lóvacskát, az aranysárga sörényűt, a nyulat és báránykát, aki-
ket nekem kell kosztolnom abból a kis rézkrajcárból.

Itt álltak tavaly, álljanak itt az idén is. RáJzd meg magadat, bárány kám,
hadd hallom csengődnek szívettépő hangját:

Kling, klang! Kling, klang! Hol a mi kis gazdánk?
Mikszáth Kálmán

Harmincöt méter mély vizen úszott lassan a ladik. Kimért evezőcsapá-
sokkal húzta a kivénhedt tavi medve. Fölénk magas odtak a reggeli nap
tündöklő fényében Olaf várának ódon tornyai. Szinte táncolt a mély, sötét
víz napfényes apró hullámain a vár játékos-kedves szép finn neve: Ola-
~~=a .

Tucatnyi túrista szerongott köröttünk. Bábeli nyelvzavar egyetlen
ladikban: finn, svéd, francia, német, angol, magyar. Csendes szóval beszél-
gettünk. Feleségem lett figyelmes arra, hogy mellettem valaki erősen
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figyel. Rejtetten, mert a vizet nézte, de látszott, hogy minden idegszálával
ránk összpontosít. Erős, markáns arcélű férfi, túl a delelőn. Oszhajú asz-
szony a társa. Hallgatagon ülnek.

Csobban a víz az utolsó evezőcsapástól. Parthoz ütődünk s Olavin-
linna keskeny mólóján kiszál lunk. Szembekerülök vele. Gomblyukában
régi Kossuth-címer,

_. Magyar? - szólítom meg örömmel.
Semmi válasz. Megísmétlern finnül, majd németül. Elnéz a vizek fölött,

kényszeredetten mosolyog, de nem feleL
Csoportunk lassan hömpölyög a lovagtermek, keskeny csigalépcsők. öles

várfalak, lőrések, csipkézett párkányok között. Ovatosan kerülnek minket,
de egy óvatlan közelsodródásban meghallom, hogy németül beszélnek.

Lenyűgöző ez a vár. Hat évszázadot látott falai történelmet lehelnek.
A finnt, svédet és németet bájosari váltogató népviseletes vezetőnőnk sza-
vai nyomán mozaikok ban elénk terül a régi vár élet. Lovagi tornák, szer-
tartásos gyűlések. ünnepi vacsorák, véres ostromok elevenednek meg.
Lőpor robban, tűzvész pusztít, sóhajok kelnek a várbörtön' mélyéből.

Mennyi szenvedés, halál, könny és kín, hősi győzelem és tragikus elesés
érlelte a finn tavak idilli világának pompás gyöngyszeméve ezt a festői
vízi várat! Partja nincs is a szigetnek, amelyen áll. A falak a vízből nőnek
ki, harmincötméteres vízmélység sziklás világából.

Nevetve tologat juk a gerendányi reteszt, amellyel a vár kisasszonyaí
zártak el a súlyos tölgyfaajtót az incselkedő fiatal vitézek elől.

Legendák selymes csendje fojtja belénk a zsongó szavakat, amikor egy
korlát fölött a vártorony feneket rejtő sötét belső mélye fölé hajolunk,
ahová egykor egy holdfényben tündöklő éjszakán az öreg vitéz dobta le
fiatal felesége mellől annak tettenért kedvesét. Mondják: a jajszót hold-
fényes éjszakák csendjében ma is visszhangozzák a feneketlen várfalak.

Fent a várfal széles sétányaról fenséges körképben tárul elénk a tavak,
szigetek, fenyők, nyírfák, szik lák, vékony földnyelvek világa s itt lent
alattunk lélegzik régi faházaival, modern blokkpalotáival, gyárkérnényeí-
vel, vitorlásokat rejtő' partjaival s rendezett, tiszta utcáival a növekvő
város: Savonlinna.

Lent, a gyöngyszernmé óvott vár nagyudvara ; mellett hatalmas
boltívek alatt szépen padlózott nagy terem: táncmulatságok s vidám ösz-
szejövetelek helye ma. Anagyudvar korhűen rendbehozott pázsitos tere
hangversenyek, ünnepi előadások hangulatos színhelye. .

Vezetőnk végül az egyik torony mélyébe visz. Utunknak vége, ez a vár-
kápolna - mondja,

Itt mondták véres várostromok ágyútüzes idején halálba induló hősök
utolsó életgyónásukat. Itt lett csendessé az élet, míg kint tombolt az
ember-indította vihar. Sokévszázados egyszerű vároltár, keményen natu-
ralista vonásokkal mintázott feszület s a szőke kis vezetőnő halkan bú-
csúzik :

- Köszönjük vendégeink látogatását. Aki nem akar részt venni az áhí-
taton, a várudvaron sétálhat, pihenhet.

Különös várlátogatás: áhítattai végződik. Senki se mozduL Ülnek
a vastag pallójú lócákon s nézelődnek a vaskos boltívek alatt. A kis har-
mónium mellől felém mosolyog a kántor s felszáll a dallam: Jövel Jézus,
lelkem hő. szerelme , " Magyar ének, amit átvettek a finnek is énekes-
könyvükbe,

"Azon a napon, a hétnek első napján, mikor az ajtók zárva valának,
ahol egybegyűltek vala a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt,
eljöve Jézus és megálla a középen és monda nékik: békesség néktek!"



Permeteznek a szavak a fiatal lelkész ajkáról. Oly különös éppen itt
hallani: régi harcok kemény emlékei között: a békesség igéjét. Kiránduló-
hellyé, múzeummá lett a vár, a háború, a gyűlölködés egykori bástyája
sIsten békességszerző evangéliumáról szólnak benne szépet kereső embe-
reknek.

Ott ül a magyar-jelvényes is.
Oly különös éppen most hallani ezt az igét, kétezer kilométerre hazul-

ról. Valami tág, nagy ölelést érzek, hiszen otthon most tartjuk a Hiro-
sima-bűnbánati-napot, a mindennél véresebb háborúra emlékezve. Bé-
kességszerző bűnbánat és vágy ölelát mindeneket.

" ... a félelem miatt monda nékik: békesség ... "
... Békesség néktek - mintha a falak, a századok, páncélingú vité-

zek és várfal on sétáló szerelmes párok visszhangozriák a messze távolból.

* * *
Már csak a Kioszk van hátra a kijárat mellett. Lapokat,' kis emlék-

tárgyakat vásárolgatunk s beírjuk nevünket a vendégkönyvbe. Sorban
állunk előtte. A jelvényes mögém kerül. ötödik, vagy hatodik utánam.

Már a ladi.knál állunk, csoportonként visznek át a tavon.
Hirtelen elfog a kíváncsiság, Észrevétlen vísszaoldalgok a vendég-

könyvhöz. .
Lakóhelye: Wien. A neve: ... magyar név.
Lassan becsukom a vendéglcönyvet. A szőke leány mosolyogva néz

reám a pult mögül, a képeslapok, jelvénykék. csecsebeesék közül. Nem
vette. észre, hogy bennem egyszerre megfáj ult a gyönyörű táj, a nyírfák
és fenyők, a tavak és sziklák, a csodás ódon vízivár, a hangok és színek.
Bennem zakatolt és kalapált: lakóhelye Wien" a neve - magyar név.

Miért kellett magyar' szavát takarni a, idegenben félve élő, övéi elől
rejtőzködő, elsodort magyarnak?

Harmincöt méter mély vizen úszott lassan a ladik. Kimért evező-
csapásokkal húzta a kívénhedt tavi medve. Fölénk magasedtak a reggeli
nap tündöklő fényében Olavinlinnának ódon tornyai. A várkápolnában
permetező szavak kísértek a mély, sötét víz napfényes apró hullámain:
" ... a félelem miatt. '. monda nékik: békesség néktek! ... "

Koren Emil

Evangélikus egyházunk nagy fiának, a szabadságharc lánglelkű vezere-
tiek, Kossuth Lajosnak emlékezete élénken él gyülekezeteink és evangé-
liku» népünk szívében. Különösen így van ez a veszprémi! egyházmegyébe
tartozó mencshelui gyülekezetben, ahol a szabadságharc bukását követő
évtizedekben nem volt ház, ahol nem őriztek volna egy-két képet, amely
Kossuthot, Petőfit, vagy a szabadságharc valamelyik dicső eseményét
ábrázolta. .

1848. május 13-án a község evangélikus népe őrsereget állít fel és o. fel-
jegyzések szerint "dobért és két nyeles zászlóért" 134 Forintot ad ki a
községi pénztár ... 1862-ben, amikor a templomot magasítják, a tem-plom-
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* * *

torony mind a négy oldalára bádogból kivert Kossuth-címert raknak fel.
Evtizedeken át emlékeztette ez a mencshelyi híveket a TURINI REMETE
áldozatos életére és bizony a nemzeti elnyomatás és függetlenségi harc
idején a község evangélikus népe sohasem lett hütelen a kossut hi esz-
mékhez... -

Amire azonban a legbüszkébbek a mencshelyiek, az, hogy 1849. őszén,
tehát 110 évvel ezelőtt, Kossuth Lajos két fia: Ferenc és Tivadar, a papjuk,
Blajsza János otthonában talál: menedéket ...

Hogyan is történt ez? Páhy Gyula bácsival, a község történetének fárad-
hatatlan kutatójával, derék asztalosmesterrel, a község volt tanácselnöké-
vel beszélgetünk és szavaiból megelevenedik a nevezetes e'semény,.,

1849 őszének egyik komol' estéjén zárt batár állt meg a paplak nád-
födeles, hosszúgádoros épülete előtt. A batárt egy félszakasz huszár
kísérte és ugyan aligha gondolta valaki, hogya nyalka huszárok őrmes-
tere nem más, mint Dávid Ferenc,' az eklézsia oskolamestere, aki a sza-
badságharc kitörésekor a falubéli legényekkel elsőként vonult harcba az
elnyomó osztrák hatalom ellen. Most azonban titkos küldetésben járhat-
tak, mert ugyancsak csendben közeledtek a paplak felé.

Először egy nyulánk, bő köpenyeges férfi szállt ki a batár ból, utána
két kisfiú, lehettek 6-8 évesek.

Blajsza János, a fiatal lelkes pap, mindjárt kitalálta, hogy üldözöttek-
ről van szó, azért hamar betessékelte őket, eireteszelie az ajtót és úgy
vezette be családjához a jövevényeket. A magas fiatalember, aki nyi'lván
a gyermekek nevelője lehetett, így kezdte mondókáját. _

- Tisztelendő uram, ismerjük hazafiságát és vendégszeretetét, ezért
bátorkodtunk éj idején felkeresni , .. és kérni, hogy egy időre hajlékát
menedékül felajánlani szíveskedjék",

- Isten hozta mindnyájukat! - felelte röviden, de szívesen a pap.
Kint ezalatt a batár megfordult, a huszárok ismét nyeregbe szálltak éls

hamarosan eltüntek a Bakony rengetege felé vezető úton,.,
Bármilyen csendben és titkon jöttek is az éjszakai vendégek és bár-

mennyire intette is a pap Erzse nénit, a ház öreg mindenesét, a titok csak
kipattant és suttogni kezdték a faluban, hogya "gyerekek" nem a tisz-
telendő úr rokonai, hanem valami jeles embernek a fiai,.. A falubeli
gyermekek ott játszadoztak velük a paplak kertjében és gyümölcsösében
és ha megkérdezték tőlük: mi van azokban a nagy ládákban, amit a pin-
cékben őriznek, azok csak mosolyogtak és nem válaszoltak, mire szájra
kelt a hír, hogy az "Egyikben fehér, a másikban sárga", már minthogy
az egyikben arany, a másikban ezüst lett volna ... pedig lehet, hogy csak
ártatlan útiholmik voltak a magukkal hozott nagy ládákban ...

Egy hónap múlva ismét megjelent a titokzatos batár, magához vette
a menekülteket és úgy ahogy jött, csendben, nesz elenül elindult a Kab-
hegy felé ...

Október végén, amikor a falusiak már dalolni kezdték a gúnyos nótát
"Klapka csak feladta,
De Görgey eladta" - hazajött Dávid Ferenc, az evangélikus

tanító is Komárom .várából, ahol a világosi fegyverletétel érte. Most
derült ki, hogy időközben kétszer is járt titkos küldöttségben falujában,
mert ő volt annak a huszárszakasznak a parancsnoka, amely a titokzatos
batárt kísérte... Szigorú parancs kötelezte azonban, hogy kilétét és a
menekülők Személyét felfedje, ezért is távoztak el anélkül, hogy a falu-
beliek közül bárkivel is szóba elegyedtek volna.
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Karácsony táján ismét vendég kopogtatott Blajsza János lelké"sz ajtaján.
Amikor felfedte kilétét, nemcsak az derült ki, hogy ő volt a menekülő
Kossuth gyermekek nevelője, hanem a lelkésznek is iskolatársa volt a
pápai híres kollégiumban.

Most sem jött ok nélkül. ,
Zekéje zsebéből egy pecsétes levelet húzott elő, amelyet Kossuth Lajos

hitvese küldött Pozsony ból. Blajsza János lelkész feltöri a pecsétet és
olvasni kezdi a nagyasszony levelét, ahogy következik:

,;Főtisztelendő Lelkész Úri
Az anyai szív meleg hálájának és őszinte köszönetének érzésével inté-

zem Önhöz 'ezen sorokat. Ön dícséretes önfeláldozással és szíves szere-
tettel adott ház,ában egy időre otthont és menedéket két szeretett gyer-
mekem számára. Míg én aggódó szívvel és az anyai és hitvesi kebel súlyos
megpróbáltatása közepette rettegéssel gondoltam tőlem elszakított gyer-
mekeim sorsára, addig ők a Gondviselő Isten oltalma és az Ön nemes
hazafias védelme alatt biztos helyen pihenhettek. Aldja meg Önt barát-
ságos készségéért a jóságos Isten. Fogadja egy szerencsétlen fogoly anyá-
nak és gyermekeinek meleg kézszorítását és üdvözleteit: Kossuth Lajosné" .

. " Későre jár már az idő •.• elfáradt már a regét mondó. :.. és fárad-
tak vagyunk mi is, akik hallgattuk. De csak a test fáradt el.. lelkünk
szomjasan itta nagy idők eseményeit ... Boldogan eszmélünk arra, hogy
evangélikus népünk nemcsak meghalni tudott a dicsőséges szabadság-o
harcban, de ma is hódolattal hajol meg Kossuth Lajos emléke előtt, akir-
nél senki sem szerette jobban a drága magyar népet ...

Halász Béla

A kicsi, családias mátraí üdülőt mindennap körülszaladgálták a szellők.
Mintha pajkos gyerekek lettek volna, végig csúszkálták a faágakat, meg-
lökdöstéle és felébresztették kora reggel a virágokat, rnegrángatták a füg-
gönyöket, azután suhantak, sustorogtak, pletykáltak s rohantak tovább.
A nap már méltóságteljesebben rnutatkozott amint megjelent a látóhatá-
ron, de előre küldte a derengést, a finom szürkeséget, amely lassan, las-
san öltözködött át a teljes fénybe s akkor a táj mozdulatlansága egy-
szerre mozgássá, hanggá, színné, élett é változott. Konyhák reggeli füstje
szállott fölfelé, kutyák vidám csaholása kezdődött, itt-ott elbődült egy
tehén, rekedten iázott a csaesi s ezzel megkezdődött a nap.

Ez a mindennapi kezdet töltötte el izgalommal három kis barátomat.
Mert az üdülőben pihente ki fáradtságát egy nagymama' s magával hozta
unokáját, Ferkót. Ugyncsak volt egy kismama két fiával, Bandival és
Zolikával s a három gyerek úgy összeismerkedett, mintha testvérek vol-
nának. Hárman nem tettek ki együtt harminc esztendőt. Indiánosdit ját-
szottak nap, mint nap, amint lenyelték a reggeli kenyeret s lehörpintették
a kávét, úgy ahogyan ez a sok gyerekregényben előfordul. Lihegve kívág-
tattak a fatoronyhoz, a kilátóhoz, amely ez esetben vár volt s körülötte
minden élt, fák és bokrok, sziklák és rétek, a szétszórtan ballagó konda
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s a légykergető kolompos tehenek. A játék mindennap ugyanaz volt és
mégis mindig más, a friss képzelet száguldott, bearanyozott s amikor már
leszállt az est s fáradtan ágynak dőltek, úgy aludtak el, mint győzelmes
harc ok legyőzhetetlen hősei ...

Egyszer, egy reggelen is bevetették magukat a fenyvesbe. így volt ez
máskor, korgó gyomruk ugyanis hazakergette őket. Mindenki nyugodt
volt, mert a természet ilyen hatalmas törvénye örök. De azután dél köze-
ledett, s a fiúk nem voltak sehol. Egyik kérdés a másikat követte, titok-
zatos nyugtalanság terjengett, a nagymama indult egy irányba, a kis-
mama másikba, de csak úgy a környéken, a megszokott helyeken kiáltoz-
tak, hallóztak, de hiába. Elmúlt az ebéd, de keserű volt minden falat
s akkor már' talpon állt mindenki. Serdülőbb fiatalok és felnőttek körös-
körül felkutattak mindent s ebben a fehér szőrű Dunesi s a fekete Hektor
is segítettek, bár azt se tudták miről van szó. Ilyen kutatásokkor előbb
utóbb megjön a fáradtság, a szörnyű beletörődés, az idegtépő izgalom után
s mindenki a maga gyerekét már véresen látta, elgázoltan, elraboltan,

kifosztottan. A nagymama sírva borult szobájában az asztalra, akismama
zsebkendőjét tépte, valaki telefonált a rendőrségre, elmúlt két óra, három
óra, négy óra, de gyerek nem bújt elő sehonnan.

Mint a méhkas, olyan volt az' üdülő. Mindenki tudott valami okosat
s senki nem tudott segíteni. A vígasztalás szavai üresen kongtak s a közös-
ség, mint egy család átadta magát a mérhetetlcn iszomorúságnak,

Öt óra tájban kinyílt a nyírfakapu. Egy barnára sült legény tárta ki
s mögötte csapzottan, fáradtan kullogva botorkált befelé Ferkó, Bandi
és Zolika, a három világot járt hős. Az öröm sűrű könnyek között újjon-
gott, mindegyiket majd agyon szorongatták, kérdés kergetett kérdést,
beléjük öntöttek meleg tejet, kezükbe nyomtak vajaskenyeret, körtét,
huzogatták a kitaposott cipőket, beszéltek össze-vissza s ettől a fiúk még
fáradtabbak lettek, mjnt a j{alandos vándorlástól. Hát hiába, az ilyen
öröm a felnőtteket is butuskává teszi s a lelkiismeret, mielőtt megnyug-
szik a nagy felelősség elcsituló vádaskodásától, előbb jól kitombolja
magát. A gyerekek ágyba kerültek valahogy s nem is bújták elő előbb,
csak este, párolgó vacsorára. A csillagok, akik semmit sem tudtak a nap-
pali eseményekről (ki tudja azok is hol kószálnak néha), kíváncsian resz-
kettek a hegyek csúcsa felett.
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Ferkó konokul lehajtotta a fejét, rnintha semmi mondanivalója nem
lenne, de a kilenc éves Zolika bezzeg nem volt ilyen szófukar, lévén
második gyerek a családban s így talpraesettebb. Hamar felismerte, hogy
aki beszél, az kerül a társaság központjába. .

- Bementünk az erdőbe - mondta -, mert akartuk látni, hogy hol a
másik vége. Mentünk mendegéltünk s akkor a fák között megcsillant
valami. Odafutottunk, Bandi vette föl s mindjárt láttuk, hogy színaranyat
találtunk. Nagy darab volt s úgy csillogott, hogy no. (A közönség moso-
lyogva álmélkodott s irígykedett.) Mindjárt meg is beszéltük, hogy egy-
más között szétoszt juk egyformán. De szerettünk volna még többet találni
s ezért tovább mentünk keresni. Hol az egyik vitte az aranyat, hol a
másik. De nem találtunk többet s az erdő csak nem akart véget érni. Már
éhesek is voltunk.

- Igen s te akkor sírtál is - vágta közbe Bandi.
- Te is sírtál, meg a Feri is sírt, igenis - védekezett a mesemondó.

Mind sírtunk és le is ültünk, mert akkor már sokat gyalogoltunk s nagyon
fáradtak voltunk. Meg féltünk is, hogy mi lesz velünk. Bebújtunk egy
bokor alá, egyszerre sötét lett s azt hittük, hogy már este van s majd éjjel
megesznek a farkasok.

Ferkó is közbeszólt, mint aki mégiscsak vezérségre született, lévén már
12 éves. - Mondtam nekik, hogy kiabáljunk. Csináltuk is egy darabig, de
azt se győztük. Akkor megint leültünk s elkezdtünk imádkozni, a
Miatyánkot. Utána gondoltuk, hogy az arany a baj oka. Miatta vesztettük
el az utat, mert kapzsiak lettünk. Erre azt mondtam, hogy fel kell áldozni
mert régen is így csinálták a regényekben. Kiértünk egy tisztásra, ott elég
világos volt s köveket kerestünk, az volt az oltár. Rátettüle az aranyat
s megint imádkoztunk, hogya jó Isten bocsásson meg nekünk és segítsen
haza. Akkor kicsit megnyugodtunk, mert megtettük. amit kellett s meg-
fogtuk egymás kezét. Megint elkezdtünk kiáltozni s akkor hallottuk egy
kutya ugatasát. Most már arra mentünk s ahogyan csak kifért belőlünk,
úgy kiáltottunk: segítség! segítség! Erre jött a válasz: halló, ki az? Mond-
tuk, hogy gyerekek vagyunk. - Erre gyertek, erre gyertek, - hallottuk
s hamarosan kiértünk az erdő szélére. Ott már házak voltak és rendes
emberek, akik mondták, hogy nincs még este, csak az erdőben volt sötét,
mert beborult. Ott ettünk is ...

- Igen - vágott közbe megint Zoli - s akkor te azt mondtad, hogy kár
volt ott hagyni az aranyat, most milyen jó lenne mégis hazavinni.

Ferkó lehajtotta fejét, mint egy visszatérő bűnös. A felnőttek meg nevet-
tek, pedig ők is így gondolkodtak volna.

Hiába, nincsen oltár áldozat nélkül s a meleg otthonba, békességbe és
örömbe nem lehet csak akkor visszatérni, ha eldobáljuk szívünk terheit.

Várady Lajos
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A pesti Belváros gyermekeinek a Múzeumkert az első, igazi "szabad
természet". A ·többi szép pesti öröm: az Aluitkert, az Úttörővasút a budai
hegyekben, a Vidám-Park a Városligetben, ez csak vasárnapi, ünnepi
öröm. De a Múzeumkert az közel van, ez mindennap az övék. Szép, nap-
sugaras délelőttökön, amíg anyuka olvas, vagy pulóvert köt nekik télre
a padon, ők szabadon játszhatnak .•. Van itt ',minden, ami édes izgalom
és mindennapi meglepetés a kíváncsi gyermek számára. Színes kavicsok,
szép s~árnyú lepkék, tarka játékszerek és nevető, vidám pajtások a kin-
csei ennek a bűbájos birodalomnak.

Lacika is idejárt mindennap a két kis testvérével és anyukával. Persze
hogy meg volt a rendes padjuk, ott az épület szélén az árnyékban, ahon-
nét anyuka egyetlen pillantással végigláthatta a gyermekek barangoló
birodalmát. Már az is nagy izgalom volt: messziről nézni, üres-e a pad?!
Lacika ilyenkor előreszaladt, leült a pad közepére. Két kis párnás kezét
kinyújtotta és rátette a padra, hogy ezzel is' mutassa az arra jövőknek,
hogy a pad foglalt, az ő személyében megtörtént már a "honfoglalás".,
Anyuka ilyenkor szelíden mosolygott és megsvmogatta LacikártJ, aki boldog
büszkeséggel "gondoskodott" róla... '

Aztán elkezdődött a játék. A gyermekkor gyönyörű, örö1oozép, ezer színű
világa ...

Lacika életében ennek az ezer színű világnak is mindennapi külön
élménye volt a - "tízórai". Ebben az időben mindennap két .rendkívüli
vendég érkezett ebbe a vibágba: a pereces bácsi és a kiflis néni. És hiába
volt tele otthoni vaj as kenyérrel, vagy egyéb finom "hazai"-val az anyuka.
nylontasakja, megkezdődött a kunyerálás.

- Anyuka, csak egy sós kiflit tessék venni!
- Anyuka, csak egy perecet tessék venni!
Anyuka ugyan a Lacikáék jó 'magaviseletéhez és ebbéli igéreteihez

kötötte a. pereceket és a kifliket, de azért mégis mindennap megvette
a perecet, a kiflit, vagy a süteményt. Vidám gyermeköröm ugrálta körül
ilyenkor apadot.

Egyszer különös dolog történt. A gyermekek vidáman rohantak a perec-
árus felé. Megvették és ujjongva ropogtatták a friss perecet. Lacikn. azon-
ban nem vett semmit. Kicsit félreállt, fogta a pénzt és eltette mélyen
a zsebébe.

A' gyerekek megkérdezték: - Te miért nem vettél perecet?
Lacika arca elkomolyodott. Aztán mosolyogva mondta: -
- Titok!
Ezt már anyuka is meghalLotta. Kicsit gondolkodott, de nem értette.

A.zután mégis kedvesen megkérdezte:
- Minek neked az a sok pénz, Lacika?
- Titok, anyukám! - felelte Lacika huncutul.
Délben, amikor hazafelé mentek, megálltak egy kirakat előtt. A játék-

o bolt egyik sarkából fehér kis mackó mosolygott Lacikára. Lacika bele-
nyúlt a zse-bébe, megcsörgette a pénzt és beszólt a kirakatba:

- Várjál, kis mackó. Már van 40 fillérem! De ne szólj senkinek mert
ez még titok .•.

Igen, aranyos, drága gyermektitok .•.

I

***
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Egy reggel anyuka beteg lett és nagymama vitte ki a gyermekeket
a Múzeumkertbe. .

Lacika ezen a délelőttön szokatlanul komolu volt és szokatlanu,l izga-
tott. Félrevonult egy sűrű bokor mögé és számolni kezdte a pénzét. Nagyon
gazdag volt. Úgy érezte, hogy ő most a világ leggazdagabb' embere, A va-
gyona 13 forint 50 fillér. Pont ennyibe kerül a fehér mackó. Az utca felé
nézett, ahol a kirakat volt és suttogó üzenetet küldött:

- Már nem kell sokáig várnod, édes kis fehér mackó. Ma délután meg-
veszlek. Ott fogsz aludni mellettem akispárnán ..•

Alig várta, hogy hazamenjenek. Hogy ebéd után leszaladhasson a játék-
boltba.

Otthon azonban 'nagy csönd árnyékolta be a szobiu, Az előszobában
éppen a doktor bácsi beszélt az édesapjával. Lacika a kezét mosta, de így
is meghallotta az utolsó szavakat.

- Sok édességet kell ennie - mondotta a doktor btácsi, hogy erős legyen
a szíve" ..

Lacika beszaladt az anyukához. De az ajtó előtt egy pillanatra meg-
állt. Elkomolyodott ..• Valami az eszébe jutott és boldogan nyitott be a
szobába. Odament az ágy hoz. A szeme olyan furcsán, boldogan csillogott ...

Anyuka ránézett a vidám gyerekre és nagyon szomorú lett. Eszébe
jutott a sokszor Mtott múzeum kerti jelenet, a gyerek furcsa titka, ami-
kor mindig eltette a pénzt.

- Persze - mondotta - ez a gyerek nem is szeret már engem. Ez csak
magát szereti, a pénzt szereti. ~ Mégis, szomorúan is magához szorí-
totta a kis arcát és megcsókolta. -

Az ebéd csendesen telt el. Komolyan, mint olyan házban, ahol valaki-
nek a tányérját nem az asztalra terítik .•.

Ebéd után anyuka beszélni akart Lacikával. Ki tudja, miről? Talán
éppen a gyerek "titkáróZ".

- Hol van? ,.....kérdezte.
De nem volt sehol. Biztosan játszani ment. Anyuka nehéz szívvel

sóhajtotta:
- Titok ..• szomorú, édesanyai titok ...

* * *
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Lacika pedig ezalatt végigrohant az utcán ... A zsebében csörgött a
pénz.

Amikor a játék bolt elé ért, egy pillanatra megállt és lihegve szólt be
a kirakatba:

- Várj még egy kicsit, fehér kis mackó! Most nem lehet! Most beteg
az anyuka ...

Ésmár rohant is tovább. ... Egyszercsak belépett a cukrászdába. Néhány
pillanat múlva kis csomag volt a kezében, azzal sietett hazafelé.

Kipirulva térdelt le anyuka előtt.
- Ezt anyukának hoztam. Hallottam, hogya doktor bácsi mondta, hogy

sok édességet kell ennie, hogy meggyógyuljon ...
Aztán elkezdte csókolni anyuka kezét ..•

* * *
Este a betegágyon csendben imádkozott az anyuka. Ránézett az alvó

Lacikara. Eszébe jutottak az eldugott kiflipénzek és egyszerre elkezdett
sírni boldog anyai sírással.

Hát még, ha azt is tudta volna, hogy ezen az. estén egy fehér kis mackó
is hiányzott a Lacika lcis párnájáról. De ezt nem tudta. Ez titok ... Egy
boldogan álmodó kisgyermek titka.

Apuka akkor jött haza a munkából és a sírásra megkérdezte: - Mi'ért
sírsz? - Rósszul vagy?

Anyuka' titoktartó volt és csak ennyit mondott: - Nagyon, nagyon
boldog vagyok... '

Apuka csendesen mondta maga elé az esti szobában:
- Titok. .
Igen, drága, aranyos, boldog, szent, édesanyai - titok!

Friedrich Lajos

A RÉGI NAPTÁR
Egy régi naptár került a kezembe,
Tünődve nézem elsárgult lapjait.
Megfakult sorok juttatják eszembe
Elmúlt világom színes napjait.

Oh, mennyi, mennyi mindent feljegyeztem ...
Úgy elémrajzik a múli, szinte él.
De elperegtek az évek felettem,
Zörgő avarrá lett a zöld levél!

Tervek és álmok játszi délibábja
Még itt lebeg és incseleg velem.
A régi tűzz el futnék még utána,
De tudom már, hogy el nem érhetem.

Öreg naptár! Csak ringassad el lágyan
Alvó gyermekem, szép emlékemet.
Maradj velem és teljesítsd a vágyam:
Te őrizz engem, én meg tégedet!

Palotay Gyula
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A véres bot bolondia
(MÚZES I. 2. 1-16.)

A botját nézi Káin,
haj s vér tapad a röghöz,
az Ábel ontott vére
s már mondatokat ötvöz
a villámsodrú szóra,
amit lezúg az Isten:
- "Hát őrizője lennék2
Honnan tudnám, itt nincsen."

Hetykén gurul a válasz
hol Kain áll, a réten,
a nagy tenyér míg ott ül
a göcsön és a véren,
takarva Káin titkát,
az eltakarluitatlarit,
izzítva bűnös lelkét
a forró. poklú katlant.

Mint cövek áll a tóban
dacosan; kŐkerrtényen,
mozdulatlanul áll ott
a rásurranó fényben,
de árulója támad,
a botja cserbe' hagyja,
csorgott a vér a göcsről
s mint gyűrű foglalatja

emel magasra éket,
vöröslő, szép rubintot.
mutatja Ábel vérét
a rejthetetlen titkot.
• . . Csorog a vér a botról
s az égre felkiáltott,
ki tudja hányszor immár
mióta medret váltott.

Káin nem látta, égett
szeme, mint tűz parázsa,
és megfeszült a lelke,
a kérdezőt, hogy lássa,
de felhő ült az égen
s Káin hiába nézett,
- a nap is elsötétült
míg éjszakát idézett.

Tehetetlenül állott,
forgott a szemgolyója,
roppant hatalmak együtt
az ember s Alkotója ...

s ajkán tovább a szó-ér
a medrét vájta lázzal,
"ne is keressed rajtam,
Ábelt, én nem is láttam",

szólott s tenyere égett
lángolt a vér alatta,
de nem támaszkodott már
a vért könnyező botra.
Két szeme elé kapta
véres kezét a gyilkos
s szédült a gondolatra,
hogy mily halállal hal most.

Villámot küld Q,Z Úr le?
- meghült a vér erében,
vagy megnyílik a föld tán,
- lenn fekszik Ábel vérben ..
vagy ember kézre bizza
és lesz az erdők vadja?
... Bevérzett botját nézte,
de nem felelt a botja.

Helyette .szólalt Isten!:
"testvéred ontott vére
kövessen, mint ·az árnyék
s fagyjon be békessége
gonosz szívednek, Káin
s hogy senki meg ne öljön,
bélyeg jelezze tested,
amíg bolyongsz a földön .

Elhalt a Hang s a felleg
utat nyitott a fénynek,
s vakító fényözönben
a vil(qm tolla égett,
s füstölt a bőr, míg írta
a bélyeges szót: "átok"
s láttára bénák lettek
a csőrök és a szárnyak,

s a vadak borzolt szőre
felállt a félelemtől
és elsápadt az erdő,
reszketett mindenestől
s rengett a föld, a bölcső
az élet hordozója
és szétpattant a gyöngy-hab
s törpült a nap golyója.
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Káin meg indult sebten,
sietve, hosszú lépttel..
búvóhely lett az erdő
ott lépdel sűrűjében ...
most ... most ... nem látja senki,
... a botját elhajít ja
kormosszemű az éjjel,
szemét csillag se nyitja.

A fűre dől és alszik
fáradt a test, a lélek,
de szörnyű álom gyötri
s harapja, mint a véreb,
patakba lép s a vér zúg
friss víz helyett, hol átkel.
s a vér a testvér-öccse:
- tükreből nézi Abel ...

"Hisz föld alá temettem"
verejték lepi testét,
ébred és talpra ugrik,
tovább, ó, el, csak innét,
akárhová, csak itt ne
s a nagy tenyér im érzi,
hogy ragad rá a botja
s az ujjait bevérzi .

. Megállj, te átkozott bot,
fogadkozik most Káin,
a tűzbe vetlek téged,
van még az erdők fáin
különb is száZezerszer,
mint vagy te bűvös átok
s hogy ébred már a hajnal
falut lát s ott a házak

füstben és lángban állnak
tűztenqer lett az élet!
Ropog a nád, a szalma
s a jószág bőg és béget,
nyerít a megvadult ló
lángcsóva vad sörénye
- s Káin ujjongva ujjong:
,;a kínjaimndk vége."

Karja lendül s a botját
a láng közé bevágja,
"pusztulj el átkozott bot"
utána ezt kiáltja,
de jaj, a vér a botfőn,
miként a tenger árad
s amerre zúgva ömlik,
Ó, . lássatok csodákat,
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fakul a lángok nyelve,
veszti színét a tűz már
és hamvai ba hullik
a szürke virradatnál,
aztán kialszik végképp,
csak a pernye száll a légbe ...
- s a bot kezéhez térül
s Káin csak: sír dühébe' !

A düh sírása fojtja:
"a tűz sem fog hát téged?"
Megállj, te százszor. átok,
megérem én a véged
s három nap, három éjjel
eszét veszítve száguld,
míg végre harmadnapra
a víz eléje tárult,

A hegy csúcsán megállott
- Alatta ring a tenger -
ajka lázasan nyílik
,,0, végtelen víz nyeld ell"
és beledobta botját
a roppant víztükörbe
s e bátor mozdulattóI
kinyílott újra kedve.

De nem sokáig égett
a gyujtott öröm máglya,
mert felébredt a tenger
és lövelt, mint a láva,
hullám-hullámra tornyult
s a szírt fokát elértek;
a poros lábához dobták
a botját: büntetését.

Felordított most Káin
lsten, te lsten, lsten ...
s míg ezt a szót dobálta,
tombolt a hegygerincen,
inkább tiportál volna
halálba akkor rögtön,
ha nincs már menekvés
a bottól itt e földön.

Hangja hiába szárnyalt,
a tengeren már csend ült
és hallgatott a szikla
amin a karja lendült,
madár-csicsergés szállott
és béke ült a tájon
s virágok szirma nyílott
a milliónyi száron,



Hová még, merre, merre?
Az őrület háborgott
szemén, míg szája kútján
a megveszettség habzott.
a bothoz kapott bőszen
s míg megfeszült az izma,
térde csont jára kapta
ha e ltörhetné . .. bírja?

Hajlott a bot erősen,
de nem reccsent a szála
s mintha vesszőcske lenne
ívelt be karikára.
s a benne lévő élet
a végein kicsordult
és Káin hangot hallott:
"Csipőm, ah, jaj, kimarjult."

Ez Abel hangja: nyögte
s a nyűtt botot levágta
aztán rohanni kezdett
a bot meg őutána,
tüskén és bokron által
futott, amerre látott
s ha néha hátra nézett,
rémülten jajt kiáltott.

Favágók jöttek szembe
s futtában kérte őket,
hogy üssenek a botra,
de hallgatásba nőttek
a zordon, vad favágók
s az arcuk eltakarták
és azt dadogták: "Atok"
- s a botot Jutni hagyták.

Tüdeje sipult, hörgött,
verejték lepte testét,
s nem hűsítette hajnal
s nem pihentették esték
és senki meg se szánta, '
tiltó jel volt a bélyeg
mi fénylett homlokáról
mint villódzó lidércek.

Végül is kőbe botlott
s már vé1'es volt a nyála,
hevült térdére csuklott
alá, a föld' p01'ár'a,
de ott is öklöt rázott
a vércsillagú botra:
"mégis győztes lesz Káin"
- sziszegve ezt susog ta.

K ifogok rajtad átok
"kibúvok im e testből"
és hahotázott most már
téboly volt mindenestől
s az ész, ez oldott csónak
a gyilkost messze hagyta
s térdelt a porbrm Káin
a véres bot bolondja.

Utóirat.
Azóta bujdos Káin
mindmáig száz alakban,
gonosz lélekként ő él
a gyilkos gondolatban
s ölne naponta testvért
a téboly napról-napra
de Abélt 1átja s retten
. .. ha rátekint a botra.
1959 ,

Jakus Imre
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~IÉl SIOIMIOI~lÚJ
'KA,~ACSOINIY

1917-et írtak akkor, amikor Béres Istv<ánné három gyermekének készít-
gette a karacsonyi örömöket. Diót, almát vont be aranyfüsttel. Szalon-
cukrot készített barna cukorból; a massza ugyan nem jól állt össze, de
nem volt más. Keksztésztából csillagokat formált a szaggatóval, meg
három pá1' harisnyát takargatott fehér papír ba, mert karácsonyi előnyo-
mott angyalrajzos papírt sehol nem kapott, de pénze sem igen volt rá.

A szomszéd éppen hozta a fenyőfát, mely alá talpat fabrikált. Az egy-
szerű kis fenyőfát közösen helyezték el az egyetlen szoba alkalmas helyére.
A' két ágy végébe tették és távolabb menve párszor megnézték. A friss
fenyő pillanatok alatt betöltötte az egész szobát. ,

Béres Istvánné megköszönte a szomszéd segítségét és a köténye sarká-
val szemét törölgetve panaszkodott: ,

- Szomorú karácsonyunk lesz, a férjemtől már három hete nem kaptam
levelet, pedig milyen jó volna, ha ezetit este ... legalább szerit este lehetne
velünk!

Az egyik lábára sántifuáló szomszéd vígasztaló szavakat keresgélve bú-
csúzott és kívánt áldott karácsonyi ünnepeket.

A három gyerek még nem volt otthon, a nagymama vitte el őket, hogy
este 6 órára, mire megérkeznek, készen legyen az angyalhajas karácsonyfa,

Béres Istvánné egyik szeméből hullott a könny a fenyöfára, a másik
szeme mosolyogva látta elő1'e gyermekei örömét. Gyorsan szépült a fa!
Minden ágára került valami. Szaloncukor, csillagos tészta, dió, alma díszí-
tette a fát. Előkerült az almárium fiókjából a tavalyról maradt két darab
fél gyertya is, gyertyafény mellett igazán szép a karácsemu este.

Már az utolsó simításokat végezte az édesanya szerető keze a fán, ami-
kor a hidegtől k.ipirult arcú három gyermek hangja hallatszott az udvar-
ról: A hétéves Zsuzsi vezette két kis öccsét, a Lacit és a Ka1'csit, akik .
egyszerre kérdezték még az ajtó előtt:

- Szabaá-e karácsonyt köszönteni?
- Szabad-szabad, hangzott az édesanya meleg hangja.
És a csillagfényes karácsony estén, három gyermek énekelte a régi

éneket:
"Krisztus Urunknak áldott születésén", ..
Az ének végén valósággal úgy repültek be a gyerekek a szobába, szemük

elámult a fa szépségén, nekik ez volt a Leqszebb! Kis kezükkel gyengéden
simogatták az aranydiót, aranyalmát és boldogan szorították magukhoz
az egy pár harisnyát, ez volt a karácsonyi ajándékuk.

Az édesanya remegő keze sercegve gyújtott gyuf.át és a gyufa lángja
lángralobbantotta a két árva gyertyát, Négyen mondták el csendben az
Úrtól tanult imádságot.

Az imádság végén a kis Zsuzsi hangosan zokogni kezdett, eszébe jutott,
hogy nincs otthon az édesapja! Tavaly még velük ünnepelt és most úgy
hiányzott az édesanya csókja mellett az édesapa csókja.

Ezen a szetit estén Béres István a Kárpátok jéghideg lövészárkában
tüdőlövéssel feküdt a fagyos földön és birkózott a halállal. Kezében egy
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szál fenyőág zöldellt, melyet a szívére szorított és álmokat álmodott a
feleségéről és a három gyermekéről.

Béres Istvánt a Kárpátok fagyos földjébe temették és sírjára kegyeletes
kezek az álmokat idéző fenyőgalyat helyezték el.

* * *
Évek peregtek le az ·idő homokóráján. A kis Zsuzsiból asszony lett.

Kovács Péter tanár vette feleségül. Mirtuszkoszorúján visszaverődött az
esküvői oltár hat gyertyájának fénye és emlékeztetett az 1917-es kará-
csonyest két árva gyertyájára, mely távolból ragyogta be a halott édes-
apa sápadt arcát.

***
Kovács Péter szorgalmas, becsületes, jóképességű tanárként dolgozott

iskolájában. Tanítványai szerették, a tizperces szünetekben is körülvet-
ték: és ezer kérdést intéztek hozzá. Örákon ő kérdezett, t.izpercekbeti őt
kérdezték. Otthon a felesége várta és két cseperedő gyermeke, akiknek
kék szeméből a boldogság sugarai szálltak felé.

1943 egyik napján behívót hozott a postás Kovács Péter tanár címére.
Me?ln~ ketlettl Egy ideig sűrűn jöttek a levelek haza, de később meg-
fogytak!

Kovács Péterné Béres Zsuzsanna éjszakánként felriadt és 'ilyenkor re-
megve takarta be két gyermekét. Ha esett az eső, a takaró alatt zokogott,
mert férjére gondolt, akit valahol vert a hideg őszi eső!

1943 karácsonyán egyszerű fenyő örvendeztette a két Kovács gyereket.
Angyalhaj, ezüst csengő adta hírül, hogy karácsony van. Utcákat, háza-
kat vastagon borított a hó és a titokzatos karácsonyi éjben angyali ka?'
énekelte: l!icsőség Istennek, békesség a jóakaratú embereknek!

A karácsonyfa alatt térdepelve imádkozott Kovács Péterné, Kovács
Zsuzsanna és a kis öccse, a Péter. Szemükből a bánat könnye hullt, mert
hiányzott valaki a családból, a férj, az édesapa!

Kovács Péter tanár pedig egy távoli ország egyik tábori kórház,ában
utolsókat sóhajtott alig hallhatóan:

- Feleségem, drága gyermekeim, nagyon szerettelek benneteket. Isten
veletek! Odafent találkozunk!

Az eltemetett halott sírjára nyírfake'i'eszt került:
"Itt nyugszik Kovács' Péter tartalékos hadnagy. Meghalt 1943. decem-

ber 25-én".

***
Kovács Péterné kemény munkával neveli két gyermekét és valahol há-

borúról beszélnek előtte, könnyfátyolos lesz a szeme és sikoltva mondja:
- Soha többé háborút! Az első háborúban az édesapám, a másodikban

a férjem 'halt meg! A fiamat, a kis Pétert, az életnek akarom nevelni és
megtartani!

Fülöp Dezső
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A cséplőgép éppen most húzatott be a tanya udvarára.
Nagy a sürgés-forgás. Nagy az öröm is.
Egy esztendő fáradságos munkája fizeti most a jutalmat - a friss ke-

nyeret. Az új ruhát és az új cipőt. Az adóra is futja belőle. Jut a kasz-
szába is.

Kovács Lajos a zsákokat hozza. Nagy István az asztágra igyekszik.
A mindig vidám Boriska kévevágó késsel már a dobon áll. Péter bácsi,
a híres kazalozó az elevátorról lehulló szalmára vár. Négy-öt leányka
kacarászva a pelyvalyuk előtt helyezkedett el.

Mindenki tudja a maga helyét. Nem' kell kiosztani a posztokat. Így
végzik ők minden munkájukat már esztendők óta.

Kovács Lajos míután. feltette a zsákokat a gépre, bepillantott még a
konyhába. - Fiatal feleségének pirospozsgás arca most még rózsásabb
volt, mint máskor.

- A cséplőgép javában ontja már a szemet.
Hallod-e, mílyen szépen dalol ez a gép - szólítja meg a visszatérő

Kovácsot egy legény.
Szebben dalol, mint máskor - felelt vissza Kovács. Velünk érez.
- Hányadik mázsánál tartunk Feri - kiáltott le Nagy István az asztag

tetejéről Kovácsnak.
- A harmincadikat mérjük - válaszolt Kovács.
- Dél felé jár az idő.
Fogy 'az asztag. Növekedik a kazal. Tornyosulnak a zsákok. Sült hús

illata tölti be a tanya udvarát.
A bort is hozzák. Ilyen poros, nehéz munka után jól esik egy-két po-

hárral belőle. A harmadik is futja. Van a pincében még két akóra való
a tavalyi ból. Az új is bő termést ígér,

- Állítsa le a gépet Feri, készen van az ebéd - kiáltja a traktoros
fülébe Kovácsné, a piro zspozsgás szakácsnő, a rózsás arc ú gazdasszony.

Janika, négyéves kis legényfia, a tanya kedvence ott áll mellette. Szok-
nyája szélét fogja. Jóízűen majszolja az édesanyjától előlegbe elkunyo-
rált pirosra sült pecsenyét.
. Amint csönd lett a gép körül, - a gyerkőcöké lett a világ. Voltak vagy

tízen.
_ Az egyik a traktorvezető ülés ébe kapaszkodott fel. Alig érte el a kor-
mánykereket, de boldogsága annál nagyobb volt.

- Meglásd, traktorvezető lesz a fiad - mondta Péter bácsi Nagy István-
nak, aki büszkén nézte boldogságtól ragyogó kisfiát.

Pista, Ferkó a pelyvalyukban csatát vívott a kislányokkal. Csak úgy
röpködött a sikoly, meg a kacagás.

Javában folyt az ebéd. Olyan étvággyal ettek, hogy dicsérő szóra se
jutott idejük.

Kovácsné meg is jegyezte szemrehányóan: Maguk csak esznek, de egy
szavuk sincs az ételről.

- Mert olyan jó és kívánatos, akárcsak te - évődött Péter bácsi.
A többiek nevettek.
Kovácsnak jólesett a bók, amit felesége kapott, de azért megfenyegette

Péter bácsit.
Ezen megint nevettek.
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Éppen a boros kancsót vette Péter bácsi, hogy végig kíuálja a munka-
társait, amikor velőtrázó sikoly törte meg a vidámságot.

Aztán csönd lett. Mintha semmi se történt volna.
- Jaj, hol van a fiam - kiáltott Kovácsné, az édesanyák bajt megérző

ösztönével.
Kovács is felugrott.
Valamennyien az elnémult sikoly irányába futottak.
Egy kisleány szalad elébük. Janikára ráesett a hordó - mondta kétség-

beesetten.
Úgy történt, hogy Janika hátulról felkapaszkodott az éperfák alá tolt

kétkerekű kordéra, melyen két teli olajos hordó volt. A kordé megbillent
és a nagyobbik hordó rágurult Janikára. •

Janika ott feküdt eszméletlenül.
- Janikám! Janikám! Kicsi fiam, mi van veled - élesztgette Janikát

a kétségbeesett édesanya.
- Lélegzik - mondta Janikára hajolva egy férfi.
Aztán néhány pillanatig tétlenül, szótlanul ott álltak valamennyien

Janika felett.
J anika felnyitotta a szemét.
Kis Ingeeskéje csupa vér volt.
- Fusson valaki orvosért a faluba. Jöjjön azonnal - intézkedett Péter

bácsi.
A falu messze volt.
Feri a traktorhoz futott - leemelte a cséplőszíjat és sebes en kifordult

az udvarból.
Az orvos a mentőket hívta. Aztán felkapaszkodva a traktoros ülés mögé,

rövid idő múlva már ott volt a kísgyerek mellett. - Összetört amellkasa.
A tüdeje is megsérült. Úgy remélem, kibírja a műtétet - mondta az orvos.

Janikát elvitték.
A mentő orvos egész úton az édesanyát vígasztalta.
A mentők olyan vigyázattai vitték fel a kórház lépcsőjén akisfiút,

mintha az ő édes fiuk lett volna.
Jól délutánba járt már az idő.
Az orvosok éppen végeztek a napi szolgálattal és hazafelé készülődtek,

amikor meghozták Janikát. Mikor megtudták. hogy mi történt, - vala-
mennyien Janika köré gyülekeztek.

Megindult a harc Janika életéért.
Orákig tartott. - A műtő előtt várakozó édesanyának esztendőknek

tűnt. .
Egy ápolónő jött ki a műtő ból. Ugyanaz a fehér ruhás nő, aki olyan

meleg szívvel-szóval vígasztalta már előbb is az asszonyt.
- Él-e a fiam - mondja meg az igazat nővér. Mondja meg!
Kitárult a műtő ajtaja.
Mielőtt Janikát kihozták volna, egy orvos lépett ki az ajtón.
Az asszony kérlelően nézett rá. Szó nem jött az ajkára.
Az orvos megsimogatta a sápadt édesanya-arcot. Nemsokára hazamegy

a fia - mondta.
- Csakugyan hazajő!? Igazán hazajön - sírt és nevetett az asszony.
- Látja, mi mindnyájan azért maradtunk itt, pedig lejárt a szelgála-

tunk, hogy Janika hazamehessen - keltegette az édesanyai reménységet
az orvos az asszonyban .

. . . Janika már itthon van.
Péter bácsi kisnyulat hozott neki a mezőről.
Ferkó földiepret hozott a parlagról.
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Két kisleányka mezei virággal a kezeeskéjében toppant be Janikához.
Janika most még inkább a tanya kedvence lett.
Édesanyja arcára visszaköltöztek a rózsák. Hiszen visszakapta Janikát .
. . . Erzsi néni az új lisztből készített kenyereket szedte ki a kemencéből.

Aztán egy formás kis cipóval elindult Kovácsék felé.
Vidd el lelkem ezt a cipót abba a kórházba, ahol Janikát ápolták és

mondd meg, hogy ezt a cipót a tanya népe küldi Janikáért, mert Janika
mindnyájunké. Mondd meg, hogy mi, mindnyájan egyek vagyunk - a
munkában is, az örömben is, a szomorúságban is. Köszönd meg nekik,
hogy meggyógyították Janikát. Aztán hívd meg őket a szüretre, mert ha
rnellettünk voltak a mi nagy szomorúságunkban, legyenek velünk a mi
örömünkben is.

Az orvos, aki a kenyeret átvette - elgondolkozott azon, amit az asz-
szony mondott neki.

Németh Géza

ELS 'z A L LTAR A J
Váltóőr volt, huszonöt évig irányít gatt a a vonatokat, aztán az egyre

fájdalmasabban jelentkező reuma elől elmenekült a somogyi csendbe.
Kicsi háza volt itt, de nagy kertje, ami kinyúlott az akácerdők lá.báig.
Hetven almafája, és szép méhészete tette drágává sZIámára ezt az apjától
örökölt fészket. Itt ~ldegélt élete párjával ebben a kis Eldorádóban.

A méhszúrás a reumáját gyógyítgatta, s- a szinte megavasodott erdő-
menti csetui a lelkét. Mert az is -sajgott. Fájt neki a félreállás, a nyug-
állapot, s hiányzott fülének a mozdonyok éles füttye, zakatolása, a .min-
dennapok megszok6tt ezer apró kötelessége: s az egész életforma, amit
huszonöt esztendőn keresztül annyira megszokott.

De más fájdalma is volt a lelkének. A fia. Az egy szem fia. Mérnotenek
tanult s valahol az Alföl.dön teljesített a vasútlllál szotqálatot, Egy évben
csak egyszer látta, s úgy érezte, valami nagy igazságtalans,ág történik vele.
Hiába bizonuitqatta a "gyerek", hogy így, úgy édesapám, ilyen az élet,
az apja csak a fejét rázta és egyre szomorúbb lett. Hiszen már nem sokáig
élek, ez az alátáma$ztatlan érv lett a beszélgetések vége, s ilyenkor úgy
terült rá az egész családra a szomorúság, mint koporsóra a szemfedő.

Minden sebre van ír, tartja a régi közmondás, ez a keserűség is felol-
dódott hát egyszer. Vőlegény lett a fia, hozta is haza boldogan a kincsét,
akivel abban állapodtak meg, hogyha gyermekük sziiletik; hazaadják a
nagyszüWknek. '

Mindketten hivatalba jártak s a vil,ág legpompásabb bölcsődéjének lát-
ták nagyapó kicsi fészkét.

Olyan ígéret volt ez, ami Sándor bácsit megfiatalította ismét. Sem hosz-
sza, sem vége nem volt a tervezgetésnek. Nagyanyó is külön vágányon
juttatta a terveit és nagyapó is.

Kiépített színes álomvi/.ág lengte már őket körül, amikor megérkezett
a távirat: "kicsiny Sanyi ka üzeni nagyszüleinek a miskolci kórházból,
hogy megszületett és egészséges". Az öreg vasutas szeme úgy kifényesült
ettől a hírtől, mint a csillagok.

Fiú ... anyja, tuüloii-e, és én nevelem fel! Övé lesz mindenünk: a ház,
a kert és a méheim. Boldog öröm gurult amondataiban és megtelt vele
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az egész világ. A Sándor bácsi. kicsiny világa. Hallották örömét a friss
gyümölcsöt ringató fák, és a virágok szirmán zümmögő méhek,

De ez nem volt elég. Nem volt italos ember, de most átvitte szívét
a mám01·tól pislogó szemek és a sűrűn párázó pálinka és füstfelhők vilá-
gába is, a kocsmába. •

Időben ért haza ezen az esten is. de lassan vitték a lábai.. Bözse mama
ijedten csapta össze a kezét, amikor meglátta. Szent Isten, te apja, olyan
vörös vagy, mint a rák, és olyan különös a szemed. Beteg vagy? - Csak
a kupám fáj és szédülök. És zúg a fülem, talán az örömtől, merttioqu
unoloám van, aztá.n fiú és én nevelem fel ... Vasutas lesz és méhész.

Ezzel az utolsó mondattal bújt belé az ágyba. Másnap szokása ellenére
sokáig ellustcHkodott. Csak tizenegy óra tájban baLlagott ki a méhekhez,

Nagy láz fogadta. Rajzott a hetes számú kaptár, az öreg méhész szeme-
fénye. A levegő megtelt zsongással és szemei. fárasztón röpködött, ciká-
zott, körözött a .sok-sok ezer méh a kijáTó nyílás környékén.

A kaptár ból meg - mintha áradás lenne, - ömlött ki a t@méntelen sok
élet. Végül megült a raj az egyik fiatal almafa ouialra nyúló ágá.n. Az
öreg kas ·után nézett. Első raj volt, s a Icasok .még a padláson porosodtak.
A padlásra létTán kellett felmenni, ami oda v'olt támasztva a ház hátuljá-
nak. A hatodik fokon megállt SándoT bácsi, igen csak erősen kapaszkodott,
hogy le ne essék. Szédült. Probtüqatia még, de hiába. Végül is Örzse
néniért kiáltott, ám a párja nem volt odahaza. Vásárolni ment.

Persze, hiszen mondta, meg kell várnom, amíg hazaér. Máskor szapo-
rán jáTt Örzse néni, de most neki is nagy hír volt az unoka, s az ő kocs-
mája, ahol örömét kivirágoztathatta, a bolt volt.

Amikor hazaért, azonnal sietett fel a kasért. Az öTeg be ballagott vele
a konyhába, megtisztította pókhálótóI, portóI és langyos 'sós vízzel ki is
mcsta, aztán vitte az almafa alq., amin a raj csüngött.

A hirtelen támadt szél megboTzolta őszülő haját, amint ment. Megállt
a fa alatt és felnézett. Szinte sóbálvánnyá meredve nézett egyazon ponira
sokáiq. Kezéből kiesett a kas, és elgurult a fűben, észre sem vette, nem
is hajolt utána. \

Ajka elkékült és homályos lett a szeme.
A szíve is fájt.
"Elszállt a raj" - ezt dadogta csak akadozó nyelven.
Ettől a naptól kezdve más ember lett az öTeg, ÖTZse néni a télen már

cipelte az orvos hoz. Magas vérnyomás, állapította meg a doktor és orvos-
ságot, meg diétás kosztot rendelt. Nem segített sem az egyik, sem a másik.
Még. az sem, hogy a fiatalok hazahozták az unokát. Örűlt neki, ölébe vettk,
babusgatta, de sohasem nézett a gyeTek szemébe. Egyszer vitte csak ki
a kert be, az apróságnak elmondta akkor az egész tragédiát.

Ne haragudj rám kisfiam. " Ne haragudj ... Elszállt a raj, a Te rajod.
A pici jól érezte magát nagyapó ölében, boldogan kapkodott a kertben

átlibbenő színes pillangók után és semmit sem sejtett és semmit sem
értett nagyapó gügyögéséből.

A fiatalok szabadsága lejárt és elvitték magukkal az apróságot is. Az
öreg méhész még csak nem is követeZődzött. Af állomásra még kikiserte
őket, és amikoT a vonat eltűnt a szeme elől, h'ullottak a könnyei.

Elszállt a raj, ezt a mondatot dobta a vonat után. Más mondata már
nem is igen volt ebben az időben az élet számára. Ez, csak ez az egy
maradt mellette, de ez úgy kisérte, mint az árnyéka.

Örzse néni megszomorodott. Néha már arra gondolt, hogy a jó öreg
megháb01·odik.

Felhő borult a kis házra és hallgatagok lettek az esték.
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Az októberi események sem lendítették ki sajátságos lelkíállapotából
az öreget. Sándor bácsit ekkor már nem érdekelte a külső hang, csak
a belső, s ez egyetlen idegtépő és életetevő mondatot harangozott: el-
szállt. .. elszállt a '>raj. . .

. A falu a rádió mellett ült ekkor, és ki.;-ki figyelte az eseményeket. A láz
valahogyan mégiscsak átragadt rá is, de a régi medret vájta, forrósította
és árasztotta el ilyen szavakkal: Iszonyú idők jönnek, te Anyja. Látom
megáradni a vizeket és megáradni a tengert. És nézd, rajzanak akasok,
a kaptárak és az odúk, és szállnak el arajok és nem lehet befogni őket.
Hiába kas, híába lép, méz is, minden híába ... elszállnak.

Pedig a rajnak itt a helye! Itt a fák között, ahol az élet, és a holnap
érik, Ide teremtette őket az Isten.

A tengereken elpusztulnak.' Minden ízében reszketett az öreg méhész,
míg e látomást mondta.

Örzse méni szívét halálos rémület ülte meg és belékarott a párjába.
Gyere be apjuk, lázas vagy. Feküdj le, jó herbateát főzök néked. És olyan
jéghidegek most az ujjaid. Még hét óra sem volt, amikor ágybaparan-
csolta az öreget. .

A tűz rőt lánggal égett, és Örzse néni éppen csészébe öntötte a gőzölgő
teát, amikor rájuk nyitott a postás. A falun kívül, az erdő alatt laktak,
és így csak este kapták meg az újságot, leveleket.

Sándor bácsi ókkulát tett, ritkán jött a házba távirat és mindig féle-
lemmel vegyes szorongás előzte meg a felbontását. Most is reszkettek az'
ujjai, amíg szétnyitotta. "Mindhárman szerencsésen megérkeztünk Jugo-
szláviába. Innen Ausztráliába indulunk, ha megállapodtunk, írunk,
Sanyiék". Hogy az Istennyila - zúdul fel e hírre, de pillanat alatt törött

. ketté becsapott lelkében az ostorsudarú mondat s halkan folytatta már,
nagyon, nagyon halkan, jaj Istenem:.. én Istenem... Istenem... Iste-
nem. .. Istenem... Hangján érezni lehetett most, hogy kifosztott élete
az utolsó emberi erőt is megfeszítő egyetlen menekülés a roppant delta,
a könnyet, fájdalmat és szenvedést is egyként összegyűjtő nagy Atya ki-
tárt karjai felé.

Nagy-nagy csönd borult a szobára.
Elmentek - sírt fel Örzse néni - hát elmentek. Sándor bácsi, mintha

nem is hallotta volna e hosszú jajt. Nézett maga elé ... hosszan és ezt
mormogta: Tudtam, hogy megárad a tenger, hogy... hogy... hogy ...
elszáll a raj.

Az utolsó szót már nem is értette Örzse néni. A szék eldőlt, és az öreg
tompa puffanással esett a padlóra.

Harmadnap temettük el. Temetésén ott volt az egész falu. Örzse nénit
alig lehetett a sírtól elszakítani. Végül elcsendesült a temetőkert.

Csak a fejfán, a vén méhész fejfáján csüngő koszorú kései virágán
maradt ott egy barnahátú méhecske.

És zümmögött, zümmögött ott még jó sokáig.

Jakus Imre
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lKA lfl1\1IKAnéhi . .._-

Közösségi életünkben, embertársainkkal szemben egy elv, egy meg-
fontolás szokott vezetni bennünket: adok, hogy kapjak. - Nagyon számító
megfontolás ez. - Ott, ahol az ember már nem várhat semmit, akitől
már nem kaphat semmit, eltaszítja magától. - Nagy bún ez! - Jézus Krísz-
tus úgy tanított minket, - élete példájával -: szeresd félebarátodat, mint
magadat!

Egynek kell lennünk Ovele. Gyakorolnunk kell - szemeinket Öreá
emelve - parancsait. Hagynunk kell, hogy Lelke által erősítsen, hogy
O győzze le indulatainkat és nekünk is le kell győznünk azokat. Akar-
nunk kell, szent akarással mindazt, amit O akart!

Fokozott mértékben áll ez a negyedik parancsolatra, amelyben Isten
a Szülőket helyezi - mindjárt Önmaga után - elénk, hogy tiszteljük és
becsüljük őket, mint gyermekeik. Vari-e jogunk arra, hogy eltaszítsuk
magunktól az idős, öreg, beteg Atyákat és Anyákat, azért, mert ők már
nem tudnak dolgozni, nem tudnak viszonzásul adni nekünk semmit sem,

, - a hálás vagy zsörtölődő - tekintetük és szavaik on kívülj-> Bizony nin-
csen! ! - Ok eddig miérettünk dolgoztak, - talán éppen azzal a meggon-
dolással, h6gy tőlünk kapjanak őregségükben, betegségükben.

*1'*
Katinka néni öreg asszony volt már. Sok évtized repült-el felette, mind-

egyik munkában, gyermekeiért való fáradozásban találta. Az évtizedek
sok könnyet, bánatot is Láttak arcán, amelyek mély barázdákat hagytak
maguk után. - A hetedik évtizedben már eltemette férjét, fiait. - Két
leánya élt, tőle távol és még egy fia - ezekkel lakott. A kis unokáit rin-
gatta bölcsőjükben, óvta, gyomlálgatta kicsiny palánta életű ket. - Beteg
volt már, megfáradt, mégis sokat dolgozott. segített szeretteinek.

A fiatal egészséges családtagjai mindezt nem így látták. - Nem tud
az már dolgozni! - mondogatták. Tesz-vesz, szöszmötöl az udvaron, a gye-
rekekkel van - ez nem munka - ... és megfeledkeztek arról, hogy
bizony nagy dolog az: ők mehetnek nyugodtan kapálni, kaszálni: otthon
van az öreg.

Az évtizedek elválasztják az embereket; - ma már másképpen halad
az élet, mint évekkel ezelőtt. De ma is fiatalok a fiatalok és nem értik
meg az öregeket. Ma is öregek az öregek és nem értik meg a fiatalokat.
- Sok vita támadt sok kérdés felett. '- A fiatalok türelmetlenek voltak
az öreggel szemben. Az öreg türelmetlen volt a fiatalokkal szemben. - Az
összezördülést tettlegességek is követték. A fiatalok uralták a helyzetet,
erejük tudatában, gondolva: tőled már úgysem kaphatok semmit!

Szegény Katinka néni ágynak esett, félt ettől, - bár már nagyon gyenge
volt, a rohanó évek munkája, kivette erejét, felőrölte egészséget. Telje-
sen ki volt szolgáltatva, Azt tettek vele, amit akartak. - Az Istenben
bízott és a doktorban, tőlük vártá napjainak meghosszabbítását.

De egy öregért érdemes áldozatot hozni? Érdemes gyógyíttatni? -
Nem! - így vélték a fiatalok. - A doktort elhívták ugyan, de a látoga-
tási és gyógyszerkőltségeket már sokallták. Ne jöjjön a doktor úr, nem
kell az már: mondták neki. - Mások előtt azzal nyugtattak magukat:
,Katinka ,néni nem szereti a doktort, fél tőle.
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Ö miridezt hallotta. Szeretteinek szavai megdöbbentették. Szíve mélyé-
ről mély sóhaj szállt fel: érettetek dolgoztam és éltem, de ti nem becsül-
tök, valótlant mondtok és becsaptok.

Ereje napról-napra fogyott. Egy verőfényes, munkás, dolgos napon, míg
övéi kinn dolgoztak, örökre elaludt. - Temetésén szép számmal össze-
gyűltek a rokonok, ismerősök, hittestvérek. A búcsúzó beszéd mégis ellen-
szenvet váltott ki az övéiből: - miért emlegetik itt is dolgos múltját?
Mintha égő szemrehányás lett volna a szeretet gyakorlásának elmulasz-
tott napjaiért.

Azután eltemették. Az utolsó rőgők is odailleszkedtek a sírhalomra.
- Bizony hiányaik Ö. Az unokáknak már nincsen állandó, figyelmes,
gondos nagyrnarnájuk, nincsen, aki dologidőben önzetlenül szeresse őket.

* * *
Adok, hogy kapjak? Ha ez az elv vezet, vajon mit fogsz visszakapni

akkor, mikor életed útja nem felfelé, hanem lefelé ível már? Ha nem
tanulod meg: tiszteld, szeresd és becsüld felebarátodat, Atyádat és Anyá-
dat, mint önmagadat, sok keserű napod lehet majd .öregségedben. Tieid.
a te életedből tanulnak. A szeretet gyakorlása közben, krisztusi szere-
tettel neveld gyermekeidet, legyen életed nyitott Biblia, a szeretetből
fakadó jócselekedetek nyitott, példamutató, szép szentkönyve.

ifj. Benkóczy Dániel

MEGÁLDOTT MARADtK
\ .

A lassan fújdogáló nyugati szél elhozta a ,faluból a déli harangszót.
Bim-barn. Bim-bam. Hangja néha elvész, majd ismét erősebben hangzile
Deli Péter a szőlősor közepén mégis meghallotta.

- Anyjuk, fejezzük be - szól oda a túlsó sorban kissé lemaradt asz-
szenyának. - Delet harangoznak. Megéheztem. Menjünk ebédelni.

Kati néninek kétszer sem kellett ezt mondani. Ö is elfáradt már a sok
hajlongásban, ami együtt jár a szőlőkapálással.

Amikor kiértek a sor végére, leteszik kapájukat az almafa alá és elin-
dulnak a tanya felé. '

A tanya udvarban , az eperfa alatt áll a kopott asztal, ahol nyáron ebé-
delni szoktak. (Télen a disznót szokták ezen az asztalon. feldolgozni, de
most ilyenkor nyáron kikerül az udvarra.) Itt jobban jár a levegő, nem

, kell még az evés közben is szenvedniük a melegtől.
A napfénytől megrepedezett asztalra piros konyharuha kerül: ez most

az abrosz. Kati. néni két bádogtányért tesz rá, majd kenyér, kanál és egy
fazék kerül az asztalra. A fazékban jó illattal gőzölög a nyári "csemege",
a zöldbableves.

A tányércsörgést csak néha szakítja meg egy-egy méhecske halk züm-
mögése, amikor átrepül az asztal felett.

Az első tányér leves után felkel a gazda a hevenyészetten összetákolt
lócáról és odamegy a kúthoz. Reggel óta a vödörben, lent a víz szdnén
hül egy üveg a tavalyi termésből. Most idehozza az asztalhoz. A füles
poharat teletölti, s inas' nyakát hátraszegve egy hajtásra ki issza. Aztán
megint tölt, de ezt már az asszony elé rakja. így szokták ezt meg vagy
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harminc .esztendeje, mióta együtt vannak: egy pohárból isznak, először
ő a gazda, aztán pedig a felesége, Nem többet, csak egy pohárral.

- Aggyál még Kati - tolja a fazék felé üres tányérját. S míg-a tányér
ismét teli lesz, kézfej ével megtörli homlokát. - Ebből még eső lesz, na-
gyon tűz a nap,

- Nem lesz ebből eső, hiszen még felhő sincs az égen.
Több szó nem hangzik el az asztal mellett. Amikor kiürült a fazék,

elfogyott a kenyér, üres lett a pohár, felállt Deli Péter.
- Bemegyek a kony hába, lefekszem - moridja s már indul is.
- Jól van, úgyis meleg van, nem lehet ilyenkor dógozni - egyezik

bele Kati néni. Ö is gyorsan összekapkod mindent és a feszer alatti nyári
konyhába siet, hogy minél előbb túlessen a mosogatáson, aztán ő is le-
pihen egy kicsit. Valamikor nem kellett testének ilyenkor délben a pihe-
nés. De most már - hiába .. .-

Néhány perc és az' udvaron nem .lehet látni senkit, csak az asztalra tele-
pedett legyek fekete seregét. Kutatnak, keresnek, hátha maradt valami
az ő számukra is. Pajti, a kis házőrző nyelvét lógatva keresztülmegy az
udvaron és odatelepedik az ól árnyékába.

A nap süt, a levegő még árnyékban is pörköl. Csendes a tanya. Dele-
lés van.

Bent a faluban is megállt az élet. Egyedül, a borbélyrnűhely előtt áll
a fának nekitámasztva egy kerékpár. Az üzletben' csak a mester és Szabó
Vendel ülnek a padon és beszélgetnek. Szabó Vendel éppen arról beszél,
hogy milyen szépnek Igérkezik idén a szőlő. Összel fütyűlni fog ő min-
dennek és megveszi azt a régen óhajtott Pannoniát a gumi kerekű kocsi
mellé. Mert kerékpáron csak nem járhat mindig ?' ... A mester már menne
haza, hiszen a harangozó már a jóelőbb elment az üzlet előtt hazafelé,
de a vendég csak nem akar menni. Ö ráér, napszámosok dolgoznak most
is szőlőjében ...

* * *
Amikor felébredtek, már sötét volt az ,ég. Szürkeségét a villámok hada

szántotta keresztül.
- Na, mit mondtam, anyjuk? - gyújt rá a pipára Deli Péter.
- Jaj, mi lesz velünk, ha' jég is lesz? - teszi össze kezét az asszony.

S mintha az ég csak ezt a kérdést várta volna, mert megadta rá a fele-
letet. Hatalmas dörrenéstől kísérve megeredt a zápor.

Az udvar száraz porát hamar elverte a felhőszakadás vize. Az asztalon
lakmározó legyek szétröppentek a disznóól irányába.

- Ezt nem mi intézzük - válaszolja kissé elgondolkozva felesége sóhaj-
tására. - Gyerünk a konyhába. Nem jó ilyenkor kint állni.

Hatalmas dörrenés rázza meg a konyhaajtót, amikor beteszik maguk
mögött.

- Ez is becsapott valahol.
A pipa szára mintha remégne a kezében, Mélyebbeket szív - pedig

a pipában éppen az a jó, hogy sokáig tart. Most úgy parázslik a fénye
a sötét konyhában, mintha fújtatóval erősítenék parazsát.

- Ez már jég - mondja pipáját kivéve fogai közül. Kint az eső átadja
helyét a pusztító jégnek. Itt bent a pipa parazsa feketedni kezd. Majd
megszürkül: elalszik. Valahogy úgy, mint kint a szőlő a tőkéken.

A kopogás mindjobban erősödik, aztán hirtelen rnegszűrit. Talán öt
percig sem tartott az egész. A dörrenés mind messzebbről hallatszott, az
eső is elállt. Az eperfa levele csipkés lett, mintha valaki ostorral csap-
kodta volna meg, kirojtolódzott.
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Kati néni sírt. Ö a kialudt pipát szítta.
- Oda az egész évi termés - zokogott az asszony, köténye szélébe tö-

rölve szemét. - Istenem, miért is engedted ezt?!
- Hallgass - csendesíti Deli Péter az asszonyt. De többet ő sem tud

mondani.
***

Délután ötre már úgy sütött a nap, mintha sohasem lett volna kora-
délután. A föld jóllakott a sok esőtől, többet már nem tudott magába-
szívni. Úgy ült meg a víz a tőkék mellett, mint a kisgyermek ajkán a ki-
csordult tej: foltokban, lassan párologva.

A pipa ismét égett. Igaz lassabban, de égett. Deli Péter és felesége
a szőlőt járták. Tőkéről tőkére mentek. Együtt ketten. Kati néni még
mindig szipog, de mind kevesebbet. Aztán elválnak. A megcsipkézett
levelek úgy hullámzanak a még fújdogálo szélben, mint az árvalányhaj
amott a domb tetején.

Az augusztusi naptól meghízott szemek ott hevernek a tőke lábánál.
Korán beköszöntött Deli Péteréknél idén a szüret. Nyitás, metszés, kapálás
és permetezés gyümölcse nem kerülhetett a hordóba. Valaki másként
rendelkezett.

- Hol vagy anyjuk? - emelkedik fel az egyik tőke mellől a gazda és
szemével feleségét keresi. - Nézd, találtam egy ép fürtöt.

Én is - egyenesedik ki az asszony. - itt is van egy fürt, alig esett
le róla pár szem.

Aztán itt is, ott is akad ép fürt.
A sor végében összetalálkoznak.
- Látod, azért szeret minket az Isten - néz asszonyára Deli Péter. -

Hagyott meg nekünk is valamit.
- Jó neked, Péter - mosolyog könnyei között az asszony. - Te mindíg

tudsz hinni Istenben. Tavaly azért adtál hálát Neki, mert bő termés volt,
most meg azért, hogy hagyott néhány fürtöt.

A dűlőúton, ami ott húzódik a szőlő mellett, kocsi közeledik. A két ló
csak úgy röpíti a könnyű kocsit. A bakon Szabó Vendel ül.

- Jó napot Deli bácsi - köszön le, amikor kocsijával odaér melléjük. -
Na, a maguk szőlője aztán jól néz ki. Most aztán imádkozhat ...

A lovak közé csap és a nedves úton a könnyű kocsi tovarepült.
Meg se fordultak a kocsi után. Még egy-két tőke alá benéztek, aztán

visszaindultak a tanya felé. A mai munkának már vége.'
Alig értek a tanya elé, amikor ismét kocsizörgést hallanak. Szabó

Vendel jön vissza.
- Mind elverte, hogy a fene egye meg - kiált oda most már csendeseb-

ben. - Nem maradt azon egy szem sem. Hogy az a ... s .az átkozódás
még erősebben veri az eget, mint délután az ég ítélete a földet.

Deli Péter csak a foga közül, amekkora hely még maradt a pipa mel-
lett, dünnyögí :

- Maradt azon, mert Isten sohasem vesz el mindent.
A csillogó délutáni nap vissza tükröződik arcáról. A ráncok mélyebbek

lettek, de a szemek most is tiszt.án fénylenek.
A megcsipkézett falevelek lágyan belesimogatják magukat a megtört

fényű asszony szemébe. Embere lelkéből új erő költözött a sírástól meg-
üresedett szívébe.

- Holnap még megkapáljuk a hátramaradt részt - mondja Péter bácsi
és a reteszt ráhúzza az udvar léckapujára.

Karner Agoston
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JJiegnyílt
lelkek
vidern
percek·

A veszprémi gyülekezetünknek
több mint harminc éve buzgó ha-
rangozója Csőre István bácsi, az
egykori daliás fogházőr. Ismeri őt
mindenki és né'tküle el sem lehet
képzelni a gyülekezetet. Igazi nép-
szerűséqét és tekintélyét azonban
csak akkor ismertem meg, amikor
az alábbi kis történet esett meg
velem.

Gyermekeinknek istentiszteletet
tartottam és reá szerettem volna
őket' vezetni arra, hogy milyen ha-
talmas és felséges az Úristen.

- Ide figyeljetek gyerekek
mondtam - van Valaki, aki min-
dent lát, aki mindent tud, aki min-
dent ismer, mondjátok meg, ki az?!
. A gyerekek egy pillanatig tanács-
talanul néznek reám, aztán mint a
villám emelkedik fel K. Miklós
ujja és jelzi, hogy ő meg tud fe-
lelni a kérdésre.

- Nos, ki az, Miklós - kérdem.
- A CSÖRE BACSI! - feleli a

gyerekek harsogó kacagása között.

Ötven év körüli férfi kopogtat
be a lelkészi hivatal ajtaján. Már

» "

belépéskor látom, hogy egyike a
szokásos kéregetőknek ...

- Erős vár a mi Istenünk! -
mondja nyomatékosan.

Mivel szolgálhatok kedves
Testvérem - kérdezem nyájasan.

- Elvesztettem a pénztárcámat ...
- kezdi az ismert mesét - és most
nem tudok hazautazni .. :

Kedves Testvérem evangé-
liIws? - érdeklődöm.

- Igenis! - feleli készségesen.
- No jól van, mondom neki ba-

rátságosan, szívesen segítek azzal,
ami tőlem telik, de most, legyen
szíves mondja meg, hogy mikor
KONFIRMALKOZOTT?

Az én emberem megdöbben. Lá-
tom rajta, hogy rettenetesen töp-
reng azon, hogy mi is lehet az a
konfirmáció, aztán végre nagy ne-
hezen kiböki:

- Hát lehet úgy vagy két HETE.
- Bácsikdm, ne bolondozzon -

mondom neki de1"üsen -, minálunk
nem ötven éves kerban konfirmál-
koznak: Ugye maga nem is evan-
gélikus .

Lehajtja fejét szomorúan.
- Nem kérem, katholiknis va-

gyok tie gondoltam, így többet
kapok: .

*"
Fiatal pár látogat meg egy na-

pon.
- Nagy kérésünk van Esperes

úr - kezdi a férfi .'
- Tessék csak előadni - bátorí-

tom őket.
- Tetszik tudni, én tizenkét év-

vel ezelőtt kitértem az evangélikus
egyházból.
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-' Igen? - mondom meglep"t-
ten - és most mi a kérése?

- Most vissza szeretnék tél'ni
mondja látható zavarban.

- Várjon, kedves Testvérem
folytatom - előbb még valamit
szeretnék ké1'dezni. Legyen szíves
mondja meg, hogy annak idején
miért tért ki az egyházunkból?

- Tetszik tudni - magyará,zza -
abban a faluban, ahol laktunk, nem
volt evangélikus templom ... édes-
anyám katoiikus 'volt és gondoltam
megteszem a kedvét és én is kato-
likus leszek.:.

- Ezt most már értem - de le-
gyen szíves most azt magyarázza
meg, hogy miért akar vis~zatérni?

Rámutat arra a mellette ülő nőre.
- Tetszik látni ő a menyasszo-

nyom és ő azt mondta, hogy addig
,nem jön hozzám, amíg vissza nem'
térek evangélikussá ...

- Milyen vallású a kedves meny-
asszonya? - tuda ko lom.

- Református ...
- Most megint nem értek vala-o

mit - mondom -, hát ha annyÍ1'a
akarja a menyasszonya, hogy át-
té1'jen, akkor miért nem mondja,
hogy legyen református ...

Elszomorodik a legény.
- Tehát nem tetszik rajtunk se-

gíteni . .. kérdezi lehanaottan:
- Dehogy is nem - felelem ba-

rátságosan - de nem gondolja,
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hogy nagyon [urcsa e4 az egész do-
log.'.. Előbb evangélikus volt ...
aztán katolikus most aztán me-
gint evangélikus Maga úgy lát-
szik, úgy váltogatja a vallását, mint
más ember a kabátját ...

- Tessék már segíteni. " mond-
ja csüggedten.

- Segítek is szívesen, ~e ennek
feltétele van. Most menjenek szé-
pen haza és holnap jöjjenek vissza,
de hozzon magával két nyilatko-
zatot. Az egyikben kijelenti, hogy
sajnálja azt, hogy annak idején ki-
lépett az egyházból ... Helyesli ezt
a követelésemet?

Igenis, helyeslem, mondja
gondolkodás nélkül.

- Hozzon azonban egy másik
,nyilatkozatot is - folytatom -
amelyben viszont megigéri, hogy
most aztán bent marad az egyház-
ban ... Helyesli ezt a feltételt is?

- Igenis, helyeslem ... - mondja
szemrebbenés nélkül.

- Holnap, ha még mindig ra-
gaszkodik a kéréséhez - elintéz-
hetjük a dolgot - fejezem be az
eszrnecse rér.

- Köszönöm szépen - m9ndja-
és már búcsúznak is.

Elmentek és soha többé nem jöt-
tek vissza. Nyilván kerestek egy
olyan helyet, ahol nem szabtak
ilyen nehéz feltételeket ...

Halász Béla



Névnapok betűrendes jegyzéke
Abel, jan. 2.
Abrahárn, aug. 16.
Adalbert, szept, 27.
Adám, szept. 9., dec. 24.
Adél, jan. 29.
Adolf, febr. 21.
Adorján, márc. 5.
Agnes, jan. 21.
Agoston, máj. 28., aug. 28.
Agota, jan. ll., febr. 5.
Akos, febr. 27.
ALadár, febr. 20., márc. ll.
Alajos, jún. 21.
Albert, aug. 24.
Albin, márc. 1.
Albíria, dec. 16.
Alfonz, aug. 2., okt. 30.
Alfréd, febr. 23.
Alrnos, febr. 20.
Amáüa, júl. 10., okt. 7.
Ambrus, v. Hermann, ápr. 7., máj. 10.
Arnold, júl. 18.
Aron, ápr. 2.
Arpád, márc. 31., dec. 1~.
András, febr. 4., nov. 10., 30.
Angéla, máj. 30.
Anna, jún. 2., júl. 26.
Antónia, jún. 13.
Antal, jan. 17., jún. 13.
A rank a , febr. 8.
Arisztid, ápr. 27.
Artúr, jan. 22.
Attila, jan. 7.,
Auguszta dec. 18.
Aurél, okt. 5.

Balázs, febr. 3.
Bálint, febr. 14.
Barnabás, jan. ll.
Béla. ápr. 23.
Bened,ek; márc. 21.
Benjámin, jan. 3.
Bernát, máj. 20.
Berta, anig , 6.
Bertalan, aug. 24.
Bertold, febr. ll.
BLanka, okt. 25.
Bódog, jan. 14.
Boldizsár, jan. 6.
Bonifác, máj. 14., jún. 5.
Bonbála, dec. 4.
Brigitta, okt. 11.
Brunó, okt. 6.

Carolina, nov. 4.
CeciliJa, nov. 22.

Dániel, júl. 24.
Dávid, dec. 29., 30.

Demeter. okt. 26.
D,énes, ápr. 8., okt. 9.
Dezső, máj. 23.
Domonkos, aug. 4.
Donát. febr. 17.
Dorottya, febr. 6.
Dömötör, okt. 26.
Döme, szept. 27.

Ede, v. Eduár:d. már-c. 18., okt. 13..
nov. 16.

Edit, szept, 16.
Eduárd, márc. 18., okt. 13.
Egy.ed. szept. 1.
Elek, júl. 17.
Elemér, febr. 23.
Eleonóra, febr. 21.
Ella, febr -. 13.
Előd, okt. 22.
Elvira, febr. 10.
·Elz.a; dec, 1.
Emáhuel (Manó), márc. 26 ..
Emilia, 'júl. 19.
Erriil, máj. 28.
Emma, ápr. 19., nov. 24.
Emöd, aug. 9.
Emese, júl. 5.
Engelbert, nov. 7.
Eőrs, júl. 14.
Erhardt, ápr. 9.
Erik, máj. 18., szept. 16.
Erika. aug. 31.
Ernes'ztin, aug. 29.
Ernő, jan. 12.
Ervin. ápr. 26.
Erzsébet, júl. 8., nov. 19.
Ésaiás, júl. 6.
Eszter, máj. 2~.
EteI. okt. 8.. dec. 16.
Éva, dec. 24.
Ezékiel, ápr. 10.

Fábián, jan. 20.
Fanni, márc. 9., .aug. 21.
Farkas, aug. 13., okt. 31.
Félix. nov. 20.
Ferdinánd, máj. 30.
Ferenc. jan. 29., ápr. 2., jún. 4., 16.,

szept, 16.. okt. 4., 10., dec. 3.
Flórián, máj. 4.
Franciska. rná rc. 9., aug. 21.
F'rtda.: máj. 5. -
FrigY'es, júl. 18.
Fülöp, máj. 1. és 26., aug. 23.

GáJbor, rnárc. 24.
Oa'briejta, dec. 12.
Gál, okt. 16.
Gáspár, j.an. 6.
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Gedeon, rnárc. 28., okt. 10.
Gellért, szept. 24., 25.
Geréb, márc. 16.
Gergely, rnárc. 12., máj. 9., nev. 17.
Gertrud, márc. 17., nov. Hi.
Gerwon, febr. 22.
Géza, febr. 25. és 26.
Gizella, 'máj. 7. és 8.
Gottfrid, nov. 18.
Oorthard , máj. '5.
Gusztáv, jan. 16.

Gyárfás, JUn. 19.
. Gyöngyil~e, okt: 23.
György, ápr. 27.
Győző, nov. 3.
Gyula, ápr, 12.

Hajnalka, márc. 27.
Hedvig, okt. 17.
Helén (Ilona), aug. 18.
Helga, okt. 3.
Henrik, júl. 15.
Herma!1Jll" ápr, 7;
Rermin, aug. 3.
Hilda, szept. 3.
Huba, aug. 19.
Hubert, márc. 20., nov. 3.
Rugó, ápr. 1.

Ibolya, aug. 7.
Ida, márc. 13., szept. 6.
Ignác, júl. 31., szept, 1., okt. 3.
Ilka, nov. 3.
Illés, jún. 20.
Ilma, ápr. 16.
nona, aug. 18., okt. 14.
Imre, nov. 5.
Ince, júl. 28.
Ipoly, aug. 13.
Irén, márc. 25.
Iréne, okt. 20.
Irma, máj. 3.
István, aJug. 3, és 20., szept. 2., nov. 28.,

dec. 26.
Ivo, máj. 26.
Izabella, júl. 12.
Izsák, máj. 15.
Izsá, aug. 26.

Jakab, máj. 1., júl. 25.
Janka, máj, 30.
János, jan. 27., febr. 8" márc. 8. és 27.,

28., máj. 6. és 16., jún. 26., aug, 9. és
29., okt. 20., nov. 24) és 26., dec. 27.

Jenő, júl. W., nov. 17.
Johanna, dec. 15.
Jolán, jún. rs., nov. 20.
Jónás, nov. 12.
József, márc. 19., ápr. 16,. máj. 3., aug.

27., szept. 18.
Judit, júl. 30., dec. 10.
Júlia, febr. 16., máj. 22.
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Kálmán, okt. 13.
Kamill, júl. 18.
Karolina, nov. 4.
Károly, jan. 28., nov. 4.
Katalin, febr. 13., ápr, 30" nov. 25.
Kázmér, márc. 14.
Kelemen, nov. 23.
Kl.ár a aug. 12.
Kleofás, szept, 25.
KLotild, jún. 3.
KoLos, okt. 30.
Konrád, febr. 18. és 19.
Konstaritíri, máj. 2-1.
Kornél, júl. 3., szept. 16 .
Kornélia, márc. 3.
Kozma, szept. 27.
Kristóf, márc. 25., ápr. 9.
Krisztián, márc. 13.
Krisztina, júl. 24., aug. 5.
Kunigunda, márc. 5.

Lajos, aug. 19. és 25.
Lambért, ápr .. 16.
László, jún. 27., aug. 8.
Laura, jún. 28.
Lázár, dec. 17.
Lehel, aug. 2.
Lénárt, nov. 8.
Lenke, júl. 23.
Leó, ápr. 11., jún. 23.
Leona, jan. 4.
Lidia, febr. 12., ápr. 8.
Lill, júL ll.
Lipót, nov. 15.
Livia, febr. 12.
Lóránt, jan. 15.
Lőrinc, aug. 10., szept, 5.
Lucia, dec. 13.
Lucián, jan. 7.
Ludmilla, szept. 17.
LUjza, márc. 2.
Lukács, okt. 18.
Lukrécia, jún. 9.

Magdolna, máj. 29., júl. 22.
Malvin, okt. 1.
Manó, márc. 26.
Marcell, jan. 9., 16. és ápr. 26.
Margit, jan. 19., febr. 27., jún. 10.
Mária, febr. 16., júl. 22., aug. 15., szept,

8., 12., 24., nov. 27.
Marianna, nov. 1.
Márk, ápr. 25.
Martina, jan. 30.
Márton, nov. 10., 11. és 12.
Máté, szept. 21.
Matild, márc, 14.
Mátyás, febr. 24., dec. 8.
Maxim, máj. 29.
Medárd, jún. 8.
Merryihér t, jan. 6., aug. 22.
Mihály, máj, 8., szept. 29,
MLltlós, szept. 10" dec. 6.



MikSa, okt. 12.
Mónika, máj. 4.
Mór, okt. 25.
Mór'ic, szept. 22.
Mózes, máj. 16.

Nándor, máj. 30.
Norbert, jún. 6.

Olga, jún. 27.
ouvér, nov. 21.
Qlivia, dec. 3.
Orbán, máj. 25.
Orsolya, okt. 21.
Oszkár, júl. 31.
Ottmár, nov. 16.
Ottilia, dec. 12.
Ottó, júl. 2.
Ottokár, júl. 2.
Ödön, nov. 16.
Özséb, márc. 5., jún. 14., dec. 16.

Pál, jan. 15. és 25., ápr, 28., jún. 26.,
29. és 30., nov. 18.

Paulin, jún. 22.
Péter, jan. 31., febr. 22. es 23., ápr. 27.,

29., aug. 1., szept. 9., okt. 10., nov. 18.
és dec. 9..

Petra, okt. 2.
Petronella" máj. 31.
Piroska, jan. 18.
Pongrác, máj. 22.

Ráchel, febr. 4.
Rafael, jún. 20., okt. 24.
Rebeka, aug. 30., szept, 2.
Regina, szept. 7.
Rezső, nov. 7.
Richárd, ápr. 3.
R6bert, jún. 7.
'lMkus, aug. 16.
Román, febr. 28.
Róza, aug. 30., szept, 4.
Rozália, Rózsa. Rózsj es
Rudolf, nov. 7.

Sára, jan.. 19.
Sarolta, júl. 2.
Sebestyén, jan. 20.
Stefánia, nov. 28.

Szabin, marc. 15., okt. 27.
Szaniszló, máj. 7., nov. 13.
Szilárd, márc. 11.
Szilárdka, dec. 14.
Szilveszter, dec. 31.
Szervác, rnáj, 13.

Tamás, marc. 7., dec. 21. és 29.
Teodóra, ápr. 30., szept. 11.
Teofil, dec. 20.
Terézia, júl. 8., okt. 3. és 15.
Terézke, okt. 3.
Ti'bold, júl. 1.
Tibor, ápr. 14., aug. ll.
Tivadar, ápr. 19., nov. 9.
Tóbiás, jún. 13.
Tódor, febr. 27.

Ulrik, júl. 4.

Valér, dec. 15.
Valéria, ápr, 28.
Valte,r, júl. 16.
Vazul, jún. 14.
Vencel, szept. 28.
Vendel, okt. 20.
Ver'ortíka , jan. 13., júl. 9.
Vid, jún. 1'5.
vtdor, jan. 15.
Viktor, szept. 5.
Viktoria, dec. 23.
Vilma (Vilmos napon és dec. 5-én).
Vilmos, jan. 10., jún. 25.
Vince, jan. 22., ápr. 5., júl. 19.
Viola, dec. 19.

Zelma, jan. 23.
Zéno, okt. 29., dec. 22.

Róza., szept, 4. Zoltán, márc. 8., jún. 23.

Salamon. okt. 24.
Samu, Sámuel, aug. 21.
Sándor, febr. 26., marc. 18.

Zsigmond, máj. 2.
Zsófia; máj. 15.
Zsolt, ápr. 10.
Zsuzsanna, febr. 19., aug. 11.

]23



LESET
RDÖN

Nagy, nagy csönd az erdőn, alszik még a szél is, nem -zbrqeti az áqakat.
Aztán egy komi vadmadár-fütty. Valahonnét, távolból felelet rikkan rá.

Harkály kopog a fa kérgén. Odalenn, a gyökerek közt meg fürge gyik
cikázik elő. S egyszerre átcsillan a teli lombokon az első éles napsugár.
Meghajnalodott.

Mókus Marci megdörzsöli szemét odafönn az öreg tölgy tetején, nyúj-
tózkodik s átugrik a másik .ágra. Ott, a fa odvában van az éléstára, ki-
kapar egy szem duzzadt makkot, lIágcsálni kezdi. Apró szeme villogva
néz körül. Eszébe jut, hbgy ilyenkor leqkellemesebb a friss napocska, hát
sfbesen lekúszik a tölgyről, kifut az erdőszél.Te, s egy magányosan álló

cserfán folytatja reggelijét. Ott jobban éri a nap, nem fogják el előle
a sűrű lombok. Eszeget és elégedett a világgal.

Hirtelen nehézkes léptek, súlyos csörtetés a bokrok közt. Mókus MaTci
már tudja, hogy Szaniszló, a vaddisznó is fölkelt s reggeli sétájára indult.
Meghúzza magát odafönn az ágon, tnert Szaniszlóval jobb nem találkozni.
Hatalmaskodó, örök békétlen fickó. Kivált, ha olyan upró legény akad
útjába, mint Mokus Marci, az előtt szívesen fitogtatja erejét. Már látni
is a félelmetes, jól megtermett alakot, amint magában fújtatva elhalad
a bokrok közt s szidja a világot. . I

Szaniszló már ilyen. Ha véletlenül jókedvűen ébredt is, nem mutatná,
mert azt hiszi, ártana a tekintélyének. Maradjon ő csak a mihaszna erdei
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népség szemében zord, nagyharagú hatalmasság, akkor majd nem mcr-
nek komázni, mint az alázatos nyullal vagy gyámoltalan kis sünnel.
, Mókus Mal'ci hát lapit a magasban. Talán észre se veszi Szaniszló, megy
tovább.

Igen ám, de amint elmélkedik odafönn, a síkos makkhéj nem meg-
csúszik a korme között? S aztán zsupsz le, egyenest a fa alatt elhaladó
vadd~sznó on'ára koppan.

- Mi volt ez? - hördül föl Szaniszló és kurta. nyakát a magasba szegi.
Csak úgy reszket méltatlankodó haragjában. - Á, te vagy az? - veszi

észre Marcit a levelek közt. - Te mersz velem kikötni? Onnan hajigálsz,
te gazember? Megállj csak!

Marci egy reszketés. Alig jön ki a hang összeszorult tOl·kán.
- Szaniszló, kérlek ... bocsáss meg ... én nem hajigáltalak, csak ki-

pottyant a kezemből egy árva szem makk ...
- Úgy És épp az orromra, mi? Csúffá akarsz tenni, hogy aztán elhí-

reszteld mindenfelé, micsoda nagy hős vagy te! Azonna! gyere le, itt a föl-
dön légy vitéz! -

- Fáj a Lábam. " nem birok lemenni ... - nyögi Mókus Marci.
- Csak fölmászni tudtál? Meg hajigálni?
Hiába itt szó, kiioqás, bocsánatkérés! Szaniszló apró, mélyenülő szeme

szikrázik a haragtól és Mokus Marciban csak úgy didereg, a félsz.
- Nem jössz le tüstént? - röffent föl még egyszer Szaniszló, s mikoT

látja, hogy Marc; csak annál jobban odalapul a cserfa tÖl'zséhez, föl-
villan félelmetes páros agyara. - Nem jössz, bitang? Úgyis jól - s azzal
nekiesik a csel' erős gyökérzetének, ássa, fUTkálja, szaggatja agyarával.

Szegény MaTciban elhül a vér. Ez a méTegzsák kiássa innét a fát és
szétszaggatja őt vs, ha a csülkei kozé kaparintja. Segítségért kiáltson?
Ki olyan bolond, hogy Szanisz!óval kikössön? Figyel lefelé, hogy túrja,
f'ÚTja a földet a gyökeTek alatt a dühöngő ellenség.

Miért is jött ki ide, a magányos cserhez? Odabenn az erdőben semmi
sem lenne most átsuncrua a szomszédos fára. De akkora távolságot mókus
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még át nem ugrott, amekkora őt a legközelebbi, lombos menedéktől el-
választja.

- Megállj, pimasz! Megállj, bitang! - hörgi, fújtatja odalenn Szaniszló
s újra, meg újra nekirugaszkodik. Amilyen hiú, gonosz lélek, most már
a cserfára is tuiraaszik, annak is meg akarja mutatni, hogy vele aztán
nem kukoricázhai. senki!

Jókora földhányás veszi már körül a fát, az erős gyökérszálak kimered-
nek s Szaniszló nekiszánja magát, hogy leterítse a törzset. Aláilleszti agya-
rát akarvastagságú, szívós gyökérnek, megfeszül és ... reccs!

Marci csak ennyit hall odafönn, behunyja a szemét, várja, hogy most
zuhan· el vele a cserfa. De semmi. Csak egy iszdnyatú üvöltés odalenn és
Szaniszló a földre b01"Ulva 11ángatódzik a kíntól.

Nem a gyökér reccseni ki, hanem a fél agyara. Bőg, jajong, átkozódik,
sivalkodik éktelenül.

Nem telik bele két szem hunyorítás, má·r oda gyűlnek a riadalomra az
erdő lakói. Csóválja lompos farkát a róka, hümmög a borz, hegyezi hosz-
szú fülét anyul, de meg se nyikkan, úgy tiszteli vergődésében is Sza-
niszlót.

Csak a vidám rigó rikkantja el magát az ágon Marci mellett:
- Pórul járt a vaddisznó, félagyarú Szaniszló!
- Mi lesz velem? Mi lesz velem? - süvöltözik a földön Szaniszló,

s most az egyszer meg se hallja a rigó gúnyolódását.
- Az lesz, hogy tüstént indulsz a fogorvos hoz . .. - recsegi száraz

hangján a megmenekült cserfa alsó ágán himbálódzó harkály.
- Jaj, jaj ... Mackó Bandihoz? - rémüldözik Szaniszló. - Nem bírok

menni. ,.

- Miért ne bírnál? Nem a lábad tört ki, csak az agyaradr
Nagy keservesen föltápászkodik hát Szaniszló s indul az erdő keleti

végébe, Mackó Bandí barlangi rendelőjébe. Vele tart a jószívű sün, az
alázatos nyul az öccsével kettesben hurcolja utána kitörött agyarot.
A harkály előttük röpül s óvakodva, a fa koronák között ugrálva· követi
eket Mókus Marci is. Hiába akarta széttépni az előbb Szaniszló, azért
most mégis sajnálja.
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Mackó Bandi az egyetlen, akitől még Szaniszló is fél. Nemcsak most,
mikor beteg ként kocog hozzá, besavanyodott képpel, de még akkor is
tisztelte, mikor agyara teljes pompájában meredt elő a szájából.

Mackó Bandi, derék, öreg doktor. Hosszú ideig tanulta a városban a
gyógyító mesterséget, s kampós fogóival, rejtelmes szerszámaival szívesen
segít akármelyik erdei betegen. Csak épp az olyan örök verekedő, ko-
misz frátereket nem kedveli, amilyen Szaniszló. Mikor meglátja, össze-
fonja két karját széles, fehérköpenyes mellén.

- No, végre neked is elLátta a bajodat valaki? - bólogatrosszallón. -
Vlj be ide, a székbe!
. Szaniszló meg se nyikkan, csak lesi riadozva, mi következik most. Köz-

ben a betegkísérők elmondják a szigorú doktornak, hogy esett, mint esett,
hogy Szaniszló agyara belereccsent a cserfába.

Vizsgálódik, kopogtat sokáig Mackó Bandi, még a pápaszemét is föl-
rakja, aztán félrevonul, tanácskozni a másik doktorral, a harkállyal.

- Hát, visszaragasztjuk az agyaradat, Szaniszló, most az egyszer még
szerencséd volt. Hanem azt megmondom előre: ez a megdrótozott agyar
már nem arra való, hogy oereketii, hadakozz, fákat döntögess vele! -
hirdeti ki végül az ítéletet.

Szaniszló hálálkodva röfög. Rá sem ismerni már: mintha egy növendék-
j bárány lelke költözött volna beléje. S türelmesen, pissz nélkül állja, hogy.
Mackó Bandi friss fenyőgyantával megragassza, vékony 7vánccsal oda-
rögzítse a csonkhoz levált agyarát. Mikor végre elkészül a műtét, resz-
kető inakkal tápászkodik föl, nem győzi köszöngetni a segítséget.

Mackó Bandi ránéz, szigorún:
- Amíg a gyanta meg nem szárad, addig mást, mint tejbekását nem

ehetsz! Megértetted?
S aa meggondoljuk, a csúfságon kívül épp elég büntetés ez Szaniszlóna:k!

Vidor Miklós
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Országos
ABA febr. 23.• máj. 27., aug. 30, okt.

27; ABAÚJSZANTÚ ápr. 13, júl. 6, okt.
5, dec. 7; ABADSZALÚK febr. 14, máj.
1, aug. 7, nov. 13; ABONY márc. 13,
máj. 29, aug. 21, nov. 27; ACSA ápr.
25, okt. 3; ADONY márc. 27, jún. ~6,
szept. 13, nov. 27; ;AJKA jan. 27, márc.
2, máj. 11, júl. 6. aug, 17, nov. 9;
AKASZTÚ márc. 14, máj. 23, szept. 12,
nov. 7; ALAP ápr. 18, júl. 24, szept, 25,
nov. 27; ALA'I'rYAN ápr. 30, aug. 20,
okt. 8, dec. 3; ALBERTIRSA febr. 11,
apr. 24, jún. 1.2, aug. 28, okt. 9, dec. ll;
ALPAR ápr. 4, júl. 4, okt. 3, dec. 5;
ALSÚNEMEDI apr, 13, júl. 27, szept. 21,
dec. 21; ANDOCS febr. 25, ápr. 21, szept.
24, nov. 20; APATFALVA ápr. 23', jún.
25, szept. 10, nov. 26; APC jan. 11, márc.
20, máj. 9, aug. 1, okt. 10; ASZÚD jan.
29, márc. 25, máj. 2·7, júl. 29, aug. 26,
okt. 21, nov.> 11. A többi hón.ap első
péntekjén ihaví áüa tvásár : ATTALA.
má'rc. 30, máj. 12, szept, 7., nov. 5;
ADAND márc. 28, máj. 9, aug. 2, nov. 7.

BABÚCSA márc. 17, jún. 6, aug. 22,
nov. 28; BADACSONYTOMAJ márc. 10,
szept. 20; BADACSONYTÖRDEMIC
rnárc. 31, máj . 26, aug. 25, nov, 24;
BAJA febr. 14, ápr. 3, jún. 5, júl. 17,
szept. 118,okt. 23, dec. 4; BAJNA febr.
18, máj. 19,aug. 18, nov. 17; BAK márc.
20, nov. 25; BAKONYCSERNYE rnárc.
18, máj. 25, júl. 21, szept. 2.1; BAKTA-
LÚRANTHAZA febr. 8, má rc. 21, jún.
6, aug. 1, nov. 14; BALASSAGYARMAT
Jan. 11, felhr. 1, márc, 1'4, ápr. 4, máj.
2, jún. 13, júl. 11, aug. 8, szept, 12. okt.
10, nov. 14, dec. 12; BALATONENDRÉll
márc. 10, júl. 21, szept. 15; BALATON-
FOKAJAR ápr. 28, aug. 11, nov. 10;
BALATONFÜRED jan. 13, ápr. 20, júl.
13, szept. 14; BALATONLELLE ápr. 20,
máj. 14, szept. 7, okt. 29; BALATON-
SZABADI febr. 26, okt. 1; BALATON-
SZENTGYÖRGY ápr. 2\5, okt. 10, ha
m.unkaszüneti napra esí.k, az 'utána kö-
vetkező rrrunkariapon ; BALKANY ápr.
5, jún. 21. aug. 9, okt. 4, dec. 20; BAL-
MAZÚJVAROS febr. 2, máj. 24, aug. 9,
nov. 8; BARA CS márc. 1, máj. 3, szept.
28, nov. 16; BARACSKA ápr. 12, okt. 25;
BARCS ápr. 6, jún. 22, szept. 2I, dec.
14; BATTONYA márc. 27, jún. 12, aug.
14, okt. 30; BACSALMAS febr. 8. ápr.
25, szept. 12, nov. 14; BACSBOKOD
márc. 21, júl.. 25, nov. 28; BANOK-
SZENTGYÖRGY ápr. 2.8, júl. 9, aug. 26.
nov. 28; BARAND ápr. 19, aug. 16, okt.
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vásárok
4; BATA máj. 3, okt. 4; BATASZÉK
marc. 21, jún. 20, szept. 19, okt, 24;
BECSEHELY rnárc. ·19, szept. 26;
BECSVÖLGYE ápr. 21, nov. 17; BE-
DEGKÉR rnárc, 5, jún. 11, szept. 8~
nov.' 15; ünnep, vagy munkaszüneti nap
esetéri az. utána következő mu nkaria-
pon; BELED nunden hónap etsö kedd-
jén; BERCEL márc. 17, jún. 16, szept.
15, dec. 15; BERETTYÚÚJFALU felhr. 4,
ápr, 21, jún. 16, aug. 18, okt. 13; BER-
HIDA febr. 28, máj. 22, aug. 28, okt. 9;
BERZENCE márc. 28, jún. 9, aug. 10,
dec. 17; BESENYSZÖG jún. 20, okt. 17;
BÉKÉS márc. 19-20, aug. 13~14, okt.
8-9, dec. 3-4; BÉRÉSCSABA febr. 13,
máj. 7, okt,. 1, dec. 10; a többi hónap
elso szom·batján havi ál la tvás.ár ; BÉL-
APATFALVA jan. 18, márc. 21, jún. 6,
szept, 12, 11IOV. 28; BICSKE jan. 28, ápr.
27, szepr. 28; BIHARKERESZTES máj.'
11, aug. 10, okt. 15; BIJ;IARNAGYBA-
JOM m árc. 2, jún. 2, szept. 25; BODAJIo\:
jan, 4, márc, 28, júl. 5, okt. 3; BODROG-
KERESZTUR febr. 25, máj. 26, aug. 25,
nov. 24; BODVASZILAS márc .. 1, jún.
28, szept. 20, dec. 6; BOGYISZLÚ ápr.
18, szept, 19; BÚLY ja.n. 1, rnarc. 4, ápr.
30, júl. 1, szept. 2, okt. 20, dec. 13;
BONYHAD márc. 7, ápr. 25, júl. 4, aug.
1, nov. 28; BÖHÖNYE márc. 17, júl. 25,
aug. 20', szept. 1'7; BÚCSÚSZENT-
LASZLÚ Jan. 25, szept. 10, nov. 4;
BUGAC felbor. 28, máj. 1, aaig. 7, okt. 9;
BUGYI márc. 14, jún. 6, szept. 5, dec.
5; BUJÁK felhr. 2.8, jún. 5, okt. 9;
BUZSA,K ápr. 23, júl. 13, nov. 9; BÜK
marc. 2, jún. 1, szept. 7, dec. 7; BÜSSÜ
febr. 16, ápr. 28, jún. 8, a ug, 21, murika-
szüneti nap eseten a következő rnunka-
napon.

CECE márc. 10, jún. 9, aug. 9, okt. 13,
dec. 13: CEGLÉD jan. 10, ápr. 10, jún. 5,
júl. 17, scept. 4, nov. 6; CELLDÖMÖLK
febr. 15, ápr. 18, jún. 20, aug. 15, okt.
17, dec. 19; CERED jan. 21, márc. 17,
máj. 19, júl. 21, szept. 15, nov. 17;
CIBAKHAzA márc. 13, máj. 8, szept,
18, nov .. 13; CIGAND már'c. 7, júl. 4,
szept. 5, nov. 7; CSANADPALOTA
márc, 19, jún. 18, okt. 15, dec. 17;
CSANYTELEK jan. 2, rnárc. 5, máj. 7,
júl. 2, szept, 3, nov. 5; CSAPOD febr.
17, máj. 18, aug. 24, nov. 23: CSAKVAR
márc. 7, jún. 6, szept. 5, dec. 5; CSA-
SZAR febr. 25, áipr , 14; jún. 23, júl. 21,
aug. 25, okt. 20; CSASjlARTÖLTÉS
márc. 27, jún. 26, szept. 25; CSENGER



minden hó harmadik péntekjén; CSEN-
GŰD febr. 18, máj. 19, aug. 18, nov. 17;

'CSEPREG febr. 4, ápr. 7, jún. 2, aug. 4,
okt. 6, dec. 1; CSESZTREG jan. 18,
márc. 17, máj. 21, aug. 23, okt. 26; CSE-
TÉNY ápr. 5, okt. 14; CSÉPA ápr. 16,
júl. 9, szept. 3, dec. 10; CSIPKEREK
ápr. 12, júl. 20, szept. 15; CSOKONYA-
VIS ONTA febr. 24, ápr. 21, jún. 27, júl.
26, szept, 21; CSOMAD febr. 29, okt. 31;
CSONGRAD marc. 12-13, máj. 14-1;;,
aug. 6-7, nov. 12-13, a többi hónap
második hétfőjén haví állatváeár ;
CSONKAHEGYHAT márc, 25, máj. 25,
szept. 25; CSORNA jan. 6, rnárc. 9, máj.
4. jún. 22, szept, 21, nov. 9; CSÖGLE
marc. 7, jún. 20, okt. 10; CSÖKMŰ
febr. 22, ápr. 25, aug. 1, okt. 14; CS0-
KOI,Y jan. 25, ápr. 14, aug. 28, nov. 25,
munkaszüneti napok esetén az utánuk
következö murnkanapon ; CSURGŰ ápr.
19, jún. 7, szept. 1, nov. 20.

DABAS febr. 28, ápr. 24, júl. 10, okt.
9; DAD márc. 27, máj. 29, aug. 14, okt.
23; DARANY marc. 8, máj. 28, aug. 17,
nov. 3; DEBRECEN jan, 11-12, ápr.
18-19, aug. 8-9, okt. 3-4; DECS máj.
23, szept. 26; DEMECSER márc. 22, ápr.
2;;, szept. 27, dec. 6; DERECSKE jan. 8,
apr. 8, aug. 5, okt. 7; DEVECSER jan.
18. febr. ll, márc. 10, márc, 31, orsz. ál-
latvásár, ápr. 25, máj. 12, jún. 9, júl. 14,
aug. 1, szept. 8, szept. 29. orsz. állat-
vásáro okt. ·31, nov. 10, dec. 8; DÉDES-
TAPOLCSANY máj. 9, szept, 13; DÉG
ápr. 7. nov. 26; DÉVAVANYA jan. 17,
ápr. 17, júl. 17, okt. 1;;; DIŰSJENŰ febr.
14, máj. 9, okt. 3, dec. 2; DIŰSVISZLŰ
febr. 2, ápr. 19, júl. 19, szept. 13, okt.
W; DOBOZ márc. 7, aug. 1, dec. 5;
DOMBŰVAR miriden hó második va-
sárnapján; DOMBRAD jan. 11. áor, 18,
júl. 18, okt. 10, dec. 19; DÖBROKOZ
márc, 29, aug. 16; DÖMSÖD márc. 7,
jún. 20, aug. 15. nov. 21; DRAvAFOK
febr. 19, máj. 14. aug. ll, szept. 8, nov.
10; DREGELYPALANK ápr. 14, júl. 14,
okt. 13; DUDAR márc. 16, máj. 11. aug.
10, okt. 19; DUNAFÖLDVAR rnárc. 13,
ápr. 24, jún. 12, aug. 21, szept, 25, nov.
6; DUNAPATAJ febr. 8. ápr. 11. jún.
27. aug. 22, okt, 10, dec. 5: DUNASZEK-
CSŰ jan. 25, marc. 31, máj. 23, jún. 27,
aug. 1, szept. 26, nov 28; DUNASZENT-
GYORGY máj. 21, aug. 20, nov. 19;
DUNAVECSE febr. 28, máj. 8, júl. 24.
szept. 25, dec. ll; DUSNOK máj. 15.
okt. 2.

EDELÉNY jan. 21, febr. 18, marc. 17,
ápr, 21, jún. 16, júl. 21, szept, 15, nov.

17, dec. 15; EGER jan. ll, marc, 28, maj.
9, júl. 11, szept. 25, okt. 24, dec. 19,
minden hó első péntekjén havi állat-
vásár; EGERAG ápr. ll, jún. 13, okt. 10;
EGYED rnárc. 1, okt. 20, amennyiben
ünnepre esnek, a következő hét csü-
törtökj-én; EGYEK jan. 18, ápr, 18, aug.
15, okt. 17; EMŰD jan, 25, márc. aa,
máj. 30, aug. 29, szept. 26, nov. 28;
ENCS jan. 7, febr. ll, márc. 3, ápr. 7,
máj. 5, júl. 7, szept. 1, okt. 13, nov. 3,
dec. 8; ENDRŰD febr. 7, máj. 8, aug.
14, okt, so: ENYING febr. 1, ápr. 25,
jún. 6, szept. 5, dec. 26; ERCSI ápr, 24,
szept. 25; ERDŰTELEK febr. 15, ápr. 10,
jún. 19, okt. 17; ESZTERGOM márc, 14,
máj. 30, aug. 15, okt. 31; ÉRD márc,
21, máj. 2, aug. 8. nov. 21; ÉRSEKVAD-
KERT márc. 27, máj. 22, júl. 24, okt. 23;
ÉRTÉNY márc. 19, aug. 5, okt. 20.

FADD márc. 9, júl. 26, okt. 11;
, FAJSZ febr. 22, máj. 16, aug. 16, nov 14;

FARMOS ápr. 13, okt. 5; FABIAN-
SEBESTYÉN máj. 21, szept. 24; FEGY-
VERNEK marc. 6, máj. 22, szept. '11,
dec. 4; FEHÉRGYARMAT febr. 8, márc.
28, máj. 23, júl. 25, szept, 19, dec. 12;
FEHÉRyARCSURGŰ júl. 28, nov, 24;
FELSŰMOCSOLAD máj. 14, okt. 21:
FELSŰNYARAD jan. 19, márc. 8, máj.
17, júl. 12, szept, 27, nov. 15; FELSŰ-
NYEK jan. 28, márc, 31, jún. 2, okt. 6;
FELSOVADAsz márc. 28, jún. 27. aug.
29, okt. 24; FERTŰSZENTMIKLŰS
márc, 14, ápr. 19, máj. 24, szept. 26, dec.
5. a többi hónap harmadik keddjén havi
á llatvásár ; FORRŰ ápr. ll, jún. 6, aug.
1, okt. 3; FŰT ápr. 11, országos állat-
vásár, okt. 10; FÖLDEAK febr. 28, máj.
22, szept. 25. dec. 11; FÖLDES jan. 19,
márc. 15, máj. 10, júl. 12, aug. 16, szept,
20, nov. 1'5; FÜLÖPSZALLAs ápr, 17,
júl. 17, aug. 28, dec. 4; FVZESABONY
rruriden hó első hétfőjén országos állat-
és h'irakodóvásár; FtlZESGYARMAT
márc. 20. jún. 19, aug. 21, okt, 23.

GALAMBOK febr. 15. okt. 10, nov.
7: GAMAS jún. 4, szept. 18; GAVA jan.
12, ápr. 5, júl. 12, okt. 11: GELE.T ápr.
19, aug. 23, nov. 22; GELSE máj. 17.
'szept. 13, okt. 18; GESZTELY jan. 26,
apr. 12, jún. 28. okt. 25: GODISA máj.
12, okt. 25; GÖDÖLLŰ ja". 19, máj. 8,
aug. 21, okt. 9, országos állatvásár : febr.
14, ápr. 10, jún. 12, nov. 13; GÖDRE-
KERES'ZTUR márc. 22, júl. 26, szept.
28, nov. 8; GÖLLE ápr. 26, júL 11.
szept, 19; GÖNC marc, 15, jún. 14, aug.
9, okt. 11, dec. 13; GORCSÖNY febr.
22, ápr. 25, máj. 23, júl. 25, nov. 28;
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GORGETEG márc. 14, szept. 6, munka-
szünetí napok esetén a következö .mun-
kanapon; GYA"L márc. 13, nov. 13;
GYOMA márc. 13, máj. Hi, szept. 18,
nov. 13; GYON ápr. 3, júl. 3, szept, 4,
dec. 4; GyOMORE márc. 8, rriáj. 10, okt.
18, dec. 13; GYOMRÖ márc. 28, okt. 10;
GYONGYOS febr. 28, máj. 22, júl. 17,
szept. 18, nov. 13; GYONGYOSMELLEK
ápr. 3, jún. 4, 'aug, 6, okt. 1, dec. 3;
GYONK febr. 4. máj. 5, aug. 4, nov. 3;
GYORKONY ápr. 11, jún. 6, szept, 5,
nov. 14; GYÖR jan. 18, ápr. 11, jún. 1:1,
júl. 18, szept. 5, okt, 10, nov. 21; GYÖR-
ASSZONYFA máj. 2, szept, 19, nov. 7;
GYORSZENTI\,ARTON jan. 14, márc.
17, máj. 19, aug. 11, nov. 11; GYULA
febr. 6-7, máj. 14-15, szept, 24-25, dec.
3~, a többi hónap második csütörtök-
jén havi állatvásár; GYULAKESZl ápr.
24, jún. 15, szept. 8, nov. 11.

HAJDÚBOSZORMENY febr. 1, márc.
28, júl. 18, aug. 2? szept. 21; HAJDÚ-
DOROG febr. 25, júl. 28, nov. 10;
·HAJDÚHADHAz márc. 12, júl. 2,
szept. 10, dec. 17; HAJDÚNANAs márc.
30, máj, 18; júl. 1.3, szept. 7, dec. 7;
HAJDÚSZOBOSZLO márc, 27, máj. 9,
júl. 4, okt. 24; HAJOS ápr. 24, aug. 28,
okt, 23; HARKANY febr. 19, ápr. 24,
jún. 18, aug. 1, szept. 23, dec. 8;
HARTA márc. 1, jún. 15, szept. 20;
HATV AN febr. 14, márc. 27, .ápr. 17,
máj. 15, jún. 12, júl. 24, aug. 21, szept,
11, okt. 23, nov. 27; HAROMFA márc.
20, máj. 11, aug. 28, nov. 16; HEGYFALU
jún. 8, nov. ~1; HEGYKO ápr. 4, okt. 3;
HERCEGSZANTO ápr. 3, szept. 4:
HEVES jan. 17, ápr. 24, júl. 10, okt. 16,
minden hó második sze rdáján havi ál-
lat- és kirakodóvásár; ,HEDERVAR
márc. 22, jún. 20, szept. 12, nov. 28;
HIMESHAzA máj. 25, aug. 24, nov. 23;
HODMEZOvASARHELY joan. 16, márc.
19, jún. 18, aug. 20, okt. 15, rnínden hó
első péntekjén havi állatvásár; HOSZ-
SZÚHETENY rnárc, 17, máj. 19, júl. 21,
szept, 15; HOSSZÚPERESZTEG rnárc,
2, máj. 3, jún. 27, aug. 26; HOGyESZ
jan. 27, marc, 23, júl. 6, szept. 6, nov, 16.

IBRANY ápr. 7, júl. 7, szept. 15, dec,
15; IGAL ápr. 24, máj. 22, jún. 24, szept.
1, okt. 28, nov. 25, ha munkaszünetí
napra esnek, a 'következö munkana-
pon; IGAR márc. 14, aug. 3, okt. '7;
IHAROSBERENY febr. 24, máj. 16, júl.
26; IREGSZEMCSE febr. 2, ápr. 20,
szept. 13, nov. 23; ISTVANDI ápr, 28,
jún. 7, aug. 30, o:kt. 27, ha e napok mun-
kaszünetí napokra esnek, a júniusi vá-
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sár kivételével a határnapot követő
köz.napon, a júniusi vásár alkalmával a
megelőző köznapon: IvAN jam, 12, máj.
10, aug. 9, nov. 8; IZSAK márc. 22, jún,
28, szept. 20, nov. 8.

JANKMAJTIS márc. 10, máj. 19, júi.
7, szept. 8, okt. 13. dec. 8: JANOS-
HALMA ápr. 20, júl. 2, szept. 27, nov.
16; JANOSHAZA márc. 19, máj. 30,
aug. 23, okt. 5, nov. 15, munkaszünetí
nap esetéri a következő murikanapon,
miriden hó első szerdáján havi állat-
vásá r ; JANOSHIDA jan. 28, ápr. 7, jún.
9, aug. 25, nov. 17; JASZALSOSZEN'I-
GYORGY jan. 11, máj. 9, aug. 1, okt.
17; JASZAPATI jan. 14, febr. 11, márc.
10,' ápr. 14, máj. 12, jún. 2, júl. 7, aug.
11, szept, 8, okt. 6, IlJOV. 10, dec. 8;
JASzAROKSzALLAs febr. 23, ápr, 19,
jún. 21, aug. 2, okt. 18, dec. 13; JASZ-
BERENY jan. 17, marc. 20, máj. 8, júl.
31, szept. 4, okt. 23, dec. 4; JASZBOL~
DOGHAZA rná rc. 7, jún. 27, szept. 26,
nov. 28; JASZDOZSA jan. 19, áP1'. 13,
júl. 12, okt. 11; JASZFELSOSZENT-
GYÖRGY marc. 13, máj. 1, szept. 11,
dec. 11; JASZFENYSZARU jan. 5, márc.
1'5, máj. 3, júl. 26, szept. 6, okt, 25, nov.
22; JASZJAKOHALMA márc.' 3, máj. 2,
szept. 3, DIOV. 19; JASZKARAJENO
márc. 28, jún. 20, szept. 19, dec. 19;
JASZKISER febr. 8, ápr. 24, júl. 31,
szept. 18, nov. 14; JASZLADANY jan.
17, ápr. 3, júl. 3, nov. 27; JASZSZENT-
ANDRAS ápr. 26. aug. 2, nov. 15; JASZ-
SZENTLASZLO jan. 28, ápr. 28, júl. 28,
okt. 27; JASZTELEK máj. 26, szept. 1;
JOBBAGYI jún. 26, dec. 4.

KABA febr. 10, jún. 22, szept. 14, nov.
2; KADARKUT jan. 20, jún. 27, aug. 15,
nov. 1; KAJDACS márc. 26, máj. 28,
szept. 24, nov. 26; KALOCSA márc. 21,
jún. 6, szept. 12, 1110V. 28; KAPOLCS
febr. 24, máj. 9, aug. 8, okt. 26; KA-
POSI\'IERO febr. 8, ápr. 11, máj. 16, jún.
12, aug. 11, szept, 28; KAPOSSZEKCSÖ
jan. 22, .ápr. 15, aug. 26, okt. 28; KA-
POSVAR: mínden hó első vasárnapján:
KAPUVAR jan, 25, febr. 22, rnárc, 21,
ápr. 25, máj. 23, jún. 20, aug. 1, aug. 29,
ezept, 19, okt. 17, nov. 23, dec. 19;
KARANCSKESZI febr. 8, ápr, 11, okt.
10, dec. 12; KARAD márc.' 3, máj. 1,
jún. 25, szept, 26; KARC AG febr. 28,
máj. ,29, júl. 10, szept, 25, nov. 27;
KARCSA márc. 9, jún. 15; szept, 21, dec.
21; KATYMAR máj. 16, okt. 10; KAL
marc, 14, ápr. 28, jún. 38, szept, 19, dec.
12; KALLO jún. 12, aug. 28; KALMAN-
csx marc. 27, máj. 25, júl. 14, szept, 6;
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KALOZ febr. 1, marc. 30, jún. 27,
szept. 26, dec. 19; KApOLNA febr. 17,
máj. 12. aug. 24, nov. 10; KECEL ápr.
5, júl. 11, szept, 5, nov. 14; KECSKE-
l\'If:'! márc. 27, máj. 29, aug. 23, nov.
27; KENDERES febr. 21, máj. 15, aug.
21, nov. 6; KENGYEL márc. 8, júl. 9,
okt. 8; KERCSELIGET marc. 24. máj.
15, aug. 16, okt. 15; KEREKEGYHAZA
febr. 17, ápr. 20, jún. 20, .okt, 3. dec 12;
KERTA jan. 11, apr. 18, aug. 8, nov. 21;
KESZTHELY jan. 14, s a többi hónap
első c ütörtökjén; Kf:MES máj. 19, aug.
25, okt. 13; Kf:TEGYHAZA ápr, 5, aug.
9, nov. 8; Kf:THELY marc. 7, jún. 5,
okt. 3'1; Kf:TÚJFALU márc. 5, máj. 2.1,
júl. 2, okt. 15, nov. 6; KIRALYEGY-
HAZA febr. 16, máj. 17, júl. 12, aug. 16,
nov. 15; IUSBf:R febr. 25, ápr. 28, jún.
30, aug. 18, okt. 6, nov. 10; KISKOMA-
ROM ápr. 18, jún. 27, nov. 21; KISKÖ-
RÖS febr. 22, ápr. 18, jún. 13, aug. 8,
okt. 17, dec. 12; KISKUNDOROZSMA
á pr , 3, jún. 26, szept. 11, dec. 4; KIS-
KUNFf:LEGYHAZA jan. 10, márc. 13,
máj. 8, aug. 14, okt. 2, dec. 11; KIS-
KUNHALAS febr. 14, ápr. 3. jún. 5,
aug. 7, okt. 2, dec. 4; KISKUNLAC-
HAZA febr. 22, máj. 24, aug. 1, szept.
12, okt. 25, dec. 19; KISKUNMAJSA
febr. 27, ápr. 30. jún. 25. aug. 27, okt.
29, dec. 10; KISLANG ápr. 11, aug. 27;
KISTELEK jan. 10, ápr. 10, júl. 17,
szept. 18, nov. 20; KISTERENYE febr.
2, ápr. 5. jún. 7; aug. 2, okt. 4, dec. 6;
KISÚJSzALLAS márc. 13. jún. 26. szept.
4, okt. 23, dec. 11; KISvARDA márc. n.
máj. 9. jún. 27, aug. 22, okt. 17. dec:
26: KISVEJKE máj. 31. szept. 20; KOCS
máj. 3. szept. 13; KOCSf:R márc. 17,
aug. 18. okt. 6; KOCSOLA márc. ll. okt.
6; KOKA febr. 14, márc, 27, jún: 12,
aug. 7, okt. 2, nov. 27; KOMADI ápr.
22. jún. 24, aug. 26. okt. 28; KOMAROj\<I
febr. 22. máj. 2, jún. 27, aug. 15. okt. 3,
nov. 28; KOMARVAROS márc. '7, júl.
11. nov. 7; KONDOROS jan. 16-17. ápr.
16-17, júl. 16-17, okt. 15-16; KONY
máj. 9, okt. 24: KOPpANYSZANTO
máj. 12. szept. 22; KÖLESD márc. J6,
máj. 17, aug. 3. okt. 22; KÖRMEND
febr. 6, márc. 12, ápr. 5, máj. 10, jún.
24, júl. 20, aug. 24. ok t. 12, nov. 11, dec.
13. ha e napok valamelyike szembarra
vagv vasárnapra esik. a .következö
hétfőt napon; KÖRNYE febr. 16. mái.
17, szept. 20. nov. 15; K,ÖRÖSHEGY
márc. 23, aug. 2( nov. 10; KÖRÖSLA-
DANY febr. 20, máj. 21, okt. 8; KÖRÖS-
TARCSA ápr. 28, júl. 21. okt, 27; KÖL-
CSE febr. 22, ápr. 215, jún. 27, júl. 18,
aug. 22, okt. 10, nov. 28; KÖSZEG jan.

19, márc. 24, máj. 23, júl. 4, szept. 23,
dec. 3; KÖTCSE jún. 1, okt. 13, muníka-
szü netí nap esetén a következő munka-
napon; KÖTELEK jan. 25, máj. 2, okt.
3; KÖVESKAL ápr. 19, máj. 27, aug. 29;
KUNHEGYES febr. 7, ápr, 17, jún. 5,
szept, 4, nov. 27; KUNMADARAS jan.
3, máj. 8, aug. 14, okt. 16; KUNMAR-
TON fej:lr. 7, ápr. 3, jún. 5, aug. 7, okt.
2. dec. 4; KUNSZENTMIKLOS márc.
13, jún. 12, aug. 28, okt. 23; KURD máj.
12. okt. 17.

LAJOSKOlVIAROM febr. 25. júl. 28,
aug. 17, nov. 10; LAJOSMIZSE jan. 3,
marc. 27, máj. 8, júl. 3, szept, 25;
LAKI'!ELEK márc. 13, júl. 17, szept. 18,
nov. 13; LATRANY máj. 5, okt. 27,
rmrnkaszü netí nap esetén a következő
murikanapon ; LENGYELTOTI ápr. 5,
jún. 16, nov. 5; LENTI febr. 4, ápr. 8,
jún. 17, szept. 1; LEPSf:NY máj. 23,
aug. 22, okt. 10; LETENYE febr. 24, jún.
2. júl. 29, aug. 25, okt. 6, dec. 20; LE-
BENY febr. 10, nov, 2; LOVASBERENY
márc. 28, máj. 16, szept. 6, okt. 31;

,LOvASZPATONA febr. 8, ápr. 25, jún.
13, aug, 29, szept. 19, nov, 14; LÖRINCI
márc. 5, jún, 4, szept, 10, nov. 5; LÖVO
febr. 11, ápr. 28, aug. 18, nov, 3,

MADARAS febr. 22, aug, 29, nov, 21;
MAGYARBOLY márc. 28, jún, 27, szept,
26; MAGYARKESZl ápr. 12, aug. 9,
nov, 8: lVlAGYARMECSKE marc. 24,
jún, 26, júl. 28, szept, 22, okt. 27; MA-
GYARSZf:K márc. 24, jún, 23, szept, 16;
MAJS máj, 20, aug. 19, okt, 21; MAKO
marc, 26-27. jún, 25-26, szept. 17-18,
nov, 19-20, szept. és nov, hó kivételé-
vel minden. hó második szerdáj án havi
áJlatvásár; MARCALI má rc. 26, máj, 5,
júl, 24, szept. 4, nov, 6, munkaszünetí
napok esetén a következő munk.a.n.apon;
MARCALTÖ ja.n. 28. ápr. 21. jún, 20,
nov. 10: MARTONVASAR márc, 29, jún,
26, szept, 19" dec, 25; MAGOCS febr, 24,
ápr. 27, jún, 22, aug, 24, okt. 26; MAN-
DOK febr. 15, marc, 28, +ún. 27, aug, 15,
okt. 24, dec, 5; MATf:SZALKA jan,' 25,
márc. 28. ápr. 18, júL 18, szept. 26, nov.
28: MAZA ápr, 21, okt. 5; MECSEK-
NADASD ápr. 21, aug, 26, okt. 28;
MECSf:R márc. 21, máj, 16, aug, 22, okt.
24; MEDGYESEGYHAZA márc. 13, máj.
29, szept, 11, dec, 11; MEDINA márc.
5, máj, 7, aug. 6. okt. 1: MEGYASZO
febr, ll, szept. 22; MERNYE febr. 22,
máj, 23, aug, 4, nov. 14; MEZÖBE-
RENY jan. 2-3, ápr. 16-17, júl. 13-17,
okt. 15-<16; MEZÖCSAT márc. 9, jún. 8,
aug, 10, dec, 14, havi állat- és kirakodó-
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vásáro jan. 13. febr. 10, ápr. 13, máj. ll,
szept. 14, nov. 9; MEZŰFALVA márc,
14, máj. 16, aug. 15, okt. 17; MEZŰ-
KERESZTES febr. 15, ápr. ll, jún. 13,
aug, 8, szept. 5, dec. 19; MEZŰKOMA-
ROM ápr. 5, máj. 24, szept. 27, nov. 22;

, MEZŰKOV ACSHAZA márc. 6, jún. 5,
aug. 28, nov. 13; MEZŰKÖVESD márc.
21, jún. 27, aug. 15, okt. ll, dec. 5;
MEZŰSZILAS máj. 2, nov. 7; MEZŰ-
TUR jan. 8, márc. 11, jún. 12, szept. 2,
nov. 6; MÉLYKUT márc. 3, máj. 26,
aug. 11, nov. 3; MIHALYI jan. 12, ápr.
12, jún. 21, aug. 9, okt. 11, nov. 2~;
MIKE febr. 15, ápr. 13, máj. 12. júl. 27,
szept. 1, nov. 2; MINDSZENT jan. 2-3,
ápr. 9-10, jún. 25-26, okt. 22-23;
MISKE márc. 7, sceot. 5; MISKOLC
febr. 8, máj. 23, aug. 22, okt. 24, dec. 12;
MISZLA jún. 1, okt. \'i; MOHACS: mín-
den hó harmadik hétfőjén; MONOR

márc. 27, máj. 15, aug. 14, dec. 4; MOlt
febr. 22, ápr. 25, jún. 6, aug. 29, nov 7;
i\IORAHALOM jan. 10, márc, 6, máj. 1,
júl. 3, szept. 4, nov. 6; MOSONMA-
GYAROVAR ápr. 4, máj. 2, júl. 11,
szept. 19, okt. 24, dec. 26; MOSON-
SZENTJANOS márc. 7, ápr. W, aug. 13,
nov. 14; ;MOZSGÚ ápr. 28, jún. 24, okt.
20.

NAGYATAD márc. 14, ápr, 25, júl'. 18,
aug. 9, szept. 12, nov. 21; NAGYBAJOM
márc. 16, máj. 4, aug. 16. okt. 10;
NAGYBÖRZSÖNY jan. 12, máj. ro,
szept. 20, nov. 2; NAGYDOROG marc.
14, máj.' 23, jún .. 27. aug. 29, okt. 10:
NAGYECSED febr. 2, ápr, 12, jún. 7.
aug. 2, akt. 4. dec. 6; NAGYFüGED
febr. 9, jún. 26, szept. 6, nov. 8; NAGY-
HARSANY febr. 28. máj. 23, aug. 22,
nov. 23; NAGYIGl\'IAND márc. 14, máj.
9. jún. 6, szept. 26, nov. 7; NAGYKA-
NIZSA febr. 2, marc. 1, ápr. 5, máj. 3,
jún. 7, .aJug. 2, szept. 6, okt. 4, nov. 1,
dec. 6; NAGYKAPORNAK ápr. 25. aug.
8, nov. 14; NAGYKALLÚ márc. 3, ápr.
28, jún. 23, okt. 6, dec. 1; NAGYI{ATA
jan. 24, ápr. 17, aug. 23, szept. 11, nov.
13; NAGYKÚNYI ápr. 17, jún. 15. aug.
11, okt. 13; NAGYKŰRÖS marc. 6. ápr.
24, jún. 12, júl. 24, szept. 11, okt. 23.
dec. 4; NAGYKÖRü reor. 13, máj. 28,
okt. 15; NAGYLÉTA jan. 14, apr, 14, okt.
6; NAGYLOC márc. 28, jún. 27, szept.
26, dec. 5; NAGYOROSZl márc. 21, máj.
16, aug. 1,' szept. 26, liec. 12; NAGY-
SZAKACSI febr. 21, ápr. 5, nov. 8;
NAGYSZÉKELY ápr. 28, szept. 8;
NAGYSZOKOLY má rc, 10, okt. 27;
NAGYVAZSONY márc. 7, ápr. 18, jún.
27, szept. 5, dec. 19; NADUDVAR jan.
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4, márc. 7, máj. 2, júl. 11, szept. 5, nov.
7; NAGÚCS márc. 21, jún. 13, aug. 8,
okt. 17; NEMESBIKK márc. 21, jún. 20,
okt. 24, dec. 19; NEMESVID jan. 28,
márc. 19, jún. 15, okt. 22; NOGRAD
febr. 15, máj. 23, júl. 18, nov. 21; NOSZ-
LOP rnárc. 28, okt. 10 ; NOVA márc. 14,
ápr. 18. jún. 27, aug, 8, szept. 26, dec.
19; NYIRACSAD máj. 3, okt. 4; NYIR-
ADONY marc. 16, júl. 27, szept, 28, dec.
14; NYIRABRANY marc. 11. jún. 17,
szept. 9, dec. 9; NYIRBATOR rná rc, 24,
ápr. 21. máj. 26, aug. 25, szept. 8, nov.
10, dec. 8; NYIREGYHAZA jan. 25, febr.
1, márc. 7, ápr. 11, máj. 2, jún. 13, júl.
4, aug. 1, szept. 5, okt. 3, nov. 7, dec.
19; NYIRMADA ápr. 6, máj. 18, aug. 27,
szept. 12, nov. 23.

OCSA jan. 17, ápr. 3, júl. 12, nov. 1;
OKÁNY máj. '5, aug. 25, okt. 27; ONOD:
minden hó első csütörtökjén; ORGO-
VANY márc. 6, júl. 10, okt. 23; OROS-
HAZA márc, 3, jún. 9, szept. 8, dec. 8, a
többi hónap első csütörtökjén havi ál-
latvásár ; OZD rebr. 6, ápr. 9, 'okt, 1, dec.
5; OZORA jan. 4, marc. 28, jún. 27, okt.
3; ÖCSÖD jan. 10, márc. 20, máj. 15,
júl. 24, szept. 11, nov. 20; ŰRISZENT-
PÉTER febr. 27, marc. 19, máj. 16, aug.
6, szept, 12. nov. 2; ÖRKÉNY jan. 18,
ápr. 4, aug. 8, okt. 17.

PACSA febr. 28, ápr. 14, jún. 16, aug,
16, okt. 27, dec. 15; PAKS febr. 1, máj.
2, júl. 18, szept. 19, nov. 28; pAKA ápr.
14, jún. 14, okt. 10; PALFA' marc, 25,
jún. 17, szept. 23; pALHAzA rnárc. 31,
máj. 12. okt. 13, dec, 11; pALMONOS-
TORA febr. 10, máj. 9, aug. 1; PAPA
febr. 2-3, máj. 3-4, jún. 7-8, júL 5-6.
aug, 30-31, szept, 20-21, nov. 1-2, dec.
13-14, első nap ló és szarvasmar.ha, má-
sodik nap sertés- -és k irakodóvásár ;
pAPATESZÉR febr. 18, ápr, 14, jún. 9:
szept, 8. okt. 13, dec. 8; PAPOC febr.
8, máj. 24. aug. 30. okt. 24; PASZTO
febr. 21, ápr. 18. jún. 19, júl. 25, aug. 8,
okt. 23. nov. 20, dec. 18; PERKATA
márc. 17. jún. 2, aug. 27, nov. 2; PÉCEL
máj. 2, szept. 5; PÉCS: minden hó első
vasárnapján; PÉCSV ARAD febr. 22,
ápr. 25, jún. 6, aug. 22, okt. 24, dec. 2~:
PÉR febr. 8, jún. 27, dec. 5; PÉTER-
vASARA jan. 19, márc. 8, máj. 10, júl.
12. szept, 27, nov. 8; PILIS jan. 3. márc.
2_O, júl. 3. szept. 18; PINCEHELY febr.
23, ápr. 19, jún. 14, aug. 23, okt. 25;
PITVAROS marc. 3, jún. 23, szept. 22,
dec. 1'5; POCSAJ máj. 3, okt. 11; POL-
GAR jan. 6, márc, 9, jún. 15, szept. 28;
POLGARDI márc. 21, szept, 12; POR-



(;SALMA Jan. 14, márc. 10, máj. 12, júl.
14, szept. 8, nov. 10; POROSZLÚ febr.
6, máj. 21. aug. ·6. nov. 5; PUSZTA-
HENCSE ápr. 4, nov. 7; PUSZTAKO-
VACSI ápr. 4, júl. 4, okt. 31; PUSZ'IA-
MERGES márc. ,11, júl. 22, nov. 11;
PUSZTAMONOSTOR márc. 2, jún. 8,
.aug. 17, nov. 2; PUTNOK febr. 1, ápr.
1'8, jún. 6, aug. 8, okt. 31, dec. 26; PüS-
PÖKHATVAN márc. 1, ezept, 27; PüS-
PÖKLADANY jan. 28, marc. 24, máj.
26, júl. 28, szept. 22, nov. 24.

RAKACA febr. 24, máj. 25, aug. 10,
okt. 19; RAKAMAZ ápr. 18, aug. 8,
szept. 5; RABAPATONA ápr. 23, okt. 3;
RABASZENTMIHALY márc. 28, szept.
19; RACALMAS ápr. 25, okt. 20; RAc-
KERESZTUR máj. 1, okt. 16; RACKEVE
[am. 25. ápr. 11, júl. 11, nov. 7. országos
áltatvásá r: jún. 6, szept. 5; RAKÚCZI-
FALVA ápr. 24. okt. 23; RECSK febr.
8. máj. 2, ezept. 12. dec. 5; REGÖLY
máj. 10, aug. 2; REDE márc. 3, máj, 24,
aug. 23, nov. 8; REpCESZEMERE máj.
7, szept. 14; RETSAG jan. 18, ápr. ll,
jún. 20, szept. 19. RICSE márc .28, jún.
27. okt. 17, dec. 12; ROMHANY febr. 28,
máj. 15, júl. 17, okt. 16; RUDABANYA
febr. 17, máj. 18, aug. 17, okt. 19; a
többi hónap harmadik szerdáj án havi
állat- és kirakodóvásár; RUM jan. 2,
márc. 19, jún. 25, aug. 23, okt. 20.

SAJÚKAZA rnárc. 15, jún. 19, szept,
18, nov. 25; SAJÚSZENTPETER márc.
14, ápr. 18, jún. 27, szept, 26, dec. 5;
SALGOTARJAN jan, 18, márc. 21, máj.
9, júl. 18, aug. 1, okt. 3, dec. 5; SALOM:-
VAR-KEMÉNFA máj. 29, 1lJUg.14, nov.
28; SARKAD jan. 28, ápr. 21, szept, 8,
dec. 8; SAGVAR márc. 8, aug. 9, nov.
8: SARBOGARD f-ebr. 8, .ápr. 11. jún.
13, szept, 12, nov. 21; SARI márc. 20,
máj. 8. aug. 14, nov. 13; SARKERESZ-
TUR márc. 21. máj. 9, aug. 8, okt. 10:
SAROSD ápr. 25, jún. 27, aug. 8. nov.
14; SAROSPATAK febr. 3. márc. 2, ápr.
6. máj. 4. jún. 1, júl. 6, aug. 3. okt. 5,
nov. 2, dec. 7; SARRETUDVARI febr.
17. ápr. 20. jún. 8. aug. 17, okt. 19. dec.
21; SARSZEN'ILŰRINC ápr. 13, jún. 8,
szept. 14, dec. 14; SARVAR ápr. 5, máj.
9, aug. 1, szept. 26, okt. 26, nov. 28,
havi kirakodóvásár: jan, 4, febr. 1,
má rc. 7. jún. 6, júl. 4; SASD jan. 8, a
többi hóriapokbam minden hó első csü-
törtökjén; SATORALJAÚJHELY febr.
16, márc. 15, ápr. 19, máj. 17. júl. 19.
szept. 20, okt. 18, nov. 15; SEGESD
márc. 28. júl. 4, szept. 14, nov. 23:
SELLYE febr. 9 és a többi hónap első

keddjén; SEREGÉLYES jan. 25, márc.
17. máj. 10, júl. 4, okt. 13; SIKLOS:
míriden hó második hétfőjén; SIMON-
TORNYA márc. 15, máj. 17, szept, 13,
nov. 1'; SIÚFOK ápr, 18, jún. 18, aug.
18, okt. 19; SOLT jan. 4, máj. 2. szept.
5, nov. 28; SOLTVADKERT ápr. 26, júl.
26, szept. 13, nov. 1; SOMBEREK ápr.
9, aug. 8; SOMLOvASARHELY márc.
21, júl. 11, szept, 12, dec. 12; SOMOGY-
JAD márc. 12, júl. 20, szept. 22; SO-
MOGYSAMSON ja'n. 2, márc. 12, aug.
12, munkaszünetí napok esetéri a kö-
vetkező munkanapon; SOMOGYSARD
máj. 24, júl. 2, aug. 6, szept. 21; SO-
MOGYSZIL marc. 7, máj. 8, szept. 1,
nov. 24; SOMOGYSZOB márc. 11, máj.
26. szept. 28'; SOMOGYVAR ápr. 27,
máj. 18, okt. 12; SOPRON febr. 1. márc.

21, máj. 16, jún. 13, okt. 24, dec. 5;
SOJTOR márc. 3, máj. 9, júl. 28, okt.
17; SüKÖSD máj. 5, aug. 4. dec. 1:
SüMEG j<llIl.25, márc. 26, ápr. 15, máj.
28, júl. 2. aug. 24, okt. 26, nov. 19. dec.
30; SüTTŰ márc. 17, jún. 23., szept. 19.
dec. 19.

SZABADBATTYAN jan. 2, ápr. 2, júl.
2, okt. 1; SZABADEGYHAZA ápr , 4,
aug. 18, okt. 11; SZABADHIDVEG
marc. 10, jún. 18, aug. 25, dec. 10, ha
vasár- vagy munkaszünetí napra es-
nek, a következő hétköznap; SZABAD-
SZALLÁS márc. 27, júl. 3, szept, 11,
nov. 13; SZABADSZENTKIRALY jan.
26, márc. 22, máj. 2, jún. 28, szept. 27,
nov. 7; SZAKÁLY ápr. 1, okt. 14;
SZAKCS febr. 16, jún. 1, szept. 12, dec.
4; SZAKMAR márc. 29. okt. 4; SZALK-
SZENTMARTON jan. 28, máj. 17, júl.
12, okt. 18; SZANK rnárc. 12, jún. 11,
szept. 10, nov. 26; SZANY jan, 7, márc,
3, máj. 5, aug. 4, szept. 1. nov. 3. a
többi hónap első csütörtökjén országos
állatvásár; SZARV AS márc. 13, ápr.
8-9, ·orsz. állatvásár. jún. 12, szept.
4, dec. 4; SzASzvAR márc. 15, jún. 21.
szept. 20, nov. 16; ;SZEDRES márc. 12,
aug. 13; SZEGED febr. 13-14, máj.
14-15, júl. 9-10. szept. 10-11, nov.
12-13, a többi hónap első szornbatján
havi áUatvásár; SZEGHALOM febr. 15,
máj. 23, júl. 25. szept. 26; SZEGvAR
márc, 5-6, jún.' 4-5, szept. 3-4; SZEK-
SZARD: miriden hó második hétfőjén ;
SZENDRŰ jan. 18, márc. 28, máj. 2, júl.
25, szept. 26, nov. 13; SZENTAN'IALFA
febr. 17, jún. 15, nov. 16; SZENTDÉNES
márc. 21, jún. 20, aug. 1\'i, okt. 17;
SZENTENDRE -rnáj. 28, aug. 27, dec. 3;
SZENTES febr. 21-22. máj. 22-2~,
szept. 11-12, nov. 20-21. havi áltatvá-
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sár: jan. 25, ápr. 11, júl. 11, okt. 3:
SZENTGAL márc. 8, júl. 5, szept, 6
nov. 1; SZENTGOTTHARD rnárc. 8,
ápr. 7, máj. 7, jún. 14, júl. 27, szept. 27,
okt. 18, dec. 20; SZENTGYÖRGYVÖLGY
ápr. 20, aug. 10; SZENTLŰRINC: mín-
den hó második szerdáján; SZENT-
MARTONKATA jan. 10, máj. 1, aug.
14; SZERENCS jan. 16, márc. 5, ápr. 24,
aug. 16, szept. 20, .nov. 2, ha muruka-
szüneti napra esnek, az. utána 'követ-
kező rnurukanapon.; SZECSENY jan. 25,
márc. 7, ápr.· 25, jún. 6, júl. 4, aug.
29, szept, 26, okt. 17, nov. 28; SZEKES-
FEHERVAR: mínden hó harmadik
szombatján; SZEKKUTAS reor. 3, .ápr;
13, jún. 1, aug. 3, okt. 5, dec. 7; SZT-
GE'lV AR: míndcn hó második péntek-
jén; SZIKSZO febr. 1, ápr. 18, júl. 18,
szept, 12,nov. 14; SZIL: mínden hj
ha rrna'dí k hétfőjén havi állan- és ki-
rakodóvásár ; SZIRAK marc. 20, á pr , 24,
szept, 18, nov. 27; SZOB jan. 17, marc.
27, aug. 21, okt. 2; SZOKOLYA febr. 23,
máj. 3,1, amg. 30, okt. 25; SZOLNOK
febr. 11, marc. 10, ápr. 14, jún. 9, aug.
4, okt. 6, nov. 3; SZOMBATHELY febr.
9, ápr.· 12, máj. 10, júl. 19, szep t. 6, okt.
4, nov. 22; SZŐLLŰSGYÖRÖK márc,
19, máj. 21, szept. 20, okt. 16; SZŰREG
febr. 21, ápr. 17, júL 17" szept. 25;
SZTALINVAROS ápr, 11, jún. 6, aug.
29, okt. 31, ·dec. 12; SZULOK ápr. 7,
máj. 19, okt. 20.

TAB ápr. 9, júl. 6, aug. 6. szept. 28;
TABAJD febr. 4, máj. 5, ,aug. 4, nov. 3;
TAM ASI márc. 22, máj. 24, júL 19, szept.
20, dec. 20; TAPOLCA febr. 3, márc. 1,
ápr. 6, máj. 4. jún. 1, aug. 10, szept. 7.
okt. 5. nov. 2, dec. 7; TARCAL febr. 15,
máj. 9, aug. 8, okt. 4, nov. 21; TARNA-
MERA febr. 7, jún. 5, aug. 7, okt. 2;
TARNAŰRS márc. 6, máj. 8. arug. 14.
dec. 4; TARPA jan. 21, márc. 10; máj.
19. jún. 16, aug. 11, okt. 20, nov. 10,
dec. 15; TASS febr. 14, ápr. 24, aug. 12,
nov. 4; TATA febr. 2. orsz. állatvásár.
apr. 19, jún. 7, aug. 23, nov. 8; TA'IA~
BANYA: mmdcn hó 16-án havi kírako-
dóvásár ; TA'IARSZENTGYÖRGY máj.1,
okt. 2: TALLYA jan. 22, ápr. 8, jún. 24,
okt. 28: TApIOBICSKE febr. 1, máj.' 9,
aug. 15, nov. 21; TApIOGYÖRGYE febr.
23, jún. 27, szept. 20, dec. 20; TApIO-
SULY márc, 8, okt. 18; TApIOSZECSÜ
ápr. 20, júL 20, dec. 14; TApIOSZELE
márc. 14, máj. 30, okt. 10, dec. 26; TA-
PIOSZENTMARTON febr. 28, arug. 14,
dec. 4; 'IAZLAR marc. 17, aug. 11, okt.
20; TENGELIC jún. 16, okt. 27; TERENY
jan. 4, ápr. 17, júL 10, okt. 17; TENYŰ
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jan. 21, ápr, 21, jún. 16, júl. 14, aug. 4,
dec. 1; TET jan. 14, ápr, 14, jún. 9, arug.
11, okt. 13, dec. 15; TINNYE rnárc., 7,
okt. 3; TISZABERCEL reor, 10, ápr. 13,
jún. 8, aug. 10, okt. 19, dec. 14; TISZA-
BŐ ápr. 3, aug. 14, nov. 6; TISZA-
CSEGE' ápr. 11, jún. 27, szept. 12, nov.
14; TISZADADA jan. 5, ápr. 5, jún. 7,
szept, 6, nov. 1, dec. 6. minden hét
keddi napján állanvásár ; TISZAFÖLD-
VAR márc. 21, máj. 29, júl. 10, aug. 14,
szept. 4, okt. 9; TISZAFORED jan. 7,
ápr, 14, aug. 11. okt. 6; TISZAKARAD
márc. 23, máj. 15. jún. 22, szept. 14, okt.
16, nov. 20; TISZAKECSKE febr. 7,
máj. 22, júl. 24, nov. 20; TISZAKORT
márc. 6, máj. 1, aug. 14, okt. 16;
TISZALÖK febr. 1&, máj. 19, aug. ll,
szept. 22, okt. 27, nov. 24; TISZALUC
jam. 4, ápr. 4, júl. 4, nov. 7; TISZA-
NANA febr. 23, áp r. 26, aug, 2, okt. 11;
TISZAÖRS márc. 21, nov. 21; TISZA-
PALKONYA febr. 22. máj. 16, aug. 15,
okt. '17; TlSZAROFF jaln. 5, rnárc. 8,
júl. 24, okt. ll; TISZASOLY jan. 3, ápr.
17, jún. 19, okt. 9; TISZASZENTIMRE
jún. 17, nov. 4; TISZATARJAN ápr. 4,
júl. 18, szept. 19, nov. 25; TISZAVAS-
VARI jam. 25, ápr. ll, júl. 2'5, szept, 19,
okt. 24; TOALMAs marc, 20, júl. 31,
okt. 20; TOKAJ márc. 27, jún. \ 19, júl.
17, szept. 18, okt. 23, dec. 1&; ,TOLNA
máj. 2, jún. 6, aug. 1, nov. 7; TOLNA-
NEMED! apr. 5, jún. ,21, szept. 27;
TOMPA máj. 1, szept, 5, nov. 14; TO-
SZEG márc. 12, jún. 4. szept. 10, dec. '3;
TOTKOMLOS febr. 22. ápr. 25, aug. 29,
nov. 25: TÖKÖL jam, 26. máj. 3, júl. 19,
o.kt. 11; TÖMÖRKENY febr. 3, ápr. 13,
jún. 1, aug. 3, okt. 5, dec. 7; TöRÖK-
KOppANY rnárc. 24. jún. 8. szept. 27,
nov. 17; TÖRÖKSZENTMIKLOS jan. 9,
ápr. 9, júl. 23, okt. 1; TÖRTEL orszá-
gos áUllJtvás;ir: jan. 31, ápr. 17, aJLIg.14,
okt. 16; TURA rnárc, 2, máj. 4, szept. 7,
okt. 5, dec. 7; TURKEVE mérc, 27, jún.
19, szept. ll, okt. 9, dec. 18; TORJE
febr. 23, ápr. 22, jún. 4, júl. 23, szept.
27, nov. 23; TOSKEVAR febr. 29, máj.
2, júl. IS, szept. 5.

UGOD márc. 7, máj. 2. aug. 1, nov.
7; ÚJFEHÉRTO jan, 21, jún .. 9, aug. 11,
szept. 1; ÚJHARTY AN jan, 11, jún. 13,
aug. 29, nov. 28; ÚJKER febr. 3, máj, 4,
aug. 3, dec. 7; ÚJPETRE máj. 24, aug,
16, o.kt. 24; ÚJSzASZ jan. 9, rnárc, 5,
jún. 11, okt.' 8; U.sZOD máj. 9, szept.
12, OLLŐ febr. 29, aug. 8.

VAJSZLÚ febr. 13, márc. 16, ápr. 20,
máj. 18, júL 20, aug. 17, szept. 21, okt.



Felelős szerkesztő és kiadó
FRIEDRICH LAJOS

19, dec. 21; VAJTA rnárc, 28, aug. 1;
VASE.GERSZEG jam, 13, apr. 6, júl. 6,
okt. 5; VASSZENTMIHALY ápr. 22, okt.
12; VAS vAR jan. 26, márc. 21, máj, 2.
jún. ll, aug. 8, szept, 27, nov. 8, havi
álLatvásár: febr. 12, ápr. 8, júl. 8, okt.
14, dec. 9; VAC marc. 20, máj, 29, jún.
zs, aug. 28, okt. 9, dec, 18, országos át-
Iatvásár : ápr. 10, nov. 6; VAL febr. 15,
máj. 9, aug. 15, okt. 17; VAMOSMI-
KOLA febr. 8, ápr. 25, júl:. 18, aug. 25,
okt. 31, dec. 5; VAMOSPERCS jan. 25,
ápr. 4, aug. 22, nov. 28; VAROSLŰD
febr. 24, szept, aa: VARPALOTA ápr.
10, JÚJl. 19, szept, ll, nov. 20; vASAROS-
BEC ápr. 14, máj. 29, aug. 24, okt. 5;
VAsAROSMISKE febr. 3, márc. 26, júl.
2, aug. 16, szept. 9, okt, 4, nov. 25, dec.
13; VASAROSNAMÉNY fe'br. 1, marc.
14, ápr. 11, máj. 16, JÚJl. 13, júl. ll, alug.
8, szept. 19, okt. 3, nov. 21, 'dec. 12;
VEI,ENCE: minden év november har-
madik hétWjén; VERESEGYHAZA
márc. 7, JÚJl. 13, szept. 19; VERPELE'l
j.an. 18, ápr. 11, júl. 18, okt. 10;
VESZPREM jan, 11, f'eb.r. 8, márc. 14,
ápr. ll, máj. 23,. jún. 13, júl. 25, aug.
22, szept, 19, okt. 17, nov. 14, dec. 12;
VESZPREMV ARSANY j.an. 6, febr. 10,
marc. '23, máj. 18, aug. 24, okt. 5, nov.
2, dec. 7; v.€MEND márc. 25, máj. 27,
júl. 22, szept, 22, nov. 25; VERTES-
ACSA jún. 1, nov. 9; VESE márc. 5,

aug. 5, okt. 30, munkaszüneti nap esetén
a következő murekanapon ; VESZ'rO
febr. 11, ápr. 28, aug. ll, nov. 3; VIL-
LANY ápr. 6, júl. 6, szept, 7, okt, 5,
dec. 7.

ZAGYVAREKAS febr. 8, jún. 27,
szept, 21; ZALA ápr. 5, máj. 25, aug.
27, okt. 4; ZALAAPATI márc. 19, máj.
18, aug. 1, szept. 5, okt. 14, dec. 5;
ZALABAKSA júl. 7, szept. 14; ZALA-
EGERSZEG: minden hó második kedd-
jén; ZALALÖVŰ ja ••. 9, ápr. 6, jún. 18,
aug. 27, nov. 3; ZALASzANTÚ [an, 12,
máj. 10, júl. 5, okt. 11; ZALASZENT-
GRÚT febr. 9, marc. 10, ápr. 7, jún. 22.
júl. ll, szept. 13, nov. 9, dec. za: ZALA-
SZENTIVAN máj. 19, MlJg. 1; ZALA-
SZENTLAsZLÚ máj. 28, okt. 25;
ZANKA márc, 17, máj. 19, aug. 18, okt.
20; ZIRC rnárc. 22, ápr. 26, jún. 8, júl.
19, szept. 27, dec. 13; ZOMBA apr. 16,
júl. 30, okt. 26; ZSAMBEK febr. 3.
okt. 26.

Az országos vásárok .dtűzött időpont-
jaiban rorduahatnasc elő változások.
Éppen ezért a kalendárium!baJl1 <közölt
vásári adaItokért felelősséget nem vál-
IM'Ill1k. Legjobb, ha a vásárok megtar-
tása felől a helyi tanácsojcnáj is érdek-
lődnele kedves olvasóink.

59.1!*i56Győr-Sopronmegyei Nyomda, Győr.
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IZz [QQ,""flé.fiku8 .
lW-etefne8 Sa,fttJ(J.8-2 t:&l~(J.""

(Budapest, VIlI. Üllői út 24.- Telefon: 142-074.)

Evangélikus gyermekek könyve (kötve) 18.- Ft
(Alt. isk. I.-VlII. és konfirmáció)

Botta: Bibliai történetek (IV. o.) 7.-"
Ottlyk: Az egyház története (V. és VI. o.) 14.-"
Groó: A Szentírás (VII. o.) 9.-"
Pröhle: Az evangélium igazsága (VIlI. o.) 12.-"
Virágh: Kedves könyvem (1. o.) (megjelenés alatt)
Molnár: Bibliai történetek (Ill. o.) (megjelenés alatt)

Biblia (kötve)
Biblia (vékony papíron,

pegamoid kötésben)
Biblia (bőrkötésben tokkal)
Ujszövetség (kötve)
Újszövetség (fűzve) .
Énekeskönyv (kötve)
Énekeskönyv (műbőr)
Énekeskönyv (újrész)
Imakönyv (Raffay)
Imakönyv (Jávor)
Imakönyv (Groó)
Hitvallási iratok 1.
Hitvallási iratok II.
Káldy: Bevezetés

az Újszövetségbe
Karber : A testté lett Ige
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60.-

Ft
Pálfy: Krisztus tanúja

(Luther élete) 5.-
Groó: Az élet kenyere

(Az úrvacsoráról) 5.-
Ferenczy: Új szív

(konfirmáció) 10.-
Bibliaolvasó Útmutató

(megjelenés alatt)
Színes falitábla Igével 8.-
Fekete falitábla aranyozva 4.--
Igés jelzők (Krisztusképpel

és Luther-képpel) 1.80
Igés levelezőlapok 1.-

. Igés jelzők (papírból) 2.40
Igés jelzők (papírból) 1.50
Igés jelzők

(selyemből) 4.50,5.-,6.50és 7.50
Luther rózsa jelvény 5.-

80.-
100.-
20.-
12.-
40:-·
50.-
13.-
25.-1
20.-
12.-
45.-
45.-

30.-
45.-
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