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ECjYOTT
Az ember nem él egyedül Robinson-

ként valamilyen lakatlan szigeten,
úgy sem, mint Adám a paradicsomban
Éva megteremtése előtt. Már amiko1·
a világra jöttünk, beleszülettünk szii-
leink, testvéreink, rokonaink révén a
társadalomba, a közösségbe. Nemcsak
életünket kö'S';Zönhetjrük másoknak, s
nemcsak gyermekkorunkban szorulunk
rá mások, mindenek előtt szüleink se-
gítö szeretetére, hanem később is.
Egész életünkben akkor járunk jó úton,
s akkor vagyunk lelkileg is egészsége-
sek, ha tudatosan is a közösségben, a
közösséggeL és a közösségnek élünk.
A, másokkal együttélni tudás az egész-
séges és boldog emberi élet titka és
tinoénue.

A társadalom sok kisebb-nagyobb
közösségre oszlik. A legkisebb kozos-
ség a házastársak, a szülők és testvé-
rek közössége, egyszóval a család,
A családban ismerkedünk meg a kö-
zösség mivoltával, a társadalmi együtt-
élés. alapvető tÖrvénysze1·üségeivel. Itt tamLlunk másokkal együtt élni. Sok

/ mindent az életben annak a családi közösségnek köszönhetünk elsőso1·-
ban, amelyben a világra jöttünk és [elneuetkeiitiink: Pedig milyen sok
bajjal kell minden egyes családon belül egy-egy hosszú életen át meg-
küzdeni! Ahol ezt a küzdelmet nem vállalják és nem jól harcolják meg
a család tagjai, mindenek előtt a szülők, ott a családi közösség rendszerint
fájdalmas tragédiák közben tönkremegy, nagy kárára a házastársaknak
és különösen a gyermekeknek. Minden közösségnek, a családi életnek is
megvannak az áldásai mellett a bajai, problémái, nehézségei is. Rejor-
mációi felfogás az, hogy ezek miatt a nehézségek miatt nem kerüljük
a családi életet, hanem állandó küzdelemben, szeretetben, türelemben
győzzük le a felbukkanó bajokat és nehézségeket, így biztosít juk a család
egészséges együttélését, gyakoroljuk a közösséget legközelebbi szeret-
teinkkei és élvezzük annak áldásait.

Nem egyéni önké71Y dolga a közösség. Nem úgy van, hogy ha akarok,
családban élek, ha nem akarok, hát nem élek. Nem igaz, hogy így is jó,
meg úgy is jó. Tehát, hogy mindegy akár közösségben él az ember, aká1·
nem. Az ilyen gondolkodás olyan, mint hogyha a hal így vélekedne: ha
akarom vízben élek, ha akarom a szárazon. A szárazon a hal hamar
elpusztul. Közösségben élni emberi életieitétel. A közösséggel szemben,
attól függetlenül, vagy annak ellenére élni: szenvedés, pusztulás, halál.
Itt szinte természeti törvénnyel állunk szemben. Kis házat sem Ietiet úgy
építeni tartósan, hogy nem számolunk a nehézségi erővel, s más zerrné-
szeti törvényekkel. Ha a falat nem jó anyagból és nem !üggőlegesen
építjük, összedőL Nem lehet úgy élni, hogy a közösségi élet törvényeivel
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nem számolunk, s azokkal talán nem is vagyunk tisztában. Ahol a közös-
ségi élet törvényeit és szabályait nem ismerik és nem tartják tiszteletben,
a szenvedés, romlás, pusztulás kikerülhetetlen.

Aházépítést s annak törvényeit meg kell tanulni. A közösségi élet
törvényszerű-ségeit is. A nehézségi erő ledőléssel fenyegeti a rosszul épített
házfalat. Igy fenyegeti romlással és pusztúlással a bűnös önzés is az
egészséges és boldog életet.

Már a legkisebb emberi közösségben, a családban meg kell tanulnia
a gyermeknek is, hogy ne csupán a közösség előnyeit élvezze, hanem azt
tevékenyen segítse és erősítse. A szülők ma'gatartása, egymáshoz való
inszonua, jó példaadása, határozott és együttes nevelő munkája döntő
módon ha,t a gyermekekre. Az elkényeztető szülői szeretet könnyen kite-
nyészti a gyermekben az élősdiséget, mely csak kapni akar a közösségtől,
tie semmilyen fáradságra és áldozatra nem hajlandó érte, s annak tag-
jaiért. Korán rá kell nevelni gyermekeinket arra, hogy valami jót ők is
tegyenek a családi együttes ért. Ehhez a szülők részéről nagy türelemre
van szükség. Nagyon helytelen például, ha a szülő rögtön elveszti türel-
mét, amikor gyermeke az első szóra nem engedelmeskedik, s inkább
ő maga végzi el a gyermektől kért szolgálatot. Meg kell gondolni, hogy
a' gyermeknek is nehéz hozzászoknia ahhoz, hogy önzését, lustaságát
legyőzze és sziilei kívánságát teljesítse.

A családi nevelés akkor jó, ha rászoktat ia: a gyermekeket a nagyobb
közösségek megismerésére. is, s a bennük való hasznos forgolódásra. Mert
a családi önzés is önzés, viszont minél nagyobbkörű a közösség, mellyel
pozitív kapcsolatban vagyunk, annál erkölcsösebb a szolgálatunk. Közös-
ségi életünk akkor egészséges, ha áttöri a korlátokat s egyetemes szere-
tetté erősödik. "Egységben az erő" - mondották már igen régen, ami/wr
kisebb-nagyobb csoportokat abból a célból egyesitettek, hogy valamilyen
nagy feladatot megoldjanak. Ez igaz is. A különálló vesszőszálakat könnyú
egyenként eltörni, tie ha csomóba vannak kötve, akkor rendkívül nehéz.
Az erőknek ez az összefogása azonban nagyon káros és erkölcstelen célok
érdekében is történhetik. Vallási téren az .a helyes, ha Krisztus Urunk

útmutatása alapján minden embert felebarátunknak tekintünk. Politikai
téren pedig az a szocializmus jár jó úton, mely minden elnyomott népet
és kizsákmányolt embert fel akar szabadítani szellemi és anyagi rabságá-
ból. Ha nem a legnagyobb közösségbe illeszkedik bele életünk, munkánk
és szolgálatunk, akkor végeredményben káros, helytelen, erkölcstelen és
veszedelmes lehet kisebb-nagyobb közösségben való részvételünk. Krisztus
Urunk ezért volt ellene a farizeusoknak, akik mint "kiválasztottak",
elkülönítették magukat másoktól és lenézték a többieket. Farizeus ugyanis
annyit jelent, mint elkülönülő. Ez az első jelentése. 'Politikai téren is meg-
figyelhető, hogy milyen veszedelmes és erkölcstelen következményekkel
jár, ha emberek, csoportok, nemzetek nem azért fognak össze, hogy az
egész emberiség érdekeit, előmenetelét és javát szolgálják (kapitalizmus,
naciona,l,izmus, háborúk, fegyverkezés). ,

Az edÍligiekből is világos, hogya közösség erkölcsi életünk kialakítása
terén döntő jelentőségű. Isten az emberi együttélést tette meg az erkölcs
forrásává és mértékévé. Addig nincs és nem is lehet bűn, amíg Ádám.
vagy annak elsőszülött fia Kain, egyedül, él. Ádám ugyan nem jól érzi
magát eQyedül az Éden kertjében (maga Isten állapítja meg ezt rMa),
de elégeqetlenségét nem, minősíti bűnnek. A bűneset csak akkor követ-
kezik be~:iamikor már ketten vannak. A bűn a, közösségben születik és
mindig közösség-ellenes. A legalapvetőbb erkölcsi törvényeknek, például
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annak, hogy "Ne ölj!", addig nincs értelmük, amíg az ember egymagában
él, mint Robinson a lakatlan szigeten. Csak ha van valaki a közelemben,

akit megölhetek, akkor van értelme az emberölés tilalmának. Amíg eaue-
dül élek azon a lakatlan szigeten, minden az enyém és nincs kitől lopjak.
Csak akkor tudok lopni, ha van valaki más is velem, akitől alattomosan,
vagy erőszakkal eltulajdoníthatok valamit. Közösségi életre nevelni éppen
ezért annyit jelent, mint erkölcsre nevelni. Erkölcsre nevelni annyi, mint
közösségre nevelni. A közösségi élet e1'kölcsös élet. A közösség-ellenes
élet erkölcstelen élet. A közösségellenes érzések (harag, irigység, kapzsi-
ság, nagyravágyás, mások megvetése stb.) erkölcstelen érzések. A közös-
ség-ellenes gondolkodás erkölcstelen gondolkodás. Megfordítva: a közös-
ségi gondolkodás jó gondolkodás, a pozitív közösségi érzések tiszta és jó
érzések, a közösségnek élni annyi, mint erkotcsosen; helyesen, jól éini.
És mert a közösségi élet helyes, jó, igaz élet, azért teszi boldoggá a?;
embert, ha közösségben, a közösséggel és a közösségnek él. Megfordítva
azt tapasztaljuk, hogy aki sze1'encsétlen és boldogtalan, s aki elrontja az
életét, rendszerint közösségellenes vágyak, közösségellenes gondolkodés
es indulatok rabja.

Tévedés lenne azonban azt gondolni, hogya közösségi erkölcsű ember
1Iúndig társaságban van, illetve, hogy soha sincs egyedüL Ez éppen olyan
téves nézet lenne, mint az a másik, hogya közösségi embernek nincs
egyénisége, hanem mind egyforma. Az se lenne helyes, ha azt gondolnank,
hogy aki állandóan emberek között szeret lenni, s nem bírja a magányt,
az már közösségi Lellciiletii, vagy hogy akinek nincs határozott egyénisége,
az már közösségi ember. Végül ,azzal is legyünk tisztában, hogy a magányt
kedvelő ember se okvetlenül kiizosséqellenes beállítottságú. Az emberek-
kel való gyako1'i és rendszeres együttlétnek minden esetre óriási értéke
van. Nagyon valószínű, hogya beszéd, a "nyelv" csodálatos emberi
művészete sose jöhetett volna létre, ha az ember ősidőktől fogva nem él
kisebb-nagyobb közösségekben. Hiszen miért beszéljen az, akinek nincs
kihez beszélnie? A beszéd ugyanakko7' a gondolkodással áll a legszoro-
sabb kapcsolatban. Ebből az következik, hogy szellemi életünk is elsőso7'-
ban és nagymértékben a közösségi élet terrneke, viszbnt éppen a gondol-
kodáshoz van szükség magányra, csendes egyedüllét7'e. A közösségi
beánított..ságú embernek is olyan nagy sziikséqe van a rendszeres egyedül-
létre, az elcsendesedésre, a magánym, mint hosszú és fámsztó éb1'enlét
.után az alvásra. A helyes az, hogy az ember tudjon társaságban is lenni
és egyedül is elgondolkodni, tudjon beszélni is és tudjon figyelni is,
tudjon vezetni is és tudjon engedelmeskedni is, tudjon dolgozni is és
tudjon pihenni, szórakozni is, egyszer így, egysze7' úgy, ahogy éppen
sziikséq van 1'á, teljes belső szabadsággaL

Mindezek tapasztalati igazságok és emberi te7'mészetünkből kinretkez-
nek. Evangélikus hitünk szempontjából azt kell mondanunk, hogy a
közösségi élet törvényszerűségei üdvösségünk kinyilatkoztatott evangé-
l'Ímnát nem érintik, mint ahogyan a számtan, vagy a fizika igazságai sem.
Üdvösségünket Isten Krisztusban már megszerezte, azt nekünk a közös-
ségi erkölcs útján sem lehet és nem is kell megnyerni, azzal Isten ingyen
kegyelemből minket is megajándékozott, még amikor nem is voltunk.
Ellenben földi életfolytatásunk szempontjából lényeges, hogy közösségi
emberekké legyünk, hiszen Krisztus Urunk megparancsolta, hogy testvé-
rünkként szeressünk minden embert, s az apostoli intelem is arra figyel-
meztet, hogy minden ember előtt, a kívüláLLók előtt, ügyeljünk a tisztes-
ségre. Az Apos.toli Hitvallás szerint hiszünk a szentek: közösségében,
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úgyhogy a közösség fogalmával és hitbeli reménységével má1· a Hiszek-
egyben találkozunk. Luther meg hangsúlyozta, hogy nem azért tesszük
a jót, hogy azzal elnyerjük a mennyországot, hiszen azt Isten örökség-
képpen készítette el gyermekei számára, ellenben a jót szüntelenül ten-
nünk kell, tekintet nélkül arra, hogy kapunk-e ezért jutalmat, vagy sem,
vaf/.y hogy van-e pokol, és van-e mennyország, vagy nincs.

Amikor ezévi Naptárunkat egységes szempont alapján "együtt" jelszó-
val szerkesztettiik, ezt a jelszót és szempontot a kifejtett elveknek meg-
felelően kell értenünk. Ez azt is jelenti, hogy nem mindennel jó együtt
lenni, együttest alkotni, ami van. Tehát például nem együtt a politikai
reakcióval, annak egyházi, vallási formájával sem! Nem együtt azzal, ami
kibékíthetetlen ellentétben áll evangéliumi hitünkkel, tehát nem együtt
a maradisággal, a babonával, a műveletlenséggel, a népünket fejlődésében
visszahúzó erőkkel. Ellenben igenis együtt azokkal az erőkkel, amelyek
akár egyházunk és népünk, valamint az emberiség múltjában küzdöttek
jobb sorsunk ért, szabadságunkért, műveltségünkért, akár ma fáradoznak
ezeknek a céloknak megvalósításáért. És igenis együtt a békemozgalom-
mal, együtt a szocializmussal, együtt a jobb világért küzdő népekkel és
az egész jóakaratú emberiséggel.

Egy év nagyon kis idő ahhoz a sok-millió évhez képest, amely alatt
Földünkön az élet és vele az ember kifejlődött. Ez a sokmillió évegyetlen
egy évhez képest szinte az örökkévalósággal azonos. Épp úgy, egyetlen
emberi élet időtartamához képest is. Minden ember elmondhatja, hogy
az örökkévalóságból jön, segyéni élete az örökkévalósággal van kapcso-
latban. Ha egyetlen láncszem kiesett volna a végig összefüggő éietioiua-
matból, amely a Földön az első élő sejtet és a mai embert összeköti, már
meg se születhetett volna. Egy-egy darab kőre, vagy kavicsra is úgy
lehet nézni, hogy az már évszázmilliókkal előbb is megvolt. Valóban
minden kődarab a végtelen idő tanúja és beszéli, hirdeti az örökkévaló-
ságot. De az egyes ember is puszta létével tanúbizonysága az örökkévaló-
ságnak: a végtelen időből, az örökkévalóságból jön.

De vajon az örökkévalóság felé halad-e? Hitünk szerint az ember örök-
életre van hivatva. De mi lesz az emberiséggel itt a földön?

A mi időnkben sokkal nagyobb veszély fenyegeti az emberiség életét
és fennmaradását, éppen nagyobb tudásunk, mélyebb tudományunk révén,
mint bármiko)", amióta ember lJan a földön. Ugyanakkor nagyobbak is
a lehetőségei is az emberiségnek a földön lehetséges boldog élet megvaló-
sítására, mint bármi kor ezelőtt. Az emberiségnek, mint egységes közös-
ségnek, ma éppen az a legfontosabb erkölcsi feladata, hogy együttes össze-
fogással örökre kiküszöbölje a háborút, megvalósítsa a tartós békét, s a
fennálló feladatokat békés eszközökkel oldja meg. Ö, ha sikerülne, csak
néhány békés évtized alatt is mennyit haladna az emberiség a jólét,
a műveltség, a földi boldogság útján!

A jóakaratú, a közösséggel egységben élő erkölcsös emberek ezekért
a legmagasabb földi célokért fognak lelkesedni és küzdeni az újesztendő-
ben is. Tartsuk szem előtt mi evangélikusok is ezeket a célokat, imád-
kozzunk és dolgozzunk megvalósításukért. Hiszen az, ami eddig még
mindig csak vágyálom volt a legjobb, legnemesebb emberi szívekben,
valóban közel van a mepvalósuláshoz. Lássuk meg ebben Isten szerető
szent akaratát s ezért most küZönösen is hívő szívvel kívánjunk egymás-
nak, az emberiségnek, s az egész világnak békés és boldog újesztendőt
Istentől!
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)lsten 'fogja a nap kezét

A nap fogja a föld kezét
A föld az emberek kezét
És mint réten a sok diák,
Sudarast játszik a világ.
lsten fogja a nap kezét
A nap fogja a föld kezét
A föld az emberek kezét
S fogják így mind Isten kezét,
Óh beh szép!

Míg kéz a kézbe így tapad, .
Vígság viszi a sudarat
Mosolyog minden emberarc,
Nem aggaszt senkit lecke, harc,
Mindenütt verőfény lobog
És az emberek, - boldogok!

De ha lanyh ul az akarat,
A sudár szerteszét szakad,
Mindenki porban hempereg,
Egymásba tépnek vad kezek.
Itt láb törik, ott kéz, könyök
És könny csorog, és vér fröcsög,
Süvít a romlás, zúg a baj,
Jajszóvá roppan a kacaj,
Az embertömeg sír, zokog,
S mind csonkák, bénák, rongyosok!

IUíg a romlást elképzelem,
Hozzád kÖQyörgök Istenem.
Tartsd erősen a nap kezét,
Tartsa a nap a föld kezét;
A föld az emberek kezét,
Hogy mint réten a sok diák,
Játszhassék újra a világ,
S ne engedd többé soha már,
Hogy szétszakadjon a sudár.

Hisz oly SZél},Istenem de szép!
Isten fogja a nap kezét,
A nap fog-ja a föld kezét,
A föld az emberek kezét,
S fogják így mind, Isten kezét!
Oh be szép!

Osz Iván
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptár
1. hét: Újév - Kol. 3, 17.

1. Vasárnap Újév V. Móz. 13, 3. Ef. 3, 16-17.
2. Hétfő Abel Rm. 10, 10. V. Móz. 33, 26-29.
3. Kedd Benjámin II. Krón. 14, 11. Ef. 6, 16-17.
4. Szerda Leona Ézs. 21, 8. 1. Kor. 16, 13.
5. Csütörtök Simon Zsolt. 91, 4. 1. Pét. 3, 14.
6. Péntek Vízkereszt Zsolt. 119, 81. Ézs. 60, 1-6.
7. Szombat Attila Préd. 3, 11. Rm. 5,4.

2. hét: Vízkereszt utáni 1. - Jn.l, 14.

8. Vasárnap Szörénv Péld. 21, 1. Ef. 5, 10.
9. Hétfő Marcel Jer. 31, 34. 1. Kor. 1, 30.

10. Kedd Melánia 1. Móz. 18, 27. Kol. 4, 2.
11. Szerda Agota Jer. sir. 3, 26. J·ak. 1, 4.
12. Csütörtök Ernő Jn. 11, 28. • Mt. 4, 12-17.

I13. Péntek Veronika II. Móz. 20, 16. 1. Pét. 1, 22.
14. Szombat János Zsolt. 147, 5. Ef. 1, 22-23.

3. hét: Vízkereszt utáni 2. - Jn. 1, 17.

15. Vasárnap Lóránt Jób: 12, 23. .Jak. 1, 14.
16. Hétfő Gusztáv Jer. 6, 8. Ef. 2, 13.
17. Kedd Antal Zsolt. 138, 8. ll. Kor. 3, 4.
18. Szerda Piroska Zsolt. 74, 2. 1. Jn. 3, 13.
19. Csütörtök Sára PéJd. 12, 15. Gal. 5, 14.
20. Péntek Fábián Seb. Zsolt. 138, 8. Rm. 7, 18.
21. Szombat Agnes IV. Móz. 6, 24-26. Ef. 3, 14-15.

4. hét: Vízkereszt utáni 3. - II. Kor. 4, 6.

22. Vasárnap Artur Zsolt. 73, 26. II. Kor. 1, 5.
23. Hétfő Zelma Jer. sir. 3, 24. II. Kor. 6, 4, 10.
24. Kedd Timár Zsolt. 16, 11. II. Kor. 3, 18.
25. Szerda Pál Sof. 3, 15. 1. Kor. 6, ll.
26. Csütörtök Vanda IV. Móz. 22, 18. Rm. 12, 21.
27. Péntek Lotár 1. Sám. 15, 22. 1. Jn. 2, 4.
28. Szombat Károly Ézs. 47, 13-14. 1. Kor. 2, 6-7.

5. hét: Hetvened vasárnap - Dán. 9, 18.

29. Vasárnap I Adél I Joel. 2' 13. ll. Kor. 7, 10.
30. Hétfő Mártonlea Zsolt. 119, 6. Fil. 1, 20.
31. Kedd Virgilia Zsolt. 6, 3. II. Kor. 12, 9/b.
Teremtő rseenünk r Te vagy a kezdet és a vég. Kezedből indult el a vüá a,
az élet és a napok sora. Minden új esztendő mezújujö 'kegyelmedet hirdeti és
megtérésünkre várő türelmes szeretetedröt tanúskodik. Napról napra Te gon-
doskodj rólunk szabadításunk Istene és tanits míruket úgy szárrüáuní nap-
jainkat, hogy bölcs és értelmes szívhez, jussunk: Amen,
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Napok I Protestáns I Napi igék
naptár

l. Szerda Ignác Józs. 24, 16. /[. Tim. 1, 19.
2. Csütörtök Karolin Zsolt. 9, 2. Jn. 9, 25.
3. Péntek Balázs Zsolt. 36, 6. Fil. 4, 20.
4. Szombat Ráhel II. Móz. 6, 7. Rm. 5, 2.

6. hét: Hatvariad - Zsolt. 95, 7.

5. Vasárnap Agota Ézs. 31, 5. Rm.4, 2l.
6. Hétfő Dorottya Zsolt. 89, 2. Jn. 1, 16.
7. Kedd Tódor Ézs. 52, 7. Rm. 15, 9.
8. Szerda Aranka Ez.·33, 12. r Kor. 1, 23-24.
9. Csütörtök Abigaí l Ézs. 65, 19. 1. Thess. 4,17-18,

10. Péntek Elvira Neh.4, 17. 1. Thess. 4, 1Jo-12.
ll. Szombat Bertold 1. Jn. 1, 7. Péld. 13, 9.

7. hét: Ötvened - Lk. 18, 31.

12. Vasárnap Lidia Ézs. 26, 7. Jn. 14,6.
13. Hétfő Ella V. Móz. 30, 19. r. Kor. 6, 17.
14. Kedd Bálint Zsolt. 145, 14. Rm. 14, l.

15. Szerda Áldáska , Jer. 5, 3. II. Kor. 13, 5.
16. Csütörtök Julianna L Sám. 12, 20-2l. Jn. 12, 26fb.
17. Péntek Donát II. Kir. 20, 5. Jn. 4, 23.
18. Szombat Konrád Ézs. 42, 16. Jn. 1, 18.

8. hét: Invocavit - Bőjt 1. - 1. Jn. 3, 8.
-

19. Vasárnap Zsuzsanna Péld. 8, 8. Jn. 10, 18.
20. Hétfő Álmos Zsolt. 146, 7. II. Kor. 1, 7.
2l. Kedd Eleonóra Ézs. 55, 3. Jn. 8, 26.
22. Szerda Gerzson <Ter. 27, 5. t. Tim. 4,' 4-5.
23. Csütörtök Alfréd V. Móz, 30, 2. Rm.6, 17.
24. Péntek Mátyás IV. Móz. 23, 19. 1. Jn. 2, 25.
25. Szombat Géza Ill. Móz. 20, 8. Rm. 8, 3.

9. hét: Reminiscere - Bőjt 2. - Ézs. 4,5.

26. Vasárnap

I
Sándor I Ézs. 55, 2. Jn. 5, .34.

27. Hétfő Ákos I Jer. 22, 9. Rm. 1, 18.
28. Kedd Elemér Zsolt. 119, 43. I. Kor. 2, 4-5.

Go ndvfse'lő Atyáruk ! 'I'e vagy a szerétet ':Ijsnene. Tudod hogy teremtményeidet
támadja és porutja a bűn. Félelemmel és ígérettel csábít a Sátán. Ne hagyj
etesrsün.k a kísér-tésben, Mentő szereteted óvjon, vedjen és a .kísée-tések tüzé-
ből megerősített hittel vezessen ki mí.nk et. Arnen.
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Napok I Protestáns Nap i igé knaptár -1. Szerda Albin V. Móz, 4, 29. 1. KOL 1, 4-5.
2. Csütörtök Lujza V. Móz. 3, 24. KoL 3, 15.
3. Péntek Kornélia Zak. 2,8. I. Jn. 4, 16,
4. Szombat Kázmér Ézs. 11, 1. Kol. 1, 22.

10. hét: Oculi - Böjt 3. - Mt. 20, 28.
5. Vasárnap Adorján olL 145, 2. II. Kor, 1, 24.
6. Hétfő Alpár Ézs. 40, 15, Jn, 12, 28.
7. Kedd Tamás Zsolt. 45, 7. Rm. 11,33.
8, Szerda Zoltán Zsolt. 32, 8. Ef. 5, 2.
9. Csütörtök Franciska Ézs. 64, 7. Ef. 2, 10.

10. féntek Olimpia Ézs. 40, 2. 1. Pét. 1, 18-19.
11. Szombat Aladár Zsolt. 69, 33. Jn. 1,50.

11. hét: Laetare - Bőjt 4. - Jn. 12, 24.

I12. Vasárnap Gergely V. Móz. 10, 12. 1. Jn. 2, 5.
13. Hétfő Krisztián Rm. ll, 25-26. Ézs. 41, 9.
14. Kedd Matild Zsolt. 96, 1-2. Ef. 6, 19.
15. Szerda Nemzeti ünn. Jer. 30, 10. II. Tim. 1, 12.
16. Csütörtök Henrietta Hab. 2, 3. Jn. 10, 35.
17. Péntek Gertrud 1. Sám. 3, 9. Jn. 5, 30.
18. Szombat Sándor Ede Ézs, 2, 3. Ef. 3, 6.I 12. hét: .Judíca - Böj' 5. - I~ 17. 19.

119. Vasárnap József Jer. 15, 15. II. Tim. 4, 17.
20. Hétfő Hubert . V. Móz. 13, 4. 1. Pét. 2, 24.
21. Kedd Benedek Zsolt. 102, 3. Jak. 5, 13.
22. Szerda Katalin Dri. 3, 33. 1. Pét. 1, 3-4.
23, Csütörtök 'Brunó Zsolt. 4, 9. Judás 2.
24. Péntek Gábor Zsolt. 94, 15. Rm. 5, 15.
25. Szombat Zsolt Ézs. 12, 6. Jn. 12, 1-2.

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

26. Vasárnap I Erika Zs6lt. 34, 9. Jn. 12, 14.
27. Hétfő Hajnalka II. Móz. 14, 13. GaL 1, 4.
28. Kedd Gedeon Zsolt. 19, 9. II. Kor. 5, 20.
29. Szerda Jónás Zsolt. 50, 16-17. 1. Kor. 1, 18.
30. Csütörtök Izrdor Zsolt. 138, 7. Jn. 6, 32-33.
31. Nagypént. Árpád Zsolt. 31, 17. Jn. 3, 14-15.
Úr JéZU5 Krisztus! Te vagy a mi reménységünk. Rád várunk. Amint egykor
megváltó s:oereteteddel eljöttél a világba" jőjj el a rní .gyümöLcstelen és hajszolt
életü nkbe is. Amiképpen megtisztítottad Isten templomát, igéddel tisztítsd szt-
vünket Isten Szerrtle lloének temrpJ.omává, amely Feléd tárja ajtaját és Téged
dicsé.r örökké. Amen. I

10



/;-? -
Napok Protestáns Napi igéknaptár

1. Szombat I Hugó I Ézs. 1, 3. 1. Kor. 15, 3-4.

14. hét: Húsvét - Jel. 1, 18.
2. Husv. vas. Áron I. Kir. 8, 23. 1. Kor. 15, 20.
3. Husv. h. Keresztély Zsolt. 147, 4. Jn. 6, 39.
4. Kedd Felszab. ünn. Péld. 20, 12. 1. Kor. 15, 7.
5. Szerda Vince II. Móz. 33, 13. Jak. 1, 5.

I 6. Csütörtök Cölesztin Zsolt. 51, 19. Rm, 8, 11.
7. Péntek Hermann Zsolt. 137, 14. 1. Kor. 15, 49.
8. Szombat Lidia Ézs. 33, 6. Ef. 2, 6-7.

15. hét: Quasimodogeniti - I. Pét. 1, 3.
9. Vasárnap Erhardt Zsolt. 115, 13. 1. Jn. 2, 14.

10. Hétfő Zsolt Neh. 9, 17. 1. Jn. 2, 1.
ll. Kedd Leó Jób. 10, 12. Jn. 5, 14.
12. Szerda Gyula Zsolt. 6, 10. r. Jn. '3, 21-22.
13. Csütörtök Ida Ézs. 25, 4. Rm.5, 4~5.
14. Péntek Tibor Zak.7, 10. r. 'Jn. 4, 20.
15. Szombat 'I'ass Zsolt. 89, 49. 1. Kor. 15, 22.

16. hét: Miserecordias D,omini - Zsolt. 89, 2.
16. Vasárnap Rudolf Józs. 22, 5. Rm. 13, 10.
17. Hétfő Enikő V. Móz. 32, 35. Rm. 12, 17.
18. Kedd Ilma Jer. 31, 9. .rn. 10, 28.
19. Szerda Kocsárd Jób. 15, 14. Kal. 3, 9-10.
20. Csütörtök Tivadar Jer. 1, 8. Hm. 1, 16.
21. Péntek Anzelm Zsol t. 142, 6, Rm. 8, 35, 37.
22. Szombat Csilla Ézs. 49, 15. Ef. 3, 18-19.

17. hét: Jubilate - Zsolt. 66, 1.
23. Vasárnap Béla Ézs. 53, 12. Jn. 6, 37.

.24. Hétfő György Ézs. 65, 8. Jak. 4, 6.
25. Kedd Márk Zsolt. 134, 2. Kol. 1,3-4.
26. Szerda' Ervin Zsolt. 119, 162. I. Thess. 1, 6.
27. Csütörtök Arisztid Ézs. 52, 11. I. Kor. 9, 22-23.
28. Péntek Valéria ·Ez. 16, 61, 63. 1. Pét. 2, 25.
29. Szombat Albertina Zsolt. 16, 8. Fil. 4, 4.

18. hét: Cantate - Zsolt. 98, 1.

30. Vasárnap I Katalin I V. Móz. 10, 14. Fil. 4, 6.

Megváltó Urunk! Te vagy a feltámadás és az élet. Keresztségün'kben, mi is meg-
haltunk a bürmek, rogy élhessünk Néked. Engedd megismernünk feltámadásod
erejét: a reménységet és az igazságot. Taníts minket az új életben' j árruí és az
oda feivalókka1 törödmd. Amen.

II
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Napok Protestáns I

naptár Napi igék

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

I
7. Vasárnap
8. Hétfő
9. Kedd

1
10. Szerda
ll. Csütörtök
12. Péntek
13. Szombat

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

Munka ünn. I
Zsigmond
Irrna
Flórián

I Gotthárd
Fr ida

Jer. 20. 13.
Zsolt. 8, 3.
Kol. 1, 28.
Ézs. 42, 12.
Zsolt. 106, 2.
Zsolt. 57, 3.

Rm. 12, 12.
Kol. 3, 20.
Jer. 1, 9.
Kol. 3, 16.
Jn. 8. 2.
Jn. 5, 7-8.

19. hét: Rogate - Jn. 12. 32.

Jak. 4, 6.
1. Kor. 4, 2.
1. Tim. 1, 13.
II. Tim. 2, 13.
Ef. 4, 7-8.
1. Kor. 15, 5~.
r. Kor. 2, 14.

20. hét: Exaudi - Zsolt. 27, _7_._.
1

Bonifác Zsolt. 119, 96.
Zsófia V. Móz. 26,"10-11.
Mózes Mal. 3, 2. •
Bánk 1. Móz. 28, 15.
Erik Mik. 7, 7.
Buda Sof. 1, 14.
Bernát Abd. 15, 21.

1. Pét. 1, 25.
Fil. 2, 9-10.
Jn. 5, 22-23.
II. Pét. 1, 19.
1. Jn. 4, 1.
1. Kor. 15. 26.
Ef. 4, 30.

21. Pünk, vas.
22. Pünk, h.
23. Kedd
24. Szerda
25. Csütörtök
26. Péntek
27. Szombat

21. hét: Pünkösd - Zak. 4, 6.I----------.--------·~- ---------~------I
. Konstantin Jer. 30, 19.
Júlia Zsolt. 4, 5.
Dezső V. Móz. 5, 21.
Gergely Zsolt. 119, 75.
Orbán Zsolt·. 31, 8.
Fülöp 1. Kir. 8, 60.
Bella Ézs. 60, 19.1----------''--

Ef. 1, 14.
Gal. 4, 6.
1. Kor. 10, 24.
I. Pét. 4, 17.
1. Thess. 5, 24.
I. Kor. 15, 28..
1. Kor. 13, 12.

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

1. Sám. 2, HJ.
II. Móz. 20, 15.
V. Móz. 1, 11.
Ez. 16, 60.
1. Móz. 50. 21.'
1. Móz. 2, 15.
Ez. 37, 14.

Ézs. 42, 2.
1. Jn. 2, 2.
1. Pét. 1, 8-9.
r. Kor. 13, 3.

12

Napóleon
Gizella
Gergely
Arrrun
Mennyb. ünn.
Pongrác
Szervác

22. hét: Szentháromság ünnepe - Ézs. 6, 3.--~'~-----------I

Szentháromság !.stene! Magasságban és szerrtségben lakozol, de az alázatossal
is. A titkok a tiéd. a ltinyi1atkoztatott dotgok pedig a miénk. Tanits meg mín-
ket arra, hogy titka ída t alázatos léJe)cke], a kinyilatkoztatott igét pedig hivő
szívvel fogadjuk. Amen.

I. Thess. 5, 23.
Zsolt. 14, 2-3.
Péld. 2, 8.
Ill. Móz. 19, 18.

Emil
Keve
Janka
Tóbiás
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'Napok Protestáns I Nap i igé knaptár

1. Csütörtök '1 Tünde I Zsolt. 33, 6. Jn. 5, 17.
2. Péntek I Anna

I
Jer. 8, 4. Jak. 5, 16.

3. Szombat Ildikó Zak. 12, 10. Rm. 10, 1.

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

4. Vasárnap Kadocsa Józs. 22, 22. Fil. 3, 14.
5. Hétfő Angéla V. Móz. 26, 17. Rm. 12, 2.
6. Kedd Norbert Jer. 17, 14. Jn. 38.
7. Szerda Róbert Zsolt. 40, ll. II. Tim. 1, 8.

I8. Csütörtök Medárd Jer. 20, ll. Ef. 6, 14.
9. Péntek Félix Zsolt. 66, 8-9. Ef. 1, 4.

10. Szombat Margit Zsolt. 119, 116. Gal. 2, 20.

24. hét: Szentháromság utáni 2. - Mt. ll, 28.

ll. Vasárnap Barnabás Jer. 30, 20. Fil. 2, 1-2.
12. Hétfő Virág Zsolt. 24, 9-10. Jn. 1, ll.
13. Kedd Tóbiás Agg. 2, 4. Kol. 3, 25.
14. Szerda Vazul Jer. 17, 17. II. Pét. 2, 9.
15. Csütörtök Jolán Zsolt .. 103, 10. 1. Tim. 2, 4.
16. Péntek Jusztin II. Móz. 20, 5-6. 1. Jn. 5, 3.
17. Szombat Laura Józs. 1, 5. II. Thess. 3, 3.

25. hét: Szentháromság utáni 3. - Lk. 19, 10.

18. Vasárnap Arnold Zsolt. 67, 8. 1. Jn. 1, 19-2Q.
19. Hétfő Gyárfás 1. Krón. 28, 20. II. Tim. 4, 7-8.
20. Kedd Rafael Ézs. 51, 5. Rm. 1, 17.
21. Szerda Alajos Zsolt. 5, 12. 1. Thess. 5, 16.
22. Csütörtök Paulina Zsolt. 116, 10. II. Pét. 1, 21.
23. Péntek Zoltán Zsolt. 19, 9, 12. Il. Kor. 4, 5.
24. Szornbat Iván Jer. 23, 5-6. Jn. 1, 15.

26. hét: Szentháromság utáni 4, - Gal. 6, 2.

,25. Vasárnap I Vilmos Zsolt. 104, 31. Jud. 24-25.
26. Hétfő János Pál Zsolt. 33, 5. 1. Jn. 2, 23.
27. Kedd László Mik. 6,3. II. Tim. 2, 19.
28. Szerda Levente I Zsolt. 30, 6. Rm. 5,8-9.
29. Csütörtök Péter Pál Zsolt. 1, 6. II. Kor. 1, 12.
30. Péntek Pál I

Zsolt. 119, 140. Jn. 8, 47.

Szentlélek Ú<rist-en!Építs be mímket Isten szent gyü.lekezetébe. Vezérelj el mín-
ket minden igazságra. Se,..kentsminket, hogy teremje életürnk a szeretet, öröm,
békesség, béketürés, szívesség, jóság, hűség, szelidség és mértékletesség gyü-
mötcseít, Ámen.
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Napok I Protestáns

naptár Napi igék

ITibold~------~
ottokár II. Móz. 7, 2. L Pét. 4, 11.
Kornél Zsolt. 25, 5. II. Tim. 2, 7.
Ulrik Jer. 29, ll. II. Kor. 5, 7.
Emese Ézs. 42, 6. Gal. 5, 1.
Ésaiás Péld. 3, 7. Rm. 12, 16.
Cirill 1. Móz. 28, 16. \ II. Tim. 4, 22.
Teréz Ez. 49, 35. II. Pét. 3, 13.I------~~ -~~--~-~~-~-----I28. hét: Szentháromság utáni 6. - Ézs. 43, 1.------~-------------I

9. Vasárnap Veronika II. Móz. 23, 1. 1. Jn. 5, 18.
10. Hétfő Amália Zsolt. 67, 2. Jn. 9, 5.
ll. Kedd Lili II. Móz. 3, 6. Ef 1 17-18
12. Szerda Izabella Zsolt. 54, 6. 1. 'Thess. 1. 4.
13. Csütörtök Jenő Jer. 2, 27. Jn. 5, 39-40.
14. Péntek Eőrs I. Móz. 28, 17. I. Kor. 1, 3, 2.
15. Szombat Henrik Sof. 3, 16-17. Ef. 6. ll.

1-----------.;.2.:;.9.';-"'h;c:ét:Szentháromsá"'g._u""t.;.;á.;.;n.:;i:........;7..:...__-.:..R..:..m--,-._6,-,,~1..:..9''-- '1
16. Vasárnap Zalán Dán. 4, 34. Jak. 1, 9.
17.'Hétfő Elek Ézs. 45,4. Ef. 1, 11-12.
18. Kedd Frigyes II. Móz. 4, 31. Gal. 5, 13.
19. Szerda Emilia Ézs. 66, 2. 1. Kor. 1, 28-29.
20. Csütörtök Illés Ezs. 65, 2. II. Jn. 9.
21. Péntek Dániel I. Móz. 18, 30. 1. Thess. 5, 17.
22. Szombat Mária Magd. Jer. Sir. 3, 20. I. Pét. 4, 1. I

30. hét: Szentháromsig-u-t~á~n~i~~8.---~E~.7f.-=5,~9-.----~-------
I------~;.;.;-;

23. Vasárnap Lenke Mal. 1, 9. L Tim. 1, 16.

124. Hétfő Krisztina Zsolt. 23, 3. Jn. 10, 14.
25. Kedd Jakab II. Kir. 18, 5-7. Rm. 14. 7-8.
26. Szerda Anna 1. Móz. 32, 1~2. Jn. 1, 51.
27. Csütörtök Olga Ezs. 53, 12. Fil. 3, 7.
28. Péntek Ince II. Móz. 20, 9-10. Jn. 7, 16-17.
29. Szombat Márta Zsolt. 16, 2. I. Jn. 4, 19.

1. Szombat

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

I Ézs. 26, 19. 1. Thess. 4, 14.

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

1 ..::3=-;1.hét: Szentháromság utáni 9. - Ef. 5, 15.

30. Vasárnap I Judit l' 1. Móz. 32, 26. Ef. 6, 24.
31. Hétfő Oszkár r. Kir. 18, 21. Jn. 12, 26.---·------------1
Atyánk a Jézus Krisztus által! Magaeztaluruk Téged a bűnbocsánat drága aján-
dékáért. azért, hogy bocsánatot myerhetünk és bocsánatot nyúj thaturik. Bocsá-
natod által íetenfíúságo t nyertüTIik,megbocsátársurukgyümölcseként testvéri szí-
veket ajándéleozol nekünk. Töltsd be szívünket a megbocsátás lelkével. Amen.
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~AUGUSZTUS
1. Kedd
2. Szerda
3. Csütörtök
4. Péntek
5. Szombat

Napok Protestáns Nap i igé kI-------------~_ nap_ta~'I_'__~~ 1
Péter
Lehel
Csilla
Domonkos
Vajk

Jer. 6, 16.
Dán. 9, 5.
1. Sám. 2,7.
Ézs.' 41, 17.
1. Kor. 8, 27.

Kol. 2,6.
Rm. 6,22.
Jn. 4, 34.
Jn. 4, 14.
Ef. 2, 20, 22.

1 3_2_.,h_é_t:Szentháromság utáni 10. - Péld. 14, 34.
6. Vasárnap Berta Zsolt. 84, 13. Rm. 4, 18.
7. Hétfő Ibolya V. Móz. 32,28-29. II. Pét. 1, 3.
8. Kedd László II. Krón. 30, 18-19. Rm. 6, 6.
9: Szerda, Emőd Péld. 4, 18. Jn. ll, 9.

10. Csütörtök L?rinc Zsolt; 22, 12. 1. Kor. 10, 13. I
ll. Péntek TIbor 1. Moz. 8, 21. II. Kor. 9, 10.
12. Szombat Klára 1. Kir. 19, 18. II. Tim. 3, 14.

•.... .::.3.::.3.:.....::h:..:ét:Szentháromság utáni 11. - 1. Pét. 5, 5.
13. Vasárnap Ipoly Mik. 2, 13. Ef. 5, 25-26.
14. Hétfő Özséb V. Móz. 1, 29-30. II. Tim. 2, 3.
15. Kedd Mária Zsolt. 106, 4. Ef. 1, 6.
16. Szerda Ábrahám Zsolt. 119, 63. 1. Pét. 2, 5.
17. Csütörtök Anasztáz Ez. 39, 29. II. Pét. 3, 18.
18. Péntek Ilona Zsolt. 25, 16. II. Kor. 4, 17-18.
19. Szombat Sámuel Zsolt. 102, 28. 1. Kor. 7, 31. .

1 .::.3_4;,..._h.;.:ét:Szentháromság utáni 12. - Mt.

Alkotm. ünn. II. Móz. 33, 18.
Sámuel Zsolt. 123, 3.
Menyhér t Zsolt. 94, a.
Farkas Ézs. 40, 1.
Bertalan Zsolt. 40,. 9.
Lajos Zsolt, 19, 8.
Rózsa Ézs. 52, 6.

20. Vasárnap'

I ZI. Hétfő
22. Kedd
23. Szerda
24. Csütörtök

125. Péntek
26. Szombat

35. hét: Szentháromság utáni 13.1--------;-
27. Vasárnap
28. Hétfő
29. Kedd
30. Szerda
31. Csütörtök

Szilárd
Agoston
Lilla
Róza
Erika

._". ~4, 18.
~,.{)l· 119, 54.
L.:;VH. 68, 20.
Jer. 25, 6.
Jer. 42, 6.

Mermyeí Atyánk! Má.rié val együtt magasztal a lelkünk. mert betöltöd az éhezót
javakkal. Testünk tápláfására földi .kerryeret lelkünk üdvösségére mennveí ke-
nyeret ajándékozol nekünk. Kérünk, rendeld kl seámunícra a mimdermapí ke-
nyerünket és teríts asztalt nekünk a Te országodban. Ámen.

12, 20.
Jn. 2, 11.
II. Thess. 3, 1.
1. Kor. 1, 25.
Jn. 3, 36.
Jak., 1, 22.
Jak. 3, 17.
Jn. 6, 45.

- Mt. 25, 40.
Rm. 15, 30.
Tit. 2, 13.
ll. Tim. 2, 1.
Fil. 3, 8-9.
Jn. 12, 25';
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SZEPTEMBER . l
~

,,- ,

==.L
Napok I Protestáns I Nap i igéknaptár

1. Péntek I Egyed I Jób. 11, 7. Jak. 1, 15.
2. Szombat Rebeka Zsolt. 51, 5,. Jn. 1, 29.

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

3. Vasárnap Hilda· Mal. 1, 11. 1. Kor, 16, 9.
4. Hétfő Rozália Jer. 6, 8. Ef. 2, 14.
5. Kedd Viktor Zsolt. 142, 4. Fil. 4, 7.
6. Szerda Zakariás Hós. 12,7. II. Kor. 5, 17.
7. Csütörtök Regina Zsolt. 4, 8. I. Jn. 1,3-4.

I8. Péntek Mária Ezs. 28, 16. , Rm. 1, 8.
9. Szombat Ádám Zsolt. 65, 3. 1. Thess. 5, 25.

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

10. Vasárnap Erik Zsolt. 9, 15. L Thess. 5, 18.
11. Hétfő Teodóra Ézs. 44, 9. 1. Jn. 4, 4.

'12. Kedd Szabolcs Zsolt. 50, 2. Kol. 1, 12-13.
13. Szerda Ludovika Ézs. 16, 5. II. Tim. 4, 8.
14. Csütörtök Szerénke Ezs. 9, 2. J'n, 8, 12.
15. Péntek Enikő Birák 6, 23-24. Rrn. 5, 1.
16. Szombat Edit Jer. 32, 19. 1. Kor. 3, 8-9.

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

17. Vasárnap Hajnalka Ruth. 1, 16. Rm.12, 15.
18. Hétfő Titusz 1. Kir. 6, 12. 1. Thess. 2, 12.
19. Kedd Vilma Zsolt. 66, 10. r. Kor. 11, 31-32.
20. Szerda Csendika Ézs. 43, 6-7. Jn. 5, 2!.
21. Csütörtök Máté Péld. 3, 14. Rm. 12, 16.
22. Péntek Móric Zsolt. 119, 165. II. 'I'irnv B, 15.
23. Szombat Tekla 1. Sám. 3, 18. Rm. 2, 16.

~9. Szentháromság utáni 17. - Mik. 6, 8.

24. Vasárnap Gellért Ézs. 40, 29. Rm. 15, 29.
25. Hétfő Kleofás V. Móz. 8, 5. Jn. 6, 44.
26. Kedd Jusztina Péld. 3, 7. Fil. 2, 12.
27. Szerda Labore Péld. 3, 2. 1. Pét. 5, 10.
28. Csütörtök Vencel Zsolt. 95, 6-7. Jn. 10, 27-28.
29. Péntek Mihály Dán. 6, 27: Jn. 3, 35.
30. Szombat Jeromos, Zsolt. 89, 50. Rm.7, 24-25.

Szen tséges Isten! Magasztalunk. Téged, hogy belepfllan.thatunk törvényed tük-
rébe. Belő].e tanuljuk megismerni szeniséges orcádat és bűnös lényünket.
T'arríbs minket szerit orcád előtt félelemmel leborulni, biíneinktől pedig iszo-
nyodva rneneküínd, Amen.
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Napok I Protestáns INa p i igé k
naptár

40. hét: Szentháromság utáni 18. - I. Jn . .:4.:,.'..,:2..,:1.;..'--.:....----1
1. Vasárnap Bogárka Zsolt. '77, 10. I. Pét. 5, 7.
2. Hétfő Petra Jób. 28, 29. I. Thess. 5, 22.
3. Kedd Helga Ézs. 54, 4. I. Kor. 9, 26.
4. Szerda Ferenc Jn. 10, 16. I. Jn. 4, 7-16.
5. Csütörtök Aurél Zsolt. 119, 105. Jn. 7, 46.
6. Péntek Brunó Jer. 13, 16. Rm. 6, 2.
7. Szombat Amália Ézs. 43, 18-19. Jn. 12, 24.

. -U. hét: Szentháromság utáni 19. - Jer. 17, 14.
8. Vasárnap Etelka II. Móz. 34, 10. Jn. 9, 4.
9. Hétfő Dénes JoeL. 2, 11. Jn. 5, 27.

10. Kedd Gedeon Zsolt. 126, 5-6. Rm. 8, 17.
11. Szerda Fenyőke Ézs. 30, 15. Jak. 5.
12. Csütörtök Miksa Ézs. 57, 15. I. Kor. 15, 10.
13. Péntek Kálmán Ézs. 9, 6. Jn. 12, 47.
14. Szombat Helén Hós. 13, 9. I. Pét. 2, 4.

42. hét: Szentháromság utáni 20. - II. Tim. 2, 19.
15. Vasárnap Teréz 1. Kir. 8, 28. Ef. 2, 18.
16. Hétfő Gál Ézs. 51, 6. 1. Tim. 1, 17.
17. Kedd Hedvig Sof. 2, 3. 1. Thess. 4, 16.
18. Szerda Lukács Zsolt. 94, 14. II. Pét. 3, 9.
19. Csütörtök Luciusz Zsolt. 57, 6. Jn. 8, 29.
20. Péntek Irén Mik. 4, 7. Ef. 1, 5-6.
21. Szombat Orsolya Zsolt. 82, 3. Gal. 5, 6.

43. hét: Szentháromság utáni 21. - II. Tim. 2, 5.
22. Vasárnap Előd Mal. 3, 20. Kol. 2, 9.
23. Hétfő Györigyi Ézs. 25, 8. I. Kor. 15, 26.
24. Kedd Salamon Mik. 7, 9. I. Thess. 5, 5.
25. Szerda Blanka Zsolt. 121, 3. Ef. 5, 15.
26. Csütörtök Dömötör Zsolt. 44,' 9. Ef. 1, 16.
27. Péntek Szabina Ézs. 25, 9. I. Kor. 1, 30.
28. Szombat Simon Ézs. 6, 8. I. Kor. 4, 1.

44. hét: Szentháromság ntáni 22. - Zsolt. 130, 4.----~-------I
29. Vasárnap I Jenő I II. Sám. 7, 10. Jak. 5, 11.
30. Hétfő I Farkas. I V. Móz. 4, 31. Rm. 11, 32.
31. Kedd Reform. ünn. II. Móz. 20, 2-3. II. Kor. 3, 13.
Jézus Krisztus Urunk! Aldott légy azért, hogya megrepedt nádat nem töröd
el és a píelogó gyertyabelet nem oltod ki. Evangéliumod tüzével új élet lál11gját
gyújtod bennünk, evangéliumod hatalmával megmeruteda veszendöt, Ne engedd,
hogy véka alá rejtsük a Tőled kapott tüzet. Ajándékozz meg a bizonyság-
tétel Le1kével.Amen.
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5. Vasárnap Imre Ézs. 17, 7. Jn. 6, 69.
6. Hétfő Lénárt Zsolt. 12, 4. I. Pét. 2, 1.
7. Kedd Rezső Péld. 14, 34. 1. Pét. 2, 17.
8. Szerda Gottfried Mik. 7, 8. Rm. 5, 4.
9. Csütörtök Tivadar Zsolt. 116, 7. Fil. 4, 19.

10. Péntek Luther szül. Ézs. 57, 19. II. Jn. 3.
11. Szombat Márton 1. Sám. 2, 8. Jak. 2, 5.

Napok Protestáns Napi igék
naptár

.1. Szerda Marianna Ézs. 52, ~O. Gal. 3, 28.
2. Csütörtök Achíles Zsolt. 81, 12-13. Jn. 1, 12.
3. Péntek Győző Ézs. 64, 4. Jn. 6, 37.
4. Szombat Károly Zsolt. 44, 22. Jn. 3, 21.

45. b,ét: Szentháromság utáni 23. - 1. Tim. 6, 15.

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

12. Vasárnap Jónás Zsolt. 68, 21. Rm. 6, 8.
13. Hétfő Szaniszló Zsolt. 145, 18. Judás 20.
14. Kedd Klementina II. Krón. 20, 17. I. Thess. 5, 8.
15. Szerda Lipót Jer, 17, 13. Jn. 4, 10.
16. Csütörtök Ottmár Zsolt. 34, 19. Rm. 8, 26.
17. Péntek Jenő Ez. 12, 25. Gal. 6, 7.
18. Szombat Ödön V. Móz. 9, 3. Jn. 8, 51.

47. hét: Az egyházi esztendő uto!sóelőtti vasárnapja - II. Kor. 5, 10.

19. Vasárnap Erzsébet Ezsdr. 3, 11. II. Kor. 9, 8.
20. Hétfő Jolán V. Móz. 4, 32. I. Jn. 2, 24.
21. Kedd Olivér Zsolt. 123, 2. Filemon 25.
22. Szerda Cecilia Zsolt. 81, 2. Kol. 2, 13.
23. Csütörtök Kelemen Ézs. 2, 5. I. Jn. 1, 6.
24. Péntek Emma Zsolt. 17, 8. Kol. 3, 15.
25. Szombat Katalin Jer. 29, 7. Ef. 2, 19.

48. hét: Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja - Lk. 12, 35.

Zsolt. 86, 12.
Zsolt. 146, 19.
Zsolt. 45, 18.
Ézs. 62, ll.
Ézs. 35, 8.

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

I. Jn. 3, 2.
Kol. 1, 9.
Ef. 6, 4.
Rm. 10, 13-14.
Jn. 1, 17.

Csongor
Tünde
Stefánia
Noé
András

~let Fejedelme! Közü1üIliksenki sem él önmagának és senki sem hal önmagá-
nak. Ha élünk, Neked élünk, ha meghalunk, Neked halunk: meg. Azért akár
éljünk, akár haljumk, a Tiéid vagyunk. Amen.
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DECEMBER.&
Napok Protestáns I Napi igéknaptár

1. Péntek I Elza I Jer. 14, 21. II. Thess. 1, ll.
2. Szombat Araaka Zsolt. 46, 2-3. 1. Tim. 1, 1.

49. hét: Advent 1. - Zak. 9, 9.
3. Vasárnap Olivia Zsolt. 119, 93~ Jn. 12, 36.
4. Hétfő Borbála Jób. 4, 17. Jn. 3, 17.
5. Kedd iJilma Zsolt. 119, 37. Titus. 2, 11-12.
6. Szerda Miklós Zsolt. 23, 5. Jn. 6, 51.
7. Csütörtök Ambrus Jób. 6, 14. I. Jn. 4, 11.
8. Péntek Mária Zsolt. 36, 10. Kol. 1, 15.
9. Szombat Ernőke Joel. 3, 16. I. Jn. 3, 28.

50. hét: Advent 2. - Lk. 21, 28.
10. Vasárnap Judit V. Móz. 32,4. II. Thess. 1, 10.
11. Hétfő Arpád Zak. 8, 23. II. Pét. 3, 12.
12. Kedd Gabriella V. Móz. 30, 11. Rm.6, 16.
13. Szerda Luca Jer. .si-. 3, 42. I. Jn. 3,5.
14. Csütörtök Szilárdka II. Kir. 19, 15-16. Jak. 5, 16.
15. Péntek Johanna Zsolt. 145, 13. II. Pét. 1, 16.
16. Szombat Etel Zsolt. 61, 5. I. Kor. 1, 9.

51. hét: Advent 3. - Ézs. 40, 3, 10.
17. Vasárnap Lázár I. Krón. 29, 12. Jn. 1,33-34.
18. Hétfő Estike Zsolt. 127, 1. Fil. 1, 6.
19. Kedd Viola Agg. 2, 5. I. Jn. 4, 2.
20. Szerda Csaba Jer. 29, 13-14. I. Jn. 1, 14.
21. Csütörtök Tamás Zsolt. 70, 5. Jn. 12, 44-45.
22. 'Péntek Zénó Zsolt. 56, 11. I. Jn. 1, 2.
23. Szombat Viktória Zsolt. 25, 18. II. Kor. 5, 18.

52. hét: Advent 4. - LIt. 1, 46-47.
24. Vasárnap Adám Éva Jób. 35, 7. I. Jn. 4, 10.
25. Hétfő Karácsony 1. Zsolt. 31, 6. Jn. 1, 14.
26. Kedd Karácsony II. I. Krón. 29, 11. I. Jn.4, 14.
27. Szerda János Zsolt. 41, 4. Rm. 8,28.
28. Csütörtök Kamilla Ézs. 6, 3. Rm. 16, 27.
29. Péntek Dávid I. Sám. 26, 24. Rm. 1, 7.
30. Szombat Anikó Jer. 5, 24. Ef. 1, 3.

Öév estéje
31. Vasárnap I Szilveszter I Zak. 14, 9. I. Tim. 6, 15-16.

Kegyelem Isteriet ESlztendőnk végén elénk állítod az új 'kezdetet jelenté böl-
esőt. Ahol emberi útumk elfogyott, Te új utat nyitsz számunkra. Légy áldott
!dfogymataUan szeretetedért, Amen.
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IllE~IIGlY IlE IIID IIIÜlill ~
A kérdésre "magában" nehéz válaszolni. Ha az embereket kérdezzük

meg, mindenki helyzete szerint mondja átoknak, vagy áldásnak a ma- ,
gányt. Mi magunk is eltérő en vélekedünk róla időről-időre. Előfordul,
hogy bosszant az egyedüllét, hogy senki se nyitja ránk az ajtót. Máskor
pedig minden ember idegesit. Magunk szeretnénk lenni, senkit sem aka-
runk látni.

Egy festőművész barátom egyedül járta be a bugaci pusztákat, a Dalmát
tengerpartot és az Erdélyi fenyveseket. Csendes magányában gyűjött
élményeit fametszetekben örökítette meg és egy külön "kiadványban tette
közzé. Valamennyi képnek egy témája: a csendes magány - solitudó.
Bevezetésül versbe szedve röviden summázza a képsorozat tartalmát.
Ebben is a magányt dícséri.

Pusztán, tengeren, erdőn
barangoltam magamban.
Emberektől távol sem
kínzott az egyedüllét.
Föld, víz, égbolt, fa
köznapba ünnepem viszi.

Magam vagyok.
Nagyon.
Kicsordul a könnyem.
Hagyom.

,
Bizonnyal van olyan magány is, ami nem kínoz, amely szinte ünneppé

válhat számunkra. Az ilyen magány azonban mindig önkéntesen vállalt
és átmeneti jellegű. Az ilyen magányban kisimul az emberi lélek mint
a víztükör és tisztán tükrözi a környező valóságot. Csend támad szívünk-
ben. Hangokra figyelünk, melyeket eddig alig, vagy egyáltalán nem
hallottunk meg. Visszhangot ver bennünk a madárdal, egy-egy költemény,
de a lelkiismeret szava is és Bibliánk is megszólal. Az ilyen magány
átmeneti, viszonylag rövid ideig tartó, de nagyon szükséges életünkben.
Önfegyelemmel kell küzdenünk érte s védenünk kell. Ilyen felszabadító,
csendes magányt igényel a vers és az elmélyedt könyvolvasás, a termé-
szetjárás, de a napi személyes imádkozás és bibliaolvasás is. Az ilyen
magány, csak látszólag szakít ki a közösségi életből. Az ilyen magányban
alkalmasabbá válunk arra, hogy az emberek között figyelmesek, higgad-
tak, érdeklődők és készségesek legyünk.

Van azonban kínzó magány is. Ez a tulajdonképpeni magány. Kietlen
sivataghoz, sötét börtönhöz, utatvesztő erdőhöz hasonlít. Ilyen magány-
ban hallgatta Rákóczi Ferenc Íródeákja - Mikes Kelemen Rodostóban
a tenger mormolását: Egyedül, egyedül a bujdosók közül. Csokonai Vitéz
Mihály versében "a magános árva szív" nem áhitatot érez a tihanyí zengő
bércek közelében, hanem "jajgat és sír elpusztult reményén". Ady Endre
vacogó foggal, kényszeredetten fütyürészve megy előre, mikor az óriás,
tíz-húszöles csöndherceget érzi háta mögött, Á nagyon magára hagyott,
mindent hiábavalónak látó árva lélek létérzését Tóth Árpád írta le
;,Meddő órám" c. versében:
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Viaszos-vászon az asztalomon,
faricskálok lomhán (?gy dalon,
Vézna, szánalmas figura, én.
Én, én.

S magam vagyok a föld kere kén.

Ez a kínzó magány, lelket beteggé tevő egyedüllét nehéz próba, sokféle
kísértés előidézője. Legnagyobb kísértése talán az, hogy az ember végül
saját maga gondolatainak, érzéseinek fogságába kerül, "magába falazva"
él, mint Reményik Sándor mondja. Stefan Zweig egy a nemzeti szocialista
kopók kezére került ember alakját rajzolja meg, aki önmagával kezd
sakkozní zárkájában s végül őrjöngés vesz rajta erőt. A magány annyira
betegessé válhat, hogy valaki akkor is magával cipeli önön börtönét,
míkor az emberek között van, s talán éppen az. emberek között érzi
leginkább: magam vagyok nagyon. Iszákos ember áll, vagy inkább tánto-
rog az italbolt pult ja rnellett. Mindenkível szóba áll, barátkozik. Közben
szüntelenül magában beszél. "Nagy bánatkereszt van az én életemhez
tűzve. Hiába öntözöm tövét borral és pálinkával, nem akar kirohadni."
Mi ez a bánat-kereszt? - a magány, amitől képtelen szabadulni.

Mi itt az alapvető kísértés? - az, hogy a magányos ember el akarja
hitetni magával: ez· a természetes, ennek így. kell lennie, ezen úgy sem
lehet segíteni. Szinte kéjeleg magányában. A falakat önmaga vastagít ja
maga körül. Keserűségében sértésnek, személye elleni támadásnak érzi,
ha valaki segíteni akar rajta. Gyűlöli, sinyli magányát és mégis büszke rá.

Ezeket a jelenségeket most nem a lélektani érdekesség okából vettük
sorra, hanem azért, mert az emberek társaságától elszigetelő magány
különböző mértékben, különböző módon a keresztyén embert is hatal-
mába kerítheti és kísértheti. De azért is, mert a magány pokoli mélysé-
gével és szédítő magasságai val is azok közé a Pál apostol által említett
"hatalmasságok" közé tartozik, amelyek nem szakíthatnak el bennünket
Istennek Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá tett szeretetétől, ezért - min-
den más kísértéshez hasonlóan - legyőzhetők.

. A magány legyőzhető. Ha valaki ezt a megállapítást túl elvinek és álta-
lánosnak találja, olvassa el újra gyermekkorunk hősének, Robinsonnak
történetét. (Dejoe születésének 300 éves évfordulója alkalmából az eredeti,
változtatások nélküli kiadás 1960-ban jelent meg "A világirodalom klasz-
szíkusai" sorozatban Vajda Endre fordításában, Ungvári Tamás rendkívül
érdekes előszavával.)

Robinsont a telhetetlen kapzsiság rabszolgakereskedővé teszi. "Beszerző"
útra indul Afrika partjai felé. Hajótörést szenved. Egy lakatlan szigetre
vetődik. Huszonnyolc évig él társtalanul magányban, míg visszatérhet
hazájába, az emberek közé. A próbás évek úgy múlriak el azonban felette,
hogy más emberré lesz, bölcs szívhez jut. Nem a magány, hanem annak
legyőzése juttatta ehhez a bölcs szívhez.

Hogyan győzhette le Robinson a magányt, az egyedülvaló élet kisér-
téseit? I

1. Először is azzal, hogy ·felismeri: magánya bármily nagy, mégsem
végtelen, mégsem feneketlen. Zátonyra futott hajójának roncsai ból szer-
számokat, hordókat. árbocrudakat, ponyvát, élelmiszert, vetőmag ot és még
sok mindent menthet meg a maga számára. Mindebben Isten gondviselő
szeretetének jeleit ismeri fel. "Egy-egy szerszáma, ládája, mind csupa
emlékeztető, folytonosan utal arra a világra, rnelyből kalandjai kiszakí-
tották, de melyhez magános küszködésében is ezer szál kötődik." - írja
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tanulmányában Ungvári Tamás. Embert ugyan hosszú ideig nem lát,
mégis az emberi társadalom munkájának termékei rendelkezésére állnak,
azokra támaszkodik. .

Robinson magányának éppen azért van valóságíze Defoe regényében,
mert nem abszolút magány, teljes elhagyatottság. Az előszóból azt is
megtudhatjuk, hogy jelentek meg abban az időben hasonló kalandos
útleírások, de ezek legtöbbje "az elhagyatottság bizarr és érdekes klinikai
eseteit írják le." Az egyik ilyen elbeszélés szerint pl. egy holland tenge-
rész az egyedülléttől megtébolyedik. Halott tengerésztársa leoporsóját ássa
ki a földből s ezen a lélekvesztőn vág neki a tengernek és a biztos halál-
nak. A Bibliában otthonos, hivő protestáns Defoe azért tartja magát távol
ilyen túlzások leírásától, mert nem a lélektani problémák érdeklik. Saját
élettapasztalatából és bibliás hite alapján tudja, hogy Isten senkit sem
próbál erején felül. Mióta Jézus a kereszten bűneink miatt, de érettünk
és helyettünk teljesen elhagyatottá vált, nem lehet abszolút magány ról
beszélni. Jézus azért vált a Golgotán "vézna, szánalmas figurává", a fáj-
dalmak férfiává, utálttá és megvetetté, akitől orcáját mindenki elfordítja,
hogy nekünk ne kelljen a feneketlen magányt átélnünk. Magányunk lehet
nagyon nagy, embertelenül kínzó - de a pokolra nekünk nem kell alá-
szállnunk.

2. Isten gondoskodo szeretetének elébb említett jelei azonban még nem
indokolják teljesen, hogy miért tudott Robinson diadalmaskodni magá-
nyán és miért vált más emberré. A "gondviselésnek" egy másik jelét is
megemlíti és nagyon erőteljesen hangsúlyozza Defoe. A hajóroncsból
megmentett holmik között volt egy Biblia is. Robinson élete úgy alakul
a lakatlan szigeten, hogy egyszercsak megnyílik előtte ez a könyv és ő is
megnyílik számára. Rájön arra, hogy nem a véletlen szeszélye, nem
valami könyörtelen és személytelen vak sors irányítja életét, hanem egy
Nagy Kéz, az értünk bűnösökért Fiát odaáldozó Isten szeretete. A nagy
változás, ami Robinson életében bekövetkezik, csupán annyi, hogy ezt
a kezet megragadja. Ha ezzel magánya nem is, de árvasága megszűnik.
Gyermekké lesz. Magánya börtönfalán rés támad. Isten szavát hallja
és ő is beszélhet Istenhez. ,

"Reggel kezembe vettem" Bibliámat - írja Robinson 1660. július 4-én,
hajótörése után háromnegyed évvel naplójába - és felnyitva az Újtesta-
mentumot, komolyan nekifogtam az olvasásnak . .. Alig kezdtem ezze}
foglalkozni, máris láttam, hogy szívem mélyén egyre komolyabban érzem
eddigi életem" gonoszságát. .. ezek a szavak ütötték meg szemem: Ö a
dicsőséges király és megváltó, aki megbocsát a bűnbánónak. Letettem
a könyvet, s szívem és kezem kitörő örömben az ég felé lendült és így
kiáltottam: Jézus, Dávid fia! Jézus, te dicsőséges kírály és megváltó! Adj
nékem bűnbocsánatot! Ez volt életemben az első alkalom, amikor a szó
igazi értelmében imádkoztam; most ugyanis egész helyzetemet átérezve
imádkoztam, és reményemet valóban a szentírásból merítettem, az isteni
szóból nyert biztatás alapján; és mondhatom, ettől fogva elteltem remény-
séggel, hogy Isten meghallgatja szavamat."

3. Még egy harmadik dolgot is meg kell említeni, mikor Robinsonnak
a magány felett nyert diadaláról szólunk - a munkát. Mielőtt rászakadt
volna a magány, nem munkával, hanem vakmerő, embertelen üzleti
vállalkozásokkal kívánt gazdagsághoz jutni. A lakatlan szigeten rászorul
kétkeze munkájára. Gyötri az egyedüllét, de dolgozik. Lassan ismeri fel
az odaadó. rendszeres munka áldását. Rájön, hogy a munka nem csak
az életfennta7'tás eszkö~e, hanem eszköz a gondviselő Isten szerető kezé-
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ben is, amellyel életünket formálja. "Ritkán henyéltem - írja naplójá-
ban - sőt nagyon is szabályosan elvégeztem a napi munkámat. Mindenek
előtt eleget- tettem Isten iránti kötelességemnek és buzgón olvastam a
szentírást; néha naponta háromszor is."

Minderre azt mondhatja valaki: szép, szép, de Robinson valójában
sohasem élt, története kitalált mese. Az ellenvetés igaz is, meg nem is.
A kitalált mesében ugyanis egy valóságos történet tükröződik. Dejoe egy
kicsit saját magát rajzolja meg Robinsonban. "A Robinson Crusoe kaland-
jai egy olyan, leginkább bolyongásban, elhagyatottságban, sanyarú körül-
mények között huszonnyolc esztendeig telt élet teljes rajza, amelyben
én éltem olyan hosszú ideig, életem csodái között, folytonos zivatar ban,
a legrosszabbfajta vadakkal és emberevőkkel harcolván ... Gyakran szen-
vedtem hajótörést, noha inkább szárazföldön, mint tengeren: egyszóval
nincs egyetlen körülmény sem a kitalált történetben, mely ne utalna
megfelelően az igazi történetre." - írja a szerző. Robinson magányát
tehát maga Defoe élte áto Robinson szígete a brit sziget és London.
Az angol társadalom forradalmi változásokon megy át abban az időben.
Cromwell puritán forradalma létrehozza a köztársaságot, vérpadra küldi
a királyt, Defoe születése évében - 1660-ban - visszaállítják a király-
ságot. A radikális puritán okra, a dissenterekre nehéz sors várt: vallási és
politikai elnyomatás. Defoe apja gyertyaöntő. Családjának bibliás légkö-
rében átitatódik a puritán eszmékkel. Papnak készül, végül mégis keres-
kedő lesz. Többször jut csődbe. Bújkál az adósok börtöne elől. 59 éves
korában kezd írni. Kétszer kerül börtönbe. Egyik írása miatt három napon
át pellengérhez kötik. London különböző forgalmas pontj ain mutogatják,
A tömeg azonban melléje áll és élteti. A magány, amely rá-rátört életére
nem annyira jellemének, mint inkább kora társadalmi változásainak,
belső harcainak következménye volt. "A magány - írja - a nagyváros-
ban épp úgy osztályrészünleül juthat, mint Arábia, vagy Lybia sivatagat-
ban." 1719-ben megjelent első regénye, Robinson Crusoe, mégis több mint
önvallomás. Magánytól megkísértett emberek, minden idők Robinsonai,
választ kaphatnak belőle arra a kérdésre: hogyan és miért győzhető le
a magány.

Dejoe regénye nem a robinsoni életformát akarja népszerűsíteni. Nem
a magányt dícséri. A magány legyőzéséről szól. A gondviselés irgalmas-
ságát dícséri, amellyel Robinsont oltalmában tartotta és hitre vezette.
Jézus Krisztust dícséri, mert megszüntette árvaságunkat és a testvértelen
életnek véget vetett. A beléje vetett hitet dícséri, mert legyőzi a magányt
és arra szabadít fel, hogy Isten gyermekei és a másik ember felebarát ja-
ként éljünk.

Benczúr László
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Az Atya jön felém

Kies patakparton sétált a vándo1' - szól egy régi álom meséje - s a táj
gyönyörű volt. A túlpartról édes hang csalogatott: jöjj át! De szép volt
a part, kies a táj, a vándor nem ment. A patak foly óvá tágult, a zúgó
vízesések széles sellőkké terpeszkedtek s az elkiáltott hívó hangot már
tompábban hozta a hullámos víz. Talán átmennék, ha volna híd - gon-
dolta a vándor. De nem volt híd. Később sem volt, amikor folyammá
bővült a víz s a hívó hang már át sem jött a vízen.

Igy van - mondják - a megtérésre hívó szóval. Először jól hangzik,
de nem indulunk. Aztán má1' mennénk, de nehéz. Végül hiába menné,nk,
nem szól a hang.

Bizonnyal így van, ha a hívó szó emberi hangot takar. Isten szavának
más a természete. Isten szava közeledő, nem távolodó.

Az édenkerti "Adám hol vagy?" közeledett s Adám futott előle. Hiába
rejtőzött, a hang utána ment. (I. Móz. 3:8 kk.)

A kis Sámuel melléjoq, amikor a szólításra Élihez fut. (I. Sám. 3:4-10)
A hang azonban egyre csak közelít, míg megismeri az Úr szavát.

Ésaiás egy "jaj nékem"-mel menekül, de a hang utoléri. (És. 6:5-8)
Franz Werfel: Halljátok az Igét c. regényében Jeremiás elhivatása

megkapó módon tárul elénk. Valahol a földek végén, emberektől távol,
kis kunyhóban elmélkedik napok óta a fiatal Jeremiás. Egyszer hangot
hall, amely szólítja őt. Ijedten fut ki, szalad a kunyhó körül, de senkit
sem talál. Percek múlva ismét szólítja a hang, még közelebbről. Rémülten
fordul meg, ki áll mögötte, - senki. A hang harmadszor is szólítja sakkor
felismeri, hogya hang bel ii l r ő l szól: az Úr szava.

Az Úr hangja elől futó Jónás szavát Babits Mihály így önti versbe
("Jónás könyve"):

"lrej,tezoom én iselill.ed, máJba!
utánam jöttél tenger víharába,
tElngled,etlIienszolgádat meggyötörted,
magányos gőgöm szarvait letörted.
Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled ... "

KriszlÍlussal hivott közösség,re

Ez a szó testet ölt Jézus Krisztusban, az emberek mellé lép s a "jer
és kövess engem"-től a "ma velem leszesz a paradicsomban"-ig számtalan
módon teremt közösséget Isten és ember között. Ember és ember között
közösség úgy támad, ha megszólítják egymást. Közösségteremtő lehető-
ségünk és fegyve1'ünk a szó, a beszéd. Isten megváltott minket, igéjében
beszél hozzánk s így teremtett közösséget velünk.

Nem mi találtuk meg őt - O talált meg minket. Nem mi építettünk
utat Istenhez - b jött le hozzánk s lépett közénk Krisztusban. "A beszé-
deket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; az Atya.
aki énbennem lakik, cselekszi az ő cselekedeteit" - mondja Jézus (Ján.
14:10). Túljutottam azon a magatartás on - írja egy keresztyén bizony-
ságtevő - amelyben az ember mindig csak keresi az Istent, de sohasem
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engedi, hogy Isten megtalálja őt. Engedni, hogy Isten a Jézus K1"isztus
által ránk találjon: ez a keresztyénség kezdete.

Obenne találkozik az Isten és az ember. nÉn vagyok az út, az igazság és
az élet. Senki sem me het az Atyához, hanem csak énáltalam." (Ján. 14:6)
Ezt a jól ismert mondat ot azért írtam le, hogy felhívhassam a figyelmet
az út céljára. Sokan szeretik az idézet első felét kiszakítva használni és
sokféleképp taglalni. Pedig az összefüggésből világos, hogy Jézus mivégre
út. Kizárólag arra, hogy Istenhez vezessen, Istennel megbékéltessen,
Istennel helyreállítsa közösségünket. I. Tim. 2:5 ilyen értelemben nevezi
Jézust egyedüli közbenjárónak Isten és ember között:

Megkerestem a Bibliában, hogy mi a titka Jézus ilyen út-voltának.
A főpapi imában találtam rá (Ján. 17) "Hogy mindnyájan egyek legyenek,
mint te énbennem Atyám és én tebenned, hogy ők is bennünk egyek
legyenek s elhigyje a világ, hogy te küldtél engem." O mindenben az
Atyától függ s mint ahogy az Atya gondolkodását, akaratát, cselekvését
rápecsételi, úgy pecsételi meg tanítványait is az Atya Jézuson keresztül
gondolkodásával, akaratával, cselekvésével - írja Saarisalo, a finnek
Palesztina-kutató tudósa. "Hű az Isten, aki elhívott títeket az ő Fiával,
a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre" (T. Kor. 1:9), hogy rajta
keresztül O maga lehessen velünk közösségben.

Ezt tette O értem.
De ezután nem úgy teszem fel a kérdést, mint szokvánYos-ícegyesen.

szekták, hogy "mit tettem én Öérte" - mert ez a hamis cselelcedetbeli
megigazulás útjára csalogat hatna, hanem így: mivé lettem általa?

Mivé ~ettem általa?

Vág Y ó d ó.v á! A kíváncsiságot addig is ismertem. Felnőtt korurikbrm
is hordozumk: valamit a kóc baba belsejét kutató gyermekből. Mi '/ejlik a
dolgok mélyén? - ez roppant izgalmas, izgató kérdés. De amiko·r má·r
nem a tőlem független "dolgok" mélye izgat, hanem az, hogy nekem ott
a helyem, - ez csak a Krisztus közösségét megtapasztalt bizonyosságból
sziilethet, A kiváncsiság a dolgokra utal. A vágyódás a szívben él.
Ot megismerve értem a zsoltáríró szavát: "K.ívánkozik az én lelkem Hoz-
zád ... " (Zsolt. 42:2).

Ez a vágyódás tanított meg figyelni az Úrra. (Zsolt. 16:8) Ez ért
ism ere m a cse n d tar tal mát. Nem a Tóth Árpád viaszosvászon-
nal terített asztal melletti magányának csendje ez, amikor kicsorduló
könnyel írja meg, hogy "magam vagyok a föld kerekén" ("Meddő órán"
c. verse), hanem a zsoltáros csendje, akinek megtelik az éjszakai magány
is s boldogan írja le: "őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem." (Zsolt.
63:7) Kodolányi Mózes regénye minden eseményének titka és mozgató
rugója, olvasztó kohója és formáló ereje ott van, amikor Mózes hátra
tett kezében a bottal, megindul egyedül, hogy szót váltson Urával, hall-
gassa őt, vitázzon vele, perbe szálljon és legyőze.ssen. ("Égő csipkebokor.")
Oreá valóban' rápecsételte Ura a gondolkodását, akaratát, cselekvését.

A vágyódás azonban nem tett sem romantikussá, sem szentimentálissá,
a csend pedig nem sodort elvonultságba s eltokosodásba. Sőt! Az Istennel
való közösségben ismertem meg ami II i ó k iga z á t, szemben a keve-
sek érdekéoel: A Jézus Krisztusban az egész világot szeretőI Isten (Ján.
3:16) kinyitotta előttem a kapukat, az ő tág ölelése megtanított nyújtózni
s megtelt meleggel ez a szó: együtt.

Koren Emil
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EGYÜTT
A VILÁG KERESZTYÉNSÉGÉVEL

A világ keresztyénségének a szetszakadozottsága láttán megsajdul a
keresztyén ember szíve és felsóhajt: Mennyí keresztyén egyház, mennyi
keresztyén közösség és mennyi szekta! "Vajon részekre osztotta-e Krisz-
tus?" mondja az egyházon belül élő hívő ember is, hogy ennyiféleképpen
lehet Krisztusról prédikálni és tanítani?! Pál apostolnak a fenti intelme
mutatja (1 Kor. 1, 13), hogy már az őskeresztyénségben felütötte fejét
az egyenetlenség és viszály és kezdettől fogva rágta az egyház egységét
a bűn! A keresztyén egyházak szétszakadozottsága tehát ellenkezik az
evangéliom egységével, ellenkezik magának Jézus Krisztusnak az akara-
tával. Ez a felismerés ott van mindig a teológusok tanítása mögött és
feszélyezi az egyszerű keresztyén hivő embert is. Az evangélikus keresz-
tyének úgy érzik, hogyakeresztyénség szetszakadozottsága fájdalmas seb-
Krisztus testén, de azt is tudjuk, hogy ezt az egyenetlenséget nem lehet
azzal a rajongó gondolattal megszüntetni, hogy komolyan akarni kell ezt.
az egységet minden egyházban és akkor meglesz. Senki sem mehet el

'az igazság kérdése mellett és az evangéliom igazságát még olyan impo-
záns egyházi egysége szme sem homályosíthatja el, mint amilyent a római
katolikus egyház reprezentál.

MIT MOND AZ ÚJTESTAMENTOM AZ EGYHAZ EGYSEGERÖL?

Ha mi evangélikus keresztyének vívódunk az egyház egységéért és
szívből fáradozunk azért, akkor csak az az egység lebeg het szernünk előtt,
amelyért Krisztus Urunk is imádkozott: "Hogy mindnyájan egyek legye-
nek; amint Te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek
legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem" (Ján.
17, 21). Es aki János evangéliomának a 17.' fejezetét gondosan elolvassa,
az arra az eredményre jut, hogy

a) a hitnek az egységét nem lehet kierőszakolní, mert az Isten kegyel-
mének az ajándéka. Krisztus kizárólagos uralmát ezért nem lehet egy
helytartóval, tehát emberi uralommal leplezni. Vakmerőség és az evangé-
liom igazsága alapján elítélendő Rómának az a ma is hangoztatott igénye,
hogy egyedül ő az egyház. Az egyház igazi egysége nincs kötve központi
vezetéshez és egységes egyházi rendhez.

b) Az egyház egysége lelki egység, amelyért imádkoznunk kell. Imád-
koznunk és munkálkodnunk kell mindazoknak a keresztyén testvéri
összefogásáért, akik Jézus Krisztusban ismerték fel egyetlen Urukat és.
Megváltójukat. Ezért tudnak a protestánsok egymással, az orthodox
keresztyénséggel, anglikánusokkal és más konfessziókkal együtt imád-
kozni és dolgozni az Egyházak Világtanácsában.

e) Es végül arról az egységről is szó van, amely az egész világra vonat-
kozik. Vagyis nem elég csak az egyáz egységére törekednünk, amely
hiszen a Jézus Krisztusban már ma valóság, hanem az egész teremtett
világ egységét kell szem előtt tartanunk. Es ennek az egységnek az elérése
végett nekünk magunknak kell az egész emberiség szeretetét megtanul-
nunk és erre a szeretetre mindenkit elvezetnünk.
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AZ EGYHÁZAK EGYSÉGE
ÉS MI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK

1. A magyarországi evangélikus keresztyénség évszázadok óta ápolja
az egység gondolatát a magyar reformátussággal, Nemcsak a közös sors
és a magyar nemzet érdekében vállalt nagy feladatok kapcsoltak össze
bennünket egymással, hanem az a hitbeli meggyőződés is, hogy az egyház
azoknak a közössége, akik Isten uralmára várnak és a Krisztusban adott
egységnek világosan meg kell mutatkoznia a gyakorlatban is. Ezért közös.
a bibliánk, ezért tudunk egyek lenni az úrvacsora vételénél, ezért vannak
közös egyházi énekeink, ezért tudunk közösen teológiai kutató munkát
végezni, ezért ünnepeljük együtt a reformáció' napját főleg Lutherra
emlékezve, ezért vagyunk együtt az Ökumenikus Tanács magyarországi
szervezetében és ezért közösek látásaink.és magatartásunk a szocializmust
építő magyar haza kérdéseiben is Mindezzel nem akarjuk elhomályosítani
azt a tényt sem, hogy vannak különbségek is köztünk. Egymás tanítását
tiszteletben tartva azonban Urunk intelmét követjük, amikor arra törek-
szünk, hogy a világ és az emberiség kérdéseiben egységes legyen a sza-
vunk, "hogy megismerje a világ", hogy Krisztust Isten küldte (Ján. 17.
23).

2. A magyar evangélikus keresztyénség ezen túlmenően ápolja a test-
véri összetartozást a világ evangélikus keresztyénségévei a Lutheránus
Világszövetségben és sok más felekezettel az Egyházak Világtanácsában.
Mindezt abban a meggyőződésben tesszük, hogy a keresztyén egységnek
a fundamentuma maga Jézus Krisztus, Istennek szeretete a Fiúban. Itt
azonban álljunk meg egy pillanatra! Jól tudom, hogy sok hivünkben
támadnak ilyen gondolatok: Természetesnek tartjuk, hogy a világ evangé-
likus keresztyéneivel együtt tartunk s azokkal szellemi és lelki kapcsolat-
ban vagyunk. Hiszen a közös reformátori hit egy akolban tart bennünket.
Még azon sem botránkoznak meg, hogy a hazai és külföldi reformátusok-
kal, tehát a protestánsokkal egy hajóban evezünk. De mí kapcsol össze
bennünket a többiekkel?

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy nem a tan beli megegyezés
a központi kérdés az Egyházak Világtanácsában, habár az is igaz, hogy
hitbeli megegyezés nélkül az egyházak egységéről beszélni nem lehet.
Elsősorban azonban arról van szó, hogy a különböző egyházak bűnbánat-
tal keressék az egységet és éljenek abból az igéretből, hogy Krisztus
a világ világossága. Egymással kell először kiengesztelődnünk és lélekben
újjászületnünk. Isten megbékélt velünk a Krisztusban, elfogadott ben-
nünket bűnösöket s most nekünk is gyakorolnunk kell egymás iránt a
bűnbocsánatot. Ezért nem választható el az egységre törekvés a hitbeli
megújulástól.

Az, eddig folytatott közös beszélgetések, egymás megismerése révén
Isten Lelkének gazdag ajándékai mutatkoztak meg eddig is. Felismertük
azt az igazságot is, hogy az egyház egysége szempontjából nem nagyobb
kormányzó intézményekre, valami egyházak feletti "csúcsegyházra" van
szükségünk, hanem a közös felelősség egységére. Egy percig sem szabad
arra gondolnunk, hogy akár a Lutheránus Világszövetség, akár az Egyhá-
zak Világtanácsa hasonlóvá váljék a római katolikus egyház világot
átfogo hierarchiájához. Ökumenikusnak lenni annyit jelent, hogy kölcsö-
nösen felelősséget hordozok a másikért és a másik embernek a felebará-
tommá kell lennie. Az az egység, amelyre mi törekszünk, akkor növekszik,
ha testvéremmé lesz a másik ember.
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3. Az egyházak egységre törekvése azonban nem lehet öncél. János
evangéliomának a 17. fejezetében arról is világosan és nyomatékosan
beszél Jézus, hogy tanítványait a világba küldi szolgálatba. Az egyház
tehát nem a világ ellen van, hanem a világért, az egész emberiségért. Az
egyházaknak tehát nem a világ ellen kell az egységet keresniök, hanem
az egész teremtett világ érdekében. Itt ezen a ponton azonban nagy ne-
hézségek mutatkoznak és igen erősen megnehezítik a különböző felfogá-
sok a mi munkánkat is a világ keresztyénségének a nagy családjában.

Arról van szó ugyanis, hogy az egyházak egységre törekvésének mellék-
íze van. Nemcsak a világban, hanem az egyházakban is van "kelet-nyugat
probléma". A világban az emberiség két részét társadalmi, politikai,
világnézeti és gazdasági ellentétek különítik el egymástól. Megoszlik az
emberiség az atom kérdésében, az általános leszerelés, tehát a háború
nélküli világ megteremtésének a megítélésében. Éles határvonalak rajzo-
lódnak ki az emberiség két fele között, amikor a gyarmati sorban élő
népek felszabadításáról, a gazdaságilag elmaradott országok önzetlen vagy
önző megsegítéséről van szó.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az egyházi világszervezetek, a Luthe-
ránus Világszövetség és az Egyházak Világtanácsa jó szolgálatokat is tett
a világnak, az emberiségnek, amikor elsősorban New Havenben (1957)
fellépett az atomfegyver-kísérletek beszüntetéséért, az atomfegyverek
megsemmisítéséért, a békéért, a gazdaságilag elmaradott népek és az
emberiség éhező millióinak a megsegítéséért. Amikor azonban il. Szovjet-
unió beszüntette az atdmkísérletet, de az amerikai kormány nem, egy
évvel később Nybergban (1958) visszariadt a további lépésektől. Az ott
tárgyalt "Tanulmány" egyoldalúan a Nyugat oldalára állt és védelmébe
vette az atomfegyverkezést: lényegében az Amerika és Nyugat-Német-
ország képviselte "erőpolitikát", amelynek legborzalmasabb kihatása a
hidegháború. \

Sokszor nem tudunk szabadulni attól a benyomásunktól, hogy az Egy-
házak Világtanácsa néhány hangadó embere, magáévá tette a katolikus
egyháznak azt a törekvését, hogy az egyházak egységét a Kelet ellen
indítandó kereszteshadjárat érdekében kell megteremteni. Mi nem feled-
keztünk meg arról, hogy Dibelius nyugatberlini evangélikus püspök évek-
kel ezelőtt járt XII. Pius pápánál, aki minden erejével azon dolgozott,
hogy a népek megbékélésének és kiengesztelődésének a gondolatát, a
koegziesztencia és a leszerelés eszméjét minden vallásos, lélektani és
politikai eszközzel meghiúsítsa.

4. De még kimondottan egyházi szempontból sem szabad megfeledkez-
nünk arról, hogya "kelet-nyugat probléma" az egyházakon belül is meg-
van. Hogyan is lehetne ez másként, amikor az egyházak Keleten és Nyu-
gaton egymásnak feszülő társadalmi rendszerekben élnek és szolgálnak.
A mi számunkra itt Keleten nem magától értetődő, hogy evangélikus
keresztyének vagyunk. Nyugati testvéreinknél viszont egy bizonyos
önigazságnak' a légkörét kell ismételten tapasztalnunk. Alig-alig nyíltak
meg eddig a szemek a keleti népi demokratikus és szocialista államokban
élő egyházak sajátos problémáinak a meglátására. S ugyanez vonatkozik
a gyors társadalmi változások között élő ázsiai, afrikai és délamerikai
egyházakra is. Különböző nyugati nyilatkozatok még ma is abban a gon-
dolatkörben mozognak, hogya keresztyén egyház csak azokban a társa-
dalmi és politikai formákban létezhetik, amelyek az elmúlt évszázadok-
ban Nyugat-Európában és Amerikában kialakultak. S így kialakították'
a Kelet és Nyugat egyházainak az érintkezésében és megítélésében a
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politikai-egyházi hidegháborúnak a legtestvérietlenebb légkörét. Nem
akar ez vádaskodás lenni részünkről. Jól tudjuk, hogy vezető egyházi
emberek és hivő keresztyének ezrei értenek egyet velünk Nyugaton is.
És mi éppen abban akarunk segíteni nyugati testvéreinknek, hogy egyhá-
zaink életével megmutat juk nekik: Az evangéliom tanúja nem támasz-
kodhatik társadalmi rendekre és rendszerekre, hanem mindenütt és min-
denker tanúskodnia kell Krisztusról a világért. Ezzel munkáljuk egy-
úttal az egyházak igazi egységét is. '

5. Az egyházak egységének és a teremtett világ egységének a szent
gondolata kapcsol össze bennünket a Prágai Keresztyén Békekonferencia
egyházaival és munkatársaival. Az Isten igéjének a bátor hirdetésével
akarjuk Prágában cselekvő hitre indítani az embereket mindazokban a
dolgokban, amelyek ma az emberiség legégetőbb kérdései: Harcra és
bátor kiállásra a háborús hisztéria ellen, a hidegháború ellen, a sorsszerű
élet érzés ellen, az atomfegyverek ellen - a népek békéjéért. Munkánkat
legmélyebb értelmében ez a két rugó mozgatja: Az evangéliom hirdetése,
Krisztus királyí uralmának a megvallása és a béke az emberiség életében.
Ebben vagyunk egyek a Prágai Keresztyén Békekonferencia tagjaival,
ez a lelkiség tart össze bennünket éSItesz képesse még nagyobb feladatok
elvégzésére - együtt a világ keresztyénségével,

Dr.Pálfy Miklós

Az egyházról a Szentírás egyszerűen és egy módon beszél: az a

világon élő összes hívők közössége. Azért aki nem akar tévelyegni,. .
ragaszkodjék ahhoz, hogyakeresztyénség azon lelkek szellemi

közössége, akik egy hitben élnek, tehát nincsenek egy bizonyos hely-

hez sem kötve. Azok a jelek, melyek külsőleg is megmutatják, hol

van jelen ez az egyház a világban, a keresztség, az urvacsora és az

evangélium. Azt azonban senki sem látja, kicsoda szent avagy hívő.
<

(Dr. Luther Márton)
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Együtt magyarországi evangélikus
egyházunkkal

A Szentírás és a hitvallási irataink tanítása szerint az Egyház: köz ö s-
.sé g, a híveknek Jézus Krisztussal és egymással való közössége.A közös-
.séq pedig elsősorban valami tevékenykedést, "közösködés"-t jelent. Az
Egyház tagjai közösködnek Jézus Krisztusban, az (j ajándékaiban és
és epymás szeretetében.

Magyarországi Evangélikus Egyházunk is beletartozik a "szentek közös-
ségébe". Nemcsak úgy, hogy egy "szelete" a "szentek közösségé"-nek,
hanem hitünk szeritit maga is a "szentek közössége." Tehát a "közós-
ködés" egyfelől mindig tény számára (hiszen egyház), másfelől fel a dat,
.a m e ly e t gyak o r o l n i a kell. A kegyelem mindig munkára szólít.

Káldy Zoltán püspök a ménfőcsanaki templom szentelésén

Úgy látjuk, hogy evangélikus egyházunkban minden bűnűnk ellenére
jolyik Jézus Krisztus ajándékaiban, és egymás szeretetében való közös-
ködés. Ez kitűnik az ige hallgatásában, a szentségekkel való élésben és
az adakozás jótéteményében. Nemcsak a gyülekezeteken belül folyik ez
a "közösködés", hanem a gyülekezetek között is. Ez a "közösködés" érvé-
nyesül egyházunk mai szolgálatára és magatartására nézve is. Ezt így
'i s mon d hat o m: g y üle kez e t ein k, g y üle kez e tit a g j ain k
,é sle l kés zei n k nag y o b b rés z e "k ö z ö s ségbe n" v a n e g y-
más sal egy ház u n k ú j útj á nak jár á s á ban is. A nagy több-



ség egyetért az egyház vezetőivel a tekintetben, hogy az új magyar világ-
ban hogyan kell az egyháznak szolgálnia kifelé és befelé és az egyes
hiveknek miképpen kell hitüket megélniük és szeretetüket gyakorolniuk
a gyülekezeten belül és azon kívül. Ez az egyetértés cselekedetekben is
megnyilvánul.

Mégis szükséges, hogy a "közösség"-ről vagy "közösködés"-ről, mint
fel a dat ról is beszéljünk. Mint mindig, most is vannak olyan gyüle-
kezetek és gyülekezeti tagok, akik küZönböző megokolásokkal nem akar-
nak a felismert közös úton járni, hanem a "maguk útját" szeretnék járni.
Let é r nek a köz ö s útr ó L, abb a n ahi sze m ben, hog Y "ő k:
jo b ban ism e r i k az ut a't, ame ly enI s ten nép éne k m a
; á r n i a kell Magyarországon."

Ezek a "jobban tudók" nagyjából két csoportra oszthatók: asz e kt á s-
kodókra és a politikai "reakciósok"-ra. Erről a két oldal-
ról észlelhető állandó ítélgetés Magyarországi Evangélikus Egyházunk
felé. A szekták és a "szektás beütésú" evangélikusok t öbb fél e kifo-
gást szoktak felhozni egyházunkkal szemben:

1. Legtöbbször emlegetett vád a "történeti egyházak"-kal, így a mi
evangélikus egyházunkkal szemben is, hogy "sok benne a nem-hivő, csak
formailag keresztyén, képmutató ember". Ezért - mondják - az "igazán
hivők"-nek ki kell szakadniuk ebből az "elvilágiasodott egyházból" és
olyan kisebb gyülekezetekbe (szektákba!) kell menniük, ahol az "Isten
igazi szentjei" élnek.

Ugyanakkor, amikor búnbánattal el kell ismernünk, hogy keresztyén
életünk bizony sok kívánni valót hagy hátra és hogy naponként megúju-
lásra szorulunk, még i s ham ist a n í tás nak kell mondanunk a
szektások felfogását. Ez a tanítás csak arra szolqál, hogy evangélikus egy-
házunk gyülekezeteit meg bontsák és szétszeáiék.

Hamis tanítás ez, mert azt vallja, hogy a "tiszta egyház" valamilyen
formában megvalósítható a földön. Tehát olyan egyház, amelyben nincs
többé képmutató és "formai keresztyén". Pedig a Szentírás oizonysága .
szerint ilyen "tiszta" egyház nincs ezen a földön. Jól mondja az Agostai
Hitvallás 8. cikkelye: "Jóllehet az egyház valójában a szentek és az
igazán hivők gyülekezete, mégis ebben az életben sok képmutató és gonosz
is elegyedik közéjük". Ez azt jelenti, hogy az egyház föl dis o r s á hoz
hozzátartozik, hog1l a hivőknek együtt kell élniük a csak talán formailag
hivőkkel és az egyházat nem lehet emberi igyekezettel tisztává tenni.
Ezt J é z u s mag á nak tar tot t a fen n a z í tél e t nap jár a.
Aki ezt a széjjelválasztást már most végre akarja hajtani, az Jézus ítélő-
székébe akar ülni és már csak ezért is méltó az ítéletre!

Lu the r igen keményen támadt ezekre a szektáskodokra, amikor azt
mondotta: "Azok a rajongók (így nevezi Luther a szektásokat), akik azt
akarják, hogy semmi gaz se nőjjön köztük s ezzel azt érik el, hogy semmi
búza sincs köztük, azaz míg ők ti szt a búz a és a z egyház akarnak
lenni, túláradó szentségükkel azt cselekszik, hogy nem egyház lesznek,
hanem a z ö r dög val ó s ágo s sze k táj a."

És ha a szekták azt mondják, hogy evangélikus egyházunk "nem igaz
egyház, mert tagjai nem igazán sze n tek", viszontkérdéssel kell felel-
nünk: Lehet-e valahol olyan egyházat találni itt a földön, amely a "szen-
tek közösségé"-nek a tagok er k ö 1c s i szentsége alapján mondható?
Vajon itt a világban mind az, ami az emberrel kapcsolatban van, nincs-e
a gyengeség, a tökéletlenség, a bún alatt? Vajon a legjobb szándékkal
létrehozott "igazán hivő" csoportok, illetőleg szekták idők folyamán nem
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azt kénytelenek-e tapasztalni, hogy erkölcsileg szentnek mondott tagjai
között ugyanazok a bűnök ütköznek ki, mint amik miatt az evangélikus
egyházból kiváltak? Nekünk, evangélikusoknak a szekták hamis tanítá-
sávál szemben tudnunk kell, hogy az egyház szentsége egyedül abba:n
val ó s u l, hogy az egy ház Ura sze n t é s hog Y K r isz tus a z
igé ben é sas zen t ség e k ben ott van az egy ház ban. Mi
hisszük, hogy Magyarországi Evangélikus -Egyházunk ilyen értelemben
valóban a "szentek közössége" -és elutasítunk minden gyülekezetbontó
szektáskodást. Ugyanakkor imádkozunk azért, hogy Isten az általa meg-
szentelt gyülekezeti tagoknak adjon erőt a bűn elleni harcra, és a Jézus
Krisztusban való új életre.

2. Az evangélikus egyház "közösség"-ét nemcsak a szekták szeretnék
bontogatni, hanem sokszor - talán akaratlanul - egyházunkon belüli
szektás törekvések is ezt teszik. Vannak evangélikus hivek, akik szeret-
nek megkülönböztetést tenni az ún. "h i vat a l o s egy ház" és a
"tulajdonkép,peni egyház" vagy "lelki egyház" között. Ebben a megkülön-
böztetésben a "hivatalos egyházon" a ~özigazgatási vagy adminisztrációs
egyházat szokták egyesek érteni, amelyhez tartoznak az egyház vezetői:

'püspökök, felügyelők, esperesek, akik az egyház és állam viszonyáról
nyilatkozatot tesznek, kÖ1'leveleket adnak ki, közgyűléseken elnökölnek,
anyagi ügyeket intéznek és ezekkel szemben van "lelki egyház", a gyüle-
kezetek "népe", "maga az egyház", amely végeredményben nem tudna
lenni mindezek niHkül. Ezek a szektás hajlamú hivek a "hivatalos egy-
ház"-at csak emberi, történeti alakulatnak 'tekintik, amelyre alig-alig van
szükség, de a "lelki egyház" szerintük val a hol m é ly ebb e n 'van,
ahol titokzatosan és csodálatosan dolgoznak Isten erői. "És bármit is
csinálnak az egyház vezetői - mondják - fontos, hogy ott a mélyben
Isten erői dolgozzanak."

Minderre elsősorban azt kell mondanunk, hogy ni n cse gy ház
ebb e n a vi lág ban sze r v.e zet nél k ü l. Aki jól ismeri az Apos-
tolok cselekedeteíről írt könyvet és általában az apostolok leveleit, az
nagyon jól tudja, hogy a pünkösdkor sziiletett egyház milyen gyorsan
"szervezkedik" és milyen hamar "állít fel" egyházi hivatalokat az apos-
tolok "hivatala" mettett. Pál már a harmadik missziói út idejéből említ
"püspököket< és diakonusokat" (Fil. 1, 1.). A Pásztdrlevelekben (Tim. és
Tit.) pedig ahi vat a l jelentősége és egyes tisztségek tekintélye is elő-
térbe, kerül. E levelek szerint a gyülekezetben szolgálatot végeznek a
"püspökök, a presbiterek, a diakonusok és az özvegyasszonyok." Munká-
rukat nem egyszerűen a "Lélek indítására" és az elnyert lelki ajándékok
alapján végzik, hanem a szolgálatra kiv á las z t j á k őke t és a mun-
kába kézrátétel után állitják be őket. A tisztségviselők felelősek a gyüle-
kezet életéért és jó rendjéért.

Csak szektás rajongók szokták eljelentékteleníteni az egyház szerve-
zetét és az egyházi hivatalok jelentőségét. Mivel a mi magyarországi
evangélikus egyházunk is a földön él éspedig benne az emberi társada-
lomban, nem tudja munkáját elvégezni "szervezet" nélkül. Sőt éppen
a szolgálatának helyes betöltése végett van szüksége egyházi hivatalokra,
vezetőkre.

AZZal a kettős egyházfogalommal pedig, amely beszél "hivatalos
egyház" -ról és "lelki egyház" -ról, az Újszövetségben sehol nem találko-
zunk. Az apostoli levelek egyáltalában nem úgy állítják be az ősgyüleke-
zetek rendjét, hogy azokban egyes szolgálatok, pl. az evangélium hirde-
tése "lelki" szolgálat lett volna, a gyülekezetek "k o r mán y z ása"
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lledig csupán adminisztratív jeUegű szükséglet, hanem az evangélium
hirdetését is és agy üle kez e tek kor mán y z á s á t is (I. Kor.
12, 28) ke gye 1mia j á n d é ko k nak mon d j a. Pál apostol nem
kevésbé volt az "egyház embere" amikor gyűlekezeteket szercezett, vagy
szeretetadományokat gyűjtött, vagy fegyelmezést gyakorolt - t e hát
a "h i vat a l o s egy ház" sz o 19 á lat á t v é gez t e - mint amikor
igét hirdetett. És a két szolgálat ugyanannak az Úrn a k szolgálata volt
és elválaszthatatlanul összetartozott. Nem is tartható fenn az egyik a
másik nélkül.

Magyarországi Evangélikus Egyházunkban sincs külön "hivatalos" és
külön "lelki" egyház, hanem csak Magyarországi Evangélikus Egyház
van, amely min den e ,s t ii l, tehát nemcsak "lelki", hanem "közigaz-
gatási" életnyilvánulásaiban is abban a Jézus Krisztusban hisz, aki meg-
halt és feltámadott. Ennek az egyháznak egy ség e s é sos z tha t a t-
lan szolgálatához hozzátartozik nemcsak az ige hirdetése és a szentségek
kiszolqáttatása, hanem a szeretetszolgálat, a fegyelmezés, a teológiai
munka, az újságok szerkesztése, a püspöki pászto7'levelek kibocsátása,
a közgyűlések tartása, az anyagi ügyek intézése és így tovább. Mi n d e z e-
ken keresztül végső sorban maga Krisztus szolgál
a zeg y ház nak.

Evangélikus hiveinknek mindezekben egyet kell é 7' ten i ii k és
vissza kell utasítaniuk minden olyan próbálkozást egyes hivek részéről,
akik ennek ellenkezőjét vallják.

3. A Magyarországi Evangélikus Egyház közösségének a megbontására
itt-ott a "politikai reakció" oldaláról is történik kísérlet. Vannak "hivek",
mák még nem tudták feltalálni magukat az új magyar világban, azzal
szemben az ítélgetés álláspontján vannak és végeredményben a "vissza-
húzók" közé tartoznak. Az ilyen politikai felfogásban élő gyülekezeti
tagok nem egyszer tesznek kifogást azért, hogy "az egyház politizál,
sajtónk és a püspöki pásztorlevelek állandóan foglalkoznak a béke, a
leszerelés, az atomfegyverek megsemmisítésének kérdésével stb." Máskor
ugyanezek akifogások lát szó la g nem, politikai reakcióból hangzanak
el, hanem "hitből",. abból a meggyőződésből, hogy az "egyháznak az ige-
hirdetés a feladata és nem más." Szerintük egyházunknak ezekben a
"politikai kérdések"-ben "tisztának" kell martuinui, illetőleg "semleges-
nek" kell lennie.

Azonban akár "hitből" (amelyet tudva vagy tudatlanul mindig befolyá-
sol.a hivő politikai nézetei), akár "politikai reakció"-ból történik a kifo-
gás, az mindenképpen rossz alapállásb61 folyik. Az egyháznak, ha való-
ban egyház, Isten színe előtt gya ko r ol nia kell a p o li ti kai
fel elő s ség e t is. Ha az egyház erről a szolgálatáról lemondana, a
szeretetszolgálatát csonkítaná meg, amelyre pedig az Isten elhívta. Hiszen
a politikai felelősség az e m ber e kir á n t isz ere tet b ő 1 fak a d
é sen nek asz ere tet nek agya kor l ása.

Az az igény, hogy "az egyház ne politizáljon" nem egészséges teológiá-
bót, hanem rajongás ból, Isten igéjének elárulásából és vele együtt az
emberekért való felelősség alól való elmenekülésből ered. Csak a maga
"lelki békesséqévet" foglalkozó, a világot, az embereket sorsukra hagyá
"egyház", végeredményben- megtagad;a- Jézus' t-e s trt é -1é t 'e l'é t, Isten-
től kapott küldetését és a szeretet nagy parancsát.

Az egyház számára a "politikai felelősség" gyakorlása nem világi
munka - mint sokan gondolják -, hanem ez is egy ház i mu n ka.
Mi egyházi munkát végzünk akkor, amikor a világ helyes rendjéért, a
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békéért, az emberek jó~étéért, a faji megkü~önböztetések megszune-
séért, a gyarmati népek szabadságáért és egy fegyve1' né~küli világért
munkálkodunk,

Az atomkorszak küszöbén, amikor az egész emberiség puszta élete is
veszélyben forog, hallgathat-e ebben a ké1'désbe71az egyház? Ez a ti a l l-
gat ása z Ist e n é s a z éle tel á r U t ása vol n a, És nem azt
a kérdést kell [ettenni, hogy "szabad-e az egyháznak politizálnia?", hanem
ezt: egyház-e még az az "egyház", ameu) hallgat akkor, amikor az embe-
j'iség életéről és haláláról van szó? De még tovább megyek és ezt kér-
dem: egy á 1 tal á ban ker esz t y é n - e még a z az em b e 1', aki
k i fog á sol j a, hog y a zeg y ház b é k: é r Ő 1, 1 esz ere 1 é s l' Ő 1
é s ken y é r r ő 1 b esz é l? Meggyőződésünk szerint nem keresztyén,

Legyen azért egy ü t t Magyarországi Evangélikus Egyházunk népe:
lelkészek, presbiterek, gyülekezeti tagok és vezetők, az ige h a II gat á-
s á ban, a szentségekkel való élés ben, az imádkozásban, a szeretetmun-
kában, a békéért és az emberek jólétéért való felelősségteljes fáradozás-
ban, népünk nagy építő munkájának támogatásában, Legyünk együtt
vezetők és gyülekezetek, Együtt hitben és sze1'etetben!

Káldy Zoltán

vr.I\It...".~ •••• ~~....".~II'tIII1tI'tINI....,.,~
" " . .. .

Falusi vasárnap
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A .fenti cím a keresztyén ember egyik nagy áldásáról szóL Azt jelenti,
hogy lehet együtt élni, szolgálni hitben és szeretetben a testvérekkel.
Lehet erőt kapni és adni, örvendezni és hálát adni, énekelni és imádkozni,
hordozni -terheket és összefogózni kísértések között. Együtt a gyülekezet-
tel! - azért, mert így parancsolja a gyülekezet Krisztusa és mert Ö is
jelen van az együttlétben Szentlelkével, igével és a szentségekkel.

De amikor leírjuk, vagy .kimondj uk ezt a szót: "együtt", máris árnyék
esik reá, hiszen a szó ellentétét is ismerjük: "külön". Kiszakadni a gyüle-
keeztböl és szektákba menni. '

Ez nem' ú-j az egyház történetében. Már a kezdet kezdetén, amikor a
Szentlélek szolgálata nyomán mindig újabb gyülekezetek keletkeztek
Kis-Ázsiában és Európában, a virágzás mellett mutatkozott a fonnyadás
js. Személyi harcok, tévtanítók hamissága, szenvedély és pártoskodás
ütötte fel fejét s az apostolok sokszor megtorpantak. a régi gyülekeze-
tekbe visszatértek, vagy oda intő leveleket írtak, hogy lecseridesítsék a
nehézségek, feszültségek viharait.

Erről különösen Pál apostol írt sokat, így az 1. és 2. Kor. levélben,
a Galáciai levélben, a Timotheushoz írt 1. -és 2. levélben. Ezek a levelek
tele vannak fájdalommal, de keménységgel is. Ítélettel, de szeretettel is,
mert az apostol is ezt a célt látta maga előtt: együtt a gyülekezettel!

Álljanak előttünk az apostol tanításai különösen az 1. Kor. 12. fejezete
alapján.

1.

Az egységes gyülekezet a Iegegyszerűbb, legrövidebb hitvallással tesz
bizonyságot egységének alapjáról: Úr a Jézus Krisztus! Úr azért, mert
.teltámadott, felmagasztaltatott. ur, azaz Kyrios, Messiás, az üdvösség
Királya az utolsó időkben is, napjainkban is. Ahol az Úr jelen van, ott
szolgál a Szentlélek, az Atyának és a Fiúnak Lelke. A gyülekezet Uráról
szóló hitvallást nem lehet elmondani, csak a Szentlélek által, annak birto-
kában. (2. Kor. 3, 18)

2.

Az Úr gazdag és tékozló Úro Elhalmozza a gyülekezet tagjait lelki aján-
dékolckal: Pál apostol ad felsorolást is: prófétálás, szolgálat, tanítás, in-
tés, adakozás, előljárás (azaz egyházkorrnányzás), 'bölcsesség beszéde,
lsten ismeretének .beszéde, hit, gyógyítás, csodatevő erők munkája, prófé-
tálás, a lelkek között való különbségtevés, nyelveken való szólás, a nyel-
veken való szólás megmagyarázása stb.

A lelki adományok kegyelmi adományok, ajándékok, malyeket a Szent-
lélektől kapunk, mint a talentumokat.

Mielőtt azonban a Szeritlélek- bármiféle kegyelmi 'ajándékot adomá-
nyozna azért, hogy a sokféleséggel is egységet teremtsen a gyülekezetben,
a szent keresztségben adja meg az eljövendőnek az alapját. A keresztség
által lesz .a gyülekezet "egy test", \

3.

Az apostol azt tanítja, hogya kegyelmi ajándékok sokfélék, de er.ede-
tükben egységesek.
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Döntő jelentőségű az a tanítás, amely szerint a Lélek kijelentése, ado-
mánya a gyülekezet hasznám adatik. "így ti is, minthogy lelki ajándé-
kokra törekedtek, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodja-
tok". (1. Kor. 14, 12.) "Minden épülésre történjék". (1. Kor. 14, 26.)

Ebből következik, hogy a gyülekezet a tagokról gondoskodó közösséfl.
Ez az élet egész területére vonatkozik, a bánatban való osztozás ra éppen
úgy, mint az örömben valóra. Mindent együtt hordoznak el.

A kegyelmi ajándékok sokfélesége a gyülekezet lényegéhez tartozik.
Egy tag a többi nélkül a teljes, egységes test gazdagságát nem pótolja,

egyetlen tag sem lehet az egész testtel egyenlő értékű. Nem értékelheti
magát többre annál, amennyi a jelentősége, az ereje, a feladata. Ki se sza-
kadhat ebből a harmóniából azzal az .indokolással, hogy ő más, nem olyan,
mint a többi. Az egy tagnak a közösségben való szolgálata létfontosságú
a közösség számára, de a saját maga számára is. Ez olyan hatalmas isteni
törvény, amely még Jézus Krísztusra is érvényes, hiszen a gyülekezet, az
egyház - Krisztus teste. Krisztus a gyülekezet feje, tehát "az egész Krisz-
tus" a gyülekezettel együtt egész, teljes.

Egy tag sem állíthatja, hogy nem tartozik a testhez. Minden különállás
ellentmond a valóságnak s az apostol tanításának. De az apostol éppen-
úgy tagadja a tagok egyenlőségének. egyenértékűségének hamis ideálját
(sokszor éppen az "ékesség nélkül valók" fontosabb megbízást hordoznak,
mint a "nemes tagok"), mint az egyes tagok elnyo mását. Meg kell szűnnie
mind a tagok önteltségének, mind a kisebbségí érzésnek.

4.

Pál apostol nem egyszerűen a saját gondolatait foglalta össze 1. Kor,
l2.-ben vagy más leveleiben, hanem tolmácsolta Isten üzenetét. Igen vilá-
gos a fejtegetése, minden bizonytalanságtói mentes. Nem lehet félreérteni.

Mégis mutatkoznak az egyháztörténetben szakadások, nem érvényesül
teljesen az "együtt a gyülekezettel" elve. Ennek egyetlen magyarázata van,
a - bűn. Ezzel a megállapítással ne zárjuk le elmélkedésünket, hanem ke-
ressük meg azt is, hogyan, milyen formában, milyen háttérrel jelentkezik
a bűn.

Az apostol szerint bálványimádásról van szó. A "bálvány" szó emlékez-
tet bennünket a pogány istenek faragott flguráira. Itt azonban egy látha-
tatlan, belső bálványról van szó, az ÉN-ről, amely nem tört össze a bűn-
bánatban, a megtérésben, hanem eltakartan él tovább. Még hozzá az élet
középpontjában, ahonnan az egészet uralja, befolyásolja, az ember érzé-
seit, gondolatait, akaratát, cselekedeteit irányítja. Az ÉN-bálvány mindig
uralkodni akar, nem alázatosan, engedelmesen szolgálni. A félig-megtérés,
a látszat-megtérés, a külsőleges-rnegtérés következménye ez.

Az ÉN-bálvány mintegy így gondolkodik: minden úgy jó, helyes,
szent, ahogyan én látom, magyarázom, akarom. így keletkeznek a szek-
ták! ! Ezzel akarja kényszeríteni a gyülekezet tagjait arra, hogy olyanok

. legyenek, mint ő, másolják le életét, "keresztyénség"-ét. Ezzel elnyomja
a gyülekezet tagjainak Istentől kapott szabadságát. A test egy tagja ma-
gára ölti a Fej, Krisztus, tisztségét, ami Isten ellenes. Démonikus erő ez
s rnint az 1. és 2. Timotheushoz írt levélben is olvassuk, a törvényeskedes
lénye~ét ölti magára s előírásokká formálódik: mit szabad, mit nem sza-
bad cselekedni az üdvösséghez. Az előírásokat a különféle csoportok kü-
lőnféleképpen szövegezik, de egyben mind egyformák: a világ kísértései-
től akarnak óvni, de tele túlzásokkal és negatívumokkal. Tudat alatt az



önmegváltás gondolata húzódik meg, ami Isten ellenes, mert nem az ingyen
kegyelemből való megigazulás alapján áll, hanem az érdemszerzésen.

A másik gyülekezeti' tag, aki ilyen befolyás alá kerül, életét folytonos
Iernásolásban éli át, utánzásban, minden egyéniség, belső önállóság és
sokszor felelősség nélkül.

S ami éppen a megdöbbentő: mindez a kegyesség, a szentség, az önát-
adás kimtose alá van rejtve. Mintha Isten így akarná! Így lesz a látszóla-
gos hűség - hűtlenséggé Krisztussal és testével a gyülekezettel szemben,
a látszólagos engedelmesség pedig valóságos engedetlenséggé. Így jelent-
kezik a gyülekezet történetében a - szakadás, a szektásodás.

Igen, a bálványok ma is élnek!

5.

Azt tudjuk, hogy a gyülekezet nem angyalok és tökéletes szentek közös-
séqe, hanem bűnös embereké. Ezért tagjai nemcsak egymás örömére van-
nak, hanem egymás bánatára és szenvedésére is. Ezért szinte lehetetlen
mindig elkerülni a szakadásokat. A helyzetet világítsa meg két ige.

Csel. 15, 22 és köv.: a megháborító és a lelkeket feldúló beszédekről szól
az antiochiai, a szíriai és a Ciliciában levő gyülekezetekhez a jeruzsálemi
anyagyülekezet presbitériuma.

1, Kor. 3, 3-5.: leleplezi azt, hogy irígység és viszály vezet a személyek
között való válogatáshoz, ahogyan az Korinthusban is történt.

Éppen ezért kell felismernünk, mint drága feladatot: együtt a gyüle-
kezettel!

Az egységes gyülekezet mindig megáldott közösség. Igével, kegyelmi
ajándékokkal, írnarneghallgatással, növekedéssel megáldott közösség. A
gyülekezet így gazdag közösség. Az áldások gazdagságának birtokában
szolqálo közösség. Benne minden az életért, egymás javára, épülésére tör-
ténik. Minden tekintetben építő közösség.

Ez egyrészt befelé irányuló. Vállalja a közösség az erőtlenek, öregek, el-
hanyagoltak, betegek gondozását, egyszóval a -.: diakoniát. Ebben a tekin-
tetben ellent kell állni annak a kísértésnek, hogy a gyülekezet a diakenlát
csak intézményekben lássa megvalósultnak, mert ezzel a szolgálatot leszű-
kíti.

Másrészt a gyülekezet kifelé is szolgál. Elsősorban a felebaráti szcre-
tettel, a nemzeti közösség építésével, a nép jólétének emelésével, a mqnka
erkölcsének megszrlárdításával és a békéért való imádságos és tevékeny
szelgála ttal.

A kegyelmi ajándékok gazdagsága gazdag szolgálatra kötelez.
De mindig: együtt a gyülekezettel!
Együtt Jézus Krisztussal!

Várady Lajos
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Együtt az emberiséggel
Amióta a technika legyőzte a távolságot, Földünk minden távoli pontja

kiizet jött. Foldréezeket máT nem választanak el egymástól átszelhetetlen
óceánok, áthághatatlan hegyék. Országok, népek elérhető közelségbe ke-
riiltek: egymással. Amióta rnestersépes bolygók száguldanak a világűrben,
úgy érezzük, labdányi lett glóbuszunk, szinte játszadozhatunk vele, mint
gyermekkorunkban az iskola földgömbjével. Megforgat juk, vajon meluik:
arcával fog felénk megáHni: a Csendes óceánival-e, vagy az Atlanti-
val ... ? Es mindjárt megindul egy gondolatsor, korunk, századunk prob-
lémái a tudatmezőbe törnek, izgatnak és gyötörnek, nem tudjuk, hogy a
fejünk, vagy "a térkép tengere zúg"-e.
- Fizikai és lelki érzés lesz egyszerre úTrá rajtunk. A távoli országok
népei emberi közelségbe kerültek hozzánk. Megismertünk, megsze1'ettün:<;
ismeretlen népeket, együtt tudunk érezni fehérek, feketék, sárgák gond-
jaival, bajaival. Velük együtt szorongunk, aggódunk, vagy örülünk, lel-
künk hÚTjai megremegnek, ha velük valami baj, vagy öröm tÖ1·ténik_
Egyre tudatosabb lesz ez az érzés, mint ahogyan egyre inkább ismerjük.
fel azt, hogy földünk kerekséqe az egységet szimbolizálja, oszthatatlansá-
gát jelképezi. Ma máT egyTe nehezebb lÚz országokban gondolkodni; vagy
beszélni, hova-tovább világTé.szekben -lehe~ csak. Odáig jutottunk, hogy
a legkisebb földrajzi és gazdasági egység egy világrész lesz. Mindez azt.
is jelenti, hogy nem bontható parcellákro a föld, vagy egy-egy kontinens,
noha számtalan o1'szághatár barázdálja. Ha az érzés, a népek gondosko-
dása, a nagy eszmék áthömpölyögnek a határokon és a másik nép töme~
geiben ez visszhangra talál, a tömegek szíve ezzel együtt rezonál - már-
pedig ezt gyakorta tapasztaljuk -, akkor ez az egységnek magasabb foka,
ideálisa bb valósága máT,

Annyit mindehhez hozzáfűzhetünk, hogy az embe1'iség nagy kérdéseiben
ez az egység megvan. Azt mondják, a propaganda hatásáTa. Mi erre azt
válaszoljuk, hogy a döntő, közös, nagy problémák a "levegőben, az idő-
ben" vannak. A tavasz jövetelét megérzi a természet, a riunjek: kifakad-
nak, a vándoTmadarak meqérkeznek, viTágba borul minden. A népek is
megérzik a tavaszt. A nagy, s01'sdöntő kérdéseket a levegővel és az- anya-
tejjel együtt szívjuk be. A mi századunk abbannagysze1"íí, hogy ilyen
elválaszthatatlan egységbe hozott a népekkel és arra a nagy, széles ország-
útra terelt bennünket, amelybe a kis népek csendes csapása, vagy alig-
taposott ösvénye torkollik.

Dejoe majdnem kétszázötven éve megírt Robinson-ja egy lakatlan szi-
getre került. A szeTencsétlen hajótöröttnek végig kell. járni egyedül az
emberiség évezredes útját. Robinson és tÖTténete számunkra az a típus,
ahogyan ma nem kelt és nem is lehet élni. Az embeTi társadalom egy-
másra utalt gazdaságilag, földmjzilag, társadalmilag, kultU1'álisan, sőt
politikailag és katonailag egyaránt. Nem lehet kikerülni az egyete-
mes vérkeringésből, mert ha kiszakad valaki, az metühetetlenill. elszá-
rad, elsorvad, A mi századunk "magna chartája" : együtt az emberiséqqet!

Természetesen míndez feltételezi azt, hogya közös nagy kérdések isme-
rősek, Tudjuk azt, hogy ci tudat alatt szunnyadó kérdéseket bizonyos ese-
mények hoznak [el.szinre. Az 1960-as év első felében két reruikmnit nagy
földrengés pusztított. Az egyik az észak-afrikai AgadiTban, a másik Chilé-
ben. Mindkettő nallatlati nagy erejű volt, sok-sok ezer ember sírját ásta
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meg. A nemzetközi szoluiaritás minden lehetőt elkövetett a katasztrófa
sújtotta orsziuiok: megsegítésére. Egy példája annak, hogy mennyire közös
a sors és ha egy tág veszedelembe kerül, sok-sok testvéri kéz nyújt segít-
séget. De példája annak is, hogya tudat alól miképpen hozta elő a lelkek-
ből az együtt aggódást és a közös részvétet. Te1'mészetesen ez rendkívüli
eset volt. Az emberiséget azonban ezeken a "rendkívüli", természeti vesze-
delmeken kívül "rendes" veszedelmek is fenyegetik. Ezek a veszedelmek
periódikusan szoktak visszatérni és szedik a maguk milliós áldozatukat,
mint valamikor a pestis és a kelera. '

Ilyen pl. a háború. Egyetemes veszély és rendkívül "ragályos". Ezt úgy
értjük, hogy ma már alig tudnánk elképzelni elszigetelt, apró-cseprő "kis-
háborút". Ennek a kárnak a bacilusai beszi.várognak minden országba,
minden hajlékba, és kifordítják az életet, romlásba döntik a családot, az
otthont, ha egyszer gazdára találnak, irtózatos áldozatot követelnek. Ez
világveszély! Ott tartunk, hogy vagy mi győzzük le a háborút, vagy a há-
bOTú győz le bennünket. És jaj nekünk, ha az utóbbi következik be!

Az atom, mint a háboTú eszköze. Ezzel a fogalommal egy felméThetetlen
egyetemes veszélyt' fejezünk ki. Igaz, hogy a világ nem rég óta ismeri és
ha valamit ne.m ismer az ember, kevésbé fél tőle. Az atomnáoor« fogal-
mát és a vele járó veszedelmet csak tizenöt év óta ismeri az emberiség.
Az az érzésünk, hogy noha nem rég óta, de nagyon keservesen ismertük
meg. Hirosima és Nagaszaki volt az első állomása, de milyen apokalip-
tikus állomása ennek a veszedelemnek. A többi csak kísérlet, de a kisér-
letek árnyéka éppúgy besötétíti, véres-ködössé teszi az emberiség jövő-
jének az egét, mint ahirosimai \atom-, vagy a Bikini szigetekbeli huiro-
génfelhő. Az egyetemes pusztulás veszélye nemcsak a gigantikus e1'ejű
robbanás römbolásában van, hanem a robbanáS után keletkező rádió-
aktív sugárveszélyben. Az atom- és hidrogénbomba robbanáskor ugyanis
nagy mennyiségű stroncium 90 keletkezik; A robbanáskor ez a légkörbe
kerűl és azt szennyezi be. A rádióaktív sugárzó részecskéket (rádiócézium,
rádiószén) - elsősorban a stroncium 90-et -, a szél a földkerekség báT-
mely pontjára viheti és megfe1·tőzik az esővizet, felszívódhatnak a növény-
zetbe, onnan az emberi szervezetbe kerülve borzalmas, az utódokra is ki-
ható betegségeket idézhetnek elő. Az a rádiószén, amely a ,levegő nitro-
génjéből keletkezik a robbanásko1' felszabadUló neutronptc hatására, föl-
dünk szerves anyagába beépülve szintén súlyos pusztítást visz végbe az
élővilágban. Ennek veszedelmét elsősorbán a tudomány fedte fel és ma
egyre szélesebb körökben lesz ez ismert. Ezeknek a fegyveTeknek még a
'kisérlete is katasztrófális következményekkel járhat, ami korunk és gene-
rációnk legégetőbb problémája, és nem lehet sürgősebb feladat, mint vétót
emelni miruiazok: felé, akik jövőnket, gyermekeink jövőjét kockáztatják.
Hogy ezek a fertőzések milyen pusztítással járnak, és hogy ez a félelem
nem pánik ból táplálkozik, arra nézve szabad legyen utalsuink: a japán
áldozatokra. Hirosima után 15 évvel még szedi áldozatait az atombomba,
arról nem is szólva, mennyi IwrcsszüZött, nyomorult látott napvilágot a
jertőz;ött területeken. Vagy említsük meg a Bikini robbantás után szeren-
csétlenül járt halászokat. Atom- és hidrogénbomba mentes életet kívá-
nunk magunk és gyermekeink részére!

Egy másik egyetemes p1'obléma az általános leszerelés kérdése. Igaz az,
hogy egy atomháború nem más, mint apokaliptikus emberirtás, ember-
pusztítás. De az is igaz, hogy egy atomháború mellett számításba jön még
a konvenci'onális fegyverek zöme, A világ pedig az utolsó tíz évben fan-
tasztikus összegeket költött a 'régi, évről-évre elavulóban levő fegyve-.
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rekre. Joliot Curie írta 1957-berz,: "Ma már gyakorlatilag mirz,derz, ország
részt vesz a fegyverkezési hajszábarz, és a közvetlerz,ül fegyverkezésre for-
dított összegek az 1929. évi 4,2 milliárdról 1957-re 100 milliárd dollál'ra
ugrottak. (60 miliárd a NATO orszáqokbtui 30 a szocialista és több, mirz,t
6 az elmaradt országokbarz,.) Csak az Egyesült Allamok utolsó öt évi ka-
tonai kiadása több, mint 200 milliárd dollár". (Ma, béke idején egy ameri-
kai poiaárra évi 262 dollár esik, az első világháború idején csak 3,5 dollár
esett egy főre.)

Egy amerikai folyóirat kimutatást közöl a fegyverek árának rohamos
növékedéséről. 1954-től 1956-ig, tehát két év alatt pl. a közepes harckocsi
ára 81 000 dollárról 300000 dollárra, a vadászrepülőgépé 54000 ről 375000
dollárra, a nehézbombázó repülőgép ára pedig 680 ODO-ról 3 500 000 dol-,
Lárra növekedett, Újabb két év múltán, 1958-ban a B-52-es típusú ame-
rikai bombázó repülőgép 8' millió dollárba került, vagyis drágább lett,
mint a vele azonos súlyú szineziist. 1959-bérz, pedig, mint Eiserz,hower el-
nök a kongresszushoz intézett felszólalásábarz, közölte, egy rz,ehézbombázó
Tepülőgép már anrz,yiba kerül, mirz,t a vele azonos súlyú szírz,ararz,y, Erz,rz,ek
magyarázata, hogy egyl'e tökéletesebb és drágább műszerekkel szerelték
fel ezeket .a gépeket.

A technika rohamos fejlődése mellett pedig szirz,te perceken belül avul-
nak el a fegyverek, mivel az újak kiszoritják a régieket. A repülők ma
már könnyű jiitékszerei a légelhárító rakétáknak. A bombázók kikerül-
hetnek azócskapiacra, vagy a roncstelepre. mioel. szerepüket körz,rz,yedérz,
elvégzik az irárz,yítható, irz,tei'korz,tirz,erz,tális rakéták, Ez pedig így mérhetet-
lett pocsékolása az emberi áldozathozatal nak, Elképesztő arz,yag- és erz,er-
giaveszteség ez, amelyet ha az elmaradt néptirmeqek: életkörülmérz,yeirz,ek
megjavítására iorüüatumaí«, óriási eredmérz,yeket értek volrz,a el.

Euerüe 100 milliál'd dollár szabadulrz,a fel békés célokra, Mit lehetne
ebből az összegből előteremterz,i? Lukács Tibor közöl egyrz,éhárz,y adatot:
Ebből az összegből 25 000 új kórház épülhetrz,e osezeseti négymillió ággyal,
vagy itunieti kenuérrel láthatrz,ák el az egész emberiséget, Éoenie 150 millió
új lakást építhetrz,érz,ek, hatszáz millió ember részére. Egy puska áráél't
két ekét lehet vásárolrz,i, Egy bombavető repülőgép árából tízezer murz,kás-
lakást lehet építerz,i, egy t01'pedó előállítási költségéből öt családi házat,
egy harckocsiból pedig egy modem iskolát, teljes felszereléssel. Egy csata-
hajó á1'ából egy teljes, százezer lakosú vp,ros felépítésére teitie, beleértve
a lakások bererz,dezését is, egy gépfegyver ára elegerz,dő egy szoba teljes
felszerelésére. Egy lökhajtásos repülőgép árából há1'Omezer embert öltöz-
tethet.nénk: fel tetőtől talpig stb., stb. Megdöbbentőek ezek a számok és
adatok!

Ha a katonai költségvetéseket megszürz,tetrz,ék, akkor ilyen re'álisan le-
hetne az életszínvonal emelését fokozni. A leszereié si javaslatok ban min-
di.g két szempont húzódik végig, Az egyik a humánus, emberkímélő, a la-
kosság vagyonának kímélése stb., a másik a szoros gazdasági szem/pont,
Miiuikét szempont döntően fontos, az emberiség életét közel1'ől érintő
és befolyásoló szempont. Ezek alapján, a kedvező feltételek adottsága
triellett léptünk a sorozatos tárgyalások szakaszába, mely tárgyalásokat
azzal a reménységgl:?l teli figyelemmel kísé1'i a világ, hogy azok eredmé-
nyesek lesznek, az emberiség előbb-utóbb elé1'i a félelemmentes életet
és eljut a teljes leszerelés állapotára,

Az ENSZ előtt 1959-ben elhangzott leszerelési javaslatban ez is szere-
pelt : "A katonai kiadások 10 %-át az elmaradt országok meqseqiiésére
kell fordítani". Ebből az egy mondat ból is kicsendül az, hogy vannak 01'-



szágok, ahol még az éhenhalás m'indennapi jelenség, ahol a járványok
és betegségek, az orvos- és gyógyszer hiány miatt tizedelnek, ahoL nincs
még iskola és ahol egyetlen km vasút vagy autóút sincs. Itt nemcsak a,
gyarmati, vagy félgyarmati népekre, de a már felszabadult, önálló orszá-
gokra is gondolni kell. A bibliai gazdag és Lázár példázata jut eszünkbe,
amikor ilyen állapotokról hallunk. Ha eljutunk a leszerelés állapotába,
akkor a katonai kiadások kasszája átminősiil olyan "világbankká", amely
az elmaradt népeken segít. Milyen más lenne ez így, mennyivel inkább
fejezné ki ez az egység elvét! Vannak egyéni és heroikus példái a segítés-
nyújtásnak, az áldozathozatalnak, a szolidaritásnak. Az elmúlt század
Stanley-e, vagy a mi korunk Albert Schweitzer-je egyéni erőfeszítését és
az emberiség elé példaként állítható akcióját fel kell váltani az intézmé-
nyes segítségnyújtásnak. A fejlődés ollója nagyon szétnyílt. Együttes erő-
feszítéssel, törődéssel tudunk csak a bajokon segíteni.

Amikor a címünk be kifejezett gondolatot alkalmazzuk: Együtt az em-
\ beriséggel, akkor tisztában vagyunk azzal, hogya világ népei fajtájukban,

vallásukban, politikai nézetükben, érzelmükben, kultúrájuk ban, gazdascigi
és társadalmi helyzetükben rendkívül differenciáltak. Nem is az a törek-
'ués vezet bennünket, hogy valamiféleképpen egyformává képzeljük, uni-
j01'mizáljuk őket. Inkább az a tapasztalat szólaltat meg bennünket, hogy
ennek a minden tekintetben küLönbözőképpen dobogó szíveknek van kö-
zös ritmusuk, közös vágyuk. Ebben a közös ritmusban keressük mi hivek
az egységet. Földünk 3 milliárd lakója ugyanazt a levegőt szívja, ugyan-
úgy születik, él és meghal, ugyanúgy emberi joga az élet, a szabadság.
Az életért minden ember óriási áldozatot hoz. Nincs jogunk elvenni azt
a másiktól, nincs jogunk magunk alá gyűrni a másikat. Ke1'esztyén hitünk
és állásfoglalásunk szerint a békés egymás mellett élésben találjuk meg
századunk nagy feszültségeinek feloldását, és a gyötrő kérdésekre a vá-
laszt.

A keresztyén emberek küzdelme ezen a iéren saját os. Nem kard, 'L'agy
ágyú ere ie dönti el számukra a küzdelem sorsát, hanem az együttérző,
közösséget vállaló szív. Ezzel a módszerrel is elő lehet segíteni a béke
megnyerését, de felettébb ·lehet örülni a jobbnak, a tömegek felszabadu-
lásának, a fegyverek elnémulásának, az elmaradt néptömegek nagyko1'ú-
sitásának. Ezzel a módszerrel kapcsolódunk mi is a világ népei problé-
máinak lüktető vénájába. Erkölcsös magatartásunkra kérjük Urunk áldá-
sát, Reménykedünk abban, hogya világ Ura emberszeretetétől vezérelve
megoldja a problémákat és áldása kiséri a népek közös nagy fáradozásait.

Rédey Pál
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Együtt a békéért küzdőkkel
A keresztyének az emberiségnek azzal szolgálnak, hogy Isten ember-

szerető akaratát képviselik. Mivel Isten igéje nem hallgat az emberi
együttélés dolgairól, azért az egyháznak a hit szabályai szerint kell taní-
tania és 'tanácsot adnia. Álláspontját pedig magatartásával kell odaélnie
az emberiség elé.

Keresztyeni emberszeretetünk konkrét mai feladatai oda visznek min-
ket azok sorába, akik a világ békéjéért igazi felelősséget éreznek. Az egy-
ház szolidáris - világnézeti különbségre való tekintet nélkül- mind-
azokkal, akik a béke ügyét előbbre viszik. A világ békéje olyan nagy ügy,
hogy annak érdekében háttérbe kell szorítani minden ideológiai ellen-
tétet és felszabadult szívvel kell együtt dolgozni azokkal, akik meg akar-
ják menteni a világot egy végzetes katasztrófától.

Ezekből a megfontolásokból táplálkozik egyházunknak az a célkitűzése,
amely a címünkben is tükröződött: "együtt a békéért kűzdők kel!":

Együtt a békemozgalommal

A háború egyetemes Veszéllyel fenyegeti az emberiséget, természetes,
hogy egyetemes a küzdelem is ellene. Ma minden világnézeti, faji, társa-
dalmi problémán túl a háború és béke kérdése az emberiség egyetemes
problémája. Urához válna hűtlenné az egyház, ha a békéért f'olytatott
küzdelrnen nem váUalná, nem tenné szívügyévé, s nem ,szentelne kellő
figyelmet és energiát erre. A nemzetközi békemozgalomnak elévülhetet-
len szerepe van abban, hogy ráébresztette az embereket az atomfegyver
tömegpusztító veszélyére, és már a rnozgalom első évében a stockholrni
aláírásgyűjtéssel felrázta az emberiség lelkiismeretét. A világbéke-moz-
galom fontos közvéleményformáló erővé .Jált, amely nagyban hozzájárult
a koreai 'és a vietnami háború befejezéséhez, a libanoni és a jordániai
intervenciós csapatok kívonásához, majd valóban világméretű tömegmoz-
galornmá tette a nukleáris robbantási klsór lctek megszüntetésének, az'
atomfegyyerek eltiltás ának és az általános leszerelésnek a követelését.
A békemozgalom a népek barátságának, a nemzetközi együttműködésnek
új lehetőségeket és távlatokat nyújtott, megismertette egymással a közeli
és távoli népeket, azok életét, kultúráját, társadalmi harcait, és ezzel
máris sokat tett a békés egymás mellett élés gyakorlatának kirnunká-
lásáért.

A békemozgalom nagy eredménye az a tény, hogy még egy évtizeddel
ezelőtt is egyes korrnányf'érfiak még nyugodtan emlegethettek a háborút,
a népeket fenyegethették az erőszakpolitikával. Ma már minden korrnány-
zat kénytelen mind a saját népe előtt, mind a nemzetközi diplomáciában
"a békére hivatkozni.

A békemozgalomnak ebben a sikerében benne van a mi munkánk is.
A magyarországi békeharcosok kezdettől fogva, Wroclawtól és Párizstól
kezdve miridvégig nemcsak jelen voltak, de tevékenyen, gyakran kezde-
ményezően vettek részt a nemzetközi munkában. Evangélikus egyházunk
képviselői pedig valamennyi kiemelkedő békekongresszuson jelen' voltak
és részt vettek a munkában. Ez. azt jelenti, hogy egyházunk is kivette
a részét minden nép nemzeti békemozgalrnának és ezen belül minden
békevágyó ember komoly és tiszteletreméltó feladatának megtisztelő
munkájából.
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Együtt a Prágai Keresztyén Békekonferenciával

Az emberiség jövőjéért felelősséget érző egyházak és egyes keresztyének
egyre inkább szükségét érzik annak, hogy erejüket egyesítve álljanak ki
a béke ügyéért. A csehszlovákiai evangéliumi egyházak ökumenikus ta-
riácsától származott az alapgondolat. 1957. dec. 3-5.' napjain Modrában
tartott keresztyén békekonferencián határoztak el, hogya háború és béke
kérdésének a megtárgyalására és minden jó szándék mozgósítására egy-
házi világgyűlést kell előkészíteni, hogy egymás hitén épülve megkeressük
és megtaláljuk a fenyegetett világhelyzetben egymás kezét és szívét és az
abból kivezető utat - az egész emberiség javára.

A tervezett világgyűlést számos konferencián készítették elő, amelyek
közül kettőt hazánkban is tartottak. Az egyrket 1958. novemberben Deb-
recenben, a másikat 1960. áprilisban, szintén Debrecenben.

A második világháború óta először fordult elő, hogy a tömegpusztító
fegyverek előállítása,. a velük való kísérletezések és esetleges alkalmazá-
suk kérdésében egyes egyházak és személyek, evangélikusok és reformá-
tusok, ortodox keresztyének és baptisták, egyházi vezető férfiak és teoló-
giai tudósok, keletről és nyugatról külön konferenciát tartottak.

Ezeken a konferenciákon a világ keresztyén gyülekezeteihez, az egyházi
világszervezetekhez, valamint a nagyhatalmak korrnányai hoz intéztek üze-
netet. Ezekben az üzenetekben testvéri egyetértésben kimondták, hogy
bármiféle tömegpusztító fegyvernek nemcsak az alkalmazását, hanem
már-az előállítását és kipróbálását is Krisztus evangéliuma alapján elíté-
lik és elvetik. Kimondták, hogy "minden játék az atomháború gondolatá-
val és az ilyen háború előkészítése lázadás Isten ellen és vétkezés az em-
berek ellen, akikért Jézus Krisztus meghalt és feltámadott".

A Prágai Keresztyén Békekonferencia azonban nem elégedett meg en-
nek a teológiai tételnek a megfogalmazásával. Konkrét és világos eligazí-
tást ad azokra a tettekre vonatkozólag is, amelyek a mai világhelyzetben
szükségesek. Ezek a célkitűzések a következők: a népek békés egymás
mellett élése, a bizalmatlanság és kétszínűség légkörének megszüntetése,
egymás megértése és tiszteletben tartása, a békesség evangéliumának hir-
detése és élése az egyházban és a világban. "Annak a halálos veszélynek
a láttára, amely az emberiséget fenyegeti, tegyünk meg mindent s erre
kérjük kormányainkat is, hogy a feszültség megszüntetése érdekében léte-
süljön atommentes övezet, az atomkísérleteket szüntessék be, a tömeg-
pusztító eszközöket ítéljék el és semmisítsék meg."

Együtt a hidegháború ellen

A Prágai Keresztyén Békekonferencia kimondotta, hogya hidegháború
nemcsak politikai, hanem teológiai probléma is. Az egyházak nem hagy-
hatják figyelmen kívül azt a tényt, hogy évek óta mérgezi a hidegháború
a népek egymáshoz való viszonyát. Amit a keresztyének hitvallás szerűen
a véres háborúról elmondanak, az általában a hidegháborúra is vonatko-
zik. Isten és emberek előtt roppant felelősség terheli azokat, akik a-hideg-

.háborút kiagyaltak és végrehajtják. A hidegháborúnak is az a lényege,
hogy erőszakos eszközökkel kényszerítse akaratát az ellenfélre. A nem-
zetek békés együttélésének meghiúsítása, a nemzetközi' kérdések tárgya-
lások útján való megoldásának megtorpedózása, a véres háború szándékát
takarja. Ezért a hidegháború kérdését az atomháborúra vonatkozó teoló-
giai szempontok és eredmények alapján kell az egyházaknak elítélníük.
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A hidegháború is merénylet az emberiség jövendője ellen. Aki az atom-
háború szakadékának szélén akarja táncoltatni a világot, az bűnös a: tö-
meggyilkosság előkészítésében és tervezésében. Az igazság nevében kell
felemelnie szavát az egyháznak a hidegháború propaganda-apparátusa
ellen, amely eltakarja a népek békevágyat, meghamisít ja a népek igazi
szándékait, félremagyarázza a felemelkedés útján levő népek erőfeszí-
téseit, ugyanakkor ködösíti az atomfegyverkezés és a kísérleti robbaritások
roppant veszélyeit. Jézus Krisztus egyházába is betört a hidegháború
szele. A békéltetés szolgálatára hivatott egyházak maguk is a meghason-
lás, a viszálykodás eszközeivé válnak azok kezében, akik a hidegháborút
előbb-utóbb forró háborúvá szeretnék változtatni.

A hidegháborús propaganda szolgálatában áll ~inden hazugság, amely
azt hirdeti, .hogy a szocialista államokban a keresztyénséget ki akarják
irtani. A szocialista államokban élő egyházak az igazsághoz híven tesz-
nek bizonyságot arról, hogy létüket semmi sem fenyegeti, sőt életük a
belső megújhodás jeleit mutatja.
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Együtt a Hi1'osimát gyászolókkal

A Prágai Keresztyén Békekonferencia eddigi munkássága során úgy
látta, hogy az' egyháznak a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatban sajá-
tos feladata, sajátos mondanivalója van: rá kell mutatnia, hogy az atom-
bomba nemcsak esztelen dolog, nemkcsak merénylet mindenféle erkölcsi
szempontból, hanem - bűn; nem világnézeti, hanem szigorúan bibliai
es reformátori értelemben vett aktív hitetlenség, az Apostoli Hitvallás
mindhárom ágazatának gyakorlati tagadása. Az első ledobott atombomba
áldozatául esett városnak, Hirosimának sorsa is új megvilágításba került
ezzel. Hirosima az emberi bűn következményének éppen olyan égbekiáltó
példája, mint amilyen Mauthausen, Auschwitz, Lidice, a varsói gettó, a
koncentrációs táborok és a nácizmus valamennyi halálgyára volt.

Majdnem háromszázezer japán halála olyan döbbenetes erejű tény,
amelyre különösen a keresztyéneknek kell felfigyelníük, akiknek felada-
tuk, hogy az élet igéjéről tegyenek bizonyságot. A szakemberek egybe-

.hangzó véleménye szerint a tömegpusztító fegyverek használata ma belát-
hatatlan .következménnyel járna az egész emberiség jövőjére nézve. Az
egész emberiség élete forog kockán. Mindenki, aki ebben az ügyben közö-
nyösvagy nemtörődöm, bűnrészessé válik Hirosima még sokkal nagyobb
arányú megismétlésében.

A Prágai Keresztyén Békekonferencia a Hircsima-nap megünneplésével
kapcsolatban kiadott felhívásának zárónyilatkozata így hangzik: "Felhí-
vással fordulunk mindenkihez, a közelvalókhoz és a távollevőkhöz. A Hi-
rosima ellen elkövetett atomtámadás fogjon össze mindnyájunkat, hogy
közös imádságban megvalljuk felelősségünket azért a rettenetes ese-
ményért. Mindnyájan bűnösek vagyunk abban, hogy az ember fél az em-
bertől, hogy az ember gyűlöli az embert, s az ember gyilkolja az embert,
Megvalljuk azt a kötelességünket, hogy Isten ígéretei értelmében mindent
megtegyünk. az atomenergia ne legyen az emberiség gyilkosává és zsar-
nokává, hanem szolgálja és segítse az emberiséget békességben."

"Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy
látunk: azért a ti bűnötök megmarad" (János 9,.41).



Együtt az emberiség békés kerszaka [elé

Nem lehet ma már ezen a világon egyházi életet élni anélkül, hogy va-
lamiképpen ne tennének az egyház emberi bizonyságot békeakaratukróL
Az egyházi világszervezetek éppen úgy, mint a római pápa, évről-évre
foglalkoznak a béke problémáival. 1957 és 1958. folyamán a 18 nyugat-
német atomtudós kiállása, Barth Károly rövid, de világos szavú nyilat-
kozata, Schweitzer Albert rádióelőadásai, a németországi evangéliumi
egyházban kirobbant atomvita és ezzel kapcsolatban a Hitvalló Egyház
testvértanácsainak beadványa a Berlin-Spandau-i zsinaton mind nyilván-
valóbbá tették, hogy a keresztyén egyházat' a mi időnkben Isten az atom-
kérdéssel kapcsolatban vallástételre szorongatja. Kloppenburg egyházfő-
tanácsos kezdeményezésére létrejöttek az ún. Puidoux-i konferenciák
(ejtsd: Püidu). A svájci Puidouxban jött létre az első teológiai békekon-
ferencia, 1955-ben, amelyet nyugat-németországi, -dániai, majd 1960. nya-
rán párizsi teológiai békekonferencia követett. Ezeken elsősorban nyugati,
de keleti egyházi vezetők és teológiai tanárok is részt vettek.

Ezek és még sok más jelenség is igazolja azt a tényt, hogy akik a ke-
resztyénség mai feladatát helyesen látják, azok hitet tesznek az atom-
fegyverkezés ellen, a teljes leszerelés mellett, megvallják keresztyén meg-
győződésüket Isten és a világ színe előtt, azt akarják, hogya keresztyén-
ség a béke világkerszaka építésének egységes táborává legyen.

Hiszen ma már mindenki előtt világos, hogy az- emberiség és benne a
keresztyénség is új világkorszakba, mégpedig a béke világkorszakába lé-
pett. Ha a világ minden jóakaratú embere összefog, megvalósítható és
megszilárdítható a béke világkerszaka. Ennek az elérésére kell mozgósíta-
nunk minden keresztyén egyházat, lelkészt, gyülekezetet és egyház-
tagot is!

Igy valósul meg a címben adott célkitűzés: együtt a békéért küzdőkkeL
Dr. Ottlyk Ernő

Japán diáklányoK hidrogénbomba. ellenes tünt.etése.

45



ECjYOTT A SAJTOBAN
AZ EMBERÉRT

Elöljáróban hadd jegyezzük meg, hogy mondanivalóinkban a sajtó szé-
les körén belül az egy há z isa j t ó-ra szorítkozunk. Az egyházi sajtó-
ban pedig elsősorban az egyházi újságokra és folyóiratokra, természetesen
.azzal az igénnyel, hogy az újságoken és folyóiratokon túl minden más
- de kiváltképpen minden más egyházi - sajtónak az ad létjogosultsá-
got, hogy az ember javát -szolgálja.

L Az ember javát szolgálja!
Ez a megállapítás a címben adott témát tekintve: igénybejelentés és

megállapítás. Bejelentése annak az igénynek, hogya sajtó semmi mást
nem tarthat szem előtt, mint az ember javát!

"A sajtó nagyhatalom" - tartja egy régi megállapítás. Az a sajto azon-
ban, me ly erre a kétes értékű címre tart számot, nem az ember javát szol-
.gálja, hanem csak az emberek egy kisebb vagy nagyobb csoportjának (egye-
sek, társaságok vagy akár egész országok, sőt tömbök is lehetnek ezek)
-é r d eke it kiszolgálja. Különbség van az ember (azaz minden ember,

, .az egész emberiség java és az emberek egy csoportjának érdeke között, és
különbség van a szolgálat és kíszolgálás között í). Az igazi sajtó, termé-
szetesen az igazi egyházi sajtó is, nem hatalmi igényeket támaszt, hatalmi
-érdekelcet szolgál jki, nem uralkodni akar, hanem szolgální. Szolgálni az
egész emberiség javát.

2. Az egyházi sajtó szolgálata az egyház szolgálata a világban. Egyhá-
zunk szolgálata: az evangélium hirdetése minden teremtésnek, mert az az
Isten akarata, hogy mindenek üdvösségre jussanak. Az egyházi sajtó szol-
galata az egyház eme szolgálatának segítése a nyomtatott betű eszközei-
vel. Az egyház egész szolgálata - és ez magába öleli 'sajtószolgúlatát is -
.ígéhezv az Isten igéjéhez kötött szolgálat. Szeretriém hangsúlyozni, hogy
nem egyes igehelyekhez, hanem a teljes igéhez kötött szolgálat. Elvéti
feladatát az az egyházi sajto, mely nem ezt tartja munkálkodása alap-
jának és az ige helyett valami vagy valaki máshoz alkalmazkodik, vagy
nem Istennek a teljes Szentírásban közölt szándékára, vagy nem az ott
közölt teljes szándékára figyel. De hamis igényeket támaszt az egyházi
sajtóval szemben az az egyháztag, presbiter, gyülekezet is, amely Isten
.igéjén kívül vagy mellett egyéb szempontok szerint méri le vagy bírálja
az egyházi sajtót.

A teljes Szentírás tanusága szerínt .
a) Isten az ember tel jes, e g ész javát' akarja. "Isten azt akarja,

hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson". Az
üdvösségre azonban a földi életen át vezet az út. Súlyosan vétkezik az
-egyházi sajtó éppen olvasói üdvössége ellen, ha' ezt nem tudatosítja, ha
üdvösségről beszélve elhallgatja, hogy az üdvösség megnyerésének vagy
eljátszásának soha vissza riem térő alkalma 'ez egyszeri emberi élet, helye
a világ, melyben Isten az embert a másik errfber javának szelgálatára ál-
lította, rnódja a másik ember, az egész em1béli;tfavárútk szolgálata azzal a
.szeretettel és indulattal, amely volt földi életében a-rm Urunkban, Jézus
Krisztusban. s amellyel Isten szereti a világot és az embert. Hangsúlyozni
kell: az embert, az, egész embert testestül-lelkestül, .s nem valami olyan
embert, amilyen nincs is "a csak lelki"-embert, a lelket, test, gondolat,
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kenyér, munka, otthon, haza, világ nélkül. Hiszen még az üdvösség sem a
",lélek" üdvösséget, hanem az ember üdvösséget, a feltámadás sem a lélek
feltámadását, (pláne halhatatlanságát), hanem a test - az ember feltá-
madását jelenti. .

b) Istenszeretet és emberszeretet. Aki azt mondja, szereti Istent, de gyű-
löli a maga atyjafiát (a másik embert), hazug az! Emberszeretet nélkül nem
Istenben, hanem valamilyen fantomban, vagy bálványban hiszünk. A tel-
jes Szentírás Isten ember iránti szeretetéről beszél. Az egyház, az egyházi
sajtó is arra való, hogy ezt tegye közhírré. Isten szerétetének volt és van
bizonyítéka: Jézus Krisztus, Jézus Krísztus szolgáló élete. Az egyház sze-
retetének is kell legyen bizonyítéka: az egyház egész embert szolgáló
élete - nem utolsó sorban az egyház sajtója útján. Isten szeretete nem
elv, nem tétel, hanem tény, élet, történés, esemény. Az egyház, a bit sem
elv, tétel - amit szembeállítok más elvekkel, hanem élés, történés, ese-
mény. Isten akaratának élése, történése, eseménye nem a világ ellen, nem
az ember ellen, hanem a világ javáért, az ember javáért. Az egyházi sajtó
ugyanígy nem a világ és az ember, az ember e világi életének "elbagatelli-
zálására", vagy más elvek ellenérvelésére való, hanem együttszolgálatra.
Ellenérvelésre az egyházi sajtóban akkor van szükség, és akkor szükség
van, amikor az egyházi sajtó rosszul képviseli vagy megcsonkít ja Istennek
az ember és a világ iránti szándékát, vagy Istenről, teremtésről, megval-
tásról, megszentelésről úgy akar tudni, hogy ugyanakkor nem akar tudni
az Isten által teremtett világról, az Isten által teremtett emberről és an-
nak sorskérdéseiről, arról a szeretetben szolgáló, az ember javát munkáló
elkötelezésről, mely nélkül nincs, és nem is lehet hívő, megszentelt' ke-
resztyén élet.

c) Újra és újra visszatérő igény: az egyházi sajtó ne foglalkozzék az em-
beriség égető nagy kérdéseivel (szokványos kifejezéssel: politikával), hanem
az evangéliumot hirdesse. Ez az igény vagy alapvető tudatlanságból, vagy
tudatos hamisságból nőtt ki. .

Alapvetőnek ezt a tudatlanságot azért kell mondani, mert nem tud,
v.agy nem akar tudni nemcsak az emberszeretetről, de még Istennek ar-
ról a szeretetéről sem, mely Krisztusban úgy öltött testet, hogy lehajolt
az élet elesettjeihez, kenyeret adott az éhezőnek, gyógyította a testi-lelki
bajban szenvedőt, letörölte a könnyet, szembeszállt a halállal, a Jeruzsá-
lem-Jerikó-i országúton felebarátként bízta gondjaira a megtépázott, ki-
fosztott embert, még akkor is, ha idegen, ha más vallású, ha más fajhoz
tartozik is. És amikor Jézus ezt tette, nem "politizált", nem is polí tizá-
Iásra, hanem ebben' a világban való szolgálatra tanított. Bizony ez eset-
ben, míkor "alapvető tudatlanságból" óvják az egyházi sajtót, elsősorban
is teológiai tisztázatlanságról van szó. Bizonyos, hogy az az egyházi saitó,
amelyik ma foglalkozik az emberiség földi élete boldogulásának kérdései-
vel, elnyomott, gyarmati vagy félgyarmati népek oldalára áll, igenli és
műveli a maga módján és eszközeivel a kultúrát, népét, vagy az emberi-
séget a mezőgazdaságban is az önző "én" helyett a "Miatyánk" szelle-
mének sokkal inkább megfelelő "mi" vállalás ára és becsületes élésére ta-
nítgatja, amelyik felemeli szavát az emberiséget fenyegető borzalmas
atomháborúnak még a lehetősége ellen is és kimondja, hogy a háború
bűn Isten, és vétkezés a felebarát ellen - ezt nem politikai ambícióból,
hanem alapos teológiai tisztázottság alapján teszi. Engedelmesen hall-
gatva és engedelmesen élve, cselekedve Istennek az egész Szentírásban
kifejezett jószándékát az ember javáért.
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Ne politizáljatok, hanem evangéliumot hirdessetek! Ez az igény tuda-
tos hamisság igénye is! Tudatos hamísságé, mert ilyenkor éppen nem
evangéliumi igénnyel, hanem nagyon is politikai igénnyel van dolgunk!
Két jelensége van ennek a kétségtelenül politikai magatartásnak. Az
egyik: az üdvösség, bűnbocsánat, megtéres "lelki síkjára" való visszavo-
nulás. A "kijelölt" bibliájú, "áldott igék" kegyeseinél mutatkozik. Nem
akarják tudomásul venni, hogy a próféták, Jézus maga, az apostolok - a
tel jes - Szentírás tanusága szerint - nagyon is koruk gyermekei vol-
tak, koruk emberi problémáit telibetaláló mondanivalóval és azzal a sum-
mázással, hogy jócselekedetek nélkül a hit megholt önmagában. A másik:
a "nem polí tizální" jelszót hangoztatók maguk, közismert politizálók. Az
egyházi sajtó egész szelgálatat saját politikai vágyódásuknak szemüvegéri
át nézik. Örülnének olyan sajtónak, amely az ő politikai nézeteiket valló
politika szócsöve volna. Itt tehát erről van szó: az emberiség kérdéseit fel-
vető, abban állást foglaló, abban állást foglalni segítő egyházi sajtó Isten
igéjének ablakán át tekint az élet kis és égetően nagy (politikai) kérdé-
seire, magatartása tehát evangéliumi. Az ez ellen tiltakozók, az ezt kifo-
gásolók a reakciós politika ablakán át tekintenek az egyházi sajtó ember
javáért fáradozó evangéliumi szolgálatára, magatartásuk tehát politikai.
Ha az ilyen olvasók megértését vállalná az egyházi sajtó, akkor a reak-
ciós, de egyházi mezbe búvó politika cinkosává válnék. Nem az ember, az
emberiség javát szolgálná Isten akaratára figyelve, hanem egyesek, pénz-
ügyi vagy politikai csoportok érdekeit szolgálná ki nagyon is egyértelmű
igények szerint.

Legyünk hálásak Istennek, hogy a szocializmust építő országokban az
egyház vezetői, a lelkészek túlnyomó többsége, a sajtó munkásai, de a hí-
vek legszélesebb tábora is felismerte az egyház, az egyházi sajtó sajátos
szolgálatát, tisztázta, vagy egyre jobban tisztázza az államhoz, a néphez,
az emberiséghez, a világhoz való viszonyát, egyre jobban felismeri fel-
adatát a nép alkotó munkájában való részvétel keresztyén elkötelezésé-
ben, s egyre inkább egyértelművé lesz a falu problémáinak jó megolda-
sában, a népek békességéért való törekvésben, az atomfegyver-kísérletek,
az atomháború veszedelmét rejtő hidegháború, a kémkedés és minden ag-
resszió elleni tiltakozásban. Ma még határozottabban valljuk azt a nyi-
latkozatot, melyet Országos Sajtóértekezletünk 1958-ban vallott:

"Sajtószolgálatunkat Urunkban, a Jézus Krisztusban való bizakodó re-
ménységgel, örvendezve és megtapasztalt kegyelméért való hálaadással
akarjuk végezni. Azt akarjuk, hogy ez a lélek sugározzék minden írá-
sunkból."

Azt akarjuk, hogy Isten az egyházi sajtót is használja fel: szolgáljon
töretlenül, ingadozás nélkül az ember igaz javáért, boldog, szép, kitelje-
sedő földi életéért és az ezt megkoronázó üdvösségeért.
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líRÓNII{j\
Egyházaink képviselői az Egyhá-
zak Világtanácsa Központi Bizott-
ságának Rhodosban tartott ülésén

Az Egyházak Világtanácsa 1948-
ban alakult meg Amsterdamban.
Hat évenként világgyűlést tart, a
közbeeső időben az évenként ülé-
sező Központi Bizottság intézi az
ügyeket. Rhodosban tartották meg
a Központi Bizottság 1959. évi ülé-
sét augusztus 19-28-ig. A magyar-
országi evangélikus és református
egyházat Káldy Zoltán püspök,
Bartha Tibor püspök és Muraközy
Gyula, az Ökumenikus Tanács fő-
titkára képviselték. Az ülésen be-
nyomást keltő volt Káldy Zoltán
püspök felszólalása a nemzetközi
kérdések és Kína vitájában. "Az
egyházaknak ma egyik legfonto-
sabb feladata az, hogy tudjanak
hidak lenni a különböző társadal-
mi, gazdasági és politikai rendben
élő országok között... az egyhá-
zaknak és az Egyházak Világtaná-
csánaknagyon kell vigyázni ok ar-
ra, hogya legkisebb mértékben se
legyenek a hidegháború eszközei-
vé." Bartha Tibor püspök felszó-
lalásában a vallásszabadság kérdé-
sével foglalkozott. "Rendkívül je-
lentős - mondotta -, hogy Isten
igéjének alapján tisztázzuk: mi az
a hivatás és szolgálat, mely hiva-
tás és szolgálat számára Krisztus
egyháza a világtól szabadságot igé-
nyel. Tragikus lenne, ha a szolgá-
latra való szabadság helyett Krisz-
tus egyháza olyan célokért, jogo-
kért küzdene, amelyeket Krisztus
nem igazol." .

4 Evangélikus naptár

Uj világ Kínában - Rhodos -
Pathmos - Athén

Káldy Zoltán püspök tollából
fenti címeken cikksorozatot közölt.
egyházi hetilapunk, az E,vangéli-
kus Élet. Az éredekes beszámolók,
alapján színes és gazdag képet raj-
zolt a nagy ázsiai ország - és ben-
ne az egyházak - új életél'ől, a

'magyal' delegáció munkájáról és
szolgálatairól Kí.nában és az égei-
tengeri Rhodosban.

Hirosima-nap gyülekezeteinkben
A Prágai Keresztyén Békekonfe-

rencia felhívásának megfelelően
gyülekezeteinkben országszerte
bűnbánati és könyörgő istentiszte-
leteket tartottak augusztus s-én.
Ez alkalommal először szólaItatta
meg Isten igéje egyetemlegesen a
keresztyének lelkiismeretét bűn-
bánatra és a világ békességért fá-
radozásra az első atombomba ledo-
bása, 1945. augusztus 6-a óta. Egy-
házi hetilapunk hónapokon át ké-
szítgette és közös püspöki körlevél
hívta gyülekezeteinket bűnbánatra
és a békéért való könyörgésre.
"Könyörögjünk, hogy a keresztyé-
nek szerte a világon járjanak elől
a békéért való munkálkodásban és
az egyházak sehol a világon ne le-
gyenek a hidegháború eszközeivé,
sőt inkább legyenek a mi Istenünk
békét munkáló akaratának áldott
eszközeivé" - kéri többek 'között·
a közös püspöki körlevél.
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Az Országos Béketanács evan-
gélikus és református egyházi

békebizottságainak együttes ülése
A két protestáns egyház békebi-

zottsága augusztus 2l-én a refor-
mátus teológiai akadémia díszt er-
mében együttes ülésén kérést ter-
jesztett az Országos Béketanács-
hoz: a megyei béke bizottságok ren-
dezzenek szeptembertől májusig
minden megyében olyan békegyű-
lést, melyen a lelkészek szakkép-
zett előadók szolgálatával tájékoz-
tatást kapnának a nemzetközi hely-
zetről, a békemozgalom feladatai-
ról, s általában jövőnk építésének
minden aktuális kérdéséről. A béke
munkálása "engedelmeskedés az
Isten, akaratának" - állapítja meg
a gyűlés.

Az együttes egyházi békegyűlés
kérése alapján a Hazafias Népfront
budapesti és megyei bizottságainak
rendezésében öt előadás hangzott
el lelkészeink ttíjékoztatására: 1.
"A nemzetközi helyzet időszerű
kérdései", 2. "Belpolitikai helyze-
tünk, a második ötéves terv irány-
elvei", 3. "A haladó erők előretö-
rése a II. világháború után", 4. "A
Függetlenségi Front harca a fasiz-
mus ellen; a Hazafias Népfront
szerepe", 5. "Az állam és egyház
viszonya hazánkban".

Finnországban

töltött egy hónapot Koren Emil es-
peres, püspökhelyettes. Hazatérve
az Evangélikus Életben és gyűleke-
zetekben tartott előadásokon szá-
molt be tapasztalatairól.

Lelkésziktatások
a budapesti gyülekezetekben

Szeptember hatodikán iktatták
lelkészi hivatalába Öbudán Fülöp
Dezsőt szeptember 20-nn pedig két
lelkés;t is iktattak: Budahegyvi-
áéken. Zoltai Gyulát, Ferencváros-
ban Rédey Pált., A zuglói egyház-
községben október lB-án volt a
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meghívott lelkész, Boros Károly,
október 25-én pedig a csepe li lel-
kész, Mezősi György beiktatása.

Olt Karoly az Állami
Egyházügyi Hivatal elnöke

szeptember 17-én, a református
egyházmegyék közös lelkészi érte-
kezletén ismertette a kormány ál-
láspontját az egyházügyi és egy-
házpolitikai kérdésekben,

Tanévnyitás
a Teológiai Akadémián

Szeptember 15-én az egyetemes
székház Üllői úti imatermében tar-
totta a Teológiai Akadémia tanév-
nyitó istentiszteletét Káldy Zoltán
püspök igehirdetésével. Ez alka-
lommal iktatta be Káldy Zoltán
püspök dr. Ottlyk Ernő és Groó
Gyula, az Egyetemes Közgyűlés ál-
tal megválasztott proiesszorokat.
Dr. Ottlyk Ernő:' "Egyháztörténel-
mi tapasztalatunk következmé-
nyei", Groó Gyula: "A prédikáció
textus és gyülekezet között" címen
tartotta meg székfoglalóját.

A Kínai 'Népköztársaság
és a Német Demokratikus

Köztársaság
tíz évéről emlékezett meg az
Evangélikus Élet október ll-én.
Az utóbbi időkben mindkét ország
egyházaival nemcsak a hivatalos,
de személyes és baráti kapcsola-
taink is elmélyültek.

Egyházunk Patens elleni küzdelme
századik évfordulójáról emlékez-
tünk meg egyházi hetilapunkban.
,,1859-ben jó szelgálatot tettek egy-
házunknak és hazánknak mínd-
azok, akik részt vettek a császári
önkény által felszított veszedelem
elhárításában" .

Bibliavasárnapot
tartottak gyülekezeteink egyházunk
hagyományossá vált rendje szerint



a reformáció ünnepét megelőző va-
sárnapon, október 25-én.

Reformáció ünnepét
nemcsak gyülekezeteinkben ünne-
peltük külön-külön, hanem, mint
az előző években, közös ökume-
nikus r.eformációi megemlékezése-
ken is. Budapesten a Magyarorszá-
gi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
rendezésében a Kálvin téri temp-
lomban volt ez idén a közös refor-
mációi emlékünnepély.

A Prágai Keresztyén
Békekonferencia

a reformáció '/l,apjaiban, október
12-23-ig az állandó munka bizott-
ságban, felmérte az eddig megtett
utat és megszabta a legközelebbi
tennivalókat. A folytalólagos bi-
zottság november 2-4. napjaiban
Varsóban a harmadik konferencia
előkészítésével foglalkozott. Az ál-
landó bizottság munkájában egy-
házunkat Káldy Zoltán püspök
képviselte.

A Prágai Keresztyén Békekon-
ferencia titkárságának ideiglenes
ügyvezetőjévé Jaroslav Ondra lel-
készt választották meg.

Dr. Andrej Wantula
lengyel evangélikus püspököt no-
vember l-én iktatták püspöki tisz-
tébe Varsóban. Az ünnepségen
megjelent, és egyházunk áldáskí-
vánását tolmácsolta Káldy Zoltán
püspök.

Dr. Hanfried Krüger
egyházfőtanácsos. a német evangé-
likus egyház külügyí hivatalának
titkára, az Ökumenische Rund-
schau szerkesztője november 16-án
kéthetes tartózkodásra egyházunk
vendégeként Frankfurt am Main-
ből (Nyugat-Németország) Magyar-
országba érkezett. Előadást tartott
a Teológiai Akadémián, megláto-
gatta egyházunk intézményeit,
több gyülekezetét. Tapasztalatairól
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és benyomásairól beszámolt a Düs-
seldorfban megjelenő "Kirche in
der Welt" című folyóirat hasáb-
jain. Beszámolójából részleteket
anakidején az Evangélikus Élet is
közölt. \

Teológiai konferenciát

rendezett a "Lelkipásztor" című
szakfolyóiratunk szerkesztősége
november 18-23-ig a Teológiai
Akadémián. Egyházunk alapt'ető
kérdéseivel foglalkozó kenjeren-
cián részt vettek a "Lelkipásztor"
belső munkatársai, valamennyi es-
peres és minden egyházmegyéből
egy-egy lelkész. A konferencia té-
mái voltak; "Isten igéje és az egy-
ház" (Groó Gyula), "A világ és a
társadalom evangélikus értelmezé-
se" (Ottlyk Ernő dr.), "Tájékoztató
a belpolitikai helyzetről és az öt-
éves terv célkitűzéseiről" (Dr. Ku-
bik István), "Hogyan legyünk evan-
gélikus egyház a szocializmtLs-
ban?" (Dr. Pálfy Miklós), "Mai egy-
házi magatartásunk körvonalai"
(Káldy Zoltán).

A Gyülekezeti Segély
egyházmegyei előadóinak országos
értekezletén, december B-án Koren
Emil, a Gyülekezeti Segély orszá-
gos lelkészvezetője beszámolt az
elmúlt évi munkáról. Országosan
több mint 300 000 forint folyt be,
amelyet három fokozaton: egyház-
megyei, egyházkerületi és egyete-
mes fokozaton osztottak szét a rá-
szoruló gyülekezetek támogatására.

Magyar javaslatot

fogadtak el Loccumban, az euró-
pai egyházak konferenciájának elő-
készítő bizottságában (november
10-11). Elfogadták a magyar és
lengyel ökumenikus tanácsoknak
még Rhodosban, egy európai dele-
gátusokból álló értekezlet elé ter-
jesztett javaslatát, hogy a legköze-
lebbi konferencia (Nyborg, 1960.

51



október 2-6) témái legyenek: Az
egyházak szolgálata tagjaiért, Az
egyházak szolgálata a világért, Az
egyházak szolgálata a többi egy-
házért.

Egyetemes Tanácsülés

December 17-én Mihályfy Ernő
dr. egyetemes felügyelő nyitotta
meg az egyetemes tanácsülést. A
tanácsülés megtárgyalta és elfogad-
ta az 1960. évi költségvetést, mely-
nek adataiból, de a tanácsülés va-
lamennyi témájáb'ól is az az örven-
detes tény hatott meggyőzően,
hogy egyházunk az utóbbi évek
rázkódtatásai, belső nehézségei
után megtalálta a maga helyes út-
ját; bizakodással tervezheti és
építheti életét. A tanácsülés köz-
pontjában Káldy Zoltán püspöknek
egyházunk egész életére, Intézmé-
nyeire, munkájára,. külföldi kap-
csolataira, és jövőbeli terveire rá-
világító tájékoztatója és az azt kö-
vető termékeny eszmecsere állott.

Karácsonyi üzen etet

küldött Káldy Zoltán püspök a
Magyal' Rádión keresztül a külföl-
dön élő evangélikusoknak és a kiil-
földön élő magyar evangélikusok-
nak. " ... azt az emberi életet, ame-
lyet Jézus Krisztus is az els~ ka-
rácsonykor magára vett, nekünk
keresztyéneknek a nem keresz-
tyénekkel együtt, erőnk tel-
jes latbavetésével védelmeznünk
kell. Ezért tartozik a keresztyén
szeretetszolgálat körébe, a békéért,
a népek békés egymás mellett élé-
sért való munkálkodás és a hideg-
háború minden formája elleni küz-
delem. .. Ezért támogat juk a né-
pek életbevágó nagy érdekét: az
általános leszerelési:"

"J ézus Krisztus születése hídve-
rés volt Isten és az ember között,
ennek alapján Jézus Krisztús né-
pének segítenie kell hidat verm
ember és ember, nép és nép között.
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Fülembe cseng Babits Mihály
egyik versének két som:

'S kell, hogy az Úr áldja, védje,
Aki azt éneldi: BÉKE.'''

- mondja többek között Káldy Zol-
tán püspök karácsonyi üzenete.

Az Állami Egyházügyi Hivatal
elnökénél

jelentek meg az év fordulója al-
kalmából egyházunk vezetői. Olt
Károly, az Állami Egyházügyi Hi-
vatal elnöke visszatekintve az el-
múlt esztendőre, megállapította,
hogy az állam és az evangélikus
egyház között a viszony jól alakult.
Az új esztendőben is sikereket, jó
együttműködést és jó munkálko-
dást kívánt egyházunknak.

Egyházunk vezetői kifejezték
egyházunknak azt a készségét, hogy
igyekszik támogatni államunk jó
célkitűzéseinek megvalósitását és
abból a maga részét vállalni. Kí-
fejezték újévi jókívánsága.ikat az
AllamiEgyházügyi Hivatal elnöké-
nek és a forradalmi munkás-pa-
raszt kormánynak,

Új esztendő küszöbén
közös kÖl'levélben fordult a két egy-
házkerület püspöke a gyülekezetek
lelkészeihez és népéhez: .... "Bál"
Jézus népe elsősorban az evangé-
liummal tartozik a világnak, mégis
szolgálatába tartozik azoknak a
nagy ügyeknek a felkarolása és se-
gítése, amelyeknek a megoldásáért
a jóakaratú emberiség fáradozik ...
örüljünk annak, hogy Isten a bé-
két nemcsak a templomi szószé-
kekről munkálja, hanem a nemzet-
közi tárgyalóasztalok mellett is ...
Mindnyájunk kenyere és földmű-
velő testvéreink egyéni boldogulása
is azon fordul meg, hogy mennyire
tudják legyőzni az egyéni önzést,
s a közösségi munka készségében
megszilárdulva, mekkom összefogó
jóakarattal tudják· az összesség ja-
vát szolgálni. Isten ebben akar
minket megerősíteni és ennek örö-



meiben 1·észesíteni." A körlevél
végül a lelkészek és gyülekezetek
szamara Isten egymás iránti tevé-
keny jóakamtm felbuzdító békes-
ségének áldását kéri.

Külföldi egyházi vezetők
levélben és táviratban küldték el
újesztendő alkalmából jókívánsá-
galkat egyházunk vezetőinek és né-
pének. Talán soha nem kapott egy-
házunk ennyi újévi köszöntést. A
számtalan jókívánságból kiemeljük
Nyikolaj moszkvai metropolita,
Jan Chabada szlovákiai egyetemes
püspök, dr. Kiivit észt érsek, K. H.
Ting nankingí püspök, A. Wantula
lengyel püspök és a Németországi
Evangéliumi Egyház Külügyí Hi-
vatalának üdvözlő sorait.

Allamunk újabb gesztusa

örvendeztet te meg mindjárt az év
indulásakor egyházunkat. Az egyez-
mény értelmében az egyházunk-
nak nyújtott államsegély 1948-tól
kezdődően öt évenként 25 száza-
lékkal csökken. 1959. január 1-től
kezdve egyházunk már csak az ál-
lamsegély 50 százalékát kapná.
Kormányunk azonban rendkívüli
államsegélyt adott, hogy lelké-
szeink és intézményeink 1959-ben
is a teljes összegében kaphassák
meg a kongruát. Kormányunk, fi-
gyelembevéve az állam és egyhá-
zunk közötti viszony jó alakulását,
egyházunk kérésére 1960-ban is
hozzájárult rendkívüli államsegély
folyósításához az 1959. évivel azo-
nos mértékben.

Egyetemes imahét 1960

evi fő témája: "A helyi gyülekezet
egysége az egyetemes egyház egy-
ségében" volt. A Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsának
felhívására országszerte megtartot-
ták az egyetemes imahetet gyüle-
kezeteink, legtöbb helyen a többi
helyi gyülekezettel közös szelgála-

tokkal, vagy csereszolgálatokkal.
Budapest egy-egy központi jelen-
tőségű protestáns templomában
négy közös istentiszteletet tartot-
tak az Ökumenikus Tanács szerve-
zésében.

Káldy Zoltán püspök
és Esze Magdolna

január 16-án tartották esküvőjüket
a Deák téri templomban. Az eske-
tési szertartást Koren Emil espe-
res, püspökhelyettes végezte.

Vezető német békeharcosok -
köztük evangélikus lelkészek ellen
indítottak hajszát Nyugat .•Német-
országban 1959. november 10-én. A
düsseldorfi terrorper ellen tiltakozó
cikk jelent meg az Evangélikus Élet
január 31-i számában.

A Magyarországi Orthodox
Egyházat

10 évvel ezelőtt fogadta joghatósá-
ga alá Alexij moszkvai patriarcha.
A Magyar Orthodox Egyházra meg-
emlékező ünneplése alkalmából
testvéri szívvel kérte Isten áldását
egyházunk.

A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának

közgyűlése
január 29-én volt Budapesten. Dr.
Bartha Tibor elnöki megnyitója
számadást adott az eddigi és szám-
vetést végzett a soron következő
munkákról. A tanács tárgyalta az
egyes bizottságok jelentéseit.

Remete László
evangélikus lelkész

mártírhaláláról emlékezett meg he-
til apu nk február 14-i számában.
Remete Lászlót 15 éve gyilkolták
meg anémet fasiszták.

A zsolnai zsinat
350. évfordulójáról emlékeztünk
meg 1960-ban. A zsolnai zsinat je-
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lentős lépés volt egyházunk szer-
vezeti életének kialakításában.

Az állam Istentől vall
és a mi javunkra van

- mondotta D. dr. Vető Lajos püs-
pök a Dibelius püspök által felve-
tett kérdésben ("Obrigkeit?") a
Magyar Rádió németnyelvű adásá-
ban. "Csak loqikusan. végig kell
gondolni, mire irányul az olyan ál-

, lásfoglalás, mint Dibelius Ottóé: uj
vilÓ,gháborúra, mely ellen a keresz-
tyének is teljes meggyőződéssel és
teljes erővel kötelesek hadakozni."

Hazánk felszabadulása
tizenöt éves

évfordulóját ünnepelte egyházunk
március 17-én. Jelen voltak az AI-
lami Egyházügyi Hivatal képviselői,
egyházunk elnökségei, valamennyi
esperes és nagybudapesti lelkész.
Dr. Ottlyk Ernő igehirdetése után
dr. Mihályfy Ernő egyetemes fel-
ügyelő szólott a hűség és hála ün-
nepén arról, hogyan ünnepeljünk
méltó módon? Ünnepi beszédet D.
dr. Vető tajos püspök tartott: "Ho-
gyan is állunk a felszabadulással?"
címen. Az ünnepi alkalmon a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház
ünnepélyes nyilatkozatot tett, mely
e szavakkal végződik: "Aldjuk Is-
tent hazánk felszabadításáért, 15
esztendő eredményeiért. Aldjuk Is-
tent vezérlő és irányító szaváért és
egyházunk útjának megtalálá-
sáért."

Országos esperesi értekezlet

foglalkozott március 17 -én Káldy
Zoltán püspök előterjesztése alap-
ján azokkar-a feladatokkal és kér-
désekkel, melyek egyházunkban az
elkövetkező esztendőkben megol-
dásra várnak.

"Hidegháború"-teológiai bizottság
mint a Prágai Keresztyén Béke-
konferencia albizottsága március
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22-24. napjaiban Drezdában ülése-
zett. A munkaülésen magyar dele-
gáció is részt vett dr. Pálfy Miklós
teológiai tanár vezetésével. Dr.
Pálfy Miklós a Prágai Keresztyén
Békekonferencia teológiai bizottsá-
gának is elnöke.

Kántorvizsga Fóton

Március 19-én tartották meg a
XVI. alapfokú kántori tanfolyam
záróvízsgáját a fóti Mandák-inté-
zetben. A vizsgán Káldy Zoltán
püspök elnökölt.

Az Evangéliumi Baptista
Keresztyének Össz-tanácsa

húsvéti köszöntést küldött egyhá-
zunknak. "A feltámadott Krisztus
útját ezen a húsvéton a keresztyén
egyházak mindenfelé kísérjék a
béke megerősítésével személyes
életükben, a béke megerősítésével
.a családi életben, a béke megerő-
sítésével az egyházak életében és
az ő kiráLyságának megerősítésével
a szeretet és béke terén a földön
minden nemzetben" hangzik
többek között az üdvözlet szava.

A Német Demokratikus Köztársa-
ság Keresztyén Demokratikus

Uniójának vezetősége

hazánk felszabadulásának 15. év-
fordulója alkalmából levelet inté-
zett a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsában részt ve-
vő egyházakhoz. A,levél többek kö-
zött ezeket mondja: ••..• örülünk,
hogy népeink a békesség fennt ar-
tásáért és az új szocialista társa-
dalmi rend kialakításáért együtt
küzdöttek az elmúlt 15 év során és
egymással egyre mélyülő igaz ba-
rátságra jutottak. Csodáljuk az
Önök népének az újjáépítés ben el-
ért nagy sikereit, melyekben az
Önök egyházai és keresztyén iiivei
tekintélyes részt vállaltak.

Kezdettől fogva nagy érdeklődés-
sei kísértük az Önök egyházainak



útját, mert láttuk, hogy azok az új
társadalmi rendben az ember szol-
gálatára kaptak elhivatást. Egynek
érezzük magunkat Önökkel abban
a felismerésben, hogy az új társa-
dalmi rend a keresztyének számára
is tevékenységük új lehetőségeit
tárja fel."

Az Evangélikus Egyházegyetem
sajtötanacsa .

április 8-i ülésén megtárgyalta és
elfogadta a sajtótanács 1958. és
1959. évi zárszámadását és vagyon-
mérlegét, az Evangélikus Élet szer-
kesztő bizottságának tagjául meg-
választotta Harkányi -Lászlót, majd
folyó ügyeket tárgyalt.

Debrecenben ülésezett
április 20-22-e között a Prágai
Keresztyén Békekonferencia béke-
viIágnagygyűlést előkészítő bizott-
sága. A bizottság debreceni mun-
kájáról zárónyilatkozatot adott ki
és táviratot küldött Genfbe a tíz-
hatalmi leszerelési értekezletnek.
A távirat e szavakkal végződik:
.,Tekintsetek az emberre!".

A Magyarországi Református
Egyház Zsinata

április 28-29-én Budapesten tar-
tott 4. ülésszakán egyházunk kép-
viseletében megjelent és felszólalt
Káldy Zoltán püspök.

A Német Demokratikus Köztársa-
ság Béketanácsa

a második világháború befejezése
és a német nép felszabadulása 15.
évfordulója alkalmából május 3-
11-ig ünnepseget rendezett. Az iin-
nepségen jelen volt és felszólalt
Káldy Zoltán. püspök is és többek
közt ezeket mondta: " ... a keresz-
tyén egyházak nemcsak hogy nem
hallgathatnak, hanem egyre hatá-
rozottabban ki kell mondaniuk és
követelniük, hogy ne legyen többé
háború és a nemzetközi vitás kér-

dések megoldásánál a híiborút,
mint ultima ratio-t kapcsolják ki,
mert újabb háború semmiképpen
sem tudna jobb békét biztosítani,
hanem a szembenálló hatalmak ·vé-
gét, az emberiség nagy részének el-
pusztulását és az életben esetleg
megmaradottaknak testi és lelki
nyomorát hozná. Ezért kell a há-
borút egyszer s mindenkorra kikii-
szöbölni."

"Budapest legjobb evangélikus-
orgonáját"I

a 400000 forint költséggel megépült
buda vár-templomi orgonát május
15-én, Cantate vasárnapján avatták
fel a Bécsikapu téri templomban.

Az egész magyar nép kongresszusa

volt a Hazafias Népfront II. orszá-
gos kongresszusa május 27-23-án.
Kállai Gyula, a Hazafias Népfront
elnöke az egyházakkal. kapcsolqj-
ban többek között ezeket mondta
a kongl'esszuson: "Javultak népi
államunk kapcsolatai az egyházak-
kal is. Az állam biztosítja az egy-
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Tanévzáró a Teológiai Akadémián: Dr. Ottlyk Ernő dékán,-
Káldy Zoltán püspök és Dr. Pálfy Miklós prodékán.

házak hitéleti tevékenységének tel-
jes szabadságát s kérésiikre meg-
adja számu kra a szükséges anyagi.
támogatást. A gazdag, vi1'ágzó szo-
cialista Magya1'01'szág felépítésében
a hívők és nem hívők eauarán:
részt vesznek a munkásosztály tá1'-
sadalmi vezetésével. Ez alakítja ki
az állam és az egyházak gyümöl-
csöző együttműködésének közös
f1'ontjait." A pTotestáns egyházak
képviseletében dr. Bartha. TiboT
1'efo1'mátus püspök szólalt fel a
kong1'esszuson.

A Déli Egyházkerület Tanácsa

június 3-án tartotta rendes évi zár-
számadó ülését. Megtárgyalták és
rendben levőnek találták az egy-
házkerület és a nyolc egyházmegye
zárszámadását, majd Káldy Zoltán
püspök széleskörű beszámolót
adott az egyházkerület 1959. évi
munkájáról és több időszerű kér-
déssel foglalkozott.

Tanévzáró a Teológiai Akadémián
Június lS-án volt a Teológiai

Akadémia ünnepélyes tanévzárása.

56

A hálaadó istentiszteleten Káldy
Zoltán püspök hirdette az igét. Az
1959-60. tanévről a dékán, dr.
Ottlyk Ernő terjesztette elő jelen-
tését, köszönetet mondva azért,
hogy államunk államsegély útján
az Akadémia költségvetésének 95
százalékát biztosította. Jelen volt
és felszólalt egyházunk vendége,
Paul Hansen is;

Lelkésziktatás
Rákosszentmihály-Sashalmon
Június 12-én ünnepi istentisztele-

ten iktatták lelkészi hivatalába
Km"ne1' Agostont. Az iktatás szer-
tar tását K01'en Emil csperes. püs-
pökhelyettes végezte.

Dr. Eszlényi Gyula
a maglódi egyházközség felügyelője
lett a Pest megyei Egyházmegye
felügyelője. Detre László csperes
iktatta hivatalába az új felügyelőt
Budapesten, június 15-én.

Gyóni Géza
baTátai a költő sziiletésének 76.,
halálának 43. évfo1'dulóján, június



Tanévzáró a Teológián

25-én kegyeletes emlékezést tartot-,
tak a Budapest, VII. Damjanich
utca 28/a. s.zámú házon elhelyezett
Gyóni-emléktáblánál.

Paul Hansen, a Lutheránus Világ-
szövetség Kisebbségi Egyházak

Osztályának titkára .
egyházunk meghívására és vendé-
geként június hónapban tíz napot
töltött Magyarországon. Megbeszé-·
léseket folytatott egyházunk veze-
tőivel, lelkészeivel, presbitereivel;
meglátogatott több gyülekezetet,
egyházi intézményt. Látogatást
tett a Teológiai Akadémián, a saj-
tóosztályon, szeretetintézményeink-
nél. Június 19-én a Deák téri temp-
lomban . prédikált. Részt vett a
ménfőcsanaki templomszentelésen
és végzett teológusok lelkésszé
szentelésén, a tolna,-baranyai lel-
készi munkaközösség gyönki gyű-
lésén. Paul Hansen benyomásairól
beszámolt a Lutheránus Világszö-
vetség hivatalos lapja hasábjain.
Bízunk abban, hogy ez a látogatás
elősegíti egyházunk és a Lutherá-
nus Világszövetség őszinte kapcso-
latait.

Kemény Lajosról
emlékeztek meg a Budapest-Fa-
sori gyülekezetben. Kemény Lajos
esperes a Fasorí gyülekezet lelké-
z.ze volt. A gyülekezet megfestéti
arcképét.

A Keresztyén Demokrata Unió
a Német Demokratikus Köztársa-
ság második legnagyobb párt ja,
mely 1945-ben alakult meg, június-
ban tartotta X. pártkongresszusát.
Egyházunkat az erfurti kongresz-'
szuson Várady Lajos esperes kép-
viselte.

Dr. Fekete Zoltán kitüntetése
Dr. Fekete Zoltán egyetemi ta-

nárt, az Északi Egyházkerület fel-
ügyelőjét Tessedik-díjjal tüntették
ki. A Tessedik-díjat a mezőgazda-
sági tudomány és oktatás teréti ki-
váló eredményt elért tudósok jutal-
mazására létesítették a neves
szarvasi evangélikus lelkész halálá-
nak 140. évfordulója alkalmából és
ez évben osztották ki először. A
kitüntetettek emlékplakettot is
kaptak, mely az evangélikus "Lu-
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ther-köntöst" viselő Tessedik Sá-
muel dombormívű arc képét ábrá-
zolja.

Tessedik Sámuelről,

a kiváló, haladószellemű szarvasi
evangélikus papról, a mezőgazda-
ságí oktatásügy úttörőjéről és je-
les falufejlesztőről, híres iskola-
alapítása . 180., halálának 140. év-
fordulója alkalmából az Evangé-
likus Élet című hetilapunk cikkso-
rozatban emlékezett meg.

Lelkészszentelés a Deák-téren
Káldy Zoltán püspök június

.19-én szentette lelkésszé Barcza
Béla, Dedinszky Tamás, Szirmay
Zoltán, Dorn Vilmos és Zászka-

D. Gustav Turs
a lettországi evangélikus egyház
érsekének 70. születésnapja alkal-
mából egyházunk áldáskívánásait
Káldy Zoltán püspök tolmácsolta
Drezdában.

Egyházi vezétőink látogatása
Kállai Gyula miniszterelnök-

helyettesnél
Kállai .Gyula, a Minisztertanács

első elnökhelyettese, Olt Károly-
nak, az ÁllaI)J.i·Egyházügyi Hiva-
tal elnökének jelenlété,ben fogadta
D. dr. Vető Lajos és Káldy Zoltán
püspököt, valamint Mihályfy Ernő
dr., egyetemes felügyelőt. A szlvé-
lyes beszélgetés során Kállai Gyula
időszerű kérdésekről folytatott esz-
mecserét egyházunk vezetőivel.

liczI{y Péter lelkészjelölteket. Az
öt lelkészjelölttel egy időben fejez-
te be teológiai tanulmányait Koz-
ma Évamária is. Ez idő szerint nő
egyházunkban rendtartásunk értel-
mében lelkész-szentelésben nem
részesül. Kozma Évamária, aki a
felszentelt lelkészekkel vette ma-
gához az úrvacsorát, lelkész-szen-
telés nélkül nyer egyházi beosz-
tást.
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400 é,:es az Ágostai Hitvallás

1530. Jumus 25-én, délután .1
órakor olvasták fel Augsburg
(Ágos.ta) városában, a birodalmi
gyűlésen V. Károly császár és a bi-
rodalmi rendek előtt az Ágostai
Hitvallást. Az Evangélikus Élet a
400 éves jubileum alkalmából cikk-
sorozatban szólaltatta meg az
Ágostai Hitvallás mai üzenetét.



Hirosima-napon
augusztus 7-én, immár másodszor
emlékeztek gyülekezeteink az első
atombombának Hirosima városára
történt ledobására, 1945. augusztus
hatodikára. Püspökeink közös kör-
levele hívta gyülekezeteinket bűn-
bánatra és a világ békéjéért való
könyörgésre.

A Prágai Keresztyén
Békekonferencia

szeptemberi ülésszakának (Prága)
jó munkájáért imádkoznak és dol-
goznak a magyarországi protestáns

egyházak is. Hogy a Prágai Keresz-
tyén Békekonferencia munkája,
állásfoglalásai és célkitűzései minél
szélesebben elterjedjen ek a gyüle-
kezetekben és a gyülekezeti tagok
előtt is ismeretessé váljanak, az
Evangélikus Élet sorozatosan kö-
zölte egyházaink hozzászólását és
munkálatainak eredményét az
egyes kitűzött témákhoz. Ezek vol-
tak: Igazság és Béke; Békesség a
technikai korszakban; Béke és az
orthodox egyházak; Száz összefog-
laló tétel a békéről; Mi a teendő?

Összeállította: Gádor András

GYÜlEKEZETEIN K

J.YIagyaro1·szági evangélikus né-
pünk ebben az esztendőben is meg-
tapasztalta, hogy jó békében éln'Í.
Imádságainak meghallgattatása-
képpen hálaadással fogadta Isten
ajándékát: a folyamatos, nyugodt,
csendes gyülekezeti életet. Templo-
maink vasárnapról vasárnapra ma-
gukba ölelték az lsten igéjére
szomjas embereket, hétköznapok
munkás órái után esti csendesség-
ben sokan hajoltak abibliaórákon
megnyíló Szentírás fölé, szenvedő
emberek szíve békélt meg a beteg-
ágyaknál kiszolgáltatott úrvacsora
vétele kor. Békében épültek, e1'ő,
södtek gyülekezeteink. És békében
épültek, szépültek templomaink,
lelkészlakásaink, gyülekezeti ter-

meink - a gyülekezetek életének
központjai. Sok-sok, a háborúban
kárt szenvedett egyházi épületünk-
ről tűntek el a fájdalmas sebek,
pótolódtak elveszett templomi fel-
szerelések, gazdagodtak a gyüleke-
zetek lelki otthonai. Mert dolgozó
evangélikus népünknek van hite,
szíve és munkája nyomán tehet-
sége is, hogy miközben országot és
családi otthont épít - gondozza,
ápolja. szépítse. ékítse telki ott-
honait is. Sokszáz jelentés, beszá-
moló, hír adta tudtul a gyülekeze-
tek egy-egy kiemelkedő örömün-
nepét. Ezekből helyezünk ide ol-
vasóink elé néh,ányat, hogy hála-
adással emlékezzünk együtt lsten
megsegítő szeretetére. ország hatá-
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ron belüli és túli testvéri összefo-
gások eredményeire, gyülekeze-
teink buzgóságá ra, állami szerveink
megértésére és támogatására.

Békéscsaba
A békéscsabai egyházközség

1959. november 8-án gyülekezeti
nap keretében újra megnyitotta
külsőleg renovált nagy templomát.
A. nagy templom 450 ezer Ft-os re-
noválási költségeihez államunk 150
ezer Ft-tal jámlt hozzá.

Tótkomlós
Trajtler Gábor lelkész-orgona-

művész szolgálatával ünnepi hang-
versenyen emlékezett meg a gyü-
lekezet orgonájának 125 éves év-
fordulójáról, november s-án.

Rákosszentmihály
A gyülekezet átépített és megújí-

tott templomát a templom fennál-
lásának 25 éves jubileumán adta át
újra rendettetésének K01"en Emil
püspökhelyettes.

A békéscsabai evangélikus nagy templom a Kossuth szoborral

Csabdi
Az egyházközség megújított

templomában november 15-én há-
laadó istentiszteletet tartottak Sza-
bó József püspökhelyettes szolgá-
latával.

Kecskemét

A gyülekezet K01'en Emil piis-
pökhelyeÚes és Groó Gyula teoló-
giai tanár szolgálatával nouernber
8-án ünnepelte Ybl Miklós alkotta.
műemléktemplomának teljes belsö
megújítását.
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Rád
A 300 lelkes filia jelentős mun-

kálatokkal megújított temploma
november 8-án ölelte újra magá-
ba a hálaadással örvendező gyüle-
kezetet.

Felsőpetény
A 175 éves műemlék-templomot

25 ezer Ft költséggel megújította
a jubileumm a gyülekezet. Munká-
jukhoz a .Német Demokratikus
Köztársaságból kapott segélyből
támogatásban részesültek.



Tatabánya
Az alsóvárosi lelkészi kör kívül-

belül tataroztatta 22 évvel ezelőtt
épült templomát. A december
l3-án tartott hálaadó istentisztele-
ten Szabó József püspökhelyettes
hirdette az igét.

Pilis
Ádvent 2. vasárnapján ünnepelte

a gyülekezet temploma felszente-
lésének 15 éves jubileumát. A há-
laünnep alkalmával iktatta be
tisztiikbe az egyházközség új tiszt-
ségviselőit Káldy Zoltán, a déli
egyházkerület püspöke ..

Mersevát
Az UJ esztendő kezdetén 150

kg-os haranggal gazdagodott a 20
évvel ezelőtt épült, szép magyaros
fafaragásokkal ékes templom. Az
új harangot Szabó József püspök-
helyettes adta át rendeltetésének.

Mérges
A nagy történelmi múlttal ren-

delkező egyháZközség ez idén ün-
nepelte megalakulásának 325. év-
jordulóját.

Kecskemét
Március l3-án gyülekezeti napot

tartottak a hatalmas szórvánnyal
rendelkező Kecskeméten. A min-
denfelől egybe sereglett hívek kő-
rében Káldy Zoltán püspök szol-
gált.

Szentendre
A, szentendrei gyülekezet virág-

-z;asa1'nap emlékezett meg templo-
ma felszentelésének 10. évforduló-
járól. Az ünnepi szolgálatot Vái-
rady Lajos, a budai egyházmegye
esperese végezte. .

Ferepcváros
A gyülekezet konfrrmandusai

konfirmációjuk alkalmával szép

perzsaszőnyeget ajándékoztak
templomi használatra.

Budavár
Május hó 15-én, Cantate vasár-

napján szólaltatta meg először a
Bécsikapu téri templom új, 3 ma-
nuálos, 18 regiszteres orgonáját:
Peskó Zoltán orgonaművész, az új
orgona tervezője. A gyülekezet
nagy áldozatkészségéből és külföl-
di testvéregyházak ajándékaiból
megépült oi"gonáján több héten át
legkiválóbb egyházművészeink szó-
laltatták meg Isten dícsé1'etét, a
budai egyházmegye énekkarainak
közreműködésével. A gyülekezet
még tovább épülő orgonájához
Peskó György fiatal, tehetséges
művészünket hívta meg orgonis-
tául.

Kiskűrös

Káldy Zoltán püspök feleségével
április 3-án meglátogatta a gyüle-
kezetet és a nap folyamán több
szelgálatot végzett a gyülekezet
afkalmain.

Ipolyszög
Özv. Sulyan Jánosné 3000 Ft ér-

tékben új úrvacsorai· felszereléssel
ajándékozta meg a gyülekezetet.

Budapest-Fasor
A szép necgót stílusban épült

templom megujult külső köntössel
gyönyörködteti a gyülekezetet és
a forgalmas Gorkij-fasor járó-
kelőit. A munkálatokhoz államunk
50 ezer Ft-tal járult hozzá.

Péteri
A klasszicista stílusban épült 130

éves templomot teljes renoválás
után Káldy Zoltán püspök adta át
rendeltetésének. A templu1l:-hoz ál-
lamunk 15 ezer Ft-ot adott, a helyi
Rákóczi Tsz nagymennyiségű víz-
és áramszolgáltatással segítette a
munkálatokat. A 134 ezer Ft áldo-
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zatot hozó gyülekezet 10 ezer Ft
külföldi segélyben is részesiitt.

Soltvadkert
Cantate vasárnapján ünnepi is-

tentisztelet keretében iktatta be
tisztébe a gyülekezet újonnan vá-
lasztott 24 presbiterét Káldy Zol-
tán püspök.

Sand
Május 16-án használta először a

gyülekezet a templom új villany-
világítását.

Bánk
Az egyházközség újraöntette és

felszenteltette 1768-ban készült ha-
rangját.

Csepel
Május 29-én bensőséges ezeretet-

vendégség keretében adta át ren-
deltetésének az egyházközség új
lelkészlakását Várady Lajos, a bu-
dai egyházmegye esperese.

Bonyhád
A második világháborúban el-

vesztett két harangiát újra beszé-
rezte az ezer lelkes gyülekezet 40
ezer Ft értékben. A Káldy Zoltán
püspök szolgálatával felszentelt
két harang hangja a megmaradt
harmadikéval együtt hívogatja vi-
rágvasárnaptól kezdve a gyüleke-
zetet két évvel ezelőtt renovált
szép műemlék-templomába.

Diósgyőr-vasgyár

Június 26-án gyülekezeti napot
tartottak, amelyen Koren Emil püs-
pökhelyettes szolgált.

Börcs

Pünkösdkor szentelte fel a győri
egyházközséghez tartozó, 36 család-
ból álló börcsi filia új templomát
Káldy Zoltán püspök. Ez néhai
Sándy Gyula templom tervező mű-
vészetét dícsérő 56., s egyben utol-
só "Sándy templomunk".

•
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Óbuda
Június 19-én Káldy Zoltán püs-

pök és Várady Lajos esperes szoi-
gálatával ünnepelte a gyülekezet
templomának, 25 éves jubileumát.

Szügy
Az idei konfirmáció alkalmával

az anyagyülekezetbeliek úrvaesorai
kehellyel, oltári szőnyeggel aján-
dékozták meg a templomot, a
esesztvei leányegyházbeliek pedig
új esilárral gazdagították templo-
mukat.

Öskü
Június 12-én ünnepi istentiszte-

let keretében emlékezett meg a
gyülekezet a templom és lelkész-
lakás renoválásának befejezéséről.

Ménfőcsanak
Paul Hansen, a Lutheránus Vi-

lágszövetség Kisebbségí Osztályá-
nak titkára jelenlétében szentelte
fel a gyülekezet új templomát
Káldy Zoltán püspök. A gyülekezet
253 ezer Ft-t és sok munkát áldo-
zott temploma megépítésére. A
közegyházi segélyek mellett ka-
pott 30 ezer Ft Lutheránus Világ-
szövetségi segélyt díszes fénykép-
album átadása mellett köszönték
meg a Világszövetség jelenlévő
képviselőjének.

Összeállította: Mezősi György

A csengődi templomépítő gyülekezet ünnepe
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I HALOTTAI N K I
Különféle az emberek élete a földön. Van, akinek minden sikerül az

életben, mindig a napos oldalon jár, s van, aki az egyik nehézség után
a másikkal találkazik szembe, élete fájdalom, szomorúság és bánat.

Ugyanígy az emberek léptei is különféleképpen halkulnak el és ajkai
is sokféleképpen némulnak el. Az ige szolgái mégis olyan egyformák.
Mindnyájukat Isten hívta el a szolgálatba és Isten az, Aki a nyugalom,
vagy a hűséges szolgálat végzése közben elszólította őket.

Elhalkultak léptek, elnémultak ajkak, hogy eltávozásukkal szaporodjék
az Istent dicsőítők mennyei diadalmas éneke. Istennek szolgáltak, míg
a földön éltek, Istennek szolgálnak az Ö országában is. Emlékezzünk reá-
'juk szeretettel és igaz kegyelettel.

HORVÁTH SÁNDOR '1877-1959. Ha a várpalotai egyházközség anya-
könyvében a harmineas éveknél lapozgatunk, reszkető kezű írást találunk
benne. Az írás Horváth Sándoré.

Nagydérnen .született, szülei lelkésznek szánták, azonban ő minden
akart inkább lenni, mint lelkész. Vasúti tisztnek jelentkezett, de szemé-
nek gyengesége miatt nem felelt meg. Erre jogi tanulmányokba kezdett,
de itt sem találta meg önmagát és hivatását. így került a teológiára.

Felszentelése után segédlelkészi mi nőségben Nemesdömölkön, Pápán,
majd adminisztrátorként Nagyvázsonyban működik. Ezután Sikátorban,
majd Várpalotán lelkész. 30 esztendőt töltött itt hűséges szolgálatban.
Napjainak nagy részét irodájában töltötte, s hosszú lelkészi szolgálata
alatt minden egyes szelgálatára lelkiismeretesen készült. Hívei szerették
és örömmel hallgatták igehirdetését.

Szolgálatának tehertétele is volt. Családját a temetőbe kísérte, s öreg-
korára idegenek ápolták, míg lehúnyta szernét. "

LÁSZLÓ MIKLÓS 1880-1959. Papi házból indult el a szolgálatba, Isten
csendben és titkon formálta hűséges szolgává. Nagy öröme volt, hogy apja
örököse lehetett a szolgálatban.

A vadosfai ősi gyülekezetben szolgált tíz esztendőn keresztül. Szolgá-
latának idejére esik a gyülekezet új templomának felépítése.

Gyülekezeti munkája után harminc éven keresztül töltötte be a püspöki
titkár sok fáradságot és nagy körültekintést megkövetelő tisztét D. Kapi
Béla püspök mellett. 42 évi szolgálat után vonult nyugalomba, utolsó éveit
Gyenesdiáson töltötte.

Halálával hűséges pásztor, mosolygós arcú szolga költözött el az élők
sorából.

POLOSKEY MIKLÓS 1906-1960, Egy mindenki iránt szeretetet sugárzó
szívvel lett szegényebb egyházunk azzal, hogy Isten magához szólította.

Felpécen született, teológiai tanulmányai befejezése után' Kőszegen tel-
jesít segédlelkészi szolgálatot, majd Csöglén gondozza az akkor szórvány
gyülekezetet. Ezután kerül Tárnokrétibe, ahol 23 éves hűséges szolgálatára
tíz éves betegsége vet sötét árnyékot. ,

Betegsége alatt az a reménység éltette, hogy egészségének helyreállta
után visszatérhet a szolgálatba. Isten azonban másképpen rendelkezett fe-
lőle. Betegsége után a halál álma következett.
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PURTH KARO LY 1902-1960. Ag községben született, tanulmányai után
Szombathelyen szentelte lelkésszé D. Kapi Béla püspök. Szentgotthárdon
és Felsőnánán teljesített segédlelkészi szolgálatot, majd 1931-ben került
Kalaznóra, ahol haláláig szolgált hűségesen.

Az ország egyik legkisebb gyülekezetében végezte az igehirdetés szol-
gálatát. Istentisztelet alkalmával az oltár előtt érte a szélütés. Néhány
nappal később bekövetkezett halálával számára már itt a földön valósággá
lett az ige szava: "Boldog az a szolga, akit az ő ura .. , munkában talál".

SOMOGYI KARO LY 1887-1959. Szergényben született, hét gyermekes
földművescsaládból. Lelkésszé szentelésekor kezében volt a somlószőllősi
gyülekezet segédlelkészi meghívólevele. Principálisának halála után fiata-
lon választottak meg a gyülekezet lelkészévé.

42 éves szolgálat kötötte' gyülekezetéhez. Természetes kedélyével for-
dult hívei felé, de vendégmarasztaló asztala mellett mások is pihenésre,
felfrissülésre és baráti szívre találtak.

Élete árnyéka két gyermekének halála. A nyugalom számára a gyengél-
kedés és testi szenvedés ideje. Szörnyű kínok között bekövetkezett halála
a fájdalom megszüntét, a megbékélést és elcsendesedést jelentette.

STRANERVILMOS 1891-1960. Kaposszekcsőn szolgálta Urát. 31 éves
lelkészi szolgálata alatt minden igehirdetését leírta és szinte megbotrán-
kozott az olyan lelkészeken, akik csak vázlatból prédikáltak.

Nem szerette az egyhangúságot, minden munkájában új színt keresett.
Kedvenc témája a Iiturgíka területe volt, de adandó alkalommal művé-
szien szólaltatta meg az orgonát, s családja és gyülekezete számára mindig
meglepetést tartogatott Virágoskertje.

Híveivel együtt volt örömben és bánatban. Élete minden percében a lel-
kipásztori tisztet gyakorolta. Hol irodájában találták meg, de néhány perc-
cel később már beteget látogatott, hogy utána folytathassa megkezdett
munkáját. . 1 il . . I ,

Életének keresztje feleségének, gyermekének, majd önmagának a beteg-
sége volt. Minden betegségen átesett, míg hazaszólította az Úr.

SARKANY BÉLA 1870-1960. Néhány évvel ezelőtt Kecskeméten szol-
gáltam, s ott ismertem meg. 80 éves már akkor is elmúlt, de szikár alakja
napjában többször feltűnt az ablakom előtt, amint éppen vásárlásra indult.
vagy vásárlás ról érkezett haza a fiatalokat meghazudtolva, a lépcsőkön
kettesével lépegetve. Azóta több betegségen esett keresztül Gyenesdiáson,
ahol pihenésének idejét töltötte, míg hazaszólította az Úro

56 éven keresztül szolgált az egyházban különböző tisztségekben. 1892-
től püspöki titkári minőségben rnűködík Pilisen, 1894-től Péteri ben, majd
1907-től Kecskeméten lelkész nyugdíjba meneteléíg, 1948-ig. Az egyház-
megye alesperese, majd esperese, a Bányai Evangélikus Egyházkerület
főjegyzője, s mint ilyen, püspökhelyettese több, mint 25 esztendőn keresz-
tül, s az egyetemes törvényszék bírája.

Életének ideje alatt számtalanszor tapasztalta meg Isten szeretetét, ha-
lála a hosszú szolgálatban megfáradt szolga hazatérése volt.

VACZI JANOS 1900-1960. Dunaegyházán született, lelkésszé szentelése
után Budapesten, Békéscsabán és Kiskőrösön szolgált segédlelkészként,
majd 1936-ban választotta lelkészévé a terényi gyülekezet. A szerénység,
az alázatosság, a hűség, a hit és a szeretet embere volt.
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Kicsi gyülekezetével egészen egybeforrott, úgyhogy gyülekezete benne
látta a lelkipásztor mintaképét.

Kórhází ápolása alatt is a hit embere maradt, szenvedéseit hittel viselte,
sőt betegtársait sem szűnt meg erősíteni a hitben. A balassagyarmati kór-
házban érte Isten hazahívó szava.

*
Amikor a kegyelet szavaival emlékezünk meg elhunyt magyar lelki-

pásztorokról, meg kell említenünk három külföldi elhunytat is, hiszen ők
ugyanabban a szolgálatban fáradoztak, mint mi, ugyanannak az Úrnak
szolgáltak, Akinek mi is szolgái vagyunk.

D. HANS JOACHIM IWAND. A rendszeres teológia professzora volt a
bonni evangélikus teológiai fakultáson.

Evangélikus papi családból származott, élete nehéz és hányatott volt
a hitleri Németországban. Kezdettől fogva felismerte a fasizmus vesze-
delmét és harcolt ellene, amiért üldözésben volt része. Niemöllerrel együtt
egyik irányítój a volt az ellenállási mozgalomnak.

A háború után került Bonnba, 'ahol előadásaiban és írásaiban az embe-
riség megbékélésének ügyéért szállt síkra. .

1958-ban járt hazánkban, s akkor a Teológiai Akadémián előadást is
tartott. Nagyon szerette a magyarokat, eggyé vált velünk a problémában,
a harcban és az építésben.

Kezdettől fogva kivette részét a Prágai Keresztyén Békekonferen~ia
munkájából.

Nagy tekintélyű tudóst, igaz munkatársat és hűséges barátot vesztett el
benne magyar evangélikus egyházunk is.

D. BOHUSLAV POSPISIL. A Prágai Comenius Teológiai Fakultás Öku-
menikus Intézetének volt igazgatója, de betöltötte a Csehszlovák Egyházak
Ökumenikus Tanácsának titkári és a Prágai Keresztyén Békekonferencia
főtitkári tisztét is.

Egyházi munkásságá mellett nagy erővel végezte munkáját a béke
ügyéért. Izzó lelkű harcos volt, aki a keresztyénség és az egész emberiség
lelkiismeretét fel akarta rázni az atomháború és a hidegháború veszedel-
mével szemben.

1959-ben bekövetkezett halálával nemcsak a csehszlovák protestantiz-
mus, hanem a mi egyházunk is, sőt az egész keresztyénség szegényebb lett
egy hűséges szolgával,

PETER KWEI DAGADU. Amikor halálhírét hallottuk, egyszerre meg-
jelent előttünk a világ keresztyénsége számára oly ismerős alakja. Tagja
volt az Egyházak Világtanácsa Végrehajtó és Központi Bizottságának.

Peter Dagadu az afrikai keresztyének közül az első volt, aki vezető sze-
repet töltött be az ökumenikus mozgalomban. Neve 1954-ben lett ismertté
az Egyházak Világtanácsa evanstoni gyűlésen, ahol "Afrika válaszol az
égető kérdésekre" címen mondotta el felszólalását.

Dagadu lelkész Akkrában született, s ott is halt meg, mint a metodista
egyház szuperintendense. Halálával az afrikai keresztyénség egyik vezető
egyéniséget veszítette el.

Elhalkult léptű és elnémult ajkú Isten-szolgák neveit olvassuk. Éle-
tükért, szolgálatukért áldjuk az élet és halál Urát. Könyörögjünk értük,
hOgy pihenésük csendes, feltámadásuk üdvösségre való feltámadás legyen.

Harkányi László
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Isten népe mindig énekelt. Énekelt a pusztáb~n, énekelt Babilonban
- énekelt egész történelme során. Beszédes tanúi ennek az énekesköny-
vek. Ebben az évben hazai evangélikus egyházunk négy énekeskönyve ér-
kezik el kerekszámú évfordulóhoz. "Mindegyik egy-egy határkő az anya-
szentegyház vándorútján: érdemes mellettük megállni.

425 ÉVES GÁLSZÉCSI ISTVÁN ÉNEKiESKÖNYVE

Mindenekelőtt maga az ember érdekelne bennünket - első magyar éne-
keskönyvü.nk szerzője. De alakját félezer éves homály takarja. Néhány
adat, vonás villan csak elő. Az ősi Micbántól származó zempléni Gál-
szécsi család utolsó sarja. Hatalmas tudásszomj hajtja országról-országra.
1524-ben a bécsi egyetem, 1526-ban a krakkói egyetem, 1532-ben a witten-
bergi egyetem hallgatóinak névsorliban találjuk a nepét.

Meddig élt, hol halt meg, nem tudjuk. Az 1540-es évek derekán már
valószínű leg nem élt, mert Batizi András 1550-ben egyik könyve elősza-
vában ,~zt í1'ja: " ... Galszeezt Istuan mester immáron Istenben nyug-
sZtk ...

Gálszécsi István énekeskönyvének a története regénybeillően izgalmas.
Nem megírásának a tbrténete, mert arról semmit sem tudunk, hanem
magának a könyvnek a története. Egy 1602-ből való felsorolás már a címét
sem tudja pontosan és mindössze annyit jegyez fel róla: "Gálszécsi Jstván.
Énekeskönyv. Cracco, 1536." Bad Péter, ez a szorgalmas adatgyűjtő sem-
mit sem tud Gálszécsi énekes könyvéről. És századokig senki.

A Magyar Könyvszemle 1886-os évfolyama aztán arról közöl hírt, hogy
Révai Leó budapesti antikvárius egy régi könyv táblájából négy-leveles
töredéket áztat ott ki - Gálszécsi énekeskönyvének elejét. A Könyvszemle
következő évfolyama aztán részletesen ismerteti ezt a becses felfedezést,
s megállapítja, hogy a töredék "minden tekintetben unikum".

De nem. Huszonöt év múlva Chmiel Ádám, a lengyelorsZági Krakkó
városi könyvtárosa, arról értesítette a Magyar Tudományos Akadémiát,
hogy régi könyvtáblák bontogatása közben egy 1547-ből való számadási
könyv borjúbőr táblájában magyarnyelvű nyomtatványt talált. Kiderült,
hogy Gálszécsi István énekeskönyvének egy egész íve került elő, méqpe-
dig a címlappal együtt, s ez a leletet még értékesebbé teszi.

A könyvrégészet tudósai állandóan tovább kutatnak, s nem lehetetlen,
hogy Gálszácsi énekeskönyve újabb örvendetes felfedezésekkel toválJb
egészül.

Megtörténhetik természetesen az is, hogy további részek, vagy éppen
"teljes példányok sohasem kerülnek elő, s csak ez a néhány foszlányos
oldal marad Gálszécsi énekeskönyvének ránkmaradt néma tanúja.

Meghatóan sokat mond ez a töredék is. Címe akkori magyarsággal: "Ke-
gyes yenekekrwl ees kereztyen hewtrwl reowid koenywecyke galzecy es-
tuan mestertwl zerezteteth" = "Kegyes énekekről és a keresztyén hitről
rövid könyvecske, Gálszécsi István mestertől szereztetett." Gálszécsi a
könyvet Perényi Péternek, a 16. század e hatalmas főurának ajánlotta. Ez
a Perényi a magyar főrendek közül elsőnek fogadta e~ a reformáció taní-
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tását, s annak mindvégig hív vallója és pártfogója volt. Természetesen
Gálszécsi könyve is Perényi anyagi támogatásával jutott kinyomtatásra.
1548-ban halt meg a bécsújhelyi börtönben.

Gálszécsi az előszóban hitbeli hűségre buzdít. " ... nem vagyunk eret-
nekek, kik Jézus Krisztust hirdetjük elégtételünknekés egyetlen közben-
járónknak ... " " ... Kelt a gálszécsi skólában szent Ambrus napján a mi
idvezítő Urunk Jézus Krisztus születése után 1536. esztendőben ... "

Ez a legrégibb ismert magyar kottáskönyv és a legrégibb ismert magyar
protestáns énekeskönyv. Megrendítő dolog ennek az első énekeskönyvnek
e ránkmaradt töredéklapjait forgatni. Igy énekeltek hát atyáink!

Első éneke - milyen jellemző - a Szentháromságról szóló, úgynevezett
Kredó-ének.

Emlékezzünk kegyelettel Gálszécsi István magyar reformátor kodbe-
vesző alakjára, s Isten iránti hálával tartsuk számon, hogy:

Az első magyarnyelvű kottáskönyv és protestáns énekeskönyv evangé-
likus énekeskönyv volt. Ennek a múltbeli ténynek kötelezése van a jö-
vőre is.

Az első evangélikus énekeskönyv kottás volt. Ez a szabályos éneklésre
való kötelezést jelent. "A könnyebbség kedvéért minden éneket megvirgu-
láltam" - írja Gálszécsi a könyv előszavában.

Az első evangélikus énekeskönyv tanító jellegű és gyülekezetszerű volt.
Nem kegyes líra szép érzelmek indítására, hanem a keresztyén hit komoly
tételei. Nem lelki Robinzonok önvallásos dalai, hanem a gyülekezet köz-
énekei.

325 ÉVES A CITHARA SANCTORUM

Ez az eredeti és igazi neve, de ha ígyemlítem, még ismerot sem igen
ismernek rá. Ha azonban azt mondom, hogy "Tranoscius", akkor azonnal
tudja mindenki, miről van szó. Magyarországi szlovák nyelvű gyülekeze-
teink és híveink híres, nagyon kedvelt, testes énekes könyvéről, amely eb-
ben az évben érkezik el szolgálatának 325 éves fordulójához.

A könyv hányatott életű szerzője, Tranovszky György 1591-ben szüle-
tett a sziléziai Teschenben. Sokfelé szolgált. 1637. május 20-án halt meg.
Emlékét márványnál, bronznál maradandóbban őrzi életműve, hatalmas
énekeskönyve, a - Tranoscius.

1636-ban Lőcsén jelent meg először, hangjegyesen. Azóta másfélszáz ki-
adást ért meg. Vannak "finomított' alakú kiadásai is, kapcsos-pántos ere-
deti példányai azonban jó másfélkilós darabok.

Ez a legrégibb ma is használt énekeskönyvünk. A világ egyik legbővebb
énekgyűjteménye. Eredetileg 402 éneket tartalmazott. A későbbi kiadások
során egyre bővült, ma 1157 éneket tartalmaz. Valóban az egyházi és min-
dennapi élet "minden vonatkozására alkalmazott biblia."

A Tranoseius az éneklő egyház igen széles területéről gyűjt énekeket.
Maga, Tranovszky 176 éneket írt vagy fordított belé. A több mint 400 név-
telen énekszerző mellett 231 név szerint is tudott énekszerző vagy fordító
énekei találhatók meg ebben a nagy könyvben. '

Szlovák nyelvű gyülekezeteink és híveink megható módon ragaszkodnak
ehhez az évszázados könyvhöz. Amikor hivatalos egyházi körök a múlt
század elején a Tranosciust elaouitnak és kényelmetlenül nagynak ítél-
ték és a bányai, tiszai kerület püspökének ajánlásával 1842-ben megjelent
a Zpewnik nevű új szlovák nyelvű evangélikus énekeskönyv, mégpedig
azzal a kimondott szándékkal, hogy a nem eléggé "modern" Tranoscius
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helyébe kerüljön - a kisérlet nem sikerült. Hiába szerveztek Zpewnik-
bizottságot, s lett annak olyan nagynevű elnöke, mint Baltik Frigyes dr.
dunáninneni püspök, a nép csak még keményebben szorította szívére ct
régi Tranosciust. Ahol a vezetőség erővel bevezette is a racionális Zpew-
niket, ott is megmaradt a Tranoscius családi használatban. Az öregek

:végrendeletben hagyták meg, hogy kedves énekeskönyvüket tegyék a ko-
porsójukba.

Megjelenésének 300. évfordulójára, negyed századja, Vietorisz József
egyenértékű fordításban magyarra is átültette az egész Tranosciust. TöbJ.
gyülekezet ezt használja.

Mi pedig szívleljük meg, amit Tranovszky György az előszóban írt:
~,Isten igéje és a szentségek tisztasága megkívánja, hogy az egyháznak els.
gondja legyen az egyházi éneklés tisztasága."

150 ÉVES A NAGY-GYÚRI ÉNEKESKÖNYV

A szlovák nyelvű Zpewnikkel szinte azonos célzattal és jelleggel jelent
meg magyar viszonylatban 1811 őszén a híres győri Streibig-nyomdában
az úgynevezett Nagy-Győri énekeskönyv. Ez az énekeskönyv hosszabb-
rövidebb időközzel tizenegy kiadást ért meg. Évszámmal utoljára 1908-ban
tizedszer. Aztán tizenequedszer is kiadták évszám nélkül. A harmadik
kiadással a címből eltűnt az "új" szó, s minden szavában magyar és job@
.szórendű, egyébként azonos címszöveg kerül a régi helyébe. Az első ki-
adások 519 éneket tartalmaztak. Ez a szám az 5. kiadástól kezdve kettő-
vel, a lD.-től öttel bővült.

Ez az énekeskönyv országos elterjedettségre sohasem jutott, sőt a du-
nántúli egyházkerület gyülekezetei is csak gyéren használták. De még
ma is vannak, akik keresik, szeretik és sajnálják, hogy "ezt a jó köny-
vet eltörölték".

A nagy-győri énekeskönyv szerzői név nélkül jelent meg. De Kis János
"sopronyi prédikátor és a dunántúli kerületbéli evangélikus gyülekezetek
superintendense" 1812-ben megjelent "Lelki áldozatok" című imádságos
könyve előszavában "leleplezi" a szerzőt. Ezt írja: "Ezen imádságok és

énekek. " rész szerint a tavaly nyomtattatott sle g nag y o b b r é-
os z ént á 1tal a m kés z í tet t győri énekeskönyvből vétettek fel."
Ő tehát a könyv szerzője. 1846. február 19-én halt meg Sopronban., Iro-
dalmi hagyatéka szinte könyvtárnyi. Mostani, úgynevezett Dunántúli
Énekeskönyvünkben 11 éneke van.

Kis János énekeskönyve a hiánypótlás igényével jelentkezik. Előszavá-
ban ezt olvassuk: " ... az eddig volt magyar énekeskönyv külső alkotta-
tásának formátlan, de leginkább belső tulajdonságának ... hiányos vol-
ta ... és a nem mindenben alkalmazható énekek helyébe más, sokkal vi-
lágosabbak ... után való ... óhajtozás bírta arra, hogy ezt az énekeskönyvet
megszerkesztesse, s reméli, hogy az régiek helyét "minden részben csor-
baság nélkül ki fogja pótolni", és "szemet szúró fogyatkozás nélkül való
énekeskönyv lesz [eleink: kezében ... " "Ami már ezen könyvnek belső

.elintéztetését s rakottságát illeti, úgy vélnénk, nem egykönnyen találtat-
hatik valamely tárgy, melyről énekelni szoktunk, amely itt kimaradott

volna. Lelhetni ebben egy-egy nevezet alatt külőmb-külömbféle éneke-
ket, melyek a főtárgyat minden oldalról kimerítik." Ez finom, de éles lcri-
tika a régi énekeskönyvekre. A "formátlanság"-ot valószínű leg az "Új
Zengedező Mennyei Kar" zömök alakjára érti.

Kis János énekeskönyve irodalmi igénnyel jelentkezik. Természetes,
hogy ez a zseniális ember, aki szívvel-lélekkel benne élt kora, a nyelv-
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újítás kora, irodalmi életének sodrában, énekeskönyvét is irodalmi .szintre.
akarta emelni. Ez sikerült is. Kis János énekeskönyvéből eltűnnek a régi
?nekeskönyvek nyelvi sutaságai és tartalmi .naívságai. Ez ennek az éne-
keskönyvnek a legerősebb pontja •
. Kis János énekeskönyvének - mai szemmel nézve - az a legnagyobb

hibája, hogy racionalista. Ebben kora lelki és teológiai irányza~ának;
a szülötte. Énekeiben a hangsúly Isten nagyságos tetteiről az ember csele-
kedeteire kerül áto A könyv egyik legjellegzetesebb főszava "az erény",
mégpedig legtöbbször az érdemszerzés értelmében. Luther-ének alig-alig>
akad, az "E1'ős vár" is csak az 5. kiadástól kezdve jelenik meg az 520.
helyen, toldalékul, Székács József frodításában.

Emlékezzünk mégis tisztelettel Kis János jószándékú művére. Vannak.
benne szép s jó énekek is. Énekeskönyveink történelmi stafétafájában
törekvő ;tag a Nainj-Győ1'i énekeskönyv is. Száz évnél tovább sok lélek.
dícsérte belőle az Urat.

50 ÉVES A KERESZTYÉN (DUNANTÚLI) ÉNEKESKÖNYV

Ennek, az énekeskönyvnek az ismertetésével elérkeztünk a mába.
Éppen azért elég röviden szólanunk kell róla.

Megszületésében néhai neves történelemtudósu1J,knak, Payr Sándornak
volt legnagyobb része. Ö volt a könyv anyagának fő gyűjtője és számos:
énekének szerzője, fordítója. Az "Erős vár" is az ő fordításában került
bele a könyvbe. A szerkesztőbizottság, ahogy az előszóban olvassuk, egy-
részt szövegbeli és zenei korszerűségre törekedett, másrészt igyekezett

. visszanyúlni a múlt énekkincsének becses darabjaiért. Az énekeskönyv
az egyházhatóságilag betiltott Zengedező Mennyei Karok helyett a győri.
énekeskönyv, valamint az 1805-ben kiadott régi dunántúli énekeskönyv
utóda akart lenni. Lett is. Kiadási és példányszám tekintetében, elterje-
dettségben a Keresztyén Énekeskönyv valamennyi elődjét megelőzte.
Többször érte azonban erős kritika is.

A Keresztyén Énekeskönyv 1955-ben megrostáltan és majdnem száz:
régi és új éneket tartalmazó, úgynevezett új résszel bővítve került
kiadásra. Az énekanyaghoz kitűnő imádságos rész is já1'Ult.

A régi anyag tehát tisztult, bővült, több Luther-énekkel, a régi magyar
és a világkeresztyénség énekkincsének gyöngyszemeivel gazdagodott. Az
új rész hangjegyesítésével irányt mutat a ritmikus énekléshez való vissza-
térésre.

Szabó József

*
Az elmondottak summázásképpen azt mutatják, hogy:
Evangélikus egyházunk valóban éneklő egyház. Mindig az volt, marad-

jon is az.
Az egymást követő számos énekeskönyv - ezúttal csak az évforduló-

sakról szóltunk - azt mutatja, hogy őseink igyekeztek ,mindig új éneke-
ket énekelni. Mert új ének a megújult szívből fakad ugyan, de kell hozzá.
a kedvelt, jó énekeskönyv is.

Az énekeskönyvek időnként elavulhatnak, múzeumba és lomtárba.
kerülhetnek. De Isten dícsérete hangzik tovább az élő gyülekezet ajkán -
1J,emzedékről-nemzedékre.
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25 éves az istentiszteleti rendünk
25 ÉVVEL EZELÖTT

léptette életbe az evangélikus 'püspöki kar azt az istentiszteleti rendet
amelyet magyarországi evangélikus egyházunk gyülekezetei jelenleg is
használnak. Nagyjelentőségű újítás volt ez akkor egyházunk életében.
éppen ezért gondos és hosszas előkészítés előzte meg. D. Raffay Sándor
bányakerületi püspök készítette és dolgozta ki. Természetesen voltak
munkatársai, és felhasználta az istentiszteleti rend megújításat célzó
hazai és külföldi törekvések eredményeit is. 'I'ervezetét minden gyüleke-
zetben előre bemutatták. Hozzászóltak a lelkészek és a szakbizottságok.
Végül az újra átdolgozott tervezetet az 1935. november Iő-én tartott
egyetemes közgyűlés bevezetésre alkalmasnak találta, s ennek alapján
egyházi törvényeink értelmében a püspökök léptették életbe. 1936. no-
vember 19":én kelt közös körlevelükben rendelték el, hogy ádvent első
vasárnapjától, tehát 1936. november 29-től egyházunk gyülekezeteiben a
hivatalosan érvénybe léptetett Raffay-féle rend szerint kell tartaní az
istentiszteleteket. A kiadott püspöki körlevél tanúskodik akkori problé-
mákról. Érdemes ezeket felidéznünk.

KÉT FELADAT MEGOLDÁSÁT

látta szükségesnek a tervező püspök munkatársaival együtt: "Az egyik az,
hogy hogyan lehetne a magyarhoni evangélikus egyházban az istentiszte-
letet egyformává tenni; a másik az, hogyan lehetne megtalálni egyházunk
régi sajátos istentiszteletéhez az elveszített és elfelejtett utat."

ISTENTISZTELETI RENDÜNK EGYSÉGESÍTÉSÉBEN

nem valami különleges uniformizálási hajlam vezette a tervezőket. Az
iratokból kitűnik, hogy jól tudják: az egyház egységéhez nincs szükség
egységes formákra, hanem elég az egyetértés az evangélium hirdetése
és a szentségek kíszolgáltatása dolgában. Mégis kívánatosnak tartották az
egységes istentiszteleti rendet evangélikus népünk testvéri összetartoza-
sának a kifejezésére: "Az istentiszteletnek az a sokfélesége, amely egyhá-
zunkban idők folyamán uralkodóvá lett, a hittestvérek szemében bántó
és zavaró, a máshitűek előtt pedig érthetetlen. Ezt a visszásságot meg kell
szüntetni. Legalább is azt kell elérnünk, hogy az azonos nyelven tartott
istentisztelet rendje mindenütt azonos legyen, hogy aki az ország bár-
melyik részéből az egyház bármelyik más vidékén levő templomába
rnegy, otthonosan érezze magát és a már megazokott módon osztozzék
az istentiszteleten." Ma, amikor bámulatos ütemű gazdasági és kulturálís
fejlődésünk egyre gyakrabban mozdítía ki az embert szűkebb hazájából,
szülőföldjéről, még inkább igazat kell adnunk a körlevél érvelésének,
mint 25 évvel ezelőtt. Egyre kevesebben emlékeznek arra a különös
érzésre, amely elfogta az evangélikus embert, amikor "idegen" helyen
ment evangélikus istentiszteletre. A papi köntös formáján kívül idegen
volt számára minden. Ma az istentiszteleti rend jelentéktelen helyi szoká-
soktol eltekintve, egységes az egész országban. Bárhonnan bárhova
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rnegyünk, valóban otthonosan érezhetjük magunkat az evangélikus isten-
tiszteleten.

AZ EREDETI LUTHERI LITURGIA MEGKÖZELÍTÉSE

volt az új istentiszteleti rend másik célkitűzése: '"Az eredeti lutheri litur-
giában az istentisztelet menete fokról-fokra emelkedik a nyomasztó bűn-
bánattól a megnyugtató lelki megbékélésig. Új liturgiánk ezen az úton
jár. Az eredeti lutheri liturgiának minden lényeges alkotórészét meg-
tartja. A hivek részvételét azonban énekversek éneklésével biztosítja.
Meggyőződésünk, hogy az új liturgia ebben a formában könnyebben fér-
kőzik híveínlo lelkéhez. Gyökeresebb változtatást egyelőre nem tartottunk
kívánatosnak. Az előhaladás lépésekkel történik. Az eredeti lutheri litur-
gia visszavételére még nincs itt az idő. Későbbi nemzedékek hivatása es
kötelessége lesz visszatérni evangélikus egyházunk eredeti Irturgiájára.
De ez is nagy és áldott lépés a mai szomorú állapothoz mérten. Istennek
hála, hogy idáig jutottunk." Az új istentiszteleti rend szerkesztője meg-
fontolt és bölcs volt a lutheri liturgia megközelítésénél. Nem vezette be
a régi és szép liturgikus dallamokat, mert azok evangélikus népünk
jelerrtőn része számára ismeretlenek és idegenszerű ek lettek volna. A régi
liturgikus szövegeket és dallamokat a dunántúli énekeskönyvből váloga-
tott énekversekkel helyettesítette. Így a gyülekezetek azonnal bele tudtak
kapcsolódni az új istentiszteleti rendbe, s az esetleg ismeretlen korál-
dallamokat is hamarosan megtanulták és megkedvelték. A korál éneknek
ez az előnyben részesítése elvileg egyezik Luthernek azzal az eljárásával,
hogy korál énekekkel igyekezett biztosítani a gyülekezet népének aktív
részvételét az istentiszteleten. Új istentiszteleti rendünknek eza vonása
egyúttal megkönnyítette a visszatérést a lutheri" istentiszteleti rend tar-
talmi gazdagságához is. Idősebb egyháztagjaink emlékezhetnek még arra
a helyzetre, amelyre a körlevél utal. Bár gyülekezeteinkben többféle rend
volt használatban, mégis többnyire az volt a helyzet, hogy a kezdő és
a fő éneken kívül csak imádságból és igeolvasásból álló oltári szolgálat
előzte meg az igehirdetést. Mai istentiszteleti rendünk közeledett a lutheri
rendhez 'és gazdagodott azzal, hogy megtalálható benne az ünnep jelIegét
kiemelő kezdő zsoltárvers, a bűnvallás, a kegyelemhirdetés, az isten-
dícséret és a hitvallás is. Ezek valóban szükséges részei az istentisztelet-
nek. Valóban nagy és áldott lépés volt előre, amikor istentiszteleti ren-
dünkben ezek az elemek helyet kaptak.

25 ESZTENDÖ

elég hosszú idő szokott lenni arra, hogy egy esemény vagy alkotás jelen-
tőségét helyesen bíráljuk el. Istentiszteleti rendünk értékelése azonban
még ma sem kristályosodott ki. Saját korában is különböző fogadtatásban
részes ült, s ma sincs teljes egyetértés értéke felől. Egyesek sokallták az
újítást, katolikus hatás érvényesülését gyanították benne, és szembeállí-
tották a régi rend protestáns egyszerűséget, Idős egyháztagok itt-ott még
ma is így tekintenek istentiszteleti rendünkre. Mások meg keveselték és
keveslik az újítást, sokkal határozottabb liturgiai reformot tartanának
szükségesnek, sőt az egészet szakszerűtlen alkotásnak tekintik, amely nem
méltó a lutheri hagyományokhoz. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egyik vég-
letes megítélésnek sincs igaza. Evangélikus egyházunk tanítása szerint az
istentisztelet legfontosabb része Isten evangéliumának élő és igaz hirde-
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tése és a szentségek helyes - kiszolgáltatása. Erre a mai istentiszteleti
rendünk is megadja a lehetőséget és a méltó keretet. Sőt többet ~S.
A bűnvallásnak, a kegyelemhirdetésnek, az istendícséretnek és a hitval-
lásnak állandó helyet biztosított istentiszteletünkben. Az énekversek
alkalmazásával pedig lehetővé tette a gyülekezet aktív bekapcsolódását
a liturgiába. És mindez jellegzetesen lutheri. vonása jelenlegi istentiszteleti
rendünknek. Természetesen vannak hiányai, és vannak az egyház isten-
tiszteleti múlt jának olyan értékei, amelyek nem kaptak helyet benne.
Ezt a rend szerkesztője is tudta és elismerte. Munkáját átmenetnek tekin-
tette egy jobb és szebb rend felé. De ebben is Luther lelkipásztori böl-
csessége tükröződik: tekintettel volt a gyülekezetek állapotára, és nem
akart túlzott újítással bortránkoztatni, vagy törést okozni a gyülekezet
istentiszteleti életében.

MA ÚJRA

dolgozunk istentiszteletünk és istentiszteleti cselekményeink rendjén. Új
agenda készül. Senki meg ne botránkozzék ezen. Jézus Krisztus él, és
egyháza is csak akkor egyház, ha él. Az élethez pedig hozzátartozik a
fejlődés, a haladás, a szüntelen megújulas. Csak a holt egyház burkolózik
megcsontosodott istentiszteleti formákba. Munkánk közben ma is lutheri
utakon szeretnénk járni, ahogyan azt mai istentiszteleti rendünk szer-,
kesztője is megkísérelte. De természetesen számolnunk kell azzal, hogy
új és tovább újuló világban élünk. Ebből következik, hogy Luther és hit-
vallásaink felfogásának megfelelően ma is az igehirdetés megújulását
tekintjük az istentiszteleti élet fő kérdésének. Egyedül ebből újulhatnak
meg istentiszteleti imádságaink, mint Isten igéjére adott mai válaszaink.
Istentiszteleti rendünket is elsősorban szentírási igékkel igyekszünk gaz-
dagítaní. Luther magatartását követve pedig nem készülünk olyan vál-
toztatásra, amely törést okozna gyülekezeteinkben. Amikor új feladatok
láttán új utakat keresünk, akkor is tiszteletben tartjuk és megbecsüljük
most már 25 éves istentiszteleti rendünket, mert istentiszteleti életünk
gazdagításával gyülekezeteinket nem botránkoztatni, hanem építeni
akarjuk.

Prőhle Károly
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"Tanítás a keresztyén vallásra"
Az egyháztörténeti évfordulók sorában ez idén ismét egy Kálvin-

jubileummal találkozunk: 425 éves a reformáció egyik legjelentékenyebb'
szellemi alkotása, az Institutio.

KÁLVIN FÖMŰVE

volt ez a könyv. Szinte egész életén keresztül dolgozott rajta, bővítette.
és tovább építette. Az első kiadás 1536 tavaszán jelent meg, és ;26éves
szerzőjét egy csapásra kiemelte az ismeretlenség, homályából. Az ifjú
Kálvin híre-neve bejárta egész Európát.

A könyv címe: Christianae religionis institutio. Magyarra így fordíthat-
nánk: Tanítás a keresztyén vallásra, vagy: Oktatás a keresztyén vallásban
(nem pedig úgy, mint sokszor idézik: A, keresztyén vallás rendszere).
Kálvin eredetileg a legfontosabb keresztyén ismeretek foglalatának,
rövid kátéjának szánta. Megírása közben is valószínűleg Luther két nép-
szerű kátéját vette mintául. Szinte pontosan követi a lutheri káték sor-
rendjét. Az első részekben a törvényről, a hitről, az imádságról, a kereszt-
ségről és az úrvacsoráról szól, majd a római egyház öt hamis .szentségéről,
az egyházi és világi hatalomról tanít. Az időközben kitört franciaországi
protestáns üldözés azonban apologetikus (hitvédő)' irattá is formálta ezt
a kis könyvet. A reformáció franciaországi híveit ellenfeleik azzal támad-
ták, hogy anabaptista rajongók, az egyháznak és az államnak egyformán
ellenségei. Kálvin ragyogó tollal mutatja meg művében, hogy ezek a
vádak mennyire távol állnak minden igazságtól.

Az 1539~esmásodik kiadást - az Institutio nagy sikerének hatására -
Kálvin már jelentősen kibővítette és szabályszerű keresztyén dogrnati-
kává tette. Végül 1559-es, ismételten átdolgozott alakjában a maga teljes-
ségében áll előttünk az Institutio, több mint kétezer oldalon, négy könyv-
ben és nyolcvan terjedelmes fejezetben. '

AZ INSTITUTIO JELENTÖSÉGÉT

elsősorban abban kell látnunk, hogy a kálvini, református keresztyénség
hitének és tanításának mindmáig felül nem múlt, egyedülállóan hatalmas
foglalata. Hatása, jelentősége azonban messze túlnő a református egyház
határain. Nem hiába féltek tőle ellenfelei olyannyira, hogya francia
fordítás elkészülte után Párizs utcáin harsonaszóval hirdették ki: kötél
általi halálbüntetés terhe mellett kell minden fellelhető példányát
beszolgáltatni.

Mi az, ami Kálvin főrriűvét a reformáció táborában ilyen megbecsültté,
ellenfeleinél pedig ilyen félelmessé tette? Műve szándékáról így ír Kálvin
az első kiadás bevezetésében: "Csupán bizonyos alapvető oktatást akar-
tam adni, hogy mindenki megtanulhassa belőle az igazi kegyességet,
akikben van valamennyi vallásos buzgóság. Mégpedig elsősorban francia
népünk érdekében vettem magamra ezt a fáradságot, mivel azt láttam,
nagyon sokan vannak benne olyanok, akik éhezik és szomjazzák Krisz-
tust; de nagyon kevesen vannak, akik az Ö ismeretébe akár csak némileg
is be volnának avatva." Kálvin itt határozottan kírnondja főműve célját:
Jézus Krisztus igazi megismerésére akarja elvezetni honfitársait. Az
Institutio későbbi kadásaiban még világosabban kifejti, hogy művével
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a Szentírás igéjének olvasására és megértésére akar elvezetni (az 1559-es
kiadás előszavában).

Az Institutio fontossága abban rejlik, hogy minden időkre szólóan,
példamutatóan kifejezi: a teológia, a keresztyén tanítás feladata nem
mélyértelmű, megragadó emberi gondolatok fejtegetése Istenről, a világ-
ról és az emberi életről; hanem odahallgatás Isten törvényére, es Jézus.
Krisztusra, Isten testté lett igéjére. A reformáció egyházának dogmája:
nem lehet más, mint a szentírás igéjének hűséges megszólaltatása és
kifejtése! Mert az egyházban mindent ennek az isteni igének kell éltetnic
és táplálnia: a tanítást, a hitet és a keresztyén életet.

Ha vannak is olyan részek Kálvin nagy munkájában, ahol mi máskép-
pen értjük és valljuk Isten igéje tiszta, evangéliumi üzenetét, a ·125éves.
Institutio fő üzenete mégis ez: egyedül Isten igéje, egyedül Jézus Krisztus
az út, az igazság és az élet! Ezt a tanítást pedig mindig időszerű újra
meghallanunk.

Dr. Nagy Gyula

150
,.eves ft Deák-téri templolilunk

A XVIII. század eleje óta érvényben volt egy rendelet, amely szerint
Pesten és Budán protestánsok nem kaphattak polgárjogot. Érthető, hogy'
ennek következtében a század folyamán a két ikervárosban nem alakult
evangélikus gyülekezet és II. József 1781. évi türelmi rendelete, amely
az eddig elnyomott egyházaknak templomépítést engedélyezett, itt nem·
talált azonnal visszhangra. .

A pesti evangélikus gyülekezet 1787-ben alakult meg. Istentiszteleteit
- egykorú források feljegyzéseiből tudjuk - a Kalap és Lipót utca
sarkán álló, a .Pléhkaltuphoz" címzett ház első emeletén levő imaterem-
Iten tartotta.

A gyülekezet gyorsan erősödött és hamarosan felmerült a templom-o
építés gondolata. Az első templomtervet Krausz János építőmesterre[
készíttette el, akit azonban halála megakadályozott a munka elkezdésében.

A templom alapkőletételére hosszas huzavona után 1799. október 31-én
keriilt: sor. Az új terv Pollack Mihálynak, a kor legkiválóbb építészének
fiatalkori műve. Az anyagi nehézségekkel küzdő gyülekezet templomcL
csak 1808-ban került tető alá. A belső munkálatok befejezése pedig újabb
éveket vett igénybe. Közben még az 1809. évi napóleoni háború is akadá-
lyozta az építést: a templomban ideiglenesen ruhakészítő műhelyt és
wktárt rendeztek be.

A felszentelésre 150 évvel ezelőtt, 1811. június 2-án került sor. Az épít··
kezés első éveinek a nehézségeit Molnár János lelkész buzgosáfja segített
áthidalni. A templomszentelést Lyci Kristóf püspök végezte. Az új temp-
lomban végzett első egyházi funkció Dunaiszky Lőrincnek, a templom
díszítésében részt vett szobrásznak az esküvője volt.

A Deák téri templom Pesten az evangélikus egyház első, leqerúsebb
bástyája volt. Sőt országos viszonylatban is az. Nemhiába mondták
"ország templomá"-nak. Építészetileg hasonló a jelentősége: a ma.gyar
klasszicista építészet első nagy alkotása. ÉpítŐje, Pollack Mihály, aki
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Itáliában tanult, elsőnek honosította meg nálunk az építészetben (LZ ?Íj
idők szellemét tükröző klasszicista stílust. -

A hatalmas csarnoktemplom - eredetileg karzatok nélkül - nemes
egyszerűségéveI lenyügöző hatást kelt. A falakat csak bemélyíteU fal-
fülkék és falpillérek tagolják, bent a fehérséget csak itt-ott töri meg a.z
aranyozás. A nagy, mélyen lenyúló ablakok sok fény bebocsátására alkal-
masak. Ez a megoldás akkor egészen új törekvést valósított meg. Figlle-

lemre méltó, hogy a mai modern templomépítészet is minél több fényt
igyekszik a templomtérbe juttatni, mintegy a mennyei fényességet szim-
bulizálva a világ világosságaval.

A templom mai képe az eredetitől három lényeges pontban különbözik.
A múlt századi metszetekről jól ismert kis tornyát lebontották. A főhom-
lokzatot Pollack Mihály elgondolásához hasonlóan, de csak később, Hild.
József tervei szerint képezték ki. A férőhelyek növelése céljából épűlt
] 819-ben a kétemeletes karzat, amely sajnos kedvezőtlenül befolyásol.ja
az eredeti tér hatást.

Az oltárt Pollack Mihály tervezte. Üjszerűségének már az ő korában
olyan hatása volt, hogy annak mintájára akkoriban több római kc.t::>likus
templom oltárát vele terveztették.

A templomról szóló rövidreszabott megemlékezés keretében csak nagy
'vonásokban vázolhatjuk fel a legfontosabb tudnivalókat, de arról még
így sem szabad megfeledkeznünk, hogy az 1838. évi nagy árvíz idején
a pusztító ár elől sok családnak nyujtott menedéket. Ezt az eseményt
korabeli metszetek is megörökítették.

Deáktéri templomunkat joggal nevezhetjük ma is az "ország templo-
má"-nak. Ezzel az egyszerű, de sokat mondó megállapítással méltatjuk
:templomunkat százötvenedik születésnapján annak az egyház történeté-
ben és mai életében betöltött szerepét. És ha még esztétikai értékelést is
.akarunk hozzáfűzni, úgy Kazinczy Ferencet .idézhetjük, aki templomun-
kat "szép egyszerűségű" épületnek mondotta, tömören jellemezve ezzel
.sajátos kara kte rét, amely azt hazánk egyik legszebb építészeti emlélyévé
,ú'ijatja.
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Buda sorsa a történelem során szorosan összefonódott a magyar nép
történetével, így Buda török kézre jutása, majd felszabadulása egyaránt.
jelentős sorsforduló. Amíg Buda magyar kézen volt, addig az ország,
ha igen zilált viszonyok között is, de az eredeti politikai, társadalmi;
gazdasági és kulturális formák között élhetett. Buda elestével 1541-ben
kezdődik lényegében a török hódoltság szörnyű korszaka, mely szá-
munkra szinte pótolhatatlan veszteséget jelentett.

1541 után a magyar politikai gondolkodás legfőbb kérdése a török
kíűzése volt. Ezt várta minden becsületes ember a várháborúk során,
a tizenötéves háborúban, Zrinyi harcaitól, de a nyugati politikával elfog-
lalt, Franciaországgal viaskodó Habsburgok nem tartották szükségesnek,
de nem is tudták a törököt kiűzni.

Ennek feltételei csak az 1680-as években értek meg. Ekkor ugyanis.
a török hatalom belső nehézségei következtében lényegesen meggyengült.
ugyanakkor lanyhultak a francia háborúk, így a Habsburgok is szabad
kezet kaphattak a török ellen.

A háborúra a török támadása könyszerítette Bécset. Bécs ostroma.
1683. júl. 14-szept. 12. közt a már működő "szent liga" CAHabsburgok,
Velence és Lengyelország szövetsége) erején tört meg és ezután került
sor a török elleni nagyszabású támadó háborúra, amely általános európai
összefogás eredménye volt. Ehhez a harchoz a magyarság is csatlakozott.
rövid időn belül nagy számban, bár Thököly szabadságharca ekkor folyt
a Habsburgok ellen.

Buda ostromára már 1684. júl. 14. és nov. 3. közt sor került, de ekkor
még több mint 20 000 halott árán sem sikerült a törököt kiűzni. A döntő.
ostrom 1686. jún. 21-én kezdődött el. A budai hegyek koszorúia felől
együttesen támadták a várat, melyet Abdurrahman pasa 7000 katonával
igen szívósan védett. A modern hadi technika minden vívmányát Igyeke-
zétt mindkét fél felhasználni, de a döntő tényező az egyéni vitéz ség és.
elszántság volt. Nem véletlen, hogy a támadó ezredek élén 50-100 főnyi
magyar csapat haladt és a szept. 2-án sorra kerülő döntő rohamban is
a győri hajduk jutottak fel először a falakra. Az ostromban résztvevő-
magyar csapatok számát 15000-re tehetjük. A szeptemberi diadal közel
150 év vágyainak beteljesedését jelentette.

Buda sorsa ezúttal is az ország sorsa volt, mert felszabadulásának
következtében már a következő évben úgyszólván az egész ország meg-
szabadult a töröktől, sőt 1689-ben Nisnél és Viddinnél járt a keresztyén.
sereg. A sereg zöme idegen zsoldosokból állott, mégis az ország felszaba-
dításának árát lényegében a magyar nép fizette meg, nemcsak a nagy'
vérveszteséggel, amit a harcok jelentettek, hanem a harcok anyagi terhei-
nek víselésével. Külföldi megfigyelő szerint is ez a nép most többet
szenvedett, mint a 150 éves török uralom alatt.

Buda felszabadulásával a török iga alól a magyar politikai életben is
alapvető változások történtek. A török veszély megszűnt, a török kiűzé-o
sével megoldódott. Helyette most legégetőbb kérdés az ország független-



Barcza Béla

ségének megoltalmazása . lett. És ekkor - mint annyiszor a történelem-
ben - a hazaszeretet és a protestantizmus ismét összekapcsolódott, mivel
a Habsburg hatalom és az ellenreformáció egyaránt meg akarta semmi-
síteni a magyar függetlenséget és a magyar protestantizmust. A helyzetet
nehezítette, hogy ekkor már nem lehetett Erdélyre sem számítani, mint
Bocskai, Bethlen és Rákóczi idején, hisz Erdély is a Habsburgok kezén
volt már. .

Buda felszabadulása, melynek 275. évfordulójára emlékezünk, tehát
.nemzetünk egyik nagy létkérdését megoldotta, de új feladatokat is jelölt
ki a következő nemzedék számára. Ezen feladatok megoldásában igen
nagy szerep várt egyházurikra is, amely nagy állhatatossággal és türelem-
mel állotta ki a reázúduló viharokat. Ezzel saját létét biztosította, de

.hozzájárult hazánk függetlenségének megőrzéséhez is.
Dr. Gyapay Gábor

250 ,eye kötötték a szatmári• b'ké,t
Április 30-án nevezetes évfordulója van a magyar történelemnek:

'250 éve, 1711-ben a majtényi fegyverletétel után - ezen a napon kötötték
meg a szatmári békét, Károlyi Sándor kezdeményezésére, II. Rákóczi
Ferenc félrevezetésévei és kijátszásával. Ezzel végetért a Rákóczi-szabad-
ságharc.

A békeszerződésben szó sem volt a Habsburg-gyarmatosítás politikai és
gazdasági intézkedéseinek felszámolásáról, a magyarság számára biztosí-
tandó szabadságjogokról, azokról a pontokról, amelyeket az 1705. évi
szécsényi országgyűlés célul tűzött ki. Az egész békeokmány nem foglal-
kozott mással, mint a császár hűségére visszatérő földesurak arnnesz-
tiájával.

A békeszerződés megkötése után a császári hadsereg és a földesurak
siettek lefegyverezni a kuruc csapatokat. Hazánk teljesen Habsburg
uralom alá került és hosszú időre Habsburg-gyarrnattá vált. Károlyi
Sándor és társai így adták el hazánk függetlenséget, hogy cserébe kivált-
ságaíkat, vagyonukat családi és személyes hatalmukat megnöveljék. Fel-
osztották az elmenekült Rákóczi fejedelem birtokait is egymás között.

II. Rákóczi Ferenc katolikus volt, de korlátozta saját egyházának poli-
tikai érvényesülését: pl. szigorú rendelkezéseket léptetett életbe a
Habsburgokat kiszolgáló, protestánsokat zaklató jezsuiták ellen. Szabad-
ságharca alatt Kemenesalján és az ország más részein is több elvett temp-
lomot adott vissza az evangélikusoknak. Hadseregének 9/1o-ed része pro-
testáns volt. A szatmári béke után a protestánsoknak visszaadott templo-
mok újra katolikus kézre kerültek.

A békekötés után a bécsi udvar és a magyar uralkodó osztály egyszeru
módot talált a gyarmati elnyomás további fenntartására: megbontani azt
a nemzeti egységet, amely a szabadságharc alatt olyan szépen létrejött,
és egy ideig tartott. A protestánsok további üldözése, a jobbágyság foko-
zottabb elnyomása, a formailag független Erdély, a határőrvidéki szerve-
zet, abetelepítések - mind ezt a célt szolgálták.

Emlékezésünk legyen előretekintés is: immár a nép országában járjunk
együtt népünkkel. .
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c:l?1 SZT FERE N C
1961. október 21-én lesz 150 éve,

hogy hazánk egyik legnagyobb mu-
zsikusa, Liszt Ferenc megszületett.
Ugyanez év július 31-én pedig 75
éve, hogy eltávozott az élők sorá-

ból. Csodagyerekként indult el:
8 éves korában már hangversenyen
játszik s olyan sikerrel, mely meg-
nyitja előtte a tanulás és a világhír
útját. Első hangversenyének lelkes
hallgatói ösztöndíjat bízosítanak
számára, mely lehetővé teszi, hogy
Bécsben korának leghíresebb peda-
gógusától, Czerny Károlytól tanul-
hasson, aki tanítványa tehetségét
oly sokra tartotta, hogy nem foga-
dott el a tanítás ért díjazást. Bécsi
hangversenyen Beethoven is meg-
jelenik és elismerése jeléül homlo-
kon csókolja a gyermeket. Pesti,
pozsonyi, németalföldi diadalok
jelzik útját, rnidőn apja Párizsba
viszi, hogy ott a hírneves zenei fő-
iskolán fejezze be tanulmányait.
Itt azonban csalódás várja, mert
külföldi létére nem veszik fel. Sok
tanulásra azonban már nincs is
szüksége, Hamarosan Párizs ked-

vence lesz s nemcsak Francíaorszá-
got, hanem Angliát is meghódítja.
Hangversenyzés és tanítás mellett
ráér még irodalommal, filozófiával,
általános művészeti és hitbeli kér-
désekkel is foglalkozni, ezzel pó-
tolva hiányos iskolai tanulmányait.
Berlioz, Chopin s tucatnyi más
nagyság körében érik felnőtté.

Második diadalmas hangverseny-
körútjára az indítja, hogy meg-
hallja és meghallgatja Paganirrit,
a hegedűn ek ezt az utólérhetet-
len mesterét. Hatására teljesen
újjáalakítja a zongorajáték tech-
nikáját. Olyan érzelmek és gon-
dolatok kifejezésére is alkalmas-
sá teszi, melyre addig nemcsak
hogy· nem is gondoltak, ha-
nem lehetségesnek sem tartottak.
A múlt század negyvenes éveiben
folytatott e második hangverseny
körúton Liszt már nemcsak a leg-
nagyobb zongora virtuóz, hanem az
emberiség élén haladó nagy Mű-
vész, aki erőt ad, gazdagít, hirdeti.
hogya zene egybekapcsolja s a
béke és testvériség reményével bol-
dogítja az embereket. Hangverse-
nyein, lettek légyen azok bárhol,
nagyvárosban vagy kís vidéki he-
lyen, Ukrajnában, Spanyolország-
ban vagy Angliában, a zeneértők
kis csoportjával együtt az emberek
széles és nagy tömege ünnepelte.
Olyan sikerekben és ünnepelteté-
sekben volt része, amilyeneket sem
azelőtt, sem azután nem jegyezhe-
tett fel a történelem.

l838-ban, mikor a nagy pesti ár-
víz hírét veszi, egy sor hangver-
sennyel siet honfitársai segítségére.
Ha felebarátai segítségre szorulnak,
mindig számíthatnak bőkezűségére
és támogatására. Már ekkor készül
maga is,' hogy hazáját megláto-
gassa. Erre azonban csak később,



1840-ben, majd 1846-ban kerül sor.
Az ország csak a kivételes nagy":
ságoknak kijáró ünnepléssel fogad-
ja. Első pesti hangversenyéri kül-
döttség -keresí fel és magyar dísz-
kardot ajándékoz neki. Pest dísz-
polgárává választja. Vörösmarty
Mihály pedig nagyszerű .ódával kö-
szönti a világ "hirhedett zenészét",
ki bármerre jár is "mindig hű ro-
kon." (Erre az ódára írja a mester
halálának 50. évfordulójára Kodály
hatalmas vegyeskarát.) Liszt maga
ekkor tesz alapítványt Nemzeti Ze-
nede létesítésére.

Ugyanekkor- fordul zeneszerzoi
érdeklődése is a magyar zene felé.
Igaz, magyar szerzeményeinek
anyaga csak a felületen - mozog:
verbunkosok, csárdások és nép-
szerű műdalok zenéjére támaszko-
dik. Az igazi magyar népzene gyűj-
tésére Liszt csak készült, de nem
jutott hozzá. Ezek gyűjtése csak
jóval később kezdődött meg. Bár
e szerzeményeivel minden magyar
zenének tört utat és szerzett elis-
merést, e művei mégsem képviselik
teljes súllyal művészetét. Azt a ze-
neszerzői munkásságot, melyet csak
most kezdenek szerte a világon
kellőképpen értékelni.

Liszt a diadalmas hangverseny-
körutak után korán szakít az elő-
adóművész ragyogó, de mégis csak
kissé üres pályáiával és Weimarban,
Németországban telepszik le mint
udvari karmester, hogy alkotómű-
vészetével is forradalmasítsa a ze-
neművészetet és utat mutasson
egészen a legmodernebb szerzőkig.
Ebben az időben kezdi tanítványai--
nak hosszú sorát is kiképezni, akik
majd művészetének apostolai lesz-
nek.

Zeneszerzői működése mellett je-
lentős zeneirodalmi és karmesteri
működésével is segíti az "új zene"
diadalra jutását. Sok szerző, mínt
például Wagner is, neki köszönheti
műveinek elismertetését es népsze-
rűsítését. Talán éppen esikeres
tevékenység az, amely saját mű-

veinek értékelését és elterjedését
oly sokáig gátolta.

Liszt élete harmadik harmadá-
ban Weimarból Rómába költözik,
majd idejét megosztva tölti Róma,
Budapest és Weimar között. Buda-
pesten nagy lelkesedéssel és fárad-
hatatlanul -tesz eleget új megbíza-
tásának. Megszervezi és halálaig
vezeti is az egyre jobban fejlődő
Zeneakadémiát, mai Zeneművészeti
Főiskolánk ősét. Míg zeneszerzői •
munkásságában először a zongora-
darabok, majd Weimarban, a zene-
kari kompoziciók viszik a főszere-
pet, ez utolsó időszakban az énekes
művek kerülnek előtérbe. Ezekből
több magyarországi vonatkozású.
Az Esztergomi mise az esztergomi
bazilika felavatására készült s a
szerző betanításában itt is került
előadásra. A Szent Erzsébet legen-
da magyar vonatkozású tárgya
mellett ugyancsak Magyarországon
kerül bemutatásra. Végül a Koro-
názásí mise az 1867-i koronázási
ünnepségekre készült. Ez idők ter-
mése a nagyszabású Krisztus-orató-
ri um is. E nagy művek mellett szá-
mos világi· és egyházi kórus és
orgonamű gazdagítja a rendkívül
termékeny szerző alkotásainak so-

táLszt Ferenc 1886. jÚliU' 31-én
tért örök nyugovóra. 'Vagy 13 évvel
ez előtt írásban kérte: "Ha lehet-
séges este szállítsanak utolsó lakó-
helyemre, két vagy három megfi-
zetett ember elegendő arra, hogy
elvigyen. Nem akarnék másokat
zavarni azzal, hogy temetőbe kísér-
jenek, ahol már semmiben, sem
lehetek szolgálatukra."

Szolgcizni: ez a szó világította be
Liszt Ferenc ragyogó életútját.
S azért tudott embertársainak oly
hűségesen szolgálni, mert szolgá-
lata szeretetből, Isten és az embe-
rek szeretetéből fakadt.

Sulyok Imre
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"A mai magyar evangélikus egy-
háznak három kivételesen nagy

, embere van. Az egyik Payr Sán-
dor ... " Ezt a kijelentést diákko-
romban lestem el egy akkor igen

jelentős református lelkipásztor aj-
káról.

Ez a nagy emberünk: Payr Sán-
dor 1861. február 25-én született
Pápán. Külföldi útja után először
püspöki titkár Karsay Sándor és
Gyurátz Ferenc mellett, majd át-
meneti jellegű lelkészkedése után
az egyháztörténet tanára akadé-
miánkon, illetőleg teológiai fakultá-
sunkon. Itt lett igazán naggyá: a
katedrán és dolgozó szobájában.

Felkerestem feleségét és leányát
egykori soproni hajlékában. A szo-
ba falán a fényképe, asztalán a
nagy képes bibliája és néhány
könyve. Emlékezik a hitves a régi
napokról és a hajdankor éveiról.
"Olykor ebéd közben hirtelen fel-
kelt - mondja -, átment dolgozó-

6 Evangélikús naptár

SANDORRA
.szobájába, hogy gyorsan feljegyez-
zen valamit és ott felejtkezett.
A kert lugasában a mély esti csend-
ben magyarázta a csillagokat, majd
minket pihenőre küldve; elvonult
ismét könyveí és jegyzetei közé,
hogy éjfélig kutasson, írjon és je-
gyezgessen. Közvetlen halála előtt
történt, hogy lágy mozdulattal
búcsúzóul végig cirógatta könyveit.
Az én kedves könyveim, mondo-
gatta elérzékenyülve, fájdalmas ér-
zéssel." Mennél jobban távolodik
tőlük, annál nagyobbnak látják!

Megállok könyvespolcom előtt és
azt is megkérdezem a 100 éve szü-
letett Payr Sándor felől. Hallom
vaskos kötetek mély baritonján: Én
is Payr Sándor szellemi gyermeke
vagyok! A Dunántúli Evang. Egy-

.házkerület Története, a Soproni

. Evang. Egyházközség Története és
sok más nagyobb műve megkezdi
vallomását. "Évekig gyűjtögette
hangya szorgalornmal a nagy anya-
got, melyből lettem. Összehordta a
legapróbb adatokat, mint fecske a
tollat és szalmaszálat, hogy fiainak
fészket rakjon -, hogy könyvet
írjon, melynél melegedhet, tanul-
hat, tájékozódhat és épülhet az
utókor." Beszél a könyvespolc állig
gombolt hosszú, nagy kabátjaról és
sétabotjáról, mellyel rótta a Walder
József utcát nyugdíjas korában,
hogy séta közben is elrendezgesse
tudós agyában a nagy. és izgalmas
anyag ot. Vaskos kötetek mély ba-
ritonjába belecsiripel könnyed
szárnyú fecskeként vékonyabb fü-
zetek, életrajzok, fordítások és ver-
sek halkabb melódiája. Igen ter-
mékeny Író és igen hosszú és sok-
rétű írói tollának sugara. Eléri az
egész egyházkerületet s azon belül
egyes jelentős vidékeket (Kőszeg,
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Sopron, Vadosfa, Urai-Újfalu) és
embereket. Mindez annak bizony-
sága, hogy Payr Sándor az utolsó
évszázad legtermékenyebb magyar
evang. egyházi írója és tudósa. Sok
minden nem került a könyvespolc-
ra, sőt örökre megnémult. Sok min-
den a fiókban maradt, majd telje-
sen megsemmisült a második világ-
háború tüzében. Felesége kezembe
adta Fábry Gergelyről írott régi
füzetét, amely valóban tűzből kira-
gádott üszök, mivel megpörkölte a
pincetűz. Mennél jobban távolodik
tőlünk, annál nagyobbnak látjuk!

Végül megálltam sírjánál soproni
temetőn kben. Nézégettem sírkövén
a nyitott könyvet a tollal es emlé-

keztem. Hallottam az írás intelmét:
Emlékezzetek - meg előljáróitckról,
akik szólották néktek az lsten be-
szédét ... ! Ebben a kettőben való-
ban benne van a 100 éve született
Payr Sándor életének, munkájának
és nagyságának igazi lényege.
Könyv és toll! Úgy emlékezünk
meg Payr Sándorról, hogy emléke-
zésünk hálaadássá lesz. Megkö-
szönjük Istennek, hogy lJO éve
Pápán betette a bölcsőbe, utána
meg odahelyezte az oltárra. Megkö-
szönjük, hogy kis egyházunknak
nagy fiakat adott. Legyen övé a dí-
cséret és a hála!

Weltler Rezső

"

dstenem megajándékozott engem, elkárhozott embert, érdemem

nélkül, ingyen, csupa könyörületből az üdvösség minden kincsével.

Mivel ilyen Atyám van, iránta viszonzásul boldogan és ingyen

cselekszem azt, ami Neki tetszik. Felebarátomhoz is keresztyén

leszek, amilyen Krisztus volt hozzám. (Dr. Luther Márton)
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RÁZGA PÁL IMÁJA

Rázga Pál (1798-1849) pozsonyi evangélikus lelkész
volt, őszinte meggyőződésű hazafi és demokrata. 1848
márciusában megalakította a Pozsonyi Nemzeti Egye-
sületet, részt vett a schwechati csatában, mint honvé-
deink tábori lelkésze. "Mikor Pozsonyt az osztrák sereg
elfoglalta, Haynau első áldozata a bátor, meggyőződé-
ses és helyén marad6 Rázga Pál volt. Elrettentésül
akaszt6fa-halálra ítélték az osztrákok. s 1849. június
18-án Pozsonyban, a város közelében áll6 dombon föl-
akasztották. A kivégzés előtt lelkésztársa, Simk6 Vilmos
vígasztalta, s úrvacsorában részesítette. "Nem én vi-
gasztaltam Rázgát, hanem ő engem" - mondotta Simk6
Rázga feleségének és gyermekeinek. Simk6 Vilmos je-
gyezte fel Rázga Pál imMát, melyet az akaszt6fa alatt
mondott el. Rázga Pál ezt mondta: .

Uram! ha lehetséges, vedd el tőlem a szenvedés poharát, de ne
legyen az én, hanem a Te akaratod szerint. Itt állok Előtted, Minden-
ható, a hajnalpír 'fényében és végigtekintek az életemen. Elfog a
bánat, .de lelkem nyugodt. Megáldok míndent; amit szememmel látok
magam körül, áldom Pozsony lakóit, áldom szegény gyermekeimet,
áldom kedves feleségemet, áldom a császárt - áldom azokat is, akik
engem elítéltek. Aldom az én drága hazámat, kívánva, hogy nem-
sokára szabaddá legyen és boldoggá!
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SZERESSETEI<
Nekem testvérem minden ember,
Éljen bárhol a földtekén,
Jeges Északtól messze Délig,
Ha színesbőrű, vagy fehér.
Szívemben én csak egyet érzek,
Ki a kereszten értünk vérzett
És mindent odaáldozott,
Egy szent parancsot ránkhagyott.

Ez a parancs nem megalázó,
De átjár szívet, ideget:
"Úgy szeressétek ti is egymást,
Mint én szeretlek titeket.
Ha ti énbennem megmaradtok,
Nevemben diadalt arattok
A bűn és a gonosz felett!
Mindent legyőz a szeretet!"

Örök szeretet hívta létre
A naprendszert s a földtekét,
Csillagbetűkkel írta égre
Tündöklő szent üzenetét.
És embert formált önmagára,
Sugárzó lelkét ráruházva

. Míg szólt az örök szeretet:
Légy úr az egész föld felett!

Egy vérből lettünk megteremtve,
Bárhol éljünk a föld színén.
Egy vér áramlik ereinkbe,
Ez fut át mindnyájunk szívén!
Egy család tagja minden ember,
Testvérek 'legyünk mindenekben,
Egymásért élő és haló.
E parancs örökkévaló.

Öh, nem lehet, hogy megromoljon
Szívünkben ez a tiszta vér,
Hogy bűn hulláma elsodorjon
A Krisztustól, ki esdve kér:
Menjetek! Széles e világon
Legyen mindenki tanítványom.
De tanítvány csak az lehet,
Akiben él a szeretet!

Lobogj az égig Krisztus lángja,
Perzseid át mindnyájunk szívét.
Hamvadjon össze, mint a máglya
Minden álnokság, bűn, szemét!
Ne legyen többé Kain köztünk
S kik ég,-föld ellen úgy vétkeztünk,
Oh, teremts bennünk új szívet,
Hogy nyújtsunk testvéri kezet!

Nekem testvérem minden ember,
Ki él e széles földtekén.
Mind elfér itt benn a szívemben,
Ha színesbőrű, vagy fehér.
Lelkem vitorlás békezászló,
Mindenki felé így lobog.
Öleld át Isten a világot,
Hadd legyünk újra boldogok!

Palotay Gyula
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~Láthatatlan lánc~

Istennek ma az az első szava hozzánk, hogy a z éle t - fel elő s ség!
Ez először is annyit jelent, hogy nem vagyok magántulajdon, mint a mun-
kám ért kapott pénz, amivel azt teszem, amit akarók: megtarthatom, szek-
rénybe zárhatom, takarékba vihetem, elkölthetem a magam kenyerére,
vagy a mások örömére.

Hiába mondják önző emberek, hogy "az élet az enyém s ha kétszer
élnék is, mind magamra költeném!" Egyszer vállunkra nehezedik egy kéz
és mi elsápadva vesszük tudomásul, hogy valahol számot tart rólunk
a föld és magáénak vall az Isten ..

Az élet felelősség: ez másodszor azt jelenti, hogy nem vagyok cél,
hanem csak eszköz. Nem azért vagyok itt, hogy magamat magamnak
megépítsem, 'hogy valami rettenetes nagy földi boldogság hegyoldalán
legyen kényelmes palotám, hogy az öröm összes kottáit végigdaloljam,
hanem azért, hogy velem és bennem egy örök terv valósággá váljék.

Eszköz vagyok Isten kezében és emberek életében! - Az életem tehát
nem akkor igazi, ha önmagában szép, hanem akkor, amikor legjobban
odasimul Isten akaratához, amikor egy másik emberi élethez odaér és
alázatosan beleépül. Régi görögök sokszor megálltak egy templomuk előtt,
amelynek bejáratát női alakok ta1·tották. Nem az volt a lényeges, hogy
ezek a női alakok sírnak, vagy nevetnek, szépek, vagy csunyák, hanem az,
hogy egy templomot tartottak az emberek fölé és mellettük meg lehetett
érkezni, be lehetett lépni az örökkévaló Isten tekintete elé.

Az élet felelősség, ez harmadszor annyit jelent, hogy ezt az életet
egyszer számonkérik tőlünk. Számonkéri az Ég a földet és a föld az Eget.
Isten egyszer elkéri az elporladt pillanatokat és egyszer egy megütött,
árva és elhagyatott ember sírva kéri majd számon az elmaradt szeretetet.

Az élet felelősség, ez annyit jelent, hogy minden pillanatban Isten és
emberek elé kell állnunk, mert előttük pereg le az életünk.

Istennek ma az a második szava hozzánk, hogya b ű n nek fol y t a-
tás a van. Borzalmas örökség, amit másoktól kapunk és szörnyű fertő-
zés, amit másoknak adok. Apáink bűne szörnyű, szennyes áradat, amelyik
valahol elönti az életünket és valahol elmossa legszebb örömeinket és fl

mi vétkeink guruló fekete kövek a lejtőn, valahol majd utolérik a gyer-
mekünket.

Volt egy magyar költő, aki úgy látta az életünket, mint egy láthatatlan
láncot az Isten körül. Úgy látta, hogy ezen a földön mind a két kezünkkel
fogjuk egy-egy másik ember kezét. Az a masik ugyanígy tart egy követ-
kezőt. Az első és utolsó ember keze Isten kezéhez ért Igy élünk egymás
kezét fogva egy gyönyörű láthatatlan lán:cban, gyönyörű körben az Isten-
nel. Ha valaki kiszakad ebből a körből, ha valaki elengedi a másik e-:nber
kezét; akkor tulajdonképpen Isten kezét engedte el. Ez a bűn. Ilyenkor
azonban nemcsak maga szakadt el Istentől, hanem leszakított az lsten
kezéről egy csomó embert, aki az ő kezét fogta, aki őutána jön. Igy telik
be az atyák bűnös mértéke a fiakon.

Élj magadnak, légy önző vagy tipord le a másikat és egyszer talán
éppen azt, akitől sírva búcsúzol el a halálos ágyon, éppen azt üti le, veri
meg és pusztítja el a gyűlölet. Fordíts hátat egyszer a szeretetnek és
egyszer majd dideregve érzed, hogy neked fordított hátat a szeretet.
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Friedrich Lajos

Istennek ma az a ha-rmadik szava hozzánk, hogy nemcsak a bún, de
a ke gye le mis fol y tat ó d i k! - Akit egyszer Jézus visszaállít
a sorba, Isten gyermekeinek a sorába, az nemcsak maga menekül meg,
tie egy egész sort visz magával az üdvösség útjára. 19y telik be az atyak
mértéke a kegyelemben.

Egy imádkozó édesapa, egy hivő asszony, egy Jézusnak odaadott élet
mindig megnagyobbít ja a kegyelem körét. Azt a láthatatlan láncot. ahoZ:
Isten erői, a szeretet és a hit áldott kézfogásain végigömlenek, megerősí-
tenek, megvígasztalnak és megtartanak Isten és az emberek számára.

Ebben a csodálatos körben milyen sokan állanak egyik kezükkel fogva
Istennek a kezét, a másikkal erősen tartva az embert, a testvért, a végte-
len világot. Eb-ben a körben milyen sokan állnak, akik egyik keziikkel;
Jézus Krisztussal járnak az örök életnek az útján és a másik keziikkel:
erősen fogják a másik embert munkálkodva és imádkozva a békés élet-
útért, a mindenki megáldott kenyeréért, öröméért, templomok és otthonok
örökszép karácsonyi csendjéért. Becsületesen és hűségesen, hittel és szerc-
tetiel Isten szemébe nézve, így élnek Isten gyermekei ebben a szép kör-
ben, mint akik mindennap és minden órában azt teszik, amit nekik Isten
parancsol és amit Krisztus tanított minden ember élete felől a Hegyen!"

Ne felejtsük el, hogy valahányszor ebben az esztendőben valahol meg-
szólal az Isten az Igében csendes templomokban és békés otthonokban,
valahányszor elénk lép egy ember, vagy elibénk kerülnek az életünk
sorsdöntő kérdései, olyankor mindig megnyílik a sor! Jézus áll ilyenkor
melletted és nyújtja feléd a kezét!

Fogd kézen azt, akit szeretsz, vagy aki éppen melletted van és álljato~
bele a sorba. Az élet sorába.

Istentisztelet a Deák-téri templomban
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Hála és ,közösség
100. Zsoltár

Festő ecset jére való kép: ezerszínű tömeg hullámzik fel és alá a Szent
Város, Jeruzsálem utcáin. Közeledik az ünnep és erre az alkalomra
tízezrek zarándokoltak el az ország fővárosába, hogyaszokásoknak és
a törvény előírásainak megfelelően elmondják hálaadó imádságai kat,
bemutassák áldozataikat.

Ki délről jött, a Holttenger vidékéről, úttalan utakat megj árva, vígasz-
talan, sivár pusztaságok homokviharaival küszködve. Ki meg a Galilei tó
partján hagyva apró csónakját, féltveőrzött halászszerszámait, érkezett
ide. S a harmadik meg a negyedik, a századik? Ki tudná számon tartani,
hogy honnan, a világ mely tájáról indult el, milyen vidékeket járt be
míg napok, hetek múltán beléphetett a mindennél drágább város kapu-
ján?

Most itt vannak mindnyájan ... A 'pusztaí lakók, a messzi utakon járó
vándorok fehér felső ruhái összevegyülve a városlakók tarka ünneplői
öltözékévei, olyan látványt nyújtanak, mint a Jordán. két partja, ha
éltető eső öntözi meg és az eső nyomán még színesebbé, tarkábbá válik
az erdő, a tágas zöldellő rét, a lankás hegyoldal.

Velük találkozik az ember bármerre 'lép. Az ő szívbőljövő, harsány
énekük zeng, bármerre figyel a fül és az ő túláradó örömük csillog a nap-
barnított arcokból, a megvillanó szembogarakból. Mert hát nemcsak
kötelességből, hanem szívük diktálta vágyból -hagyták el otthona:i.kat,
vállalták a pusztaságok, a járhatatlan, vad utak ezer veszedelmét.

Mikor aztán elérkezik a várvavárt, a nagy nap: az ünnep napja, még
színesebbé válnak az utcák, a terek, a templom felé vezető utak, öröm-
telibbekké az arcok, s még harsányabban zeng az ősi zarándokének.

A templom feldíszítve várja az ünneplőket. Méltóságteljes papok, dísz-
ruhákba öltözött énekesek, hangszerelket fürgén pengető, fúvó zenészek
a szentélybe vezető lépcsőkre állva fogadják a sokaságot.

Újra ének száll az ég felé L ki tudja, hogy ma már hányadik -, szár-
nyalás ával betöltve a város szűk falait, a tágas levegő eget. A 100. zsoltárt
zengi ezernyi torok, penge ti sokhúrú hárfa, harsogja érchangú kürtszó:
"Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezés-
sel; menjetek eléje vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten;
ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai
vagyunk."

S túl a kürtök rianásán, túl a zengő hangokon valami megnevezhetetlen
békesség, jóleső biztonság szállja meg a lelkeket, az emberi szíveket.
Az Isten közelségének, a Vele való közösség békessége, biztonsága.

Nincs miért félni, nincs miért rettegni! Nem kell félni, rettegni Tőle,
mert hiszen Ö a Teremtő, Ö a pásztor. Ö a Teremtő, aki szüntelenül
vigyazza az embervilágot. A Pásztor, aki őrzi, védi, óvja, táplálja a nyá-
jat, az övéit éppen úgy, mint az, aki hegyen-völgyön baraugolva terelgeti
a maga kicsiny nyáját. .

Igen, ezt a békességet, végtelenül nyugodt biztonságot jelenti az Isten
közelsége, a Vele való közösség!

De ezenfelül még valamivel többet is: az Isten nyájához tartozóknak
nem kell félniök a másik embertől sem. Nem kell rettegni, mert az Isten-
nel való közösség egyenes következménye, folytatása a másik emberrel,
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Vámos József

minden emberrel való közösségvállalás, a másik ernber szeretete, amiért
éppen úgy hálával tartozik a hivek serege, mint az előző ajándékért.

Valóban festő ecset jére való kép - ha egyáltalában vászonra lehet vetni
a látványt: - az Istent dícsérő, az Általa, Vele élő, a Benne hivő, a
teremtett világot tág ölelésű szeretettel átkaroló, jószándékú sokaság,
ember örömmel teljes, a jelent és a jövőt bizalommal elfogado, váró
tízezrek képe. . . .

Hol van már az a régi ünnep? Hová lett a régenvolt sokaság, s hová
tünt Istent dícsérő, örömteli hangja? A város, a templom, mindezeknek
némán figyelő tanúj a?

A régi ünnepet száz új váltotta fel. A régen volt sokaság nyomába ezer
másik lépett s a régi Jeruzsálem, a templom romjain új város épült.
A harsány ének utolsó taktusa is szétfoszlott már a levegőben s nem
maradt ránk egy apró hangjegy sem belőle.

Minden megváltozott, minden mássá lett. Elmúlt, elenyészett. Csak egy
valami nem lett a múltté: Isten hűsége, a Vele való közösségbe hívogató
szeretete, az embervilágot naponként fenntartó, pásztoroló akarata nem-
zedékek változása után is velünk 'van, változatlanul él körülöttünk és
bennünk, megelevenítve, éltetve mindeneket.

S az Isten közelléte, a Jézus Krisztus által Vele való közösség ma is
azt jelenti, mint jelentette régen: Ö a mi Teremtőnk, hűséges pásztorunk,
egyetlen Szentünk.

Ez a tény ad számunkra erőt ma is arra, hogy az Ö szeretetén felbuz-
dulva egymással is közösségben, békességben élhessünk, hogy egymás
üdvösségét, földi előmenetelét, boldogulását tiszta szívvel szolgáljuk,
Hogy ami időnk új, állandóan megújuló hangján teljes valónkból
adjunk hálát Neki ajándékaiért a régi zarándok-ének szavaival: "Mert
jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme és nemzedékről nemzedékre való
az Ő. hűsége!"

Én mint lelkipásztor akkor tartom meg Isten parancsait, ha taní-

tok és imádkozom. A paraszt ember akkor, ha figyel erre és hűsé-
gesen műveli a földet. Viszont nem tartja meg az a tisztviselő, akit

nem lehet megtalálni, amikor szükség van reá és azt mondja, hogy

neki imádkoznia kell. Ez azt jelentené, hogy Istenre hivatkozva nem

teljesíti tulajdonképpeni istentiszteletét. (Dr. Luther Márton)
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A KÖZÖSSÉG LEVELE
"Pál, Jézus Krisztus apostola ... az Efezusban lévő szenteknek." Igy

kezdődik Pál a pos tol nak az Ef e z u s bel í e k hez í r ott
level e. Gazdag kincsesház ez az újtestamentomi irat. E rövid pár sor
keretében az apostoli tanításnak csupán pár drága gyöngyszemét ezeret-
nénk felmutatni, megcsillantani. S arra kérjük a kedves o~vasót: valahogy
azt ne vélje, e pár sor elolvasása pótolhatja az eiezusi levélben való
elmiHyedést, a levél szövegének figyelmes olvasását. Sőt éppen erre
szeretnénk rávezetni: arra, hogy minél többen olvassák értő szívvel ezt
a levelet. Mert bizony nem csak a közel kétezer _év előtti efezusiaknak
szól az, hanem nekünk is, Isten mai gyülekezetének.

*
"A köz ö s ség level e" - e címen próbáltuk összefoglalni a levél

mondanivalóját. A zeg y ház level éne kis s z okt á k' nevez ni
egyébként Pálnak ezt a levelét. Valóban, e levélben sok szó esik az egy-
házról, Krisztus testéről, a hivőknek Urukkal és egymással való kozos-
ségéről. Épp e levél mutatja meg azonban, hogy nem szabad szűken
gondolkodnunk, amikor az egyházról beszélünk. Isten népe több, mint
amit mi belőle a földi egyház szervezetének keretein belül észlelhetünk.
Isten min den t egybefoglal a Krisztusban. (1, 10. v.) Isten "háztartásá-
ban", tervgazdálkodásában -, hogy e modern kifejezéssel éljünk ehelyt-
egy szédítő, roppant mozdulattai, lélekzetelállítóan hatalmas ívelésű terv
szerint min den t mag á hoz öle laK r isz t it, s ban. Hogy mit
jelent ez a "m i n den t" s mit jelent a, "K r isz tus ban ",erről szeret-
nénk néhány szót szólani, vagyis inkább megmutatni azt, ami erről,
Istennek közösségszeTZŐ tervéről, az efezusi levélben írva van.

I EG ÉS FÖLD

- 1, 1-23; 3, 14-21. -

Ist e nak a r a t á nak tit ka, örö kt ő L fog v a val ó ter v e,
hog Y KI r isz tus ban egy b e fog l alj a a zeg ész min d e n-
ség e t: ege t é s föl d et. A z é g, "mind amik a mennyben vannak" .
Isten teremtett világának láthatatlan, érzékeinkkel fel nem fogható része.
A "fejedelemségek, hatalmasságok, erők és uraságok": a Biblia nyelvén
az angyalok, s általában az a szellemi világ, amely számunkra hozzáférhe-
tetlen. Az "elkövetkezendő" világ, az örökkévalóság világa, ami nem fér
bele a tér és idő kereteibe, amik nélkül pedig emberi gondolataink szét-
folynak, mint edény nélkül a víz. - S a föl d, "mind amik a földön
vannak", vagyis az érzékeinkkel felfogható része Isten teremtett világá-
nak. Nemcsak e földgolyó, szűkebb hazája az emberiségnek, hanem a
csillagok, a bolygók és bolygórendszerek végtelennek tetsző térsége.
A csupán fényévekkel mérhető tér és az évmilliárdokkal kitapogat ható
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idő. Isten, aki teremtette mindezt hitünk szerint, mindezt egybe is kívánja
foglalni, magához vonni, kormányozni és célhoz vezetni Egyszülőttjében.
a Jézus KrisZtusban. Egyszóval: sze r e t n i a kar ja. Az efezusi levéL
tanítását így is össze lehetne foglalni: Isten szeretete azt az ajándékot
adja övéinek, hogy viszontszerethetik Ot s egymást is.

Mindez nem a - földi értelemben vett - egyhiznak valamiféle végte-
len kiterjedését jelenti, nem azt tehát, hogy "mindenki keresztyén lesz."
Isten gondolatai itt is magasabbak a mi emberi gondolatainknál s azoknak
szárnyalását nem zárhatjuk be a mi képzeletünk szűk kalitkájába. ArrM
van itt szó, hogy Isten végtelen szeretete Jézus Krisztusban teremti meg
az egész teremtett világ - ég és föld - minden emberi képzeletet meg-
haladó egységének feltételét. Azét az egységét, ami megvolt a "nagyon jó"
(1. Móz. 1, 31) teremtésben, s amit a bűn közbejötte rontott meg. E meg-
rontott jó rend helyreállításán munkálkodik Isten, ez az O üdvtervének
"háztartása." Jézus Krisztusban hárítja el terve megvalósulásának min-
den akadályát: b ű n b o c s á nat o tsz ere z (1, 5-9. v.) Jézus Krisztus
áldozata, keresztje, feltámadásának ereje a kapocs, a sarokvas, az iszkápa,
amivel Isten ismét egybeszerkeszti magának, összekovácsolja az egységé-
ben s így békességében megbomlott világot. "Milyen mérhetetlenül nagy

\ az O hatalma ... hatalmas erejének munkája alapján, amellyel munkál-
kodott" (19-20 v.) Pál apostol néhány hatalmas vonással elénk vetíti
eszívet elszorító képet: a mu n k á l k o d ó Ist e nt, aki - bocsáttassék
meg e kép - könyékig feltűrt kézzel, arcának verítékében - Gecse-
máné! - munkálkodik egy világ üdvösségén!

Mia ker esz t y éne k sze r epe min d ebb en? Talán bizony
az, hogy ölbetett kézzel szemléljék Isten szent munkáját? Bizony nem.
hanem inkább az, hogy engedelmesen szolgálják Urok szándékát, hogy
így legyenek neki dicsőségére, mint "akik először reménykedtek a Krisz-
tusban" (1, 12. v.) .. Vagyis példát kell adriiok mindeneknek azzal, hogy
előljárnak a szolgálatban.

Tudjuk-e, hogy mil y e n rem ény ség r e hivattunk el és mil y e n
gaz d a g ami örö ks é g ü nk? (1, 18. v.) Milyen szegényes sokszor
a mi reménységünk s mennyire nem vagyunk tisztában azzal a minden
képzeletet felülhaladó örökséggel, amit fent vázoltunk! Pál apostol fel-
tárja előttünk Isten akarata titkát s megmutatja Isten szeretetének szédítő
láthatárát: eget-földet egybefoglal ez a szeretet a Krisztusban. Mi, első-
szülöttei - de nem egyedárusai! - Isten szeretetének tudjuk-e, hogy
a mindenség egységéért reménykedhetünk?! S hogy
ebben szolgálhatunk, az a mi felséges örökségünk.

Mindezt Pál így foglalja össze: Isten Atya. (3, 14-21. v.) Minden
emberi, atyai ezeretet halvány visszfénye csak az O atyaságának, ennek
az eget-földet átfogó s egybeölelő, öröktől - s örökkévaló atyai ezeretet-
nek. Valóban: ki értheti meg, mekkora ez a szeretet? Kagylóhéjjal tengert"
kimeregető gyermek, aki ezt ésszel akarja felfogni (18-19. v.).

A 20-21. versekkel záródik ez a szakasz. E kéréssel és dicsőitésseL
szoktuk befejezni istentiszteleteinken a szószéki szolgálatot. Minden isten-
tiszteletnek ezt az ege t - föl det egy b e öle lől á t óha t árt
kellene feltárni a gyülekezet előtt. Hadd töltse el ez a felséges látomány
szívünket gyökeréig szeretettel Isten egész teremtett világa iránt
(16-17. v.).
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I A NÉPEK I
- 2, 11-22; 3, 1-12

A teremtett mindenségben az ember annak látható részében, vagyis:
a "földi" világban, a bolygórendszerek egy parányi égitestén, számunkra
azonban - legalábbis eddig - kizárólagos életteret jelentő földtekénken
él. Nem egyedül, hanem sokadmagával, a nép e k tö r t éne l m i éle t-
közösségében.

Pál átveszi az Ötestamentom gondolkodását, amikor így osztja fel az
embervilágot: 1zr a elé san é p ek, vagyis az összes többi népek.
a "pogányok". Isten útja az emberhez ez volt: kiválasztott magának egy
embert (Abrahám) s ennek- utódai ból formált egy népet (Izrael), hogy
szerszámává legyen min den népek üdvössége készítésében, hogy
e népen keresztül érkezzék meg az emberiséghez. Világot mentő akaratá-
nak szolgálatába hívta el Izraelt. Ez a szolgálata Izraelnek akkor ért
c é l hoz, amikor megjelent Jézus Krisztus, mert "az üdvösség a zsidók
közül támad" (Jn 4, 22), - nem ért azonban v é get, mivel Istennek
a világ végéig van terve választott népével (Róma 9-11). Jézus Krisztus-
ban tárta fel Isten eredeti szándékát: a maga házanépévé (2, 19. v.) tette.
mind a népeket. A világ - Isten családja! S ezzel, hogy így magához
ölelte kivétel nélkül minden gyermekét, b é ke s ség e tsz e r zet t
a népek között is, miután megbékélt mindannyiukkal a Krisztusban.
Az efezusi levél e rövid szakaszában hatszor fordul elő a béke és meg-
békélés kifejezés. Isten gondolata a népek számára és a népek között
a béke.

Mióta Krisztus eljött és Isten békességét meghirdette, ember az ember-
nek, nép a népnek nem lehet ide gen. Ez azt is jelenti: keresztyén
ember és gyülekezet számára nincsen "faji kérdés." Isten egy ház a-
nép e vagyunk, tehát egymásnak testvérei, akármilyen is a bőrünk szfne,
akármely ágához tartozunk is az emberiségnek. Nem lehet olyan válasz-
fal, - a bizalmatlanság, félelem, rosszindulat különféle néven nevezett
"függönye" - ami népet néptől elválaszthatna. "K ö z elv a l óvá", fele-
baráttá, útitárssá és sorstárssá, sőt örököstárssá váltak a népek a Krisztus-
ban nyert béke boldog örökségében, az Isten céljai felé való vándorúton.
Amire keserű tapasztalatok után a legújabb időkben jutott el az emberi-
ség, mint létének alapvető felismerésére: hogy a népek nem élhetnek
egymás nélkül, sem egymás ellenére, sőt együtt és egymásért kell élniök,
azt Pál apostol már meghirdette az efezusi levélben. Min den nép e k
egy ség e a tartalma, titka és lényege Isten nagy kijeletnésének és ter-
vének az efezusi levél szerint.

Fel é n k így szól e szakasz kérdése: Kr isz tus b é ke s ség éne k:
hor d o z ó i vag y u n k - e a nép e k k: ö z ö t t, mik ere szt Y é-
nek? 2, 20-22. versekben az egy ház épületéről beszél ugyan az:
apostol, bízvást mondhatjuk azonban, hogya kereeztuénekmek malternek
kellene lenniök a vi lág épületében. Vagyis összetartó, egyesítő erőnek.
Hányszor voltunk ék és bontó elem?

Mióta Krisztus eljött, egyik nép sem nézhet úgy a másikra, hogy ezek
a "kívülvalók", a kirekesztettek Isten közösségéből, elvetettek és elveszet-
tek. Izraelen kívül nincsenek választott népek - s láttuk Izraelnek válasz-
tottsága asz o 19 á lat á ban volt, - nem lehetnek tehát felsőbbrendű
és kiváltságos, vezetésre hivatott és uralkodásra rendelt népek. Hanem
mindnyájan "örököstársak" (3, 6. v.), egyformán részesei Isten igéreteinek.
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Istennek "sokféle bölcsességétJ', "titkának tervét" az egyháznak kelletie
megismertetni minden népekkel. Prédikálásunk és még inkább életünk,
cselekedeteink sokszor nem inkább elhomályosították-e mindezt az embe-
rek előtt? Csak két adat: a két világháborút ún. "keresztyén" népek kez-
deményezték és jórészt ezek vívták meg, persze belerántva a "pogányo-
kat" is. S a másik: a faji gyűlölködés, s jelesül az antiszemitizmus szinte
teljességgel a fehér ember találmánya; az utóbbi pedig kizárólag keresz-
tyén területen található.

Mekkora a felelősségünk, hiszen nek ü nk a dat ott a ke gye le m,
hog Y p r é d i k á l juk azt a gaz d a g s ágo t, ami t Ist e n
Kr isz tus ban a d ott a vi lág nak (8-9. v.).

I AZ EGYHÁZ I
- 1, 23; 4, 1-16; 5, 23-30 -

Minden népek között él az egyház, Istennek zsidókból és pogányokból
összegyűjtött népe. Kr isz tus tes t e mondja róla az efezusi l(!vél
többször is (1,23; 2, 16;4,4.12;5,23). S ez itt azt is jelenti: Krisztus szer-
'száma, amelyen keresztül a világba jön, érkezik, jelen van és cselekszik;
szereti a világot és üdvözíteni akarja. Az egyház, a keresztyén gyülekezet
Krisztus lába, keze, szája, amivel mindenek javára szól és munkálkodik.

Ezért, mivel ez így van, "járjatok ahhoz az elhivatáshoz méltóan, amely-
lyel elhivattatok" (4, 1. v.). Hogy mit jelent ez a "méltón", azt a következő
mondatokban elsorolja az apostol: alázatossággal, szelídséggel, türelem-
mel ... Isten megteremtette az egyház egységének feltételeit: Egy az Ür,
a Lélek, a hit, a keresztség. Ezt az egységet nekünk kell megőriznünk
"a békesség koteléke által."

Ez az egység a test egysége, az élő szervezeté, ahol jór end uralkodik
s lIúndennek megvan a maga feladata. Az egyház belső jó rendje arra
való, hogy a "szenteket felkészítse a szolgálat munkájára" (4, 12. v.).
A felsorolt szolgálati ágak mutatják, hogy mindenkinek, a gyülekezet
minden tagjának meg van a maga szolgálata a test egységében. Ebből
az egységből, a Krisztussal való közösségből (15-16. v.) bomlik ki a szol-
gálatok sokfélesége.

Krisztus és az egyház közösségét még egy másik képben is szemlélteti
az apostol: a házasság képében (5,.23-32). Ebben a szakaszban egyszerre
beszél a házasságról és Krisztusról meg az Ö menyasszonyáról (Jel. 21),
az egyházról. Krisztus szeretete egyházához minden emberi közösségnek
s a házasságnak, két ember egyszeri, felbonthatatlan közösségének kivált-
képpen is, örök példája. 1g y szeressétek egymást ... A házasság pedig
minden emberi, gyarló vonása mellett is megfoghatatlan titkában képe,
visszfénye lehet Krisztus és az Ö egyháza életközösségének.

AZ EMBER ÉS TÁRSA

- 4, 17-32; 5, 1-21 -

A közösség hez uJ e m ber e k kellenek. .4.hhoz, hogy megváltozzék
az ember viszonya embertársához, meg kell újulnia. Pál szemléletesen
és félelmetes valószerűséggel rajzolja meg a régi ember képét. Ugyanilyen
szemléletes a megújult ember képe is. E változás persze nem olyan egy-
szerű, mint amikor valakielrongyolt, szennyes régi ruháját tiszta újjal
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cseréli fel. E kép inkább arra int: nem magunkból és magunktól való
az új ember igazsága és tisztasága, hanem úgy kapjuk azt ajándékba,
mint a példázatbeli ember a mennyegzői köntöst (Mt 22, 11-12). Ist e n
Lel ket ere mti az új embert. Megújul a szív és az értelem; vagyis
ezt a munkát belülről kifelé haladva végzi a Lélek. Nem új mázat ken
a régi testre, hanem gyökerében teszi mássá.

S ez a megújult élet a mindennapok apró, de oly jelentős tetteiben és
szavaiban, e g ész mag a tar tás u n k ban megnyilvánul. Pál nem
röste II ilyen egészen határozott, egyes tényekre is rámutatni. "Am hara-
gudjatok ... " A harag fellobban. Összekoccanások elkerülhetetlenek. Am
ne váljék gyűlöletté. Oltsa meg tüzét a megbocsátás. A szó, a beszéd is
álljon az építés szolgálatába. Hidat verjen ember és ember között s ne
éket.

Mert az ember megújult életének próbaköve a fel e bar á t. "Kiki
az ő felebarátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk ... " (4, 25. v.). Az
ember soha nincsen egyedül. Még Robinsonnak is volt Péntekje - sakkor
érezte magát újra igazán és egészen embernek, amikor magányos s ezért
csonka életében megjelent a felebarát, a másik ember. Minden embert
összefűz az emberség közös ajándéka és feladata. .

Az új élet eleme a világosság. Ös z int e éle t, így is mondhatnók,
az, amire az apostol elvezetni szeretne (5, 8-14. v.). Nincsen emberi élet
- hogy is lehetne, hisz benne árt a bűn rontó hatalma! - nehéz kérdések
nélkül. Az együttélés: feladat. E feladatot azonban a nyíltság világosságá-
ban kell megoldani. '

Mindennek a titka: Leg y e tek Ist e n követ ő i! (5, 1. v.). Isten
szeretet. Ebben a szeretetben - és ne ember számára elérhetetlen szent-
ségében - legyünk követői Isten megjelent képének, Jézus Krisztusnak.
Teljetek meg Szentlélekkel! (5, 18. v.). Legyetek a Lélek csatornái.
A Léleké, Aki közösséget teremt az ember és társa között.

A CSALÁD

- 5, 22-6,9 -

A c sal á d Isten teremtő akaratának rendje. A titokzatos kör, amely
két ember életét egy életté zárja össze (5, 31-32. v.). A kettősség, amely-
ben - kevés Isten adta kivételektől eltekintve - férfiú és nő életének
egységét, emberségének teljességét találja meg. Férfiú és nő életközössé-
gének rendje a ház ass á g. A bűn összekuszálta, megrontotta az emberi
életnek ezt a rendjét is. Krisztus megváltó műve ezt is helyreállította.
Benne a maga helyére állítja a férfiút s a nőt is. Mindegyiknek megvan
az Is,tentől adott szolgálata ebben az életrendben. S ha engedeltnesen
vállalják ezt a szolgálatot, ha megmaradnak benne, akkor felcsi~lanhat
valami életük e nagy titkában a még nagyobb titokból: Krisztus és
egyháza szeretetközösségéből.

Ez a legzártabb közössége az emberi életnek új élet forrásává lehet
s ez Isten külön ajándéka. A házastársak egyben szülőkké is lehetnek
s a gyermekekkel a ház ass á g c sal á d d á b ő v ü l, Ezzel új felada-
tok, új kérdések, új szolgálatok színezik és terhelik, gazdagítják a családi
kört. Pál apostol a gyermekek életfeladatát az engedelmességben, a 'szülő-
két a türelmességben foglalja össze. Ennek a közösségnek is összefogoó
kapcsa, összetartó ereje Jézus Krisztus. "A z Ú r ban" oldódik meg a
nemzedékek feszültségének minden kérdése. Nemcsak eget, földet, népe-
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ket, de e legkisebb emberi kört is Krisztusban foglalja össze, tartja meg
és hordozza a közösségteremtő és építő isteni szeretet.

Pál apostol idejében a "szolgák" is beletartoztak a család körébe.
Keresztyén ember számára a munkaviszony kérdései, az alá és föléren-
deltség, a hivatás és munka minden kérdése is "az Úrban" oldódik meg
Isten akarata szerint való módon: az egész közösség javára. Szolgák
mincsenek: már, de szolgálat -lehet újtestamentomi értelemben egész éle-
tünk - az Úrban.

A KOZOSSÉG ÚTJA

- 2, 1-10; 6, 10-24 -

A közösség útján Isten vezet végig, célhoz. Ű előre elkészítette a 30
cselekedeteket, amikben járnunk kell. Valaki előttünk járt, s nekünk az
Ű lábnyomai ba kell lépni. Ez a jár ása köz ö s ség útj á n
,á II and óha r c o t k í v á n. Harcot a bűnnel, önmagunkkal, mindazzal,
ami le akar téríteni erről az útról. Se harchoz fegyverek kellenek, egy
eaész fegyvertár. Az _ókori páncélos vitéz képében szemlélteti a keresz-o
.tyén ember felszerelését az apostol (6, 10-17). Minden "fegyver", amit itt
jelsorol: megigazultság, békesség evangéliuma, hit pajzsa, Lélek kardja
- IsteT}től vqló. Tőle kapjuk és mindig újra Tőle kell kérnünk. Az Ű
ereje van velünk e fegyverekben, mert a bűn ellen csak Isten erejével
lehet győzni.

Pál visszapillant az efezusi gyülekezet életének az elő t t i útszaka-
.szdrc; A vétkekre, amikben jártak, amik között forgolódtak, a csele ke-
-detekre, amiket egykor cselekedtek (2, 1-3). Ez azonban már messze
mögöttük van. Nem mintha újra és újra nem kerülnének kísértések kozé
s nem érhetnék őket vereségek. Történt azonban közben valami, ami
,gyökerében megfordította az életüket: Ist eni r gal m ass z ere tet e
a fel t á m a d ott K r isz tus sal meg ú j í tot t a őke t. Azóta
.járnak ebben a kegyelemben, ami fenntartja őket, mint hajó az utast
a vízen. Ut jok tartalma a közösség, s célja a szolgálat, hogy megmutassák
és kínálják mindenkinek ezt az őket hordozó kegyelmet.

,~I kell szakadnunk attól a Krisztus-ábrázolástól, mely őt tanító-

mesternek és adományozónak tünteti fel. Azt akarom, hogy nekem

maga Krisztus legyen az ajándék és a tanítás és hogy Benne meg-

'legyen mindenem. Ű maga is ezt mondja: 11:nvag y o k az ut, az

igazság és az élet. Nem ezt mondja: 11:nadom neked az utat, az igaz-

ságot és az életet. Ű ilyent nem művel rajtam kívül. Bennem kell

Neki magának meglennie, maradnia, élnie, beszélnie és nem általam

és nem a szeretetben. (Dr. Luther Márton)
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BERZSENYI DANIEL

Ha az ember megállapodik Sopron-
ban az ódon líceum előtt, mely néhány
esztendő óta Berzsenyi Dániel nevét
viseli, hamar megmutatják neki az
önérzetes soproniak a repedezett kő-
medencét, amelynek vizébe behajt-
gálta a fékezhetetlen erejű Berzsenyi
a német ifjakat, akik oktondian út-
jába álltak. Diák volt a nyugati vég-
várban, faluról feljött földbirtokos-
fiú, aki zongorához, hegedűhöz, zene-
karhoz, énekesekhez, képekhez, könyv-
tárhoz, jó prédikációhoz jutott a vá-
rosban. Mutatták neki, Bécs előváro-
sában, milyen a finom modor, de Ber-
zsenyi gyúrhatatlan matéria maradt.
Nekem a diákcsíny hallatán A táncok
című verse jutott az eszembe, amely
versben kitűnő Európa-ismeretét árul-
ja el, elmondja a tánc nemeit, "mint
festik játszi ecsettel a népek lelkét",
hogy végül a táncoló magyar ürügyén önnön kedélyéről vallhasson.
A táncbari is költő a magyar, megveti a Iánykát, egyedül rengetí a földet,
rnínt Kinizsi a törökkel:

Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe,
Csak maga szab törvényt, "s lelkesedése határt.
Ember az, aki magyar tánchoz jól terme, öriiljön!
Férfierő s lelkes szikra feszíti erét.
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·Ez a vers s ez a láva-kedély megfogta a keleteurópaiakat, orosz fordítása
még a reform-korban jelent meg, hozzádörmögték: ilyen a magyar.
S magukra gondoltak, mind ilyen férfiak vagyunk, ahhoz a kicsípett,
lakkcipős, piperkőc-férfiassághoz képest, amely Bécsben kezdődik s repre-
zentálni kívánja a legrégibb földrészt.

Berzsenyi versei ben orgona zúg. Soha más hang, más ütem nem áll
össze az ő klasszikus verssoraiból, csak az orgona roppant férfi-búgásá.
Ilyennek képzeljük a költő emberi hangját is, a roppant testnek, a hatal-
mas mellkasnak, a nagy forgó szemnek, a húsos ajaknak: mélységes



basszus a hangja. Ez a hang kíséri egek dörgésébe nemzedékét, Csokonai
sípjai és Vörösmarty üstdobjai között.

A nemzeti és költői lét peremére került, egy cseppnyi dunántúli faluba,
Kemenesaljára, Niklára, anyja kis birtokára,ott gazdálkodik, de szeme
a fővároson csüng. Nem a merő irodalmi érvényesülés hajtja, a nemzet
építésében szeretne segédkezní a vidéki csendben sokat gondolkodó, a
közéleti gyakorlattói és praktikáktól messze esett vidéki emberek mód-
ján. Ezt a tiszta szívű patriótát csak a hazája jobb sorsa érdekli, nem
kéreszkedik Párizsba, nem akarja megpillantani Napoleont, nem kíváncsi
kora érdekességeire, nem vágyódik egy bécsi bálra. Hazájára akkor rábo-
rult II. Ferenc császár sivár rendőr-uralmának síri csendje. A Vérmező
felavatása utáni években vagyunk, a nemzet szellemi nagyságal börtön-
ben sínylődnek vagy hallgatnak. Mégis felballag Budára egy napon, hogy
az Apród utcai kis lakásban találkozzék Virág Benedekkel, a lelkes
ódaköltővel, aki a nemzeti multat s a földet, a Dunát úgy szólítja meg
verseiben, mint egy személyes ismerősét. Virág Benedek almaszagú,
fülledt szobájában, a tabáni templom tövében, fürkészve néz körül. Ez
hát a fővárosi költő otthona. Támaszt és íö szót keres a szent öregnél.
aki' megsimogatja kezét. Nem tudja, hogy ő az igazi erő, a nemzedék
és a korszak tengelye, nem a fővárosi ak. .

Pest szépsége és az élet lehetőséget szinte fuldokló érzésekkel lepték
el Berzsenyit. Bizony:

Nem álmodni, hanem élni
Illik e szép világon.

De ezt már csak otthon tudatosítja magában, a szülőföldjén, amellyel
egynek érzi magát. Ne képzeljük el ezt a földbirtokost valami jólétben,
földje van, de pénze nincs. Az ennivalót majdnem ugyanúgy saját mun-
kájával kell megteremtenie, mint a falusi parasztoknak. Annyi pénze
sincs, hogy verseinek nyomdaszámláját kifizethesse. A lutheránus magyar
költőnek, aki a legsajátabb dunántúli magyarság ot képviseli, a budai
és székesfehérvári katolikus kispapok önként felajánlott pénzén sikerül
csak kötetét kiadnia. Nem olvasmányok és baráti viták, a niklai valóság
érleli meg Berzsenyi kitörő nagy gondolatait. A költő, aki magára kény-
szeríti a kor klasszikus mértéktartását, mint az európai irodalom vala-
mennyi görögös romantikusa, kibújik a görög ruhából, leveti magáról
a magány keservét, 'a nemzeti erő tudatával üti fel a fejét. Felejthetetlen,
amit mond:

Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet!
Ordítson orkán, jöjjön ezer veszély:
Nem félek. A kürt harsogását,
A nyihogó paripák szökését

Bátran vigyázom. Nem sokaság, hanem
Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.
Ez tette Rómát föld urává,
Ez Marathont s Budavárt híressé.

A falusi ember tapaszfalatai tették ilyen realistává s ez a valóság-
ismeret és mérlegelés, ami az élete körül jött, megmenti a romantikus
szóáradástól, ez teszi ,Berzsenyi gondolatát hitelessé, századokra szóló
igazsággá.
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Berzsenyi nem általánosságban emlegeti hazája tájait, hanem név-
szerint, földrajzi hitellel:

Messze sötétedik már a Ság teteje,
Ezentúl elrejti a Bakony erdeje,

Szülőföldem, képedet:'
Megállok még egyszer, s reád visszanézek.
Ti kékellő halmok! gyönyörű vidékek!

Vegyétek bús könnyemet.
Elragadtatását józanul rögzíti meg, szemléletesen:

Itt a kék Balaton partja virányain,
Hol minden 'mosolyog, mint az aranyvilág:'
Hol dús búzakalász rengedez a mezőn,
S a halmok koszorús oldalain ragyog
A százféle gyümölcs s a zamatos gerezd ...

,
Ebben a valóság-rajzban is mélységesen magyar. Érzései fel-felvisznek
az égbe, hasonlatai visszakísérnek a földre. Mint a magányosok mind,
félelmetes önmegfigyelő. Tudjuk, házassága nem. sikerült, Kölcsey érthe-
tetlen és meggondolatlan, igaztalan bírálata tüskét szúrt a szívébe,
melyet haláláig nem húzott ki, hagyta hogy fájjon. Evvel a fájdalommal
is védekezett. Van egy verse, alighanem a legnagyobbak egyike líránk-
ban, mely ezt a megsebzett lelket a legegyszerűbb. tehát legőszintébb
módon ábrázolja, a Levéltöredék barátnémhoz című vers ére gondolok.
A szüreti esthajnalt írja le a költő, mídőn már lefeküdt az egész ház,
csak a gazda van ébren a vén diófa alatt. így folytatja önarcképét
a költő:

Leplembe burkolva könyökömre dűlök,
Kanócom pislogó lángjait szemlélem,
A képzelődések álmába merülök,
S a lelkesedésnek szent óráit élem.

Az őszibogárnak búsongó hangjai
Felköltik lelkemnek minden érzéseit,
S az emlékezetnek repdező szárnyai
Visszahozzák éltem eltűnt öl·ömeit.

Életem képe ez. - Mál' elestvéledtem,
Béborult az élet vídám álorcája!
Még két mulatótál'S van ébren mellettem:
A szelíd szerelem hamvadó szikl'ája,
S bús melanchóliám szomorgó nótája.

Hívő lélek volt, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a Iegmélyebbről
feltörő Isten-vers, a Fohászkodás. Százszor olvashatjuk, mindíg megdöb-
bent a világépítő Isten arányaival:

Te hoztad e nagy Minden ezer nemét
A semmiségből, a te szemöldöked
Ronthat s teremthet száz világot,
S a nagy idők folyamit kimél'í,

Ez a hivő lélek saját kcrához képest is korszerűtlenül bizott a magyar
nemességben, mint nemzetfenntartó erőben. Nem látta a vidéki eresz alól,
amit Hajnócziék láttak, mit Csokonai is látott, s az osztrák börtönöket
megj árt Kazinczy is? Berzsenyi konzervatívnak számít, ha összehason-
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lítjuk kortársaival? Nem számít annak, .ahogyan Puskin sem számít
annak az orosz szellem történetében. Berzsenyi egy eszményi nemesség-
ben bizott, tudta, hogy a "romlásnak indult hajdan erős magyar" nem
más, mint a történeti osztály. Ez az osztály megméretett és könnyűnek
találtatott. Berzsenyi még csak erkölcsi bukását érzi, nem a társadalmit.
A lassú rnérget, a: gyökereket őrlő férgeket mondja. A jelképes kevély
tölgy, a nemzet, evvel a kórral omlatag állapotba esik:

S egy gyenge széltől földre teríttetik!
Igy minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha megvész,
Róma ledűl s rabigába görbed.

Hogy dörög ez az orgonahang! De a zárkózott, morc, kicsi, vaskos, lass ú
forgású, elsűrűsödött niklai paraszt-földesúr a néppel is gondol, a paraszt-
tal s a polgárral. Amit nemzetéről le akar szaggatni, mind a niklai udvar
és istálló képe: zabolák és kötelek. Amit nemzetének adni akar: mind
a Dunántúl képe: vihar a mezőn, forró napsütés a réten, esti pihenő,
szüret és virágojtás, béke és nyugalom, szabadság és emberiesség, az
emberiesség büszke méltósága, melyet nem sérthet meg más ember.
Amilyen robbanó férfi-erő: leplezetlen érzelmekre, igazmondásra, őszinte-
ségre tanít. Semmit sem vet meg jobban a képmutatásnal s a szépel-
gésnél. Nyers, de igaz, robbanó, felvivő szellern.

Hol van tehát a józan értelem,
Hol a tudósok annyi izzadása?
Remélhetünk-e vajjon jobb világot?
Gyaníthatunk-e oly időt, mikor
Az ész világa minden népeket
Megjózanít és öszveegyesít
S kiírt közülünk minden bűnt és gonoszt?

A nagy kérdés ily föltevése már önmagában hordja a feleletet. Ha
lelkünket bűntudattal zaklat juk, érezzük már a tisztesség ösvényét új
életünk számára. Ez a Berzsenyi-láng is ilyen. Berzsenyi nagy verse,
A pesti magyar társasághoz círnű, felszabadító indulója annak a magyar
polgári forrongásnak, melyet Ferenc császár hóhérbárddal próbált el-
intézni a Vérmezőn. Hinni kell, tanítja .ez a költő, csak ne földhöz ragad-
tan élni, hanem "a nap felé úszó sasokkal". Nincs gazdagabb és nyíltabb
érzelmű költőnk Petőfi előtt, mint éppen Berzsenyi Dániel. A niklai
remete idegzete felhullámzik hazája minden lehetősége láttán.

Szemléli a parasztokat s tanulmányt ír a "Magyarországi mezei szorga-
lom némelyakadályairól." Az 1833-ból való írásműben ezt írja szószerint:
"Somogyban több példát is hallottam arra, hogy a szegény helységek
nem tudván magoknak szeritegyházat építeni, felvállalták valamely ura-
ság aratását, s néhány nap alatt egyesült erővel annyit arattak, hogy
az egyesült aratórészből igazán szentegyházat építettek.

Végtelen lenne a nép ereje, ha az egyítve s mindenkor célszerint
használtatnék és végtelen annak következménye mind gazdasági, mind
erkölcsi tekintetben. '

Az emberek különválva és magokra hagyatva, majd leggyámoltalanabb
állatjai a' természetnek; egyesülve pedig urai a földnek. Vadság-szaggatta
és rengette külön az embereket, s a műveltségnek legfőbb célja: azok
egyesítése." Ez nagyon világos beszéd. Aki így látta a parasztok helyzetét
s így fogta fel a jövőt, messzíre látott, próféta volt.
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A hang üti meg az ocsudó embereket. Nem véletlen, hogy Széchenyi
István fülel fel erre a Berzsenyi-hangra, akárcsak napjainkban Kodály
Zoltán, midőn a zene szárnyaira rakja Berzsenyit. A kemény, tiszta és
Igaz szívű magyar a Berzsenyi ideálja. Azért hasonlítja oroszlánhoz és
sashoz, azért ostorozza, azért kiáltott rá velőt rázó hangon. Berzsenyi
hangja harsog s összetöri bennünk a törhetőt, az érdemtelent. Hogy fel-
emelje az életrevalót és érdemes et. Férfi énekel a Berzsenyi-versekben,
a föld, az erdő, az ég, a gyümölcs, a termés, a hegyek és folyók erejével.
Az Isten énekel e komor strófákban az orgona hangján, az ember Isten-
látomása száll vele: tökéletesedésünk, megjobbulásunk látomása. Azért
mondhatjuk, hogy Berzsenyi Dániel a magunk megismerésének nagy
költője és önnön erőnkből való talpraállásunk legnagyobb biztatója.

Szalatnai Rezső

~~*~*~*~~~~~*~~~*~*~*~*~*Q*~*~~~
FOHÁSZKODÁS

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt;

Léted világít, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

A legmagasb menny s aether Uránjaí,
MelIyek körülted rendre keringenek,

A láthatatlan férgek a te
Bölcs kezeid remekelt csudái.

Tc hoztad e nagy Minden ezer nemét
A semmis égből, a te szenöldöked

Ronthat s teremthet száz világot,
S a nagy idők folyamit kiméri.

Téged dicsőít a Zenith és Nadir.
A szélvészek bús harca, az égi láng

Villáma, harmatcsepp, virágszál
Hirdeti nagy kezed alkotásit.

Buzgón Ieomlom színed eÍőtt, Dicső!
Majdan, ha lelkem záraiból kikél,

S hozzád közelb járulhat, akkor
Ami után eped, ott eléri.

Addig letörlöm könnyeimet, s megyek
Rendeltetésem pályafutásain,

A jobb s nemesb lelkeknek útján,
Merre erőm s inaim vihetnek.

•

Bizton tekintem mély sírom éjjelét!
Zordon, de Ó, nem, nem lehet az gonosz,

Mert a te munkád: ott is elszórt
Csontjaimat kezeid takarják.

(1810) Berzsenyi Dániel
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Hajduék háza egészen a város szélén épült. A háZi előtt két cseresznyefa
áll őrt és a fák levelei néha az ablakokat simogatják. A fák körül, ahol
már a . lombok nem takarják a földet, verbéniák, szeqiűk, kék, piros
virágok integetnek. A ház vaskerítése gondosan festett, még a bejámti
kapu melletti csengő is valamilyen műanyaggal takart, hogy az eső ne
pusztítsa. A folyosóról nyílik az előszoba ajtaja, de ez a folyosó vezet
ki az udvarm is, ahol szépen kötözött szőlők igérnek jó termést. A ház,
a tiszta ablakok, virágok illata, a szőlő halvány zöldje áldott békét
árasztanak.

A nap éppen most bukik le a budai hegyek mögé és halvány pírjával
a közelgő est előjelzését adja. A ház előtti grundról haza indulnak a
fáradt gyerekek, kezükben viszik levetett kabátjukat, nyelvük már érzi
a vacsora jó ízét.

Harmadszor járok itt. Csengetésemre Hajdu mama jön elém, öreges,
fáradt testén látszik az egész napi munka, szeme tört fénye még külön i.3
bánat7'ól és fájdalomról beszél. Keze ráncai szótlanul is elmondják, hogy
ma éppen úgy, mint mindennap reggelit készített a négy unokának,
menyének, délelőtt a takarítás sem maradhatott el. Ebédről is gondos-
kodott. De mindezt még könnyen elvégezné, ha férje nem volna beteg,
aki már két éve fekszik gyógyíthatatl.an betegségben.

A hetven éves, sokat dolgozó asszony élete történetét már ismerem.
Imádság közben hallgattam ki szíve vallomását. Vas megye fekete földje
rinqatta bölcsőjét. Sziileit még gyermekkorában vesztette el. Pesten élő
nagynénje hozta fel az árvát. Felcseperedve korán a gyár csattogó gépei
között nőtt és erősödött, majd menyasszonyi koszorúval a fején, a hajdani
daliás géplakatos vitte oltár elé. Akkor az oltár keresztjére nézve· mondta
el mirtusszal a fején: "sem egészségében, sem betegségében el nem hagyom."
Több gyermek bölcsője fölé hajoltak, és jártak koporsók után, hogy elsí7'-
ják fájdalmukat az óbudai temető sok könnyet látott csendes fái alatt.
Egy fiúk maradt, aki a második világháborúban szerzett nyomorúságai-
ban pusztult el úgy, hogy élete utolsó óráiban külön is elköszönt a sziilei-
től: "Köszönöm Anyám, Édesapám a jóságtokat, a kis unokáitokra vigyáz-
zatok, Iste~ veletek.~'

Újra filmszerűen peregnek le előttem- a Hajdu-család történetének
képei, amikor Hajdu mama kedvesen, figyelmesen vezet be a szobébc
és ültet le úgy, hogy a kötényével megtörli a széket, ami egyébként
mgyogóan tiszta.

- Hogy van a [érie, kérdezem, miatta jöttem, majd elmondom, hogy
miért?

- Ma egé.siZ\ na,p csak alszik. Volt ma is nálunk az orvos éj; ,kevés·
morfiumot adott, mert a fájdalmai szinte elviselhetetlenek. Reggel még
megsimogatta a kezemet, korán jött a doktor úr és injekciót adott neki.

- Tegnap hogy érezte magát, az éjszakája milyen volt?
- Tegnap kinyittatta velem az ablakot sarkig, hogy lássa a cseresznye-

fáját, mert azt is ő ültette és az egyik behajló ágról szakíttatott pár
darabot, de csak két szemet tudott elfogyasztani. Egyébként nagy volt
az öröme tegnap, még mosolygott- is, mert az egyik unokája hozott pÚ1'
krémest.

- Az úrvacsoravétel után nem volt nagyon fáradt?
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- Dehogy volt, még együtt imádkoztunk külön is, majd az unokáinak
mesélte el újra a kis házunk építésének történetét. Még arra is emlékle-
zett, hogy amikor a fundamentumot ásta, két régi rézpénzt talált.

A másik szoba nyitott ajtaján ráláttunk a súlyos betegre, aki néha
nyugtalanul fordult, mert fájdalmak gyötörték. Ilyenkor a hűséges asz-
szony úgy rebbent fel és szaladt be, mint akit a szeretet ereie 1·epít.

A kezelő orvostól tudtam, hogy emberi számítás szerint még nincs itt
a vég! Úgy szerettem volna a fájdalomtól, munkától, könnytől elcsigázott
asszonyon segíteni! Illetékesek igérete alapján az volt a tervem, hogy
a nagy beteget pár hétre a kórházba visszük! Hiszen olyan nagy az 01'VO-
sok tudása, hátha tudnak segíteni! Ezt a lehetőséget a kezelő orvos is
szorqalmazta. '

- Hajdu mama, már mindent elintéztünk, vigyük be a férjét kórházba
- ajánlottam - majd segítek, Hajdu mama meg megpihen egy kicsit
itthon, kevesebb lesz a gondja!

A jóságos asszony arca halványabb lett és hulló könnyek között mondta:
- Én akarom ápolni az én nagybeteg férjemet, ott akarok mellette

lenni végig! Tessék nekem elhinni, hogy én most is úgy szeretem, mint
akkor ott az oltár előtt, mikor az esküt mondtuk., Most is, pedig tisztába
kell tenni, mint a gyermeket. El nem hagyom egy pillanatra sem! Köszö-

nöm a szívességét, de nem lenne nyugtom, hogy mi van az én szegény
urammal, ránéznek-e, vigyáznak-e rá? Nem felejtem el az esküt: sem
egészségében, sem, betegségében el nem hagyom! Nem fáradok én el, ha
az én jó uramról van szo!

Ezeket a szavakat már úgy motuita el, hogy fehér zsebkendőjébe sűrűn
hullottak a könnyei!
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Később bementünk együtt a beteghez. és az Úrtól tanult imádság szavait
1'n0ndtuk el csendesen.

*
Hazafelé jövet gondoltam rá, hogy vannak fiatalok, akik oltár előtt

térdelve örök hűséget fogadnak egymásnak, úgy indulnak, mint két
egymás felé hajló virágzó ág és a szerelmüket, boldogságukat olyan gyor-
san elfújja a szél! Pedig az eskü szent és nagy dolog, mert azt nemcsak
egymásnak, hanem Istennek is elmondjuk. Milyen eskü az, melynek
összekötő karjait az első megpróbáltatások széttörik? Fiatalok, akiket
Isten egymásnak szánt, gondoljatok Hajduék házasságára! Mosolygó
örömben és könnyes fájdalomban tartson együtt benneteket az az Isten,
aki hallotta eskütöket! Csak a halál válasszon el benneteket, helyesebben
még az se, mert a házasság földi céljain túl, a végső cél: a közös üdvösség!

*
'Hajdu. Józsefnek már utolsót dobbant a szíve, de hideg keze mégegyszer

megmozdult, hogy megáldja családját, hideg ajka még egy szót mondott
a sírig mellette álló asszonynak: köszönöm! Legyen áldott a sír, melyben
Hajdu József teste pihen, legyen áldott minden virág, mely a sírhantján
kinyílik! Legyen áldott az Isten, aki a hűséges házaséletre példát ad elénk
és a Krisztusban feltámadást igér!

Az eskü szavait a Szentlélek hevítse át minden férj és feleség előtt:
sem egészségében, sem betegségében el nem hagyom ... Isten engem úgy
segéljen, Ámen.

Fülöp Dezső
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A J!,ÁMPAERNYÓ
Az est harang már régen elmondta altatódalát, de még mindig halkan

hullott a hó a fáradt falu fölé ... A tél, mint egy óriási fehér puha peheLy-
paplan takarta be a behunytszemű kis falusi házakat. Csak a Kovacs

. Miskáék palatetős házának ablakában virrasztott valami világosság ...
Különös ember volt ez a Kovács Mihály. Már l"égen elszakadt Istentől

is, emberektől is. Magának való, magának élő, mozdulatlan arcú, hallga-
tag gazda volt. Nem bántott ő soha senkit, de nem is igen állt szóba
senkivel. Csak dolgozott, meg élt a családjának. A [eleséqe, Rozika és a
nyolc éves kisjia, Andriska volt számára az egész világ és az egész embe-
riség. Andriska még néha eljárt játszani a pajtásokkal, Rozika még benne
élt hétköznap a faluban, ;vasárnap a templomban. De Kovács Mihály csak
magának élt ottnon, a bezárt kapu mögött. El is nevezték hamarosan:
"Kapus" Kovácsnak.

Ezen az éjszakán "Kapus" Kovács 'már másodszor nézi meg a kaput:
be van-e jól zárva?

Miért nem alszik?! Mitől fél? ! Ugyan ki járhatna erre ezen a csendes,
álmos. éjszakán?!

.ti halkan, hulló hópelyhek riadtan repülnek szét Kapus Kovács kemény,
komor arcaról ... Nem csoda, hogy ilyen komorrá keményedett az arca
hiszen a Halál ólálkodott a háza körül... '

Andriska, a kedves, kicsi Andriska,' akiért élt, ott feküdt nagybetegen
az ágyon. Rozika most váltotta rajta a borogatást és az anyák örök
angyalarcával sírva nézte .a lázas kis fiát.

A lámpa fénye még iiizesebbé tette a lázban gyötrődő gyermeket.
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Rozika felállt. Valami papírt keresett lámpaernyőnek, hogy Andriska
szemét ne bántsa annyira a fény.

Hirtelen nem talált mást, csak azt az újságot, amit vasárnap vásárolt
a templomkapuban. Alig vitte a lámpa felé, egy .pillanatra eszébe jutott,
hogy megszidta ezért is az ura, meg a templomért is. Most mégi& feltette
alámpára. Űgyes, asszonyi mozduIattal megtűzte, nehogy leessen -a
lámpaernyő.

Kapus Kovács ott ült az asztalnál. Nézte a szemefényét, a szenvedő,
halállal bírkózó Andriskát. Aztán észébe jutott ez az egész mai nap.
Milyen borzasztó! Hogy fel tud fordulni egyszerre a világ! Hogy össze
tud törni ilyen rövid idő alatt a boldogság! Nem is gondolt eddig semmi
komolyra. Igaz, hogy már néhány napja fekszik a gyerek, de hogy ez
legyen belőle?!

- Mit is mondott ma az orvos?! - ismételte magában.
- Itt már csak az Isten segíthet! - Igen, így mondta. És mintha valami

hozzáhajló testvéri ölelés lett volna a szavában.
Aztán a tisztelendő úr is itt volt. Meglátogatni Andriskát. Azt mondta:

'"Isten kezében vagyunk, Mihály!"
- Az lehet - mondta csendesen önmagának - de itt már minden

elveszett ...
Kemény arcán úgy peregtek le a könnyek, mint a feketén lehulló csilla-

gok az augusztusi éjszakán.
Aztán halálos fáradtan bele bámult - a lámpaernyőbe ... Egyszercsak

odavilágosodott valami a szeme elé. Néhány sor a lámpaernyőnek megtett
újságból. Vastag, fekete betűkkel ott állt előtte ez a mondat: "Jézus
Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett!"

Kapus Kovács nézte, nézte sokáig ezt a mondatot. Egy elfelejtett régi
emlék kezdte lassan átmelegíteni a szívét. Amikor ott állt egyszer a
konfirmációs oltár előtt és látta, igen, egész tisztán látta maga előtt Öt ...
Jézus Krisztust ...

Kapus Kovács lassan felállt... Térdre ereszkedett az asztal mellett,
mintha az oltár előtt lenne. A kezét összekulcsolta: ide jöjj Uram! Te ...
Te ... még meggyógyíthatod! Én tudom! ... Én hiszem! ...

Aztán odament az ágy hoz és átölelte síró asszonyát. Hajnalig ketten
ültek és ketten imádkoztak a betegágy mellett.

Reggelre csendes, egyenletes lélegzéssel, kisimult arccal aludt And1·iska.
Amikor kinyitották az ablakot, a gyermek is kinyitotta a szemét. Ez a
szem tiszta volt és rájuk mosolygott ... Élt és újra az övék volt.

Odakünn a vasárnapi templomba hivogatott a harangszó. Rozika hála-
adó szívvel templomba készülődött. Kapus Kovács utána szólt.

- Várjál, én is elmegyek ...
Rozika sugárzó arccal nézett az urára. A szemében egy boldog könny-

cseppen ragyogott a csoda: egyszerre kapta vissza a fiát és az urát.
Az ajtóból még egyszer visszajött. Megcsókolta a fiát. Aztán lassan

levette, megsimogatta és megcsókolta a - lámpae1·nyőt.

Friedrich Lajos.'



A (j()l TClÚTT
Esős, sáros délután volt. A mezőkön állt a munka, Fiatalságunk cso-

portba verődve beszélgetett a falu egyetlen boltja előtt. Az idősebbek
igen rossz véleménnyel vannak róluk. Gyakran panaszolják, hogy tiszte-
letlenek az idősebbekkel szemben és helytelenül viselkednek. Olyan új
szavakat hoznak haza a városból, hogy nem is érteni a beszédüket.

Pedig van bennük szív és közösségí érzés - mondogatom gyakran az
idősebbeknek.

Közéjük lépek. Köszöntöm őket, és bekapcsolódom a beszélgetésükbe.
Éppen az elmúlt évek eseményeiről beszélgetnek. Marci rögtön felém
fordul: "emlékszik, Tisztelendő úr az éjjeli brigádra?" - "Egy kaszanyél
megbánta a palotási dűlőben" - vigyoredik el Miska. Jani a tényt álla-
pítja meg: "éjfélre akkor három holdat levágtunk."

Az jó munka volt fiúk. Az egészben az volt a legszebb, hogy senki sem
hívott titeket, önként ajánlottátok fel a segítségeteket. Nagy gondban
voltam. A papi földek a kutyának se kellettek haszonbérbe. Egy három-
holdas részt teljesen felvert a gaz. A tsz is csak úgy volt hajlandó
átvenni, ha lekaszálták. Akkor jöttetek ti este, napi munkátok után hoz-
zám. - "Megalakult az éjjeli brigád" - jelentettétek be tréfásan.

"Ha kedve van megnézni mit csinálunk, jöjjön ki velünk" - mond-
tátok. Természetesen kimentem. Nem akartam, hogy hitvány embernek
tartsatok. - "Adjatok egy kaszát" - ez volt az első szavam, mikor a tett
színhelyére értünk. Kétszer se kellett mondani, -rnáris kezembe nyomt
tatole egy jó nagy kaszát. Beálltunk a sorba. Elfogtuk a három holdat,
annyian voltunk. Csillagok sziporkáztak az égen, a hold ki-kikandikált
a felhők mögül. mikor elkezdtük a munkát. Surran tak a kaszák a gazban,
a perigék megvillantak a holdfényben. Alig tettem a kaszával három
sujtást, egy reccsenés, utána harsány kacaj verte fel az éjszakát.

"Fiúk! Oda van akasza!" - mondtam elszontyolodva. A legelső
vakondtúrásba beletörött. - "Sebaj Tisztelendő úr, levágjuk azt magunk
is, de másik kaszát már nem adunk" - mondta Marci kitörő nevetését
palástolva. Erre harsány kacaj verte fel az enyhe, igézően szép éjszakát.
Majd jókedvűen neki dőltek. Az előrelendülő fiatal testek körvonalai,
mint éjjeli tündérek imbolyogtak. Suhogott a kasza, a gaz rendekben
hevert. Éjfélre tiszta volt a gazos három holdnyi terület.

'Ez volt az első bemutatkozásotok. Akkor szeréttelek meg titeket. Az
az éjszakai munka nekem mindennél többet ért. Megismertem a szíve-
teket. Szeretetből az éjszaka pihenő óráit áldoztatok, hogy ne legyen
kellemetlenségem. Igen, jó mulatság, férfi munka volt.

"Higgye el Tisztelendő úr - kezdi el Jani - mi sokra vettük, hogy
kijött velünk és olyat is megpróbált, amit azelőtt sohasem csinált. Mi is
akkor kedvéltük meg magát. Már ne haragudjon, de így mondtuk
magunk között: Az új pap belevaló gyerek". - "Erről meggyőződtünk
akkor is, mikor négy héten át együtt járt velünk a géphez és minden
munkát elvégzett, amit a gépnél kell" - mondja Laci.

"Élete legsötétebb napjára emlékszik-e még?" - kérdezi Pali hamis-
kásan mosolyogva. Ö volt a párom azon a bizonyos szombat délután.
A cséplőgépből félelmetes fekete por szállt. A keresztekre jött egy nagy
zápor, besározta a kévéket és csépléskor a gép szájából a szalmával együtt
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maró fekete por zúdult ránk. Mi húztuk kettesben a petrencét. "Tulajdon
jó édesanyánk se ismert volna fel" - helyeselt Pali a viccmester. -
"Egyenesen vályogot köptem egy-egy menet után" - folytatja. Újra
kitör a kacaj. Tiszta szívvel együtt nevetek én is velük. Derűs, kedélyes,
dolgos gyerekek ezek, van humorérzékük. .

"Hát a jelszavunkra emlékszik-e még?" ~ kérdezi .fOska. Hát hogyne
emlékeznék. Klasszrkus szavak voltak azok, de a hideg majd kítört mind-
annyiunkat. Jankó zsákos volt azon a napon. A termény beszállítása
utáni áldomás kissé fejébe szállt. Felrohant a kis létrán a cséplőgép dob-
jára. Imbolygó léptekkel kiállt a szélére és harsány kiáltással, túlharsogva
a gép zaját, elordította magát két karját széttárva, mint egy drámai hős:

"harc a kenyérért!" Megdermedve néztünk rá. Nem tudtuk sírjunk, vagy
nevessünk. Attól tartottunk belezuhan a szédületes gyorsasággal forgó
dobsínek közé, Attól kezdve minden hajnali induláskor felhangzott a
fiatalság soraiból: "Harc a kenyérért!" Valóban becsületes jó munkát
végeztetek és az izzadtságot fűszere ztétek bohókás mókáitokkal.

"A múlt őszön is volt egy ,nagy hajtás' - emlékszik vissza Miska -
amikor tűz volt K. Janó bácsi szérüjén." - "A falu népe egy negyed óra
alatt összefutott, hogy leküzdje a tüzet" - jegyzi meg Pali.

Hogy is volt? Kígyózó füstfelhő és lángnyelvek csaptak fel az alsó
soron. Gyula gyerek, a harangozónk, hamarosan meglátta és máris rohant
fel a toronyba. Félreverte a nagyharangot. Bim... bim... bim ...
hangzott a harang segítségért esdeklő hívása. "Tűz van! Tűz van!" -
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csapott fel a kiáltás az utcán mindenfelől. A pásztói nyari versenyen
első díjat nyert tűzoltó Iiataljáínk a hír vétele után azonnal rohantak
a tűzoltókocsi val és a felszereléssel. "Ég a szalmakazatt':" - hallatszott
a kiáltás. "A takarmányt és a többi kazlakat meg kell menteni!" - adta
ki a rendelkezést a tűzoltóparancsnok. A fecskendő üzembeállítása pilla-
natok alatt készen volt. Rákapaszkodtunka két hajtókarra nyolcan. Az
egyik oldalon az elnök, tanácstitkár, pap, egy önkéntes tűzoltó, másik
oldalon tsz brigádvezető, KISZ titkár, tanítók együttes erővel nyomtuk
a vizet. Nagy volt a veszély. Szél fújdogált, esteledett. Izzó zsarátnokok
szálltak szerte-szét a levegőben. Ha nem sikerül a tüzet eloltani, leéghet
az egész falu. Tudtá' ezt mindenki. Pillanatok alatt több száz kéz együt-
tesen hozzáfogott a tűz elszigeteléséhez. Villákkal, csáklyákkal felfegy-
verezve rohantak a férfiak; asszonyok, lányok vedrekkel. Zuhogott a
vízár a fecskendőből, merültek a vedrek, nyílcorgott a kútgérn szüntelen.
Emberek szállták meg a takarmánykazlat és locsolták, hogy át ne terjed-
hessen rá a tűz. Mások a. fecskendő által bombázott égő szalmakazlat
igyekeztek szétrángatni pokoli hőségben és füstben. Élükön ott viaskodott
a tűzlángokkal, csapzottan, izzadtan János tanító. Egy szívvel, lélekkel
együtt voltunk és felvettük-a harcot a javainkat, életünket fenyegető lán-
gok ellen. Három órai ádáz küzdelem után már csak füstölgott a szét-
hányt kazal, megtörtük a tűz erejét. Izzadságtól, fáradságtói kimerülve
mosolyogtunk egymásra: A közeli három kútból teljesen kihúztuk a vizet .

. Mire a pásztói tűzoltók megérkeztek, már csak az utolsó kegyelemdöfést
adták meg a tűzfészeknek.

"Tudjátok-e, ki gyújtotta meg a kazlat?" - kérdeztem. "Taknyos kis
gyerekek gyujtották meg" - válaszol Jóska. "A rendőri nyomozás is így
derítette ki, de a személyeket nem lehetett megállapítani" - fűzi hozzá
Miska. .

Látjátok fiúk, milyen nagy bajt okozhattak volna felelőtlen, őrizetlenül
hagyott kis emberkék a faluban. Nézzünk csak egy kicsit távolabb falunk
határánál. Nagyon jól tudjátok ti is, hogy az egész emberiség életét
fenyegetik felelőtlen háborús gyujtogatók. Rádiót hallgattok, újságót
olvastok, jártok televíziót nézni rendszeresen. Tudjátok miről van szó.
Rakétatámaszpontokat, atom- és hídrogénbombákat készítenek. Isten leg-
drágább ajándékát, az emberi életet fenyegetik. Olyan óriási méretű
a veszély, hogy az emberiség létkérdése forog kockán. Őrült felelőtlenség
a mai modern harci eszközökkel fenyegetőzni és az emberiséget a háború
szakadékának szélére állítva rémítgetni. Egyatomháború az emberiség
végpusztulását jelenthetné. Amit az' emberiség évezredeken át alkotott,
egy pillanat alatt eltüntethetik a föld színéről. Életünket, fiatalságunkat,
egészségünket, munkakedvünket, boldogságunkat. fenyegetik a háborús
gyújtogatók.

"Emlékszünk arra, amit Tisztelendő úr Hirosimáról mondott" - fűzi
hozzá Pali. "Valóságos tömegmészárlás volt."
. "Engem az döbbentett meg - kezdi Miska -, hogy még tíz év után is
szedi áldozatait az atomhalál."

Igen, fiúk, látom, hogy felfogjátok a komoly dolgokat. Most nagy tűz-
vészt kell megakadályozni. Nemcsak egy falut, hanem az egész emberiség
életét és jövőjét fenyegetik. A helyi tüzet a fiatalság és a falu népének
összefogása és hősies küzdelme eloltotta. Most is a világ békeszerető
népeinek az összefogására és elszánt harcára van szükség, hogy lefog-
hassuk azok kezét, akik az emberiség békés életére és jövőjére emelik
kezüket. Ti is élni, alkotni akartok. Nekünk is ott a helyünk a százmilliók
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között, akik az életet és a békés alkotó munkát akarják az atomhalál
helyett.

Elkomolyodnak a fiatal arcok. A beszélgetés meg termékenyíti szívüket.
"Saját bőrünkről van szó! - fejezi ki Marci mindannyiunk gondo-

latát. - Ezért kel összefogni nekünk fiataloknak is minden jószándékú
emberrel."

Lassan beesteledik. Megkondul az esteli harangszó. Észre se vettük
az idő múlását. Elbúcsúzunk egymástól. Mikor kezet rázunk, az az érzé-
sém, hogy nem volt hiábavaló a bolt előtti beszélgetés.

Garamt Lajos

A , .
m e n e s c q i koldus

Volt egyszer egy men asági koldus. Menaság a székelyföldön van. Elment
a szomszéd faluba koldulni. Bement egy házhoz. Csak az asszony volt
odahaza.

Kérdi tőle az asszony:
- Hová való bácsikám ?
- Menyaságí - mondja a koldus.
- Mennyországi?
- Igen, oda - válaszol a koldus.
- Az én lelkem jó uramat nem ismeri a mennyországban?
- De igen - mondja a koldus - csak nagyon rongyosan jár, mert el-

szakadozott a ruhája.
Sírva kéri az asszony a koldust, hogy vigye el második ura ruháját s

adja oda első urának a mennyországban.
A koldus szívesen vállalja selviszi.
Ahogy elmegy, jön haza az ura. Kéri, hogy ne haragudjon, de elküldte

a szép ruháját egy koldussal a mennyországba' az első urának, mert na-
gyon rongyosan jár. Tudta a férfi, hogy becsapták a feleségét, s ezért
lóra ült s gyorsan ment a koldus után.

Mikor a koldus észrevette, egy bokor alá dugta a batyuját.
Utólérte az ember, s megkérdezte tőle:
- Nem látott menyaság felé menni egy koldust? Nagy batyu van a

vállán!
- De igen, láttam, arra ment a gyalogúton!
Mivel arra csak gyalog lehetett elmenni, leszállt a lováról és megkérte,

vigyázzon rá addig, míg ő visszatér.
Erre várt csak a koldus. Mikor nem látta már a gazdát, felült a lóra

és elvágtatott.
Mikor visszajön az ember, látja, hogy őt is becsapták.
Hazamegy, s kérdi a felesége:
- Hol volt kend?
- Lovat adtam a koldusnak, hogy hamarabb érjen a mennyországba.

Néplegenda-gyűjtéséből közli: Hernád Tibor
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Szent Péter és a méhek
Egyszer Jézus Krisztus a földön jártában-keltében ment-mendegélt

Szent Péterrel. Amint így haladnak, Szent Péter megszólít ja Jézust:
"Mégis szép dolog Istennek lenni!"
"Miért, Péter?" - kérdi tőle Krisztus.
"Segíteni az özvegye ken, árvákon, megjutalmazni a jók fámdságát,

megbüntetni a gonoszokat. Tudom én, ha én lehetnék az, nem lenne egy
rossz ember se a föld kerekséaénr!"

Alighogy elvégezte Szent Péter a beszédet, Jézus körültekint, meglát
egy kis fiatal hajtáson egy raj méhet s azt mondja hát Péternek:

"Eredj Péter! Fogd fel azt a rajt a kalapodba, vigyük el magunkkal,
hátha még hasznát vesszük!"

Péter odamegy a kis fa alá, belesöpri a mjt akalapjába, de mivel sok
volt, egy csomó a kezére rakódott. .

Vitte aztán a kalappal együtt a mjt. Egyszercsak egy méh beleeresztette
a fullánkját a kezébe, mire Péter keservesen feljajdult s földhöz vágta
az egészet.

"Mi lelt, Péter? - kérdi tőle Jézus Krisztus - mit csináltál?
"Jaj, hogya bűne verje meg ezt a csomó rajt, de megcsípte egy méh

a kezem szárát!"
"Miért nem választottad ki közüle azt, amelyik megcsípett?"
"Hiszen ha tudtam volna! - mondja Péter - de mikor mindegyik

olyan, mint a lencse, meg a lencse!"
"Lásd, Péter - mondja neki Jézus Krisztus - ha te lsten volnál,

akkor is így cselekednél. Az emberek közül ha egy megbántana, kész •
volnál azért az. egyért, a többi ártatlanon is bosszút állani."

Népleg'endra-gyűjlreséből kö~1i: H. T"
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Amikor hosszú évtizedek után régi iskolatársammal a dunántúli csendes
kis falu lelkészi hivatalában összetalálkoztam, egy pillanatig mindketten
szótlanul álltunk, csak a szernünk fürkésző tekintete kereste a régi,
ismerős vonásokat egymás arcán. Huszonhat év alatt bizony sokat változ-
tunk, én is, ő is. Homlokomra sűrű szarkalábakat rajzolt az élet, őszülő
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fejem is beszédes bizonysága annak, hogy elszállt felettem az idő. - De
ő is sokat változott, amióta a soproni teológia kapuján kiléptünk és egy-
mástól messze elágazó utakra indított a pásztori szolgálat. Az egykor
karcsú, mosolygósszernű ifjú helyett kissé hajlotthátú, testes férfi állt
most előttem, fakó arcából csak szemének rámsugárzó meleg tekintete
emlékeztetett a múltra.

Szótlanul átöleltük egymást, hellyel kínált és a viszontlátás 'örömének
első perceiben csak úgy lassan, mint a kibuggyanó csermely vize, indult
el a beszéd fonala. A multat alig érintettük, hiszen a közös emlékek,
.színes álmok elmosódhatatlanul megmaradtak il lelkünk rnélyén. Aztán ••.
megindult, mint az áradat a kérdések özöne, hogyan is telt el az a huszori-
.hat esztendő, milyen eredményekre tudunk hálásan vissza emlékezni,
mi lyen események sebezték meg szívünket?

- Hát hol is kezdjem?' - tünődött visszanéző szemmel barátom. - Két
.év alatt négy helyen segédlelkészkedtem, amikor ennek a gyülekezetnek
megtisztelő meghívását elfogadtam. Tudtam, hogy nehéz feladatot válla-
lok, mert ez a nép nagyon hevesvérű, gyakoriak a komoly összetűzések.
megvertek a tanítót is, és a kocsmai verekedés ek annyira megszokott
jelenséggé váltak, hogy az orvos szavai szerint "nem is vasárnap az, ha
ketten-hárman éjszaka fel nem vernek, hogy a ezódásüvegek okozta foly-
tonossági hiányokat néhány kapoccsal áthidaljam. De előfordult, hogy
valaki saját kötényében tartva hozta kifordult belső részeit és jajszó
nélkül viselte el az orvosi kezelést."

- A felvég és az alvég, a jómódúak és a szegényebb népréteg míndig
hadilábon állt egymással. Minden csak a kocsma, a bor, a tánc, meg

.a lány körül forgott. A lelkészlak mennyezete átázott, hullott a templom

.külső vakolata, kikezdte az idő foga a falakat, de évekig tartó munkával
is alig tudtam valamit megvalósítani terveimből. A jobbmódúak a temp-
lomban névtáblával jelölték meg padhelyüket, de csak nagy ünnepek
alkalmával találkozhattam velük a templomban. Valami makacs közö-
nyösség uralta ezt a népet, nem tudott felmelegedni, egymásért áldozatot
hozni, de a látszatra, akülsőre sokat adott. Szegény napszámosok, akik
.a szomszéd uraság földjén robotoskodtak, úgy öltöztették lányai kat,
mintha a legjobb módban élnének, a városi viseletet majmoltak és ebben
.a beteges világszemléletben igyekeztek egymást túlszárnyalni.

Barátom eltűnődve nézett maga elé, mintha az események további
fonalát keresné. Egy percig némán ültünk egymással szemben. A hamu-
tartóból egy cigarettavég kékes füstje nagy kérdőjelként kúszott a
magasba. S ekkor a toronyban érces hangon megszólalt a harang. Szállt
szívhezszóló simogatással, messzehangzón a falu felett. Tünődő társam
hirtelen mozdulattal hátrasimította a haját s mintha arcát is elöntötte
volna valami halvány pír. .

- Igen-igen - folytatta - most eszembe ötlött egy érdekes történet.
Sokáig nem volt harangja a mi templomunknak. Az első világháborúban,
még boldogult elődöm idejében 'elrekvírálták. Csak egy drótszálon függő
acéllemez pótolta á harang szavát. Végigjártam a gyülekezet híveit és
leértem mindenkit, adakozzon valamit a Jiarangalapra. De süket fülekre
találtam. Sokan ridegen elutasítottak:

- Elég a magam baja. Még most sem lábaltam ki a háborús vesztesé-
gekből!

- Adjon az, akinek bővebben van, mint nekem!
- Azért szerezzünk be új harangot, hogy majd azt is elvigyék? Jó már

nekünk ez a harangpótló is!
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Nagyon levert a felelet, de továbbmentem. Kissé vonakodva benyitot-
tam a falu legmódosabb portájára, ahol özv. Szerekesné lakott a legény
fiával. Utcára néző kétszobás, nagy sarokházuk már külsejében is a jó-
módot tükrözte. Az udvar virágos, a nagy zöldséges kert mögőtt cserepes
magtár. Turbékoló, fehér galambok a tetőn. A béres éppen három tehe-
net itatott a kútvályúnál.

Özv. Szerekes Abrísné az első világháborúban veszítette el férjét, a rá-
szakadt nagy gazdaság gondja mellett egyetlen fiát is nagy hűséggel ne-
velte. Egyházszerető, templomjáró, jószívű asszonynak ismertük. Nem
úgy a fia, aki kamaszkorától duhaj legénnyé vedlett, öntelt, elbizakodott,
kötekedő természet, aki fennhéjázó büszkeséggel vágta arcába társainak:

- Három ilyen parasztot is zsebrevágokt
A konfirmáció óta csak akkor láttam a templomban, ha valamelyik jó

pajtásának esküvőjére volt hivatalos. Ha úrvacsorához hívtam, kihívóan
szemembe nevetett:

- Én nem gyűszűvel kóstolgatom a bort!
Egyszer az anyját is csúnyán összeverte ittas állapotban, mikor az szép

szóval próbálta jobb belátásra bírni. Szegény anyjának karján még hetek
múlva is ott kéklettek a foltok és vádolták azt, aki így meggyalázta a ne-
gyedik parancsolatot. - Az egyház szegény volt, a gyülekezet egy része
földhözragadt zsellér. A kasszánk üresen állott. A gazdagok nem áldoz-
tak, a szegények nem tudtak fizetni. Azokat földig paskolta a nehéz, robo-
tos élet. De Szekeres Jani csak legényeskédett és kocsmai virtuskodásai
miatt méltán nevezték a falu rosszának.

Aztán gyorsan peregtek az események. Kitört a második világháború,
sorozás, bevonulás, front. Fekete ruhás, kisírtszemű asszonyok jöttek a
templom felé. A háborús nélkülözés összesújtolta az embereket. Elesett
ez, elesett amaz és a halál fekete árnyékában 'közelebb kerültek egymás-
hoz a szívek, mint a béke verőfényében.

Szekeres Jani is küldött a frontról egy-egy lapot. Egyszer azt írta any-
jának, hogy örökké szégyelli, mikor kezet emelt rá, de ha Isten hazasegíti.
megmutatja, hogy más ember lesz belőle. - Véres harcokról adtak hírt
az ujságok. A kis iskola tantermében is sebesülteket ápoltak. Mindenkit
kértem: Segítsetek! Egymás terhét hordozzátok! És megindult lassan az
áldozatos adakozás. Megmozdultak a kemény szívek. Özv. Szekeresné, meg
a többiek napról-napra hoztak, amit csak hozhattak a sebesültek szá-
mára, Egyik a fiára gondolt, másik a férjére. Valahol messze talán nekik
is juttat egy könyörülő szív valamit.

Egy fiatal özvegy négy virágvázát hozott az oltárra férje emlékére. Va-
laki egy borítékot nyújtott át az özvegyek és árvák alapja javára. - Csak
Szekeres Janiról nem jött többé hír. Hosszú hónapok múlva a Magyar
Vöröskereszt egy lapon annyit közölt, hogy október s-án, a nagy harcok
idején eltűnt.

A nehéz, háborús évek is véget értek. Hazajött, aki hazajöhetett, csak
Szekeresné járt könnyes szemmel, nehéz szívvel s imádkozott a fiáért ott-
hon és a templomban. Lassan a remény pislákoló mécsese is elhamvadt.

Három évvel a nagy háború után özv. Szekeresné egy esti órán beko-
pogtatott irodám ajtaján. Nehezen szakadt fel lelkéből a szó. Az első há-
borúban elesett a férje, a másodikban eltűnt egyetlen fia. Most már sen-
kije sincsen. Az ő emlékülere akar valamit tenni, ami a többiek szívét is
megrnozgassa.

- Harangot szeretnék öntetni Isten dicsőségére, szeretteim emlékére.
Hirdesse onnan fentről mindenkinek, hogy szeretnünk kell egymást, öröm-
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ben és bánatban legyünk testvérek a Jézus Krisztusban! - Két tenyerébe
hajtotta lecsukló fejét és halkan szipogott.

- Legyen Isten áldása nemes szívén és elhatározásán jó asszony! -
feleltem.

A harang elkészült, s mikor az esperes avató beszéde után odafent a to-
ronyban meglendült a harang érces nyelve, mintha minden emberi szív
kis haranggá változott volna. Összeölelkeztek a fényesszemű asszonyok,
a férfiak a földre néztek, mintha a csizmájuk orrán keresnének valamit.
Csak özv. Szekeresné állt szoborként, erősen és mozdulatlanul. Ki tudja,
mi ment benne végbe? Tekintete nagyon messzire révedt, talán a férjének
és a fiának arcát idézte még egyszer maga elé, úgy, ahogyan utoljára látta
őket.

És a harang szavát mindenki megértette. Reggel a munkába indulókat,
este a hazaérkezőket köszöntötte, délben a terített asztalhoz ülők kezeit
fonta imára. Ha megszólalt, az emberek csak ennyit mondtak:

- Halljátok? Szól a Szekeres Jani harangja!

Az emberekben felébredt az egymást felkaroló felebaráti szeretet me-
lege, segítettek a bajbajutottakon, elsimultak régi ellentétek, a templomi
padsorok között sem volt már kiválasztottak helye, egyetlen családdá ol-
vadt az egész gyülekezet.

1948~at írtunk. És május hatodikán fáradt léptekkel, szürke, viseltes ka-
tonazubbonyban benyitott valaki özv. Szekeres Abrísné portájára, aztán
megállt akiskapuban. Szekeresné éppen a fejéstől jött a konyha felé.
Kezében a habos, kívánatos fehér tejjel teli sajtár. Csak egy futó pillan-
tást vetett a vándorra, de azt szívenütötte az a néhány szó, amit hallott:

- Várjon, jó ember, mindjárt adok egy bögre friss tejet és egy karéj
kenyeret!

A vándor térde megremegett és két lépést közeledett. Torkát valami
nagyon nehéz érzés szerongatta. Karjait kitárva, remegő ajkán elcsuklott
a beszéd, csak egyetlen szó tört ki ajkán:

- Édesanyám!
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Özvegy Szekeresné egyszerre kiejtette kezéből a sajtárt. kiömlött a
drága, frissen fejt tej és a szomjas pázsitszőnyeg hamar felitta. De ő ebből
semmit sem látott. Csak a szívében feszült valami fájdalmasan boldog
érzés. Percekig álltak egymás vállára borulva, anya és fia. Aztán futó-
tűzként terjedt a hír a faluban:

- Hallottátok már? Hazajött a Szekeres Jani! Súlyos sebesülten éve-
kig ápolták a kórházban. A jobb lábára kíssé biceg.

Odagyűlt az egész falu népe, boldogan rázták a kezét s amikor végre
magukra maradtak, Jani lassan magához emelte és megcsókolta az édes-
anya kezét. Szavával hitet tett arról, amit megfogadott:

- Anyám, ezentúl minden más lesz!
Másnap özvegy Szekeresné meglátogatott a fiával. Megöleltern mind-

kettőjüket. Jani az asztalomra tett egy kis feszületet.
- Egy összelőtt templom tövében pihentünk. Ott a romok között talál-

tam. Megőriztem a templomunk számára.

Fent a toronyban újból megszólalt a harang. Barátom felöltötte magára
a Luther köntöst. A templomba készült, hogy Isten áldását kérje boldog
szívek találkozójára. Befejezésül még ennyit mondott:

- A vasárnapi istentiszteleten hálát adtunk a gyülekezettel Szekeres
Jani hazatéréséért. A templomból kijövet körülvett bennünket a nagy
ernbergyűrű. Úgy elbeszélgettünk, senki sem nézte az időt. Csak az öreg
harangozó tört magának utat, sietve ment a torony felé, meghúzta a köte-
let és zengett az érces harangszó, hirdetve, hogy ezentúl minden más lesz!
Özvegy Szekeresné sugárzó, boldog anyai mosollyal fürkészte a fia arcát,
aztán hozzám fordult:

- Tudja-e tiszteletes úr, mit hirdet nekem ez a harang? Egy csodála-
tosan szép bibliai igét: Ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett
és megtaláltatott!

Nem tudtam felelni. De éreztem, hogy nekem még többet jelent, mint
özvegy Szekeresnének.

Ez az én gyülekezetem meghalt és feltámadott, elveszett és megtalál-
tatott! Mert ez a Szekeres Jani harangjának története.

Palotay Gyula

a földön
-1-

Ezerkilencszáznegyvennégy december huszonnegyedikét jelzett a ka-
lendárium. " Az esztelen és céltalan világháború ötödik esztendejében
jártunk már és szomorúan készülődtünk a békételen karácsonyestéjének
megünneplésére . .. Kora délutánon a falunkba beszállásolt ,katonaság
részére két hordó bort raktak be a lelkészlak kam1'ájába és a szállítást
ellenőrző G. H.-ás főhadnagya következő szavakkal adta át a kamra
kulcsát.

- Arra kérem a nagytiszteletű urat, senkinek ki ne adja a kulcsot, mert
ezt a bort a holnapi ünnepen ki akarjuk osztani a legénységnek ...
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Megígértem és akkor még nem is gondoltam, hogy ez a két hordó bor
lesz az oka a legbékételenebb és legnyugtalanabb karácsony-éjsza-
kámnak ...

Az esti istentisztelet után korán nyugovóra tértünk, hogy a másnapi
szolgálatokra pihenten és friss en ébredhessünk. Csend volt a faluban
is, hiszen akkor már alig volt ház, ahol valakit ne sirattak volna, vagy
valakit ne vártak volna szívszorongva haza ... Kinek is lett volna kedve
mulatni, vagy vigadni, amikor egész Magyarország felett a pusztulás iszo-

\

I

nyú méretei rajzolódtak ki az esztelen háború szörnyű következménye-
ként ...

Am egy helyen mégis vigadtak... A községházán, ahol a katonaság
parancsnokának, D. századosnak volt a szállása, vidáman szólt a nóta ...
A hős parancsnok úr, aki Voronyezstől megállás nélkül futott egészen
falunkig, most elérkezettnek látta, hogy megünnepelje dicső helytállásá-
nak ragyogó tényét... De hiszen mi miattunk mulathatott volna reg-
gelig, mit bántuk mi azt, csak az a szomorú, hogy mi nem nyugodhat-
tunk a hős parancsnok úr miatt ...

-2-
Kilenc óra felé már elszenderedtünk, amikor dörömbölni kezdtek a lel-

kész lak ajtaján. .
- Tisztelendő úr, nyissa ki! Tisztelendő úr, nyissa ki!
Magamra veszek valamit és kiszólok az ablakon:
- Ki van odakint?
Kemény férfihangok felelnek.
- M. szakaszvezető és K. tizedes.
- Mit akarnak?
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- D. százados úr elküldött egy demizson borért, legyen szíves nyissa
ki a kamrát. I

Kelletlenül felölWzöm és nyitom a kamraajtót. Mialatt héberezik a bort
a hordó ból, kérlelve mondom nekik:

- Kedves testvéreim, arra kérem magukat, hogy amennyire szükség
van, most vigyék el, hogy többé ne zavarjanak ...

- Tisztelendő úr, többet nem jövünk - nyugtatnak meg mindketten.
Ismét lepihenünk és hamarosan mély álomba merülünk. Tizenegy óra

felé ismét verik az ajtót.
- Ki az odakint?
Megint a régi nóta.
- M. szakaszvezető, K. tizedes.
Forr bennem az indulat, amikor kiszólok.
- Mit akarnak ismét?
- D. százados úr elküldött egy demizson borért... Csak még egyet

adjon, aztán többet nem jövünk ...
Nem akarok kimenni, de feleségem kérlelésére mégis csak kinyitom

az ajtót és megyek a kamra felé. Most már indulat van a szavaimban,
amikor megszólalok.

- Ha van magukban egy cseppnyi becsület, akkor most elviszik azt,
amire szükségük van és többet nem jönnek ...

- !'lyugodt lehet, nem jövünk - mondják biztatóan.
Felzaklatott lelkiállapotban megyek be a szobámba és hiába fekszem

le, sokáig nem jön álom a szememre... Azon gondolkozom, milyen em-
berek lehetnek azok, akik maguk dorbézolásáért mások nyugalmát és
békességét elrabolják szent karácsony éjszakáján ... Mit várhatott a mi
népünk ilyen vezetőktől, akiknek egy vesztett háború utolsó, szörnyű
hónapjaiban nincs más gondjuk és céljuk, mint amúgy istenigazában,
urasan, magyarosan kimulatni magukat ... Mit fájt nékik a sok halott .•.
a sok sebesült ... a céltalanul feláldozott magyar katonák tízezrei mit
törődtek ők az árvákkal, a rombadőlt városokkal és falvakkal ha el
is veszett az ország, ők még egyszer urasan, magyarosan ki akarják mu-
latni magukat ... Hajnal felé mégis csak elalszom ... Am nem sokáig .•.
Egyszerre, mintha mennydörgést hallanék, záporoznak az ütések az
ajtóra ...

Most már ki sem megyek, hanem belülről kiáltom ki haragosan.
- Mit akarnak megint?
- Tisztelendő 'Ú.'", nyissa ki! - kezdik az ismert nótát.
- Nem nyitom! - kiáltok ki az ajtó mögül.
- Tisztelendő úr, nyissa ki! - dörömbölnek tovább.
- Nem nyitom! - makacsolom meg magamat és indulok befelé, hogy

lefeküdjek ezen a 'viharos, nyugtalan éjszakán.
Megállnak az ablak alatt és tanácskoznak.
- Oda kellene lőni egyet - mondja valamelyik.
- Dobj oda egy kézigránátot! - biztatja a másik ...
Látom, hogy itt már végképpen elvadul a helyzet, magamra kapom

a kabátomat, kitárom az ajtót és felindultan kidobom a kamrakulcsot
a lábuk elé.

- Gonosz ember az, aki a másik '!magyar embert nem hagyja nyugodni
szetit karácsony estéjén ... Itt van, vigyék el az egészet én azt sem bánom,
csak hagyjanak engemet már békén ...

Szó 'nélkül felveszVk a kulcsot és mennek a kamra felé ••.
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Sok esztendő eltelt azóta ... Istennek legyen hála, békesség és nyuga-

lom között töltöttük el szent karácsony éjszakáit ... De erre a nyugtalan
és békételen éjszakára sokszor visszagondolok... És ekkor mindig iga-
zában tudom, hogy milyen drága kincsünk a békességünk, hogy ezt nekünk
életünknél is drágábbnak kell tartanunk. Védenünk kell és dolgoznunk
kell érte. " Szívünk minden gondolatával és értelmünk minden erejével
küzdenünk kell azért, hogy gonosz erők ne vegyék el a békességünket és
ne lehessen megint karácsonyunk a békételenségnek, a nyugtalanságnak
zsákmánya ...

És még valamit. Nem tudom, hol jár azóta a világban a két éjszakai
látogatóm, M. szakaszvezető és K. tizedes, de gondolatban sokszor bocsá-
natot kértem tőlük, hogy olyan kemény szavakkal fakadtam ki ellenük.
Jóval később tudtam meg, hogy a két becsületes altiszt semmiképpen sem
akart már másodszor visszajönni a paplakra, de D. százados úr revolvert
fogott 7'.ájuk és úgy kiabálta: - Vagy hoztok bort, vagy agyonU5lek ben-
neteket ...

Azóta mindig azért imádkozom: legyen a földön békesség és terjedjen
a jóakarat a népek és nemzetek között ...

Halász Béla

A BOLDOGSÁG ÁRA
Ez a történet tíz évvel ezelőtt egy falu~i iskola padjaiban kezdődött.

A földszintes, kis ablakú iskolában Halmai tanító úr volt a VIlI. osztály
főnöke. Az ő osztályában kiváltságos helynek számított az utolsó padsor.
Ide azokat ültette, akiket példaképül állíthatott az osztálya elé. Büsz-
keség is volt a megboldogult Halmai tanító úr osztályában az utolsó pad-
ban ülni! Ez rangot, megbecsülést jelentett. '

Abban az esztendőben a fiúk sorában Balog Jancsi volt ez a kiválasz-
tott. Ö került ebbe a "kiemelt" padba. Meg is érdemelte. Jancsi zömök,
csupaizom gyerek volt. Az osztály ereje és becsülete.

A lányok sorában Kocsis Mari volt az, aki tanulásáért és szorgalmáért
kiérdemelte. az utolsó padban való ülést. Nem is került melléje pad-
szomszéd. Egyedül uralta ezt az összefirkált, tintától megsötétült padot.
Mari mosolygós arcát dús copfok keretezték.

Szombat volt és május. Magyaróra. Halmai tanító úr éppen diktálni
készült, amikor megtörtént a baj. Mari olyan hevesen nyúlt a ceruzájáért,
hogy azt lelökte a padról. A két padsor közé esett. Hirtelen lehajolt érte,
nehogy egy szót is mulasszon. De a padlón heverő ceruzát Balog Jancsi
is észrevette. És azt történt, hogy míg Mari jobbra hajolt ki apadból,
addig Jancsi balra az övéből s a ceruza fölött összeütötték fejüket. A csat-
tanásra az egész osztály hátrafordult.

- Csak a ceruzaért nyúltam - mondta pirulva Mari, amikor tekintete
Halmai tanító úr szemüvegévei találkozott.

- Csak a Mari ceruzáját akartam felvenni - menti magát Jancsi.
Aztán egymásra néztek. Nyolc éve ülnek így egymás mellett az utolsó

padban, s Jancsi csak most vette észre, hogy Marinak kék a szeme, ham-
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vas az arca és piros az ajka. Mari sem tudta, hogy mítől dobog olyan
erősen a szíve. A hirtelen hajolástól? Vagy Jancsi szemétől?

A ceruza, amit Mari kiejtett a kezéből, régen elkopott már. Halrnai
tanító úr örökre itthagyta tanítványait. A földszintes, kisablakú iskola
tövében ott áll az ú], emeletes épület. Széles, napot hívogató ablakokkal.
A naptár 1956-ot íro

Szeptember van. Meleg, szőlőt, gyümölcsöt érlelő szeptember. Mintha
a vénasszonyok nyara ki akarna tenni magáért, olyan melegen tűz a nap
a kís falura. Szombat van. A főutcát tisztára söpörtek. A házak kapui-
ban várakozó asszonyok álldogálnak. Lakodalmas menetet várnak. .

Balog János ma vezeti oltárhoz menyasszonyát, Kocsis Máriát. Hat évig
vártak egymásra. Jancsiból János lett, aki a munkában is kiérdemelte
Mari kezét. A kis copfos Mariból Mária lett. A nagylányság elkérte
copfjait.

A nagy, hűvös templom elnyelte alakjukat. A kis kapuk is csendben
becsukódtak. Elcsendesedett a falu. A nagy harang fáradtan zengte a
hírt a falu népének: Balog János és Kocsis Mária egy életre szóló hűséget
fogadtak egymásnak. Aztán a harang is elhallgatott. Mínek is szóljon?

A copfos hajú Kocsis Mariból Balog Jánosné lett.
Egy év telt el azóta, hogy a Miska gyerek kezében a harangkötél Balog

Jánosék esküvőjére kondította anagyharangot. S most ismét ünnep van
a Balog portán. A ház tisztaszobájában fehér paplan alatt egy kék szemű,
megsápadt asszony fekszik. Ijedten néz a belépőre.

- Megmarad?
- Hát persze, hogy meg. Csak pihenj!
- Ugye nem haragszol, hogy kislány lett?
- Nem. Dehogy! - mondja Balog János. De a felesége érzi, hogy valami

fáj az urának. Fiút szeretett volna.
Máriának kőrinyes lesz a szeme. De hát mit tegyen, ha Isten kíslányt

adott nekik? Sajnálja szegény emberét. Na, még lehet fiuk is!
Aztán a fáradságtól és kimerültségtől elaludt. Nehéz három nap van

mögötte. Amikor jöttek a fájások azt hitte, hamarosan túl lesz rajta.
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De nem így történt. A szűnni nem akaró görcsök megvékonyították szája-
szélét. Ma reggelre azonban mégis vége lett a kínoknak. A kis Erzsike
vékony hangját már nem hallja. Mélyen, igen mélyen alszik, s bizonyára
egy kis fiúról álmodik.

Amikor a kis Erzsit megkeresztelték, Mária nem volt itthon. Szülés
után két napra fehér mentőautó állt meg Balogék háza előtt. A fiatal-
asszony lett rosszul. Három hónapig volt a városi kórházban. Amikor
hazajött, a szeme még kékebb, az arca még átlátszóbb lett, de az ajka
elvesztette meggypiros színét.

Amikor hazahozták sírva borult az ura nyakába.
- Azt mondták az orvosok, hogy több gyerekem nem lehet - mondja

zokogva. S amikor ráborult férje vállára, fejét véletlenülodaütötte az
ura fejéhez, de az észre sem vette.

Balog János homlokán ráncbaszaladt az élet.
Hosszú hónapokig kellett még feküdnie. Ajkának píressága lassan visz-

szatért s már mosolyogni is tudott. A kis Erzsike feledtette vele fájdal-
mát. Bízott abban, hogy Jani ezek után nagyon fogja szeretni ezt a kís-
lányt. Szívének szeretetét megosztotta. Fele Jánosé, fele a kis Erzsié.
Öreá nagyon kell vigyáznia! Mert mi lenne, ha valami történne vele! Jaj
Istenem, erre még gondolni se jó! .

Húsvét felé észrevett valamit Jánoson. Egyik este, amikor Erzsike már
aludt, meg is kérdezte:

- Mí bajod van, János? Mostanában már alig szólsz hozzánk!
- Nincs énnekem semmi bajom - felelt szűkszavúan az ember.
- Dehogy is nincs! Látom én rajtad.
Balog János 'fölállt az asztal mellől. Odamegy az ablakhoz. Visszajött.

Ezt az utat megtette vagy négyszer. Felesége szeme követte a lámpafény-o
ben ide s tova tűnő embere árnyékát. Végre megállt. Arca vörös, majd
kicsattan. Szeme véres. Mária nem ismer rá. Ilyennek még nem látta.

- Nem birom tovább -. tört ki belőle a szó. - Mindig csak itthon ülni.
Ameddig ez nem volt meg - mutat az alvó Erzsikére -, addig legalább
vasárnaponként elmentünk valahová. De most... Örökké csak itt.hon
ül az ember. Nem vagyok én rab ... - és ömlik belőle a panasz, mint
a csatornából a tetőmosta esővíz. Háborogva, rejtett mélyedéseket ki-
mosva.

- Hát jól van Jancsi! Ha annyira akarsz, akkor menj el te is. Ha csak
ez bánt - fogja meg az ura kezét Mária. - Én most a gyerek miatt úgysem
tudok elmenni. Majd ha megnő ...

Balog János kezdetben csak vasárnap délutánonként járt el barátai-
val. Aztán mind sűrűbben jöttek a névnapok, születésnapok. És ő egyik-
ről sem hiányozhatott. Ment, mert hívták. Rákapott az ivásra is. Elkezdőd-
tek az éjszakai szóváltás ok. Egyik este az ital lett erősebb. Megütötte az
asszonyt. És aztán többször is. És Mária tűrte. Mít is csinálhatott volna,
hiszen ő még mindig szerette Janit.

Balog Jánosból falurossza lett. Próbált vele okosan beszélni az apja
is, a tanácselnök is, de nem hallgatott rájuk. A pappal szóba se állt.

19y ment ez két esztendőn keresztül. Egyszer ebből a dűlőútból hozták
haza részegen, másszor egy-két hétre is eltűnt a faluból. Helyette az asz-
szony vette át a kis gazdaság vezetését és munkáját. Szántott, kapált,
kévét kötött, főzött, mosott. Egyenes háta meghajlott, dús hajába ősz
szálak keveredtek. De még mindíg szerette az urát. Annyiszor kérte, rimán-
kodott neki, hogy változzék meg. Hiába. Esténként, amikor Erzsikét le-
fektette, odatérdelt a kís ágy mellé és imádkozott. A férjéért. Szeretne
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ismét boldog lenni, de így... Ez nem boldogság! Istenem, add visz-
sza nekem az én Janímat! ...

1960 június. A harangozóéle Miska gyereke könnyedén húzza a harang-
kötelet. A kis haranget. Ebbe még neki sem kell belekapaszkodnia, nem
úgy mint a nagy harangba. Azt csak úgy tudja húzni, ha hintázik a lengő
kötél végén.

A lélekharang magától szól. Annak kötele a fájdalom, nyelve a zoko-
gás, s harangozója a vérző édesanyai szív.

Most fordult el a templom előtt a gyászemenet a temető felé. Fehér
a gyászkocsi s kék a koporsó benne. Rajta arany betűkkel: "Balog Erzsike
élt 2 ih évet".

Hirtelen halt meg. Azt mondják megfázott, amikor az édesanyja a vá-
rosban volt őrletni. A szomszédasszony későn vette észre, hogy elaludt
a nedves földön a nagy játékban. Néhány napig köhögött, aztán lázas
lett. Elvitték kérházba is, de már késő volt.

Éppen akkor halt meg, amikor édesapja részegen betámolygott a sze-
bába. Kis kezével még magához akarta szorítani a kócos Kati babáját,
de már nem volt hozzá ereje. Kezének mozdulata megállott.

Balog Jánosné, született Kocsis Mária megőszült ezen az éjszakán. Egye-
dül virrasztott az ő egyetlen gyermeke holtteste mellett. Amikor az ura
meglátta a halott gyermeket, kirohant a házból. Azt beszélik, hogy a falu

'körül járkált három napon keresztül. Nem szólt senkihez. Mintha eszét
vesztette volna.

Most itt lépdel a koporsó után felesége mellett.
A lélekharang csilingelő hangját Balogné nem hallja. Az ő fülében egyre

csak Erzsike hangja visszhangzik. Sírni már nem tud. Szemét a fájdalom
égeti.

A temetőben a pap ámenje ébresztette fel. A rokonok már fogják
a lapátokat, hogy puha homokkal befedjék Erzsike álombamélyedt kis
testét. Most veszi csak észre a sír szélén mellette álló emberét. Kezében
kalap, szeme nedves. Balog János sír.

Egyszerre hajolnak le, hogy néhány görönggyel elköszönjenek az égbe
utazó Erzsikétől. Fejük összeér, ahogy lehajolnak s mind a kettőjük sze-
méből egy könnycsepp nedvesítette meg a kis koporsóra hulló földet.
Aztán összenéznek ... A föld zuhog ... Már nem látni semmit ... Lassan
tele lesz a kis sír földdel ...

Balog Jánosnét elhagyta ereje, Ráborul férje vállára ... Az átöleli ...
Sírnak ... Balog János és felesége, Kocsis Mária ...

Amikor a temetőre ráborult az ég csillagpalástja és betakarta a friss
sírt, együtt indultak hazafelé ... Mindent elfelejtettek, csak az új sír kis
gazdáját nem.

Úgy hírlik, hogy azóta Balog János rendbeszedte házatárát. A falurosz-
sza név igaz, rajtamaradt, de ő csak nevet ezen. De régen is volt az!

Az asszony szemének kékje megtört. mint az üvegen át nézett tó vize.
Most már csak egyet szerethet. De azt nagyon!

Igen.
Sokszor nagy árat kell fizetnünk azért, hogy a gonosz úton megálljunk

és újra boldogok lehessünk.
Karner Agoston
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RAI8APAI~11 _ _'\TALALKOZAS..;
Régen vártam olyan nehezen a nyarat, mint ez idén. Mint a városban

tanuló falusi kisdiák, aki nehezen' várja a vakációt, számolgattam a sza-
badságom kezdetéig hátralevő heteket. A máskor oly gyorsan tovarohanó
idő most ólomlábakon cammogott. Szerettent volna noszogatni, siettetni,
tie nem sikerült. Végre azután mégis csak megérkezett a várva várt nyári
szabadság első napja. Családommal együtt nagy örömmel szálltam vo-
natra, hogy újra láthassam Budapestet, a Duna gyöngyét, a Cserhát szelíd
lankáit, a KisaIföld hullámzó búzatengerét, Sopron fenyőkoszorúzta he-
gyeit, és élvezhessem a Rába hűs vizét.

Miközbe.n a vonat egykedvűen nyelte a kilométerek százait, egyre job-
ban úrrá lett rajtam valami különös szorongás. Eszembe jutottak régmúlt
események. Emlékezetemben kirajzolódott sok régi, kedves ismerős arc-
vonása. Vajon milyen lesz a találkozás velük? Hogyan élnek megválto- .
zott körülményeik között? Ezek és ehhez hasonló kérdések foglalkoztat-
tak, miközben megérkeztünk a kis rábamenti faluba.

Kora délután volt. A Főutcán sehol egy lélek, csak tollászkodó libák
és hápogó Icacsák. Épp úgy, mint máskor, aratás idején. A falu külső
képe semmit sem változott. Szép házai némán fürödtek az áldott nyári
7.ap fényében. .

De vajon az emberek is olyanok, mint a házak? Ok sem változtak? Ha
megszólalnak, mit is mondanak?

Először a falu papjával találkoztam. O nem változott. Arcán ugyan-
olyan széles mosoly, mint máskor, aj1váró! úgy folyt a szö, mint a bő-
vizű patak.

- Arat a népünk. Minden épkézláb ember künn szorgoskodik a határ-
ban. Csendes a falu, mint az üres fészek. Holnap vasárnap lesz, akkor
megpihennek az emberek.

- Csak már itt lenne a vasárnap - sóhajtottam, hadd találkozhassam
a hívekkel is.

Elérkezett a vasárnap is. Megkondulnak aharangok. Csengnek-bong-
nak, hívogatnak. Hívják a munkában és a bűnben megfáradtakat.

A harangok elnémulnak, de megszólal az orgona. Megtelik .h kis temp-
lom, amit néhány évvel előbb verejtékes munkával és nagy áldozattal ők
maguk építettek. FeZcsendül az ének és szárnyal diadalmasan. Férfiak és
legények, asszonyok és gyermekek ajkán csendül boldogan. Nyitott szem-
mel és nyitott füllel - s az Isten a megmondhatója i- remélhetőleg nyi-
tott szívvel hallgatják az igét.

1me, ők sem változtak. Szeretik Jézust. Kell nekik az ige, s a gyüle-
kezet drága kincs nekik. Megtalálják a módját, hogy munkájuk becsüle-
tes elvégzése után ,megszenteljék az ünnepet. Hogya közös munka után
közösen, együtt dícsérjék az Istent.

Vége az istentiszteletnek. Csendben és!rendben indttlnak kifelé. A temp-
lom előtt azonban megállnak. Baráti kézszorításra, egy kis beszélgetésre.
19y szokták meg régen, így cselekszenek most is.

- Régen találkoztunk, tisztelendő úr! - kezdi a beszélgetést egy idős
férfi. Bizony elég régen - felelem én.
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- Nagyot fordult azóta a világ - mondja egy másik ember. Valóban
úgy van - hagyom rá. És mit szólnak hozzá - kérdem.

- Meg kell szokni - mondja egy öregedő férfi. Bizony először nagyon
furcsa volt, hogy az istállómban nincsenek lovak, tehén is csak egy van,
meg egy kis borjú. Szokatlan volt az is, hogy más mondja meg: Mikor
hova menjek, mit csináljak és kivel. De lassan megszokjuk a közös mun-
kát. Igyekszünk becsületesen dolgozni, aminek meg is van az eredménye.
Arpából 18 q termett holdanként, búzából is jó termésre számítunk. A ka-
pások: meglehetősek. Jó lénne, ha az Isten adna rájuk egy kis esőt.

Az idős ember őszintén beszélt, a többiek is. Nem mondtak hangzat os
szólamokat, nem "hallgatták el nehézségeiket sem. Azt mondták el, ami
a szívükön volt.

A templom előtti beszélgetésnek harangszó vetett véget, mely a szom-
széd falu templomába hívott engem. Kezet szorítottunk és elbúcsúztunk.
A kézszorításokban testvéri szívek dobbanását éreztem és a közös hit
erejét. Halkan sóhajtottam: Aldd meg Uram Isten a te népedet e d'rága
hazában! Szorgalmas munkáját tedd gyümölcsözővé!

Táborszky László

AZ EqYHAZ

H:: U:: M:: O:: R:=A
Egy fiatal lelkész, aki nemrégen tanulta a teológia csodálatosan szép

tudományát ésa lelkében hordozta a filozófia és teológia fogalmait, hosz-
szan prédikált a szószéken. Meg akarta mutatni, hogy rrrilyen jól képzett
ember és milyen okos!

Amikor vége lett az istentiszteletnek, egy öreg mama kereste fel és így
szólt hozzá: Nem baj tisztelendő úr, akárhogyan beszél is, én azért hiszek
az Istenben!

Egy másik lelkész egy olyan férj et "búcsúztatott" a virágokkal meg-
hintett koporsó mellett, aki nem volt valami jó ember, még a feleségét
is megütötte. mégis a prédikáció rendkívül sok szépet állított a halottról.
A lelkész példának állította őt az egész gyülekezet elé, mint a legjobb
férj et, aki a feleségét, gyermekét olyan nagyon szerette, megtett a csa-
ládjáért mindent, mindig azt kereste, hogy mi jó a feleségének és a gyer-
mekének ... !

A sírdogáló asszony egyszercsak odaszólt a fiának: - Néznéd meg János
fiam, valóban az édesapád feszik ebben a koporsóban?

Fülöp Dezső
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Három történet egy alföldi nyárból
Részlet a~ író "Országúton, városban" c. könyvéből.

Nem tudok beszámolni valami hangulatos, önfeledt nyaraLásról. A pihe-
nésre szánt néhány hetet otthon töltöttem Orosházán, a "legnagyobb ma-
gyar faluban", családom körében. Ez a falu, származásomTháI fogva, még
mindig, s úgy látszik, véglegesen, csupán a legszegényebb emberek népes,
de valóságban és vágyakban sziik határú közösségét jelenti számomra.
S hiába szakadtam ki belőle már évekkel ezelőtt: ha visszakerülök, akár
csak egy órára is, sodrába kap a félénk örömök és vaskos szomorúságok
ismerős partjai között kanyargó szegényparaszti lét, mintha sohasem is
jártam volna más vidékeken. Ezért van az, hogy az ottani napok össze-
vissza élményei most is inkábo egy szociog'l'áfiai felvétel szigorú rendbe
sorakozó tényeiként élnek bennem, mint egy önfeledt nyaralás elzsongító,
kellemes emlékeiként. Hadd mondjak el közülük néhányat.

Nem sokkal hazaérkezésem előtt hirtelen meghalt egy szegény napszá-
moscsalád kislánya. A hivatalos orvosi vizsgálat vérmérgezést állapított
meg a halálokaként. A kislány ugyanis kint szolgált az egyik tanyán,
mint libapásztor. Még alig volt nyolcéves, de a harmadfél hónapos iskolai
szünetet már kenyérkereső munkával kellett eltöltenie, hogy addig se
pusztítsa otthon a szűkos ennivalót, s hogy megkeresse legalább a ruhá-
ját, cipőjét. A libafalkát természetesen mezítláb hajkurászta a tarlón, mert
a tarló eszi a lábbelit, és nem utolsósorban azért, mert a szegény
ember nem lehet kényes a lábára. "Kitelik a maga foltjábóll"
- tartja a szokásmondás. Így történt, hogy az egyik tarló okozta seb el-
mérgesedett, s mert a gyereket nem vitték az orvoshoz, bekövetkezett
a szomorú esemény. És ez eddig nem is több, m,int egyént tragédia, még
csak nem is egyeditilálló tragédia, hiszen a nyár kemény harc, vérre menő
küzdelem az emberi létnek ezeken a tájain, s ez a harc is megköveteli
a maga áldozatait.

Tetanuszhalál ... Fölnyársalta a villa ... leütötte a g~pszíj... beleesett
a dobba ... napszúrás keresztülment rajta a kocsi ... eltörött alattuk
a szálmahordó létra Gyakori esetek, már nem is véletlenek, legfeljebb
az véletlen, hogy kit és hogyan ér el a karjuk. Még töprengeni fölöttük
sincs idő, mert rövid a nyár, és nagy a verseny: aki gyászolni vagy elmél-
kedni akar, várja meg a telet. Az adott sorssal szemben való tehetetlen-
ség, az' örökölt elítéltség keserű érzése egyszer-egyszer azonban össze-
torlódik bennük, s mert a cselekvés, az önsegítés útját még nem ismerik,
legendát teremtenek, amelyben legalább kiélhetik alaktalan lázadásukat.
Ez történt a kis Gy. Rozika esetében is. A temetés után suttogni kezdték
az emberek, hogy nem vérmérgezés ölte meg, hanem a gazdája ütötte
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agyon. A kis Rozika halála előtt megvallotta . az anyj,ának, hogy nagyon
megverte a gazdája ... A vérmérgezés: az hazugság, csalás - voltak, akik
már azt is tudták, hogy hány zsák búzát kapott az orvos a gazdától, amiért
eltussolta a dolgot... A szerencsétlen kislány mártíralakká nőtt, s tör-
ténete, ahogy szájról-szájra szállt, egyre általánosabb elemekkel bővült,
s lassan a falusi szegénység egyetemes sorstragédiájává szélesedett ..•
Emberek, akik máskor tehetetlen megrőkönyödéssel, majdnem bárgyú-
sággal fogadták saját szerencsétlenségük bunkócsapásait, most izgalom-
telten jöttek hozzám, hogy ezt meg kell írni, ezt nem lehet annyiban
hagyni! ...

Elvezettek a gyerek anyjához, aki már egész kerekded történetet adott
elő kislánya mártíriumáról. Történetet, amelyben az előzmények elme-
sélésén s a valósággal megjátszott halál előtti gyónó pá,rbeszédeken egy-
aránt meglátszott, mint a fák évgyűrűin, hogy a sok elmondás alatt ho-
gyan fejlődött, bővült idáig. Érződött rajta a költöttség - és mégis meg-
rendítő volt az elbeszélés, mert az ő számára, az ő számukra már mint
valóság létezett.

Utána érdeklődtem a dolognak és - amint előre is bizonyos voltam
benne - megtudtam, hogy a kislányt egyedül a vérmérgezés ölte meg.
Legföljebb arról lehet szó, hogya betegsége előtt valóban megverte a
gazdája, és a kis Rozika őt okoita - ennek azonban semmi összefüggése
nem volt a betegséggel, és még nyoma sem látszott, hogy valóban meg-
történt volna a verés ...

Megpróbáltam az ismerősöknek megmagyarázni a való helyzetet. S mert
nagyon erősködtem, hogy legyenek tárgyilagos ak, bizalmatlanok lettek
velem szemben.

- Talán már te is eladtad magad az uraknak? - kérdezte egyikük,
s ez a kérdés ott kísértett mindegyikük szemében. Rájöttem, hogy tárgyi-
lagosságot követelni ezektől az emberektől annyi az ő szemükben, mint
lebeszélés a sorsukkal szemben való tiltakozás legegyszerűbb, legősibb
formájáról is. S aki ilyesmire biztatja őket, lehet-e más, mint "az urak"
fizetett je ?

*
Ilyen beidegzések uralják itt az embereket, s aki ismeri életüket, nem

csodálkozik, ha egyre többet Lát közöttük a tervszerűen terjesztett, poli-
tikai célzatú' legendák és téveSZmék hitvallói sorában. Virrasztó Kop-
pánynak, a turáni 'egyistenhívők orosházi táltosának a tanításait is azzal
a logikával fogadják, hogy "igaza lehet, mert üldözik az urak., .", Sze-
rencsére a meggyőződéses turániak száma aránylag kicsi a faluban. Vir-
rasztó táltos ugyan minden tőle telhetőt megtesz az eszme terjedése érde-
kében. Nap, mint nap járja a falut s a környéket, modern prófétaként
nem gyalog és nem szamárháton, hanem zöldre festett motorkerékpáron.
Agitál és osztogatja a tanokat hirdető röpiratokat. Senki nem tudja, hogy
miből él, s ez egyik oka, hogy a legtöbben nem veszvk komolyan. Munka-
kerülőnek tartják, márpedig a szegény paraszt a prófétát is csak a mun-
kája után becsüli.

Virrasztó táltos különben meglehetősen szürke, hétköznapi figura. Nincs
benne semmi a szektavezérek torz, de mégis megragadó nagyvonalúságá-
ból, lázadó ihletettségéből. Nem is eszelős, hóbortos ember, aminek so-
kan gondolják. Agitátor, a középszerűek félműveltségével. Fejtegetései
közben állandóan "természettudományi" és "történeti" megállapításokra
hivatkozik.
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- A mi vallásunk természettudományos alapon áll - mondta, mikor
ezekről a dolgokról beszélgettem vele. Bonyolult magyarázatba kezdett
a napimádásról, a turáni fajok történelmi hivatásáról, s vérszerződő ősök-
Től, akik megvetették a magyar szocializmus alapját ... Azonban, amint
tehette, félresiklott a "tudományos" érvelés területéről, és szubjektív
kirohanásokkal folytatta, amelyekben - ezt megállapítottam - jóval több
szidalom esett a keresztény vallásra, mint a zsidóságra. Ilyen irányú fej-
tegetéseit, úgy hiszem, nem lenne célszerű ideiktatnom, ízelítőül csupán
egyik mondatát idézem, amellyel a turáni vallás nap kultuszát indokolta
meg:

- Ha bezárnák az összes templomokat, semmi sem változna a világon,
de próbálják csak elfödni a napot: meghal az élet... Hát nem a nap
az Isten?!

Ez kedvenc argumentuma, surun szekta használni, s mert a paraszt
erősen racionális beállítottságú, még olyanokat is meghökkent vele, akik
egyébként fütyülnek a turánizmusról, Attila királyról' meg Dzsingisz
kánról szóló fejtegetésekre.

\ (\
S ugyan kire ne lenne hatással itt, a rideg szegénység tájain, a szociális

demagógiának az a fogása, amely turá,ni szacializmust ígér az "első
magyar szocialisták", a vérszerződő ősök szaoauxü: "Kik közösen szerez-
ték: ezt a földet, közösen is birtokolják! ... "? Aki ezeket itt hirdeti, nem
rendkívüli ember, nem szuggesztív egyéniség, de olyan itt most a közeg,
amelyben könnyen terjed a szó ...
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Mindenesetre: emberileg sokkal mélyebb benyomást tett rám Dunai
Sándor, a pénzhamisító őstehetség.

A tavasszal történt, hogy letartóztattak Orosházán egy földmunloást,
mert tízpengősöket hamisított. A hamisítást a legprimitívebb eszközök-
kel végezte: csomagolópapirosra festette közönséges vízfestékkel, a fele-
sége hajából csinált ecsettel a bankjegy képét. A hivatalos szakértők sze-
rint mégis nyolcvan százalékos pontossággal sikerült a hamisítá's ...
Négy-öt darabot költött el belőlük, mikor letartóztatták. A törvényszék
hat hónapra ítélte és szabadlábra helyezte. Éppen cséplésre érkezett haza,
és már ment is ki a gép hez. Ott találkoztam vele, mikor a tanyákat jáT-
tam. Dél volt, ebédidő. Ott ült a fák hűsé ben, s kenyeret, szalonnát evett.
A felesége ugyanis közeli örömök elé nézett - vagy ahogyan ő szemér-
mesen mondta: beteges -, és nem bírta a húsz kilométeres gyaloglást
a főtt étellel.

Ahogy ott' üldögélt gatyában, feketére égve, apró szemeivel, kiálló
pofacsont1ával, szétálló egérfüleivel, olyan volt, mint egy a nomád magya-
rok közül. Csak a mozdulatain, ahogy a szalonnát vágta, vagy ahogy Tám
vetette a tekintetét, látszott valami ideges sietség.

- Ideget kaptam a börtönben - magyarázta. - Nem való ez a magunk-
fajta embernek ...

A hamisítás dolgMól alig lehetett vele beszélni. Nem mintha szégyellné
a dolgot, csak éppen semmivel sem tartja különösebb teljesítménynek,
mint mondjuk a cséplést. Már csak azért is, mert félnapi munkával, kŐny-
nyen megcsinált egy tízpengőst. Ami kis viTtusos büszkeség mégis pislá-
kol benne, az már a róla írt újságcikkek eredménye. Mert a felesége meg-
szerezte mind. '

- De egy se írta ám meg úgy, ahogyan volt! - mondta bizalmas hunyor-
gatással.

- Hogy jutott eszébe, hogy pénzt fessen?
- Akkor nagyon rosszul ment nekünk! - mondta olyan hangsúllyal,

mintha ez valami rendkívü li dolog lett volna az ő életükben, s mintha
most jobb lenne a sorsuk.

Valamikor jól tudott rajzolni, és így jutott eszébe ... Most már nem-
igen rajzol, csak azokat a tízpengősöket csinálta ... Nehéz is már a keze,

, és hát mondjuk csak meg: semmi teteje a dolognak. Hiába próbálok benne
érdeklődést kelteni a művészi próbálkozás iránt, csak néz rám, mint aki
nem érti a szavak értelmét - vagy mint aki nem is akarja érteni. Szinte
azt mondja a tekintete: nem nagy dolog az egész, minek ennyi szót vesz-
teni rája. S amint csak teheti, másfelé veti a szót. A cséplésről beszél,
hogy milyen nehéz az idén. Nagy a gaz, sok a szalma, meg hogy keres
talán négy mázsa gabonát ...

Úgy éreztem, hogy ebben a makacs közönyösségben volt valami öntu-
datlan gúny a maga kificamodott sorsa iránt. Hiszen búcsúzásnál ezt
mondta: '

- Ha érdeklik azok a tízpengősök, nézze meg őket Pesten, a, múzeumok-
ban. Oda is vettek belőle ...

Darvas József
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Volt idő, mikor a magyar evangélikusság falusibb volt, mint ma. Szu-

perintendenseink falusi gyülekezetekből kormányozták egyházkerületü-
ket. Egyes városok - mint pl. Buda is - hosszú időn át lehetetlenné
tették nem katolikus megtelepedéset. Több városi gyülekezetünk ezért
csak a múlt század végén indulhatott fejlődésnek.

Sajátos történelmünk magyarázza, hogy gyülekezetei nk 85-90 %-ban
ma is falun vannak. Falun az evangélikusság az országoshoz képest na-
gyobb arányszámmal szerepel. Vas megyében például a lakosság 10 %-a
evangélikus, viszont Vas megye városaiban csak azok összlakosságának
5 %-a. Nagyjában hasonló lehet a helyzet másutt is.

Evangélikus egyházunkat így hát egészében érinti: mi van falusi gyü-
lekezeteinkkel. Ezeknek a helyzete viszont függ attól, ami ma falun vég-
bemegy.

Nem külső erőváltozás hozta csupán, hogy a dolgok nem maradhattak
a régiben. A falu szociális szerkezete és gazdálkodása nem volt már tart-
ható. Az ottani életfeltételeket egyre kevesebb fiatal látta neki megfe-
lelőnek. Leány csak az utolsó esetben kötötte össze az életét olyan legény-
nyel, aki megállt a falunál. Akadtak, akik elmentek, akadtak, akik élet-
társ nélkül maradtak, mások csak egyig tudtak számolni, mikor elfogad-
ták Istentől a gyermekáldást. Gyülekezetünkben is a 66-ot kitevő születési
átlag 50 év alatt 24-re esett, a természetes szaporulat 20-ról 3.!ra, az össz-
lélekszám pedig 1850-ről 1450-re.

Amikor ezek a jelenségek pl.. megírattálc Kodolányival a "Földindu-
lás"-t, alkalmam volt végtghallgatní egy "bizonyságtétel-sorozatot".
Egy délnek fekvő faluban lelkészek a "fogyó falu bűné"-t tárták fel. Le-
hetett volna a fogyó faluról más szempontból is szó a teljes igazság ked-
véért. Nem egy konyhát láthattunk, ahol tizet is fordult a füst, míg kita-
lált, akkor se kéményen - mert az nem volt -, hanem az ajtón. Lát-
hattunk szinte lepedőnyire fogyott földparcellákat, azok is a legrnosto-
hább határrészen. Azt a megélhetési lehetőséget, amely az elődöket vala-
mikor idehozta, elvette az állami monopólium, a határ jobbik részén pe-
dig ott terpeszkedett néhányszáz abból a negyvenezer holdból, amelynek
a jövedelme kellett, hogy "megélhessen" egy akkori egyházfejedelem. A
táptalaja-nincs sárguló, gyérlevelű fán ugyanis ki keres gyümölcsöt?
Mennyire összefügg a hit bizonyságtétele és a falupolitika!

Ma sor került a falu szociális és gazdálkodási viszonyainak átszervezé-
sére. Nyilvánvaló, hogy gépek és új talaj művelési módszerek alkalmazása
nem kifizetődő, ha magán gazdálkodás folyik. Ahhoz pedig, hogy a város
és a külföldi piac emelkedett igényét ki lehessen elégíteni, szükséges a
Iegújabb technikai vívmányok alkalmazása.

Természetes tulajdonsága az embernek, hogy ragaszkodik a megszo-
kotthoz. Először idegenkedve fogadja azt, ami új. Meg kell barátkoznia
vele. Ehhez az szükséges, hogy letegye elfogultságát. Bizonyos mentali-
tás, érzület- és gondolkozásmódbeli változásra is szükség van. Akit Isten
szava vívódásai közepette megtalál. bátrabban lép előre. Védelemre lel a
visszahúzó erők ellenében.
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Fogatot kértek a tsz állatfelelősétől. De aki kért - s végeredményben
szívesség az, amit kért - nem a szívét öntötte szóba, hanem az epéjét,
mikor tovább így beszélt: "Hallottam, maguknál meg a tsz-ről prédikál-
tak!?" Igen - felelt a kérdezett - sokunknak vált javára megtudni. hogy
Isten keze messzebb ér, mint a magángazdaság határa.

Vasárnap este még mint a gyülekezet gondriokával beszéltem N. N.-el
a paplakban. Kit ne érdekelne, hogy megy másutt. Mondja, hogy nincs
gond a kifizetéseknél. Másnap reggel a kapujában találkozunk. Megy, hogy
összeszedje munkacsapatát. Ügybuzgó, olvasott, tapasztalt embernek bi-
zonyul mindkét mínöségében. Nemcsak a gyülekezeti pénztár van rend-
ten, de ahogy saját szememmel meggyőződhettern, "mintaszerű" az irá-
nyítása mellett kezelt konyhakertészet és gyümölcsös is.

A tsz gazdaságban adódó foglalkoztatási ágak közül a kertész et áll a
hozzáértést igénylő hírében. Ez azonban csak látszólag van így. Már a leg-
több falu képéhez hozátartozik egyebek mellett az új, modern istálló a
köréje csoportosuló állattenyésztő teleppel. Mikor nekünk, lelkészeknek
mezőgazdaságí szakember beszélt azokról a lehetőségekről, amelyek egye-
bek mellett ezeknek az épületeknek a felhasználásával is kibontakoztat-
hatók lesznek, a két évtizeddel ezelőttre, akkor-volt fiatalokra gondoltam.
Szavaikban ott izzott a tettvágy, egymásnak feltett kérdéseikben és vála-
szaikban megnyilvánult az óhaj: többet tudni. De volt-e, ami lehetőséget
nyisson tettvágyuknak és ösztönözze őket a többtudás felé. Volt néhány
hold bérletföldjük, két kis tehén igavonásra és tej hozamra egyidejűleg.
- Aztán az idősebbek maradisága. Ök bizony egy lépést se mozdulnak a
megszokottól, Ezek közül az akkori fiatalok közül többen ott vannak most
nem is lényegtelen poszton. A tett vágya azóta talán egyszer s másszor
feloldódott a te het é s örömében!

Luther tanít igen határozottan arra, hogy tetszik Istennek, ha a keresz-
tyén ember úgy tekinti a munkakörét, hogy abba azért állíttatott, hogy
javára legyen felebarátjainak. Az istentiszteletnek egy módja lehet ez!

Szabó Lajos

AZ ESPERES ÉS A l<tSFIÚ
Látogatóba ment egyszer télen az esperes. Befújta az utat a hó. A mezőn

keresztül nem tudta merre van az út.
Megkérdezte egy kísfíútól:
- Te kisfiú, hallcd-e, melyik út vezet itt Fancsal felé?
- Itt mindjárt a keresztapám pityóka földjinél odaér - mondta a fiú.
- Hát én nem tudom, hogy mi az az erre, meg hogy melyik a kereszt-

apád pityókaföldje.
- Hát ugyan kend kiféle, hogy még azt se tudja, melyik a keresztapám

pityókaföldj e?
- Én a nagytiszteletű esperes vagyok. Tudod-e?
- Hahó! Még az is bolond volt, aki kendet annak' tette, mikor még azt

se tudja, hogy melyik a keresztapám pityókaföldje. Mert ezt nálunk a leg-
kisebb gyermek és még a bolond is tudja.

Néplegenda-gyűjtéséből közli: H. T.
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A csaló neve: Pétör. Irhatnám Péternek is, de akkor mi lesz a történeti
hitellel? Pétör az ő neve, senki se hívja másnak és ha valami tudatlan
ember Péternek szólítja, arra nem ért, Tudom magamról, mer. én már ki-
próbáltam. Bent jártam az iskolájuk ban és megkérdeztem, melyikük az a
híres Péter: ötvenkét gyerek közül egy se vállalta. Nem a hírességet, ha-
nem a péterséget. Ezt abból hiszem, hogy arra se állt föl senki, mikor azt
mondtam:

- Mert én ezt a körtét akarom odagurítani annak a Péternek, akit ke-
resek.

A Pétereket a körte se szédítette meg. Pedig akkora körte volt, hogy
négy Péter is beleharaphatott volna egyszerre az aprajából. De hát akit
nem annak hívnak, az nem nyújtogathatja az ujját.

- Hát nem itt van az a bizonyos csaló Péter? - kérdeztem a tanító
úrtól.

- Dehogynem - mosolyog a tanító úr - csak. nem jól tetszett föltenni
a kérdést. Pétörök fölállni!

Fölugrott hat gyerek, Pétör nevezetű valamennyi.
- Melyik ezek közül most már az én Pétöröm? ?
- Ez ni - mutatott rá a tanító úr a legrongyosabbra. - Mondd meg a

nevedet, Pétör fiam, szép é1·telmesen.
- Deák Pétör.
Mintha a magam gyerekhangja csendült volna vissza negyven egyné-

hány omladék esztendő elejéről. Amúgy is formázza Pétör a magam kis-
iskQlás korát. Éppen olyan tatárképű, éppen olyan [ésűt nem álló bozontú,
no meg éppen olyan rongyoskás. Ha összemelegszünk, lehet, hogy le is
fényképeztetem s kielégítem a képével azokat a jó lelkeket, akik ifjúkori
ábrázatom után érdeklődnek.

- Aztán, tudsz-e te olvasni valami szépet, Pétör?
- Tudok.
- No, akkor olvass!

De mit olvassak?
- Hát az olvasókönyvedet.
- Az ám, ha vóna.
- No, kérd el a szomszédodét és nyisd föl akárhol - segíti ki a ta-

nító úro
Pétör szót fogad, s éppen 0.1'1'0.az olvasmányra nyit, amelyik a világ-

háborúról szól. Borzasztó szép olvasmány, nyolc- és kilenc éves gyerme-
kek örömére szerkesztiie. Igy kezdődik:

Alig perqett le ezer év az idők rokkáján, a balsors nagy megp1'óbdtatás-
nak tette ki imádott hazánkat. I. Ferenc József uralkodása alatt kitört
a. vészteljes és végzetterhes világhábo1'ú.

Pétömek tagadhatatlanul okozott némi gyötrelmet a vészteljes és vég-
zetterhes mondat, amiből szemmel láthatóan csak az idők rokkája tetszett
neki, mert azt háromszor is elölről kezdte. De azért végig küzdötte em-
berül az egészet, csak egy kicsit beleizzadt.

- No, most csukd be a könyvet - vezényelt a tanító úro - El tudnád-e
mondani, amit olvastál, Pétör fiam?
. Nem Pétör fiam ijedt meg, hanem én. Megkaptam a tanító úr karját.
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- Kedves barátom uram, hiszen én se tudnám elmondani, de még tán
az se, aki írta. Pedig megérdemelné a lapát ra való, hogy kívülről meg
kelljen neki tanulni a saját olvasmányát.

A tanító úr azonban nem hagyja magát, se Pétört. Mindenáron ki akarja
belőle szikráztatni a talentumot. Melyik a legelmeélesítőbb köszörűkő?
Persze, hogya nyelvtan. Pétörnek tehát a nyelvek mezején kell valami
káprázatos at termelni.

- Mondj hamar valami időhatározó mondatot!
Pétör fölnéz a fele fölé, ott nem talál semmit. Aztán az ablakra veti

okos kis szemét és ott megtalálja, amit keres. Az ablakot befogta a pára,
nem lehet rajta kilátni, ennélfogva Pétör így határozza meg az időt:

- Kutya hideg .van odakint.
Ez olya'Tf szabályos időhatq,rozás, mintha az esőcsináló intézet adná, de

azért a tanító úr nincs megelégedve, s neki a maga szempontjából igaza
lehet. De nekem is igazam van a magam szempontjából, mikor odanyo-
mom a nagy körtét Pétör markába. Mert én csak arról akartam meg-
győződni, hogy csakugyan létezik-e az a Pétör, akiről hallottam egy tör-
ténetet, amelyik egészen olyan, mintha én találtam volna ki. Azt én nem
bánom, hogy Pétör egyelőre másképp határozza meg az időt, mint az
Akadémia nyelvtudományi osztálya. Beérem annyival is, hogy Pétör van
és Pétör nagyon értelmes gyerek, holott már harmadik esztendeje fúrja,
faragja, gyalulja, csiszolja az eszét az ötaraszos emberek számára rendez-
tetett és szabatott tudomány. .

Igen és'Pétör még most. se until; meg az ~Q~olát, sőt minden reggel kése-
delem nélkül megjelenik benne. Pétör nagyon is szeret itt lenni, talán még
jobban, mint otthon és minden oka megvan rá, hogy telesite így kedvelje
a tudományok csarnokát. Először is itt melegebb van, mint otthon. Másod-
szor itt borzasztó sok gyerek van és Pétör olyan, mint a bárány: nagyon
szeret sokadmagával lenni. Harmadszor itt úgy bánnak az emberrel, hogy
az édes szülője se keresi annyira kedvét, mostanában még tejjel is meg-
itatják, akár az úri gyerekeket. Szép kis csészékben adják a tejet, van
rajta nefelejcsvirág is s nagyon jó azt a kézbe fogni, mert olyan jó sütős,
hogy a dermedt vörös kis ujjacskák egyszerre fölengednek rajta.

No, Pétört mégis a tej keverte gyanúba és juttatta olyan díszítő jelzö-
höz, ami szokatlan a világtörténelemben, noha nyilván sok alal;cjq. meg-
szolgálta a világtörténelemnek. Az egyszerű Pétörből a tej miatt lett Pé-
tÖT, a csaló.

A gyanú a tanító úrban ébredt föl, aki talán kelleténél szerelm€sebb
ugy~n az időhatározókba és a többi neveléstudományi köszörűkövekbe, de
azért aranyból van a szíve. A tanító úr, akinek mindenütt ott a szeme, azt
vette észre, hogy Pétör és a tej közt zavaros a viszony. A többi gyerek,
ahogy megkapja a részét az ingyentejből, elbánik vele mindjárt a hely-
színen. Pétör azonban egy idő óta sajátságos stratégiát vett alkalmazás ba.
Tudniillik, amikor megkapja a teli csészét, akkor elvörösödik az örömtől
és orrcimpái reszketnek a gyönyörűségtől, ahogy szívja be a meleg párát.
Szívja, szívja, de azonközben egyre visszavonulóban van az ajtó felé s
mire odaér, akkorra már fehérebb az arcocskája, mint a fal. Egyszerre
aztán Pétör elvész s néha öt perc is beletelik, mire újból felbukkan kócos
buksija a látóhatáron.

Az ábrázata egyre vörösebb lesz, ahogy közelebb kerül az asztalhoz,
ami attól lehet, hogy roppant elszántsággal szopogat ja ki a csészikéből az
utolsó csöppeket.

9 Evangélikus naptár 129

\



A tanító urat persze ilyen ravasz fondorlattal nem lehet megcsalni.
A tanító úr megsejt ette, hogy Pétör embör nem szereti a tejet, tie mivel
tudja, hogy az ilyesmit nem lehet nyilvánosságra hozni, hát titokban le-
eresztgeti a teje cskét az udvaron a csatornába. Mert bizonyos, hogy Pétőr
az emeletről az udvarra szökik le tejivás örvivel, elárulja a hideg ar-
cocskája.

V égre eljött a nap, mikor Pétirr f.i,zelmei teljes mivoltukban nupvilágr«
kerültek. A tanító úr figyelte minden mozdulatát. Lassan somtordált «.
gyerek az ajtóig, de a lépcsőn már nyargalva ment lefelé, tenyerét a csésze
szájára tapasztva.

Mire a tanító úr utólérte, Péter már ott térdelt a kapusarokban, s ön-
tögette befelé a tejet egy nagykendő be. Behatá' vizsgálat kiderítette, hogy
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- Kedves barátom uram, hiszen én se tudnám elmondani, de még tán
az se, aki írta. Pedig megérdemelné a lapátra való, hogy kívülről meg
kelljen neki tanulni a saját olvasmányát. -

A tanító úr azonban nem hagyja magát, se Pétört. Mindenáron ki akarja'
belőle szikráztatni a talentumot. Melyik a legelmeélesítőbb köszörűkő?
Persze, hogya nyelvtan. Pétörnek tehát a nyelvek mezején kell valami
káprázatosat termelni.

- Mondj hamar valami időhatározó mondat ot!
Pétör fölnéz a fele fölé, ott nem talál semmit. Aztán az ablakra veti

okos kis szemét és ott megtalálja, amit keres. Az ablakot befogta a pára,
nem lehet rajta kilátní, ennélfogva Pétör így határozza meg az időt:

- Kutya hideg ,Van odakint.
Ez olyan szabályos időhatározás, mintha az esőcsináló intézet adná, de

azért a tanító úr nincs mege,légedve, s neki a maga szempontjából igaza
lehet. De nekem is igazam van a magam szempontjából, mik01· odanyo-
mom a nagy kortét Pétör markába. Mert én csak arról akartam meg-
győződni, hogy csakugyan létezik-e az a Pétör, akiről hallottam egy tör-
ténetet, amelyik egészen olyan, mintha én találtam volna ki. Azt én nem
bánom, hogy Pétör egyelőre másképp határozza meg az időt, mint az
Akadémia nyelvtudományí osztálya. Beérem annyival is, hogy Pétör van
és Pétör nagyon értelmes gyerek, holott már harmadik esztendeje fúrja,
faragja, gyalulja, csiszolja az eszét az ötaraszos emberek számára rendez-
letett és szabatott tudomány.

Igen és Pétör még most se unta. meg az ~~l(,olát, sőt minden reggel kése-
delem nélkül megjelenik benne. Pétor nagyo1/, is szeret itt lenni, talán még
jobban; mint otthon és minden oka megvan rá, hogy telente így kedvelje
a tudományok csarnokát. Először is itt melegebb van, mint otthon. Másod-
szor itt borzasztó sok 'gyerek van és Pétör olyan, mint a bárány: nagyon
szeret sokadmagával lenni. Harmadszor itt úgy bánnak az emberrel, hogy
az édes szülője se keresi annyira kedvét, mostanában még tejjel is meg-
itatják, akár az úri gyerekeket. Szép kis csészékben adják a tejet, van
rajta nefelejcsvirág is s nagyon jó azt a kézbe- fogni, mert olyan jó sütős,
hogy a de1·medt vörös kis ujjacskák egyszerre fölengednek rajta.

No, Pétört mégis a tej keverte gyanúba és juttatta olyan díszítő jelzö-
höz, ami szokatlan a világtörténelemben, noha nyilván sok alakja meg-
szolgálta a világtörténelem nek. Az egyszerű Pétörből a tej miatt lett Pé-
töt, a csaló.

A gyanú a tanító úrban ébredt föl, aki talán kelleténél szerelmese bb
ugyan az időhatározókba és a többi nevelést'l?dományi kÖszö1·űkövekbe, de
azért aranyból van a szíve. A tanító úr, akinek mindenütt ott a szeme, azt
vette észre, hogy Pétör és a tej közt zavaros a viszony. A többi gyerek,
ahogy megkapja a részét az ingyentejből, elbánik vele mindjárt a hely-
színen. Pétör azonban egy idő óta sajátságos stratégiát vett alkalmazásba.
Tudniillik, amikor megkapja a teli csészét, akkor elvörösödik az örömtől
és orrcimpái reszketnek a gyönyörűségtől, ahogy szívja be a meleg párát.
Szívja, szívja, de azonközben egyre visszavonulóban van az ajtó felé s
mire odaér, akkorra már fehérebb az arcocskája, mint a fa,l. Egyszerre
aztán Pétör elvész s néha öt perc is beletelik, mire újból felbukkan kócos
buksija a látóhatáron.

Az ábrázata egyre vörösebb lesz, ahogy közelebb kerül az asztalhoz,
ami attól lehet, hogy roppant elszántsággal szopogat ja ki a csészikéből az
utolsó csöppeket.
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A tanító urat persze ilyen ravasz fondorlattal nem lehet' megcsalni.
A tanító úr megsejtette, hogy Pétör embör nem szereti a tejet, de mivel
tudja, hogy az ilyesmit nem lehet nyilvánosságra hozni, hát titokban le-
eresztgeti a tejecskét az udvaron a csatornába. Mert bizonyos, hogy Pétőr
az emeletről az udvarra szökik le tejivás örvivel, elárulja a hideg ar-
cocskája.

V égre eljött a nap, mikor Pétör üzelmei teljes mivoltukban napvilágr4
kerültek. A tanító úr figyelte minden mozdulatát. Lassan somfordált A
gyerek az ajtóig, de a lépcsőn már nyargalva ment lefelé, tenyerét a csésze
szájára tapasztva.
. Mire a tanító úr utólérte, Péter már -ott térdelt a kapusarokban, s ön-
tögette befelé a tejet egy nagykendő be. Beható vizsgálat kiderítette, hogy
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a nagykendő alul két kis lábacskában, fölül pedig egy gémberedett kis
arcocskában végződött.

- Ki' ez, Pétör? - kérdezte a tanító úro
Pétör - szégyen, nem szégyen - nagyon megijedt. Reszketett a szája-

széle.
- Marika.
- Húgod?
- Az - mondta Pétör és férfiasan sírásra fakadt. - Mindig el szokott

kísérnte;ni, oszt itt várja meg, mé,g ,hozom a; tejet. '
Már akkor sírt Marika is és a tanító úr addig tiltotta kettőjük sírását,

míg az ő könnye is ki nem csordult.
- Hány nap csaltál meg, Péter? - kérdezte a fiút.
- Öt, mutatta Péter az ujjain, mert szólni még nem tuáott a sírástól.
Öt nagy csatát nyert meg Péter az éhes kis gyomra ellen. Ha én Isten

volnék, nekem nagyobb örömem volna ebben a teremtésben, mint a vész-
teljes és céazetterhes világháború összes nagy hadvezéreiben.

Ne haratnuiiat: k meg, emberek, hogy én erről a tökéletlen kis csalóról
írtam. De látjáto c, arra gondoltam, ti is örülni fogtok neki, hogy vannak
olyan csalók is, ,~kik nem magukért csalnak, csak magukat csalják meg
~ te8'~véreikért.

Móra Ferenc

A TOLVAJ
Volt egyszer egy pap, akinek egy éjjel ellopták az almáját. Másnap ép-

pen vasárnap vólt, felment a szószékre és a kezében vitt egy almát! így
kezdte a beszédét:
. - Kedves híveím! Az éjjel megloptak a gyümölcsösömet, elvitték az
az almámat. De én: tudom, hogy ki volt az a tolvaj. Itt van most is kőz-
tetek. Akit én most fejendobok ezzel az almával, az volt a gazember!

Mikor a pap felemelte az almát, egy ember lehajolt a, pad alá, nehogy
fejen dobja.

- Nézzétek! Az a tolvaj! Ott bújkál a pad alatt!
Akinek nem tiszta az ügye, előbb-utóbb elárulja magát.

Néplegenda-gyűj~ből kÖ7i1i:H. T.
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ORszAGOS vAsAROK
ABA febr. 28, okt. 26; ABAUJSZANTO ápr. 12, júl. 5, okt. 4, dec. 6; ABADSZALO.K

máj. 7, nov. 12; ABONY márc. 12, máj. 23, aug. Z{), nov. 26; ACSA okt. 2; ADONY
ápr. 2, jún. 25, nov. 26; AJKA jan. 25, márc. 1, máj. 10, júl. 5, aug. 16; nov. 8;
AKASZTO szept. 11; ALAP ápr. 17, júl. 23, szept. 24; ALATTYAN ápr. 9; ALBERT-
IRSA febr. 5, ápr. 30, szept, 3, ·dec. 10; ALPAR márc. 5, jún. 4, okt. 29; ALSO-
NEMEDI ápr. 12, júL. 26, szept, 20, dec. 20; ANDOCS febr. 23, apr. 20, szept, 23, nov.
19; APNIFALVA ápr. 22, jún. 24, szept. 16, nov. 25; APC jan. 15, márc. 20, máj. 15,
aug. 20, okt. 1'5; ASZOD jan. 27, rnárc. 31, máj. 26, júl. 28, aug. 25, okt. 20, nov. 10;
ADAND márc. 27, máj. 8, aug. 1, [JJ()V. 6.

BADACSONYTORDEMIC máj. 25, nov. 30; BABOCSA rnárc, 16, [ún, 5, aug. 2S.
nov. 27; BAJA f€lbr. 12, ápr. 9, jún. ll, jlli. 16, szept, 17, okt. 22, dec. 3; BAJNA máj.
18, nov. 16; BAKTALORANTHAZA foor. 6, ápr. 10, jún. 5, aug. 7, nov. Il; BALASSA-
GYARMAT jan. 9, febr. 6, marc. 13, ápr, 3, máj. 1, jún. 12, júl. 10, aug. 14, szept,
11,okt. 9, nov. 13, dec. ll; BALATONFOKAJAR aug. 10, nov. 9; BALATONFURED
ápr. 19, júl. 12, szept, 13; BALATONLELLE ápr. 19, szept, '6; BALKANY febr. 23,
jún. 27, szept, 26, dec. 19; BALMAZUJVAROS aug. 8, nov. 14; BARACS ápr. 10, jún.
15, szept. 10; BARCS ápr. 5, jún. 23, szept. 20, dec. 13; BATTONYA márc. 2&, jún.
11, aug. 13, okt. 29; BACSALMAS febr. 13, áp.r. 24, szept. 11, nov. 13; BACSBOKOD
márc. 20, novvzn: BARAND ápr. 13,' okt. 3; BÁTA máj. 2, okt. 10; BA1ASZÉK
márc. 20, jún, 19, szept. 13, okt. 23; BELED míriden hónap első keddjén; BERCEL
márc. 16, jún. 15, szept. 21, dec. 21; BERETTYOUJFALU ápr. 13, aug. 17, okt. 19;
BERHIDA máj. 28, aug. 27, okt. 8; BERZENCE ápr. 24, jún. 8, szept. 13, dec. 16;
BESENYSZOG jún. 19·, okt. 16; BleKES rnárc. 18-19, aug. 12-13, okt. 14-15, dec.
2-3; BEKESCSABA jan. 7, febr 11, márc. 4, ápr. 1, máj. 6, jún. 3, júl. 1, aug. 5,
szept. 2, okt. 7, nov. 4, dec. 9; BELAPÁTFALVA jan. 16, rnárc. 20, jún. 5, szept.
11, nov. 27; BICSKE jam 26, ápr. 26, júl. 26, szept, 27; BIHARKERESZTES máj. 2.,
szept. 27; BIHARNAGYBAJOM márc. 1, jún. 1, szept, 24; BODAJK jan. 2, márc.
27, júl. 4, okt. 2; BODROGKERESZ'IUR febr. 23, máj. 25, aug. 24, nov. 23; BODVA-
SZILAS márc. 7, jún. 27, szept, 19, dec. 5; BOGYISZLO ápr, 17, szept. 13; BÓLY
jan. 22, marc. 3. ápr. 30, júl. 7, szept, 3, okt. 20, dec. 12; BONYHAD marc. 6, ápr.
24, júl. :1,aug. 7, mov. 27; BOHONYE márc, 16, júl. 24, aug. 18, szept, 16; BUGAC
máj. 7, aug. Il, okt. 3; BUGYI márc. 6, szept. 4; BUJÁK febr. 26, jún. 4, okt. 3;
BUZSAR lápr. 22, júl. 12, nov. 8.

CECE márc 9, jún. 8, aug. 8, olot, 12, dec. 12; CEGLÉD jan. 8, ápr. 9, jún. 4, júl.
16, szept. 3, nov. 5; CELLDOMOLK febr. 20, ápr. 17, jún: 19, aug. 21, okt. 16, dec.
lll; CERED jan. 19, máj. 18, szept, 21, nov. 16; CIBAKHÁZA márc. 12, máj. 14, szept.
17, nov. 12; CIGAND máj. 1, jú1. 3, szept, 4, nov. 6; CSANADPALOTA márc. 18, jún.
17, okt. 21, dec. 16; CSANYTELEK jan. 23, ápr. 29, júl. 29, okt. 28; CSAPOD febr.
15,aug. 23; CSAKVAR márc. 6, jún. 5, szept. 4, dec. 4; CSáSZÁR ápr', 13. júl. 2'),
okt. 19; CSASZARTOLTES aug. 27; CSENGER mínden hónap harmadik péntekjén;
CSENGOD nov. 1(1;CSESZTREG okt. 25; CSETENY ápr. 4, okt. 13; CSÉPA ápr.
13, júl. 8, szept, 2, dec. 9; CSOKONYAVISONTA febr. 24, ápr. 6, jún. 27, júL 21),
szept. 21; CSONGRAD jan. 9, febr. 13, márc. 11-12, ápr. 10, máj. 13-14, jún. 12,
júl. 10, aug. 5-{l, szept. 11, okt. 9, nov. 11-12, dec. 4; CSORNA jan. 4, márc. 8, máj.
3..jún. 8, szept. 20, nov. 8'; CSÖKÖI,Y jún. 25, marc. 30, aug. 28, nov. 25, ha munüca-
szünetí napra esik, a következő napon.

DABAS febr. 25, máj. 7, júL 9, okt. 15; DAD marc. 29, okt. 25; DARANY márc.
14, máj. 23, aug. 16, nov. 2; DEBRECEN jan.. 9-10, apr. 17-18, aug. 14-15, okt.
2-3; DECS máj. 22, szept. 25; DEMECSER febr. 14, máj. 2, szept, 19, IrlOV. 28;
DEVECSER jan. 23, febr. 9, marc, 30, csak állatvásár; ápr. 24, máj. 11, júl. 13, júl.
31, szept. 28, csak áJ,La'tYá:stár,okt. 30, nov. 9; DEDESTAPOLCSANY máj. 8, szept,
1'2; DEG ápr. 6, nov. 25; DEVAVANYA jan. 15, ápr. 16, júl. 16, okt. 15; DIOSVISZLÓ:
ei(y tavaszi vásár ; DOBOZ márc. 6, aug. 7; DOMBÓVAR mínderr hónap másodtk
vasárriapján.; DOMBRAD jan. 9, máj. 8, júl. 17, okt. 16, dec. 4; DOBROKÖZ márc.
28, aug. 15; DOMSOD marc, ~3, aug. 21; DRÁVAFOK J1ebr. 17, máj. 13, aug. 19,
szept. 14, nov. 9; DREGELYPALANK ápr. 13, júl. 13, okrt, 12; DUDAR máj. 18, okt.
l~: DUNAFOLDVAR márc. 12, ápr, 23, jún. 11, aug. 20, szept. 24, nov. 5; DUNA-
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a nagykendő alul két kis Zábacskában, fölül pedig egy gémberedett kis
ercocskában végződött. _

- Ki ez, Pétör? - kérdezte a tanító úro
Pétör - szégyen, nem szégyen - nagyon megijedt. Reszk~tett a szája-

széle.
- Marika.
- Húgod?
- Az - mondta Pétör és férfiasan sírásra fakadt. - Mindig el szokott

kísénteni, osz; itt Vlárja meg, még ,hozom a tejet.
Már akkor -sírt Marika is és a tanító úr addig tiltotta kettőjük sírását,

míg az Ő könnye is ki nem csordult.
- Hány nap csaltál meg, Péter? - kérdezte a fiút.
- Ot, mutatta péter az ujjain, mert szólni még nem tud~l~t a sírástól.
Öt nagy csatát nyert meg Péter az éhes kis gyomra ellen. Ha én Isten

volnék, nekem nagyobb örömem volna ebben a teremtésben, mint a vész-
teljes és oéqzetterhes világháború összes nagy hadvezéreiben.

Ne tiaraauáíatc k meg, emberek, hogy én erről a tökéletlen kis csalóról
írta nt, De látjáto c, arra gondoltam, ti is örülni fogtok neki, hogy vannak
olyan csalók is, I ~kik nem magukért csainak, csak magukat csalják meg
II testvéreiké,rt,

Móra Ferenc

A TOLVAJ
Volt egyszer egy pap, akinek egy éjjel ellopták az alrnáját. Másnap ép-

pen vasárnap volt, felment a szószékre és a kezében vitt egy almát! Igy
kezdte a beszédét:

- Kedves híveim! Az éjjel megloptak a gyümölcsösömet, elvitték az
az almámat. De éntudom, hogy ki volt az a tolvaj, Itt van most is köz-
tetek. Akit én most fejendobok ezzel' az almával, az volt a gazember!

Mikor a pap felemelte az almát, egy ember lehajolt a pad alá, nehogy
fejen dobja,

- Nézzétek! Az a tolvaj! Ott bújkál a pad alatt!
Akinek nem tiszta az ügye, előbb-utóbb elárulja magát.

-Néplegenda-gyűjtéséMl közli: II. T.
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ORSZÁGOS VÁSÁROK
ABA febr. :W,okt. 26; ABAúJSzANTO ápr, 12, júl. 5, okt. 4, dec. 6; ABADSZALOK

máj. 7, nov. 12; ABONY márc. 12, máj. 28, aug. 2"0,nov. 26; ACSA okt. 2; ADONY
ápr.- 2, jún. 25, nov. 26; AJKA jan. 25, marc. 1, máj. 10, júl. 5, aug. 16, nov. 8:
AKASZTO szept, ll; ALAP Apr. 17, júl. 23, szept, 24; ALATTYAN ápr. 9; ALBERT-
IRSA febr. 5, ápr. 30, szept. 3, -dec. 10; ALPAR márc, 5, .jún. 4, okt. 29; ALSO-
NEMEnI ápr-, 12, júL. 26, szept, 20, dec. 20; ANDOCS febr. 23, ápr. 20, szept, 23, IlIOV.
19; APA'IFALVA ápr. 22, jún. 24, szept. 16, nov. 25; APC ja:n. 15, márc. 20, máj. 15,
aug. 20, okt. 1'5; ASZOD jan, 27, márc. 31, máj. 26, júl. 28, aug. 25, okt. 20, nov. 10;
ADAND márc. 27, máj. 8, aug. 1, !I1J()V.6.

BADACSONYTORDEMIC máj. 26, nov. 30; BABOCSA márc. 16, jún. 5, aug. 2S.
nov. 27; BAJA febr. 12, ápr. 9, jún. ll, jl1l. 16, szept. 17, okt. '22, dec. 3; BAJNA máj.
18, nov. 16; BAKTALORANTHAZA febr. 6, ápr. 10, jún. 5, aug. 7, nov. 6; BALASSA-
GYARMAT jan. 9, febr. 6, márc. 13, ápr, 3, máj. 1, jún. 12, júl. 10, aug. 14, szept.
ll, okt. 9, nov. 13, dec. ll; BALATONFOKAJAR aug. 10, nov. 9; BALATONFüRED
ápr. 19, júl. 12, szept, 13; BALATONLELLE Apr. 19, szept, 6; BALKANY febr. :W,
jún. 27, szept. 26, dec. 19; BALMAZúJVAROS aug. 8, nov. 14; BARACS ápr. 10, JÚR.
15, szept. 10;· BARCS ápr. 5, jún. 28, szeot. 20, dec. 13; BATTONYA márc, es, jún.
ll,aug. 13, okt. 29'; BACSALMAs febr, 13, .ápr, 24, szept, ll, nov. 13; BACSBOKOD
márc. 20, nov. 20; BARAND ápr, 18, okt. 3; BATA máj. 2, okt. 10; BA'lASZEK
márc. 20, jún. 19, szept. 18, okt. 23; BELED mínden hónap első keddjén; BERCEL
márc. 16, jún. 15, szept. 21, dec. 21; BERETTYOúJFALU ápr. 13, aug. 17, okt. 19;
BERHIDA máj. 28, aug. 27, okt. 8; BERZENCE Apr. 24, jún. 8, szept, 13, dec. 16;
BESENYSZOG jún. 19" okt. 16; BEKES rnárc. 18-19, aug. 12-13, okt. 14-15, dec.
2-3; BEKESCSABA jan, 7, febr U, márc. 4, ápr. 1, máj. 6, jún. 3, júl. 1, aug. 5,
szept. 2, okt. 7, nov. 4, dec. 9; BELAPATFALVA jan. 16, márc. 20, jún. 5, szept.
ll, nov. 27; BICSKE jan, 26, ápr, 26, júl. 26, szept. 27; BIHARKERESZTES máj. :M,
szeot, 27; BIHARNAGYBAJOM márc. 1, jún. 1, szept. 24; BODAJK jan. 2, marc.
27, júl. 4, okt. 2; BODROGKERESZ'IUR febr. 23, máj. 26, aug. 24, nov. 23; BODVA-
SZILAS márc. 7, jún'. 27, szept, 19, dec. 5; BOGYISZLO ápr. 17, szept, 18; BOLY
jan. 22, márc. 3, ápr, 30, júl. 7, szept, 8, okt. 20, dec. 12; BONYHAD marc, 6, ápr.
24, júl. 3, aug. 7, !nOV. 27: BOHONYE márc. 16, júl. 24, aug. 18, szept. 16; BUGAC
máj. 7. aug. 6, okt. 8; BUGYI márc. 6, szept. 4; BUJAK febr. 26, jún. 4, okt. 8:
BUZSAJi: lápr. 22, júl. 12, nov. 8.

CECE marc 9, jún. 8, aug. 8, oíct. 12, dec. 12; CEGLÉD jan. 8, ápr, 9, jún. 4, júl.
16, szept. 3, nov. 5; CELLDOMOLK febr. "20, ápr. 17, jún. 19, aug. 21, okt. 16, dec.
18; CERED jan. 19, máj. 18, szept. 21, nov. 16; CIBAKHAzA márc. 12, máj. 14, szept.
17, nov. 1'2; CIGAND máj. 1, júl,. 3, szept. 4, nov. 6; CSANADPALOTA márc. 18, jún.
17, okt. 21, dec. 16; CSANYTELEK jan. '28, ápr. 29, júl. 29, okt. 28; CSAPOD febr.
15, aug. 23; CSAKVAR márc, 6, jún. 5, szept, 4, dec. 4; CSASzAR áJpr. 13, júl. 2'),
okt. 19; CSASZARTOLTES aug. 27; CSENGER mínden hónap harmadik péntekjén;
CSENGOD nov. 16; CSESZTREG okt. 25; CSETENY ápr, 4, okt. 13; CSEPA Apr.
13, júl. 8, szept. 2, dec. 9; CSOKONYAVISONTA febr. 24, ápr. 6, jún. 27, júl. 26,
szept. ?l; CSONGRAD jan. 9, febr. 13,/ márc. 11-12, ápr. 10, máj. 13-14, jún.. 12,
júl. 10, aug. 5-6, szept. ll, okt. 9, nov. 11-12, dec. 4; CSORNA jan. 4, márc. 8, máj.
3. jún. 8, szept, 20', nov. ,8; CSÖKOLY jún. 25, márc. 30, aug. :W, nov. 25, ha munka-
szünetí napra esik, a következő rsapon.
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DABAS febr. 25, máj. 7, júl. 9, okt. 15; DAD marc. 29, okt. 25; DARANY márc.
14, máj. 23, aug. 16, nov. 2; DEBRECEN jan. 9-10, ápr. 17~8, aug. 14--15, okt.
2-3; DECS máj. 22, szept, 25; DEMECSER febr. 14, máj. 2, szept. 19, mov, 28;
DEVECSER jan. 23, febr. 9, márc. 30, csak állatvásár, ápr. 24, máj. ll, júl. 13, júl.
31, szept. 28, csak áJJ"atvá:sár,okt. 30, nov. 9; DÉDESTAPOLCSANY máj. 8, szept,
12; DEG ápr. 6, nov. 26; DEVAVANYA jan. 15, ápr, 16, júl. 16, okt. 15; DIOSVISZLO:
egy tavaszi vásár ; DOBOZ márc. 6, aug. 7; DOMBOVAR mínden hónap második
vasárnapján; DOMBRAD jan. 9, máj. 8, júl. 17, okt. 16, dec. 4; DOBROKOZ márt.
28, aug. Li; DOMSOD marc, [3, aug. 21; DRAVAFOK febr. 17, máj. 13, aug. 10,
szept. 14, nov. 9; DREGELYPALANK ápr. 13, júl. 13, okt. 12; DUDAR máj. 18, okt.
118; DUNAFOLDVAR márc. 12, ápr. 23, jún. ll, aug. 20, szept. 24, nov. 5; DUNA-



PA'IAJ febr. 13. ápr. 10, jún. 26, aug. 28, okt. 9, dec. 4; DUNASZEKCSÖ jan. 2;;,
márc. 31, máj. 22, jún. 26, aug. 7, szept, 25, nov. 27; DUNASZENTGYORGY maj.
20, aug. 19, nov. 18; DUNAVECSE febr. 26, máj. 14, júl. 23, szept. 24, dec. ,;l;
DUSNOK máj. 21, okt. 1.

EDELENY jan. 19, rnárc. 16, ápr , 20, máj. 18, júl. 20, szept. 21, nov. 16, dec. 21:
EGER jan. 9, márc. 27, máj. 8, júl. 10, szept, 25, okt. 23" dec. 18, és mínden hónap
első péntekjén havi .állatvásár ; EGYEK jan. 16, ápr, 17. aug. 21, okt. 16; EMÖD
marc. 27, máj. 29, szept, 25, nov. 27; EKCS jan. 5. febr. 9, rnárc. 2, ápr. 6, máj 4,
júl. 6, szept, 7, okt. 12, nov. 2, dec. 14; END ROD febr. 5, máj. 14, aug. 13, okt. 29;
ENYING febr. 6, ápr. 24, jún. 5, szept, 4, dec. 25; ERCSI máj. 7, szept. 24; ERDÖ-
TELEK jan. 30, ápr. 9, júl. 9, okt, 29; ESZTERGOM máj. 29; ÉRD rnárc. 20, máj. 1, aug.
14, nov. 20; ERSEKVADKERT márc, 26, máj. 28; ÉRTÉNY márc. 18, aug. 4, okt. 19.

FADD márc, 8, júl. 25, okt. 13; FAJSZ febr. 27, máj. 15, aug. 21, no", 13; FABIAN-
SEBESTYEN máj. 15, szept. 25; FEGYVERNEK marc. '5, máj. 21. szept. 17, nov. 26;
FEHERGYARMAT febr. 10, marc. 27, máj. 22, júl. 24, sz.ept. 11, dec. 11; FELSÖ-
NYARAD Jan. 17, rnárc. 21, máj. 16, szept. 19; FELSÖNYÉK jan, 26, márc. 30, jún.
1, okt. 5; FELSOVADASZ márc. 27, jún. 26, aug. 28, okt. 30; FERTÖSZENTMJKLOS
jan, 17, febr. 2'1, marc. 13, ápr. Hl, máj. 23, jún. 20, júl. 18, aug. 15, szept. 25, okt. 17,
nov. 21, dec. 4; FOl' ápr. 10; FOLDEAK máj. 2a, szept, 24, dec. 10; FÖLDES márc,
21, máj. 9, szept. 19, nov. 21; FUZESABONY minden hóriap első hétfőjén, ktvéve
ápriJist, amikor másoduk hétjőn van orsz, állat- és kirakóvásár; Ft)ZESGYARMAT
márc. 19, jún. 18, aug. 20, okt. 22; FULOPSzALLAS ápr. 16, aug. 27.

GAMAS jún. 3, szept, 17; GAVA jan. 10, ápr. ll, júl. 11, okt. 24; GELEJ ápr, In,
nov, 28; GESZTELY jan. 24, ápr. ll, jún. 27, okt. 24; GODÖLLÖ márc. 12, máj. H,
júl. 9, okt. 8, dec. 10; GOLLE ápr, 25, júl. 10, szept. lJ8; GONC .márc. ,21, [úm, 13.
aug. 8, okt. 10, dec. 12; GŰRCSONY febr. 27, ápr, 24, mái'. 22, júl. 24, nov. 27;
GORGETEG márc. 14, szept. 6, ha muntcaszünetí napra estk, a .következö rnunka-
napon; GYOMA márc. 12, máj. 21, szept, 17, nov. 12; GYON ápr, 2, szep t. 17, GYO-
MORE márc. 14, máj, 9, okt. 17, dec. 12; GYOMRÚ okt. 9; GYONGYÖS febr.
17, máj. 26, júl. 28, szept. 22, nov, 17, -mínden hónap elS1Ópéntekjén 'ha'vi ál.latvásár,
januarnar, második pérrteken ; GYONGYOSMELLÉK febr. 3, jún. 3, aug. 5, okt. 7.
dec. 2; GYONK febr. 2, máj. 4, aug. 3, no". 2; GyORKÖNY ápr. 10, jún. 5, szept.
4, nov. 13; GYÖR jan. lll, rnárc. 27, máj. 29, júl. 17, szept, 4, okt. 16, nov. 20; GYÖR-
ASSZONYFA máj. 1, szept. IS; GYORSZENTMARTON márc. 16, aug, 10, nov. 11;
GYULA jan. 13, febr. 4-5 oák, márc. 10, ápr, 14, máj. 13-14. jún, 9, júl. 14, aug.
lll, szept, 23-24, okt. 13, nov. 10, dec. 2-3; GYULAKESZl no". .t i.

HAJDUBOSZORMENY márc. 27, júl. 17, nov. 20; HAJDÚDOROG febr. 23, nov.
9; HAJDUHADHAz marc. 14, szept. 12, dec. 19; HAJDÚNANAS márc. 15, júl. 19,
szept. 6, dec. 6; HAJDÚSZOBOSZLO máj. 8, okt. 23; HAJOS ápr. 30, .a.ug. 27, okt.
29; HARKANY: egy őszi vásár; HAR'IA márc 1, jún. 15, szept. 20; HATVAN febr.
5, marc. 19. ápr. 9, máj. 21, jún .. 18, júl. 23, aug. 13. szept. 17, okt. 22, nov. 19;
HEGYFALU .nov. 10; HEGYKÖ ápr. 3', okt. 2; HERCEGSzANTO ápr. 2, nov. 5;
HEVES jan. 15, ápr, 23, júl. It), okt. 22, a többi hónap másodtk szerdáján havi állat-
és ltirakóvásár; HEDERVAR marc, 2S, jún. 19, szept, 11, nov. 27; HIMESHAZA·máj.
24, aug. 23, nov. 22; HODMEZOvASARHELY mínden hónap első péntekjén havi
áüatvásár. jan. 21, márc. 18, aug. 26, okt. 21, országos altat- és kirakóvásár; HÖ-
GYESZ jan. 25, márc. 22, júl. 5, szept. 5, nov, 15.

IGAl, ápr. 24, máj. 22, jún. 24, szept. 1, okt. 28, nov. 25, ha rnunícaszünetí napra
esik a következő napon; IGAR rnárc, 13, aug. 2, okt. 6; IREGSZEMCSE febr. 7,
ápr. 19, szept. 12, nov. 22; ISTVANDI ápr, 28, jún. 7, aug. 30, okt. 27; IvAN jan .. 1~,
máj. 9, aug. ,8, nov. 14; IZSAK márc. 28, szept. 19, nov. 14; JANKMAJTIS márc. 9.
máj. 11, aug. 10, nov. 9; JANOSHALMA ápr, 19, jú.l. 1, szept. 26. nov. 15; JANOS-
HAZA márc, 19, máj, 15; aug. 24, nov. 1'5; JANOSHIDA jan, 26, ápr. 6, jún. 8, aug.
31, nov. 16; JASZALSOSZENTGYORGY jan. 9, máj. 8, aug. 7, okt. 16; JASZAPATI
febr. 2, máj. 4, aug. 3, nov. 2; JASZAROKSZALLAs febr. 28, máj. 16, aug. 1, okt.
3; JASZBERENY márc. 19, máj. 14, aug. 6, szept. 3, okt. 28-29 -öszt.) dec. 3; JASZ-
BOI.,DOGHAZA júl. 3, nov. 27; JASZ.nOZSA jan. 17, ápr. 11, júl. 11, okt. 17: JA SZ-
FENY SZARU jan. 3', rnárc. 21, máj. 2, júl. 25, szept. ,5, okt. 24; JASZJAliOHALMA
márc. 5, máj. 7, szopt. 10; JASZKARAJENÖ ápr. 16, okt. 15; JASZKJSÉR ápr. 30,
júl. 30, szept. 24, nov. 26; JASZLADANY jan. 15, ápr. 2, júl. 2, okt. 19; JASZ-
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SZE!'oITANDRAS apr. 25, aug. 8, nov. 21; JASZSZENTLASZLO máj. 25, okt. 26;
JOBBAGYI jún. 25, dec. 3.

KABA febr. 8, szept, 13, nov. 1; KADARKÚT jáno 18, jún. 26, aug. 21, nov. 7;
KAJDACS marc. 26, máj. 27, szept, 30, nov. 25; KALOCSA marc. 20, jún. 5, seept,
18, nov. 27; KAPOLCS máj. 8, okt. 26; KAPOSVAR rmnden hónap első vasárnapján;
KAPOSMERO febr. 13, ápr. 10, máj. 15, jún. ll, aug. ID, szept, 27; KAPUVAR jan.
30, márc. 20, máj. 22, júl. 31, aug. 28, szept, 18, okt. 16, dec. 18; KARANCSKESZI
febr. 16, ápr. 20, jún. 15, okt. 19, dec. 21; KARAD márc. 2, máj. 1, jún. 24, szept, 25;
KARC AG febr. 26, máj. 28, júl. 9, szept. 24, IllOV. 26; KARCSA marc. S, jún. 21, szeot.
20, dec. 20; K~TYMAR,máj. 15, okt. 9; KAL marc. 8, ápr. 26, júl. 26, szept. 13, dec.
13; KALMANCSA márc. 26, szept. '5; KALOZ marc. 29, jún. 26, szept. 25, dec. 18;
KAPOLNA febr. 15, máj. 17, aug. 16, nov, 15; KECEL júl. 17, okt. 16; KECSKE-
ME'r márc. 26, máj. 28, aug. 27, nov. 26; KENDERES ápr. 20, okt. 8; KENGYEL
marc. 25, júl. 8, okt. 14; KEREKEGYHAZA feor. ~5, ápr. 19, jún. 21, okt. 2; KERTA
jan. 9, ápr, 17, aug. 14, nov. 20; KESZTHELY jan. 12, marc. 2, ápr, 6, máj. 4, jún.
1, aug. 3, okt. 5, nov. 2, dec. 7; KEMES máj. 18, aug. 24, okt. 19; KETEGYHAZA
máj. 9, nov. 7; KETHELY marc. 6, jún. 4, okt. 30; KETÚJFALU márc. 4, máj. 20,
júl. 1, okt. 21, nov. 6; KISBER ápr. 27, jún. 22'; KISKŰRÖS febr. 20, jún. 12, okt. 16;
KISKUNDOROZSMA ápr. 9, jún. 25, szept. 17, dec. 10; KISKUNFELEGYHAZA jan ..
3, rnárc. 12, máj. 14, aug. 13, okt. 1, dec. 10; KISKUNHALAS febr. 12, apr. 2, jún,
4, aug. 6, okt. 1, dec, 3; KISKUNLACHAZA febr. 27, máj. 23, szept. ll, dec. 18;
KISKUN.MAJSA febr. 11. máj. 13, aug. 12, nov. 11; KISLANG ápr, 10, aug. 26; KIS-
TELEK jan. 8, ápr, 9, júl. 23, okt. 15; KISTERENYE rebr, 7, ápr. 4, jún. 6, aug. 1,
okt. 3, dec. 5; KISOJSZALLAS márc. 19, [ún, 25, szept. 3, dec. 3; KISvARDA márc,
13, máj. 22, júl. 10, aug. 28, okt. 30, dec. 18; KISVEJKE jan. 15, szept. 25; KOCS
szept, 19; KOCSER márc, 2, okt. 5; KOCSOLA marc. 14, okt. 5; KOKA febr. 12,
már;'. 26, jún. ll, aug. 6, okt. 1, nov. 26; KOMADI ápr, ,28, jún. 23, aug. 25, okt. 20;
KOMAROM jún. 26, okt. 2; KOMARVAROS márc 6', júl. 10, nov. 6; KONDOROS
jan. 21-22, ápr. 22-23, júl. Hi-16, okt. 218-29; KOppANYSZANTO máj. ll, szept.
28; KÖLCSE jan, 9, febr. 27, ápr. 24, jún. 26, júl. io, aug. 28, okt. 9, nov. 27; KÖLESD
márc. 15, máj ..Hl, aug. 2, okt. 28; KÖRMEND febr. 13; márc. 13, apr. 4, máj. 9, jún..
23, júl. 19, aug. 23, szept, 20, okt. ll, nov. 10, dec. 12; KÖRNYE máj. 23, szept, 26~
KOROSHEGY marc. 22, aug. 23, nov. 9; KORÖSLADANY máj. 20, okt. 14; KORÖS-
TARCSA ,ápr. 27, okt. 26; KOSZEG rnárc, 28, máj. 15, júl. 24, okt. 16; KÖTCSE okt.
12, murakaszünetí nap esetéri a következő napon; KOTELEK jam, 23, máj. 1, okt. 2;
KOVESKAL ápr, 4, aug. 28; KUNHEGYES ápr, 9, szept. 10, nov. 5; KUNMADARAS
máj. 14, okt. 15; KUNSZENTMARTON febr. 5, ápr, 2, jún. 4, aug. 6, okt. 1, dec. 3;
KUNSZENT1\UKLOS marc, 19, jún. 25, aug. 20, okt. 22; KURD máj. 11, okt. 16.

LAJOSKOMAROM febr. 23, jún. 29, aug. 2'4, nov. 9; LAJOSMIZSE márc. 26, máj.
14, júl. 2, szept. 24; LAKITELEK márc, 12, szept, 17, nov. 12; LATRANY máj. 4.
okt. 26, ha munkaszüneti napra esik, a 'következő napon; LENGYELTÚTI ápr. 5,
jún. Hi, nov. 5; LENTI ápr. 14, dec .• 6; LEPSENY máj. 22, okt. 9; LETENYE' febr.
28, jún,. 1, júl. 28, aug. 24, okt. 6; LEBENY nov. 1; LOVASBERENY márc. 27, máj.
15, okt. 30; LOVASZPATONA .ápr, 24, jún. 12, szept, 18, nov. 13; LŐRINCI márc 4,
nov. 4; LOVO febr. 9, ápr, 20, aug. ID, nov. 9.

MADARAS febr. 27, aug. :Ml, nov. 20; MAGYARKESZ.I ápr. ll, aug. 8, nov. 14;
MAKO febr. 8, apr. 12, jún. 14,aug. 9, okt. ll, dec. 13, országos ál1at- és kíraloo-
vásár ; ápr. 8-9, szept. 9-10, nov. 11-12; MARCALI márc. 26, máj. 5, júl. 24, szept,
4, !!lOV. 6, murrkaszünetí nap esetéri a lcövetkzeő napon; MARCALTŰ jún. 19, nov.
9; MARTO!'olVASAR márc. 28, jún. zs, szept. 18; MAGO CS febr. 22, ápr. 26, jún. 23,
aug. 23, okt. 25; MANDOK márc. 20, [úri, 19, szept, ll, nov. 20; MATESZALKA jan.
23, márc. 20, ápr. 24, júl. 3, szept. 25, nov. 20; MAZA ápr. 20, okt, 4; MF.CSER máj.
15, aug. 21; MEDGYESEGYHAZA márc. 12, máj. 218,szept, 10, dec. 10; MEDINA marc,
4, máj. 6, aug. 5, okt. 7; MERNYE máj. 22, nov. 13; MEZOBERENY jan. 6, Apr.
15--16, júl. 21.. okt. 21-22; MEZOCSAT jan. 11, márc, 8, ápr. 12, máj. ID, jún. '11,
aug, 9, szept, 13, 'okt. li, nov. 8, dec. 13; MEZOFALVA márc. 20, máj. IS, aug. 21,
okt, 16; MEZOKERESZTES febr. 20, apr. 10, júl. 10, szept. 11, okt. 2, dec. 18; MEZO.
KOMAROM ápr. 4, máj. 23, nov; 28; MEZOKOvAcSHAZA márc. 5, nov. 12; MEZQ-'
~OVESD marc. 20, jún. 26, aug. 21, okt. 9, dec. ll, havi vásárok: jan. 12, ápr. 1;1,
máj. 18, szept. 14, nov. 9; 'MEZOSZILAS febr. 6, máj. 1, szept, 4, nov. 6; MEZÖTUR
::'pr. 30, júl'. 30, nov. 5; MELYXúT márc. 2, máj. 25, aug. 10, nov. 2; MIH~YI ápr.
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PNIAJ febr. 13, ápr 10, jún, 2S, aug, 28, okt, 9, dec. 4; DUNASZEKCSO jan. 2;;,
marc. :n, rná]. 22, jún. 26, aug. 7, szept, 25, nov. 27; DUNASZENTGYÖRGY maj.
20,a,ug. 19, nov. 18; DUNAVECSE febr. 26, máj. 14, júl. 23, szept, 24, dec . .lil;
DUSNOK máj, 21, okt. 1.

EDELENY jan. 19; márc. 16, apr. 2{), máj. 18, júl. 20, szept. 21, nov, 16, dec. 21;
EGER jan. 9, marc. 27, máj. 8, júl. 10, szept, 2:5, okt. 23" dec. 18, és rnmde n hónap
első péntekjén havi' állatvásár; EGYEK jan. '16, ápr. 17. aug. 21, okt. 16; EMOD
márc. 2'1. máj. 29, szept. 25, nov. 27; ElXCS jan. 5, febr. 9', rnárc, 2, ápr. B, máj 4,
júl. 6, szept. 7, okt. 12, n.OV. 2, dec. 14; ENDROD febr. 5, máj. 14, aug. 13, okt. 29;
El',TING febr. 6, ápr. 24, jún. 5, szept. 4, dec. 25; ERCSI máj. 7, szept. 24; ERD 0-
TELEK jan .. 30, ápr. 9, júl. 9, okt. 29; ESZTERGOM máj. 29; ÉRD rnácc. 20, máj. 1, aug.
14, nov. 20; ERSEKVADKERT márc, ZS, máj. 28; ÉRTENY márc. 13, aug. 4, okt. 19.

FADD márc. 8, júl. 25, okt. 13; FAJSZ fehr. 27. máj. 15, aug. 21, nov. 13; FABIAN-
SEBESTYEN máj. 15, szept, 25; FEGYVERNEK márc. '5, máj. 21, szept, 17, nov. ZS;
FEHERGYARMAT febr. 10, márc. 27, máj. 22, júl. 24, szept, 11, dec. 11; FELSO-
NYARAD·Jan. 17, márc. 21, máj. 16, szept, 19; FELSONyJ;~K jan. 26, marc, 30, jún.
1, okt. 5; FELSOVADASZ márc. 27, jún. 26, aug. 28, okt. 30; FERTOSZENTMIKLÚS
jan. 17, febr. 21, márc, 13, ápr. 1,8,máj. 23, jún. 20, júl. 18, aug. 15, szcpt. 25, okt. 17,
nov. 21, dec. 4; FOT ápr. 10; FOLDEAK máj. 28, szept, 24, dec. 10; FÖLDES márc.
21, máj. 9, szept, 19, nov. 21; FUZESABONY minden hónap eisö hétfőjén, ,kivéve
ápr ílíst, arníkor másoduk hétfőn van orsz, állat- és kírakóvésár ; FUZESGYARMAT
marc, 19, jún. 18, aug. 20, okt, 22; FULOPSZALLAS ápr. 16, aug. 27.

GAMAS jún. 3, szept. 17; G.AVA jari, 10, ápr. ll, júl. 11, okt. 24; GELEJ ápr. HL
nov. 28; GESZTELY jan. 24. ápr. 11, jún. 27, okt. 24; GODÖLLŰ márc. 12, máj. 14,
júl. 9, okt. 8, dec. 10; GÖLLE ápr. 25, júl. 10, szept. 118;GÖNC máTc.21, jún. 13,
.aug. 8, okt. 10, dec. 12'; GÖHCSÖNY febr. 27, ápr, 2'1, máj. 22, júl. 24, nov. 27;
GORGETEG márc. 14, szept, 6, ha munkaszünetí napra esik, a következő munka-
napon; GYOMA márc. 12, máj. 21, szept, 17, nov. 12; GYÚN ápr: 2, scept, 17, GYŰ-
l\IIORE márc, 14, máj. 9, okt. 17, dec. 12; GYÖMRO okt .. 9; GYÖNGYOS febr.
17, máj. 26, júl. 2~, szept, 22, nov. 17, minden hónap első péntekjén 'havi .ál.latvésár,
januárban rnásouík pénteken; GYÖNGYÖSMELLÉK reor. 3, jún. 3, aug. 5, okt. 7.
dec. 2; GYONK febr. 2, máj. 4, aug. 3, nov. 2; GYÖRKÖNY ápr. 10, jún. 5, szept.
4, nov. 13; GYOR jan. 16, márc, 27, máj. 29, júl. 17, szept. 4, okt. 16, nov. 20; GYŰR-
ASSZONYFA máj. 1, szept. 18; GYORSZEN'l'MAHTON márc, 16, aug. 10, nov. 11;
GYULA jan. 13, febr. 4-5 oák, rnárc, 10, ápr. 14, máj. 13-14,. jún. 9, júl. 14, aug.
1~, szept, 23-2'1, okt, 13, nov. 10, dec. 2-3; GYULAKESZl nov. 11.

HAJDUBQSZORMENY márc. 27, júl. 17, nov. 20; HAJDÚDOROG febr. 23, nov,
9; HAJDUHADHAz márc. 14, szept. 12, dec. 19; HAJDÚNANAS márc. 15, júl. 19,
szept. 6, dec. 6; HAJDÚSZOBOSZLÚ máj. 8, okt. 23; HAJÚS .ápr. 30, aug. 27, okt.
29; HARKANY: 'egy őszi vásár ; HAR'1A marc 1, jún. 15, szept. 20; HATVAN febr.
5, marc. 19, ápr. 9, máj. 21, jún .. 18, júl. 23, aug. 13, szept. 17, okt. 22, nov. 19;
HEGYFALU nov: 10; HEGYKO ápr. 3', okt. 2; HERCEGSZANTÚ ápr. 2. nov. 5;
HEVES jan, 15, ápr. 23, júl. IG, akt. 22, a többi hónap második szer dáján havi állat-
re kíra.kóvásár ; HEDERVAH márc, ZS, jún. 19, szept. 11, nov. 27; HIMESHAZA máj.
24, aug. 23, nov. 22; HODMEZOvASARHELY mínden hónap első péntekjén havi
áuatvasár, [ari, 21, márc. 18,. aug. 26, okt. 21, országos állat- és kf rakóvásár ; HO-
GYESZ jan. 25, rnárc, 22, júl. 5, szept. 5, nov. 15.

IGAL ápr. 24, máj. 22, jún. 24, szept. 1, okt, 28, nov. 25, ba rnunkaszünett napra
esik a következő napon; IGAR márc. 13, aug. 2, okt. 6;. IREGSZEMCSE febr. 7,
ápr. 19, 'Szept. 12, nov. 22; ISTVANDI'ápr. 2-8,jún. 7, aug. 30, okt. 27; IvAN jan. 10,
máj. 9; aug. 8, nov. 14; IZSAK márc. 28, szept, 19, nOV. 14; JANKMAJTIS marc, 9.
máj. 11, aug. 10, nov. 9; JANOSHALMA ápr, 19, jÚd. 1, szept, 26. nov. 15; JANOS-
HAZA marc. 19, máj. 15, aug. 24, nov. 1'5; JANOSHIDA j.an , 26, ápr. 6, jún. 8, aug.
31, nov. 16; JASZALSOSZENTGYORGY jan. 9, máj. 8, aug. 7, okt. 16; JASZAPATI
febr. 2, máj. 4, aug. 3, nov. 2; JASZAROKSzALLAS febr. 28, máj. 16, aug. 1, okt.
3; JASZBERENY marc. 19, máj. 14, aug. 6, szept. 3, okt. 28-29 -ösz.í.) dec. 3; JASZ-
BOLDOG,HAZA júl.'3, nov. 27; JASZDOZSA jan. 17, ápr. 11, júl. 11, okt. 17; JASZ-
FENY SZARU jan, 3, márc. 21, máj. 2, júl. 2:5,szept. 5, okt. 2'4; JASZJAKÚHALMA
marc. 5, máj. 7, szept. 10; JASZKARAJENO ápr, 16, okt. 15; JASZKISER apr. 30,
júl. 30, szept, 24, nov. 26; JASZLADANY jan. 15, ápr .: 2, júl. 2, okt. 19; JASZ-
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SZE1'ITANDRAS apr. 25, aug. 8, nov. 21; JASZSZENTLASZLÓ máj. 25, okt. 26;
JOBBAGYI jún. 25, dec. 3.

KABA fe.br. 8, szept. Hl, nov. 1;. KADARKÚT jan. 18, jún. 26, aug. 21. nov. 7;
KAJDACS márc. 2-5, máj. 27, szept. 30, nov. 2-5; KALOCSA márc, 20, jún. 5, szept.
18, nov. 27; KAPOLCS maj. 8, okt. 25; KAPOSVAR rnínden hónap első vasárnapján;
KAPOSMERO febr. 13, ápr. 10, máj. 15, jún. ll, aug. 10, szept. 27; KAPUvAR jan.
30, marc, 20, máj. 22, júl. 31, aug. 28, szept. 18, okt. 16, dec. l8; KARANCSKESZI
febr. 16, ';'pr. 20, jún. 15, okt. 19, dec. 21; KARAD marc. 2, máj. 1, jún. 24, szept, 25;
KARCAG febr. 26, máj. 28, júl. 9, szept, 24, nov. 26; KARCSA marc. 8, jún. 21, szept.
20, dec. ~O; KATYMAR máj. 15, okt. 9; KAL marc, 8, ápr. 26, júl. 26, szept. 13, dec.
13; KALMANCSA márc. 26, szept. 5; KALÓZ márc, 29, jún. 26, szept, 25, dec. 18';
KAPOLNA febr. 15, máj. 17, aug. 16, nov. 15; KECEL júl. 17, okt. 16; KECSKE-
MEr márc. 26, máj. 28, aug. 27, nov. 26; KENDERES ápr. 20, okt. 8; KENGYET.
marc. 25, júl. 8, okt. 14; KEREKEGyHAZA febr. 15, ápr. 19, jún.. 21, okt. 2; KERTA
jan. 9, ápr, 17, aug. 14, nov. 20; KESZTHELY jan. 12, márc. 2, ápr, 6, máj. 4, jún.
1, aug. 3, okt. 5. nov. 2, dec. 7; KEMES máj. 18, aug. 24, okt. 19; KETEGyHAZA
máj. 9, nov. 7; KETHELY márc. 6, jún. 4, okt. 30; KE'IÚJFALU márc. 4, máj. 20,
júl. 1. okt. 21, nov. 6; KISBER ápr. 27, jún. 22; KISKŐRÖS febr. 20, jún. 12, okt. 16;
KISKUNDOROZSMA ápr. 9, jún. 25, szept. 17, dec. 10; KISKUNFELEGYHAZA jan.
8, marc. 12, máj. 14, aug. 13, okt. 1, dec. 10; KISKUNHALAS febr. 12, ápr, 2, jún.
4, aug. 6, okt. 1, dec. 3; KISKUNLACHAZA febr. 27, máj. 23, szept. 11, dec. 13;
KISKUNMAJSA febr. 11, máj. 13, aug. 1'2, nov. 11; K,SLANG ápr, 10. aug. 26; KIS-
TELEK jan. 8, ápr. 9, júl. 23, okt. 1'5; KISTERENYE febr. 7, ápr. 4, jún. 6, aug. 1,
okt. 3, dec, 5; KISUJSZALLAS márc. 19, jún. 25, szept. 3, dec. 3; KISvARDA márc.
13, máj. 22, júl. 10, aug. 28, okt. 30, dec .. 18; KISVEJKE jan. 15, szept, 25; KOCS
szept. 19; KOCSER márc. 2, okt. 5,; KOCSOLA márc. 14, okt. 5; KÓKA febr. 12,
márc, zs, jún. 11, aug. 6, okt. 1, nov, 26; KOMADI ápr. 28, jún. 23, aug. 25, okt. 20;
KOMAROM jún. 26, okt. 2; KOMARVAROS marc 6', júl. 10; nov. 6; KONDOROS
jan. 21-22;- ápr, 22-23, júl. 15-16, okt. 2J8-29; KOPPANYSZANTO máj. 11, szept,
28; KOLCSE jan. 9, febr. 27, ápr. 24, jún. 26, júl. 10, aug. 28, okt. 9, nov. 27; KÖLESD
marc. 15, máj. H;, aug. 2, okt. 28; KÖRMEND febr. 13; márc, 13, ápr. 4, máj. 9, jún.
23" júl. 19, aug. 23, szept, 20, okt. 11, nov. 10, dec. 12; KÖRNYE' máj. 23, szept. 26;
KOROSHEGY marc. 22, aug. 23, nov. 9; KOROSLADANY máj. 20, okt. 14; KORÖS-
TARCSA .ápr. 27, okt, 26; KOSZEG márc, 28, máj. 15, júl. 24, okt. 16; KÖTCSE okt.
12, murukaszürietí nap eseten a következő napon; KOTELEK [am, 23, máj. 1, okt. 2;
KOVESKAL ápr, 4, aug, 28; KUNHEGYES ápr, 9, szept. 10, nov. 5; KUNMADARAS
mar. 14, okt. 15; KUNSZENTMARTON febr. 5, ápr. 2, jún. 4, aug. 6, okt. 1, dec. 3;
KUNSZENTMIKLOS marc. 19, jún. 2-5,aug. 20, okt. 22; KURD máj. ll, okt. 16.

LAJOSKOMAROM :liebr. 23, jún. 29, aug. 24, nov. 9'; LAJOSMIZSE rnárc, 26, máj.
14, júl. 2, szept. 24; LAKITELEK marc. 12, szept. 17, nov. 12; LATRANY máj. 4,
okt. 26, ha munkaszünetí napra esik, a 'következő napon; LENGYELTÓTI ápr. 5,
jún. 16, nov. 5; LEN'!I ápr. 14, dec. 6; LEPSÉNY máj. 22, okt. 9; LETENYE febr.
28, jún. 1, júl. 28, aug. 24, okt. 6; LEBENY nov .. 1; LOVASBERENY márc. 27, máj.
15, okt. 30; LOVASZPATONA .ápr, 24, jún. 12, szept, 18, nov. 13; LŐRINCI márc 4,
nov. 4; LOVO febr. 9, ápr, 20, aug. 10, nov. 9.

MADARAS febr. 27, aug. 28, nov. 20; MAGYARKESZl ápr. 11, aug. 8, nov. 14:
MAKO febr. 8, ápr, 12, jún. 14, aug. 9, okt. ll, dec. 13, OTSzagOS állat- és krrakö-
vásár; ápr, 8-9, szept, 9-10, nov. 11-12; MARCALI márc. 26, máj. 5, júl. 24, szept,
-i, nov. 6, murukaszünetí nap eseten a követkzeő napon; MARCALTO jún. 19, nov.
9; MARTONVASAR marc. 28, [ún, 25, szept. UJ; MAGO CS febr. 22, ápr. 26, jún. 28,
aug. 23, okt. 25; MANDOK márc. 20, jún. 19',m:ept. 11, nov. 20; MATESZALKA jan.
23, marc. 20, ápr, 24, júL. 3, szept. 25,nov. 20; MAZA ápr, 20, okt. 4; MECSÉR máj.
1~, aug. 21; MEDGYESEGYHAZA marc, 12, máj. 28, szept, 10. dec. 10; MEDINA márc,
4, máj. 6, aug. 5, okt. 7; MERNYE máj. 22, nov. 13; MEZOBERENY jan. 6, ápr,
15-16, júl. 21, okt. 21-22; MEZOCSAT jan. ll, marc. Il, ápr. 12, máj. 10, jún. 14,
aug. 9, szept, 13, okt. 11, nov. 8, dec. 13; MEZOFALVA márc, 20, máj. 15, aug. 21,
okt, 16; MEZOKERESZTES febr. 20, ápr. 10, júl. 10, szept. ll, okt. 2, dec, 18; MEZŐ-
KOMAROM ápr. 4, máj. 23, nov. 28; MEZOKOVACSHAzA márc, 5, nov. 12;MEZo"
KOVESD marc. 20, jún. 26, aug. 21, okt. 9, dec. ll, havi vásárok: jan. 12, ápr, U.
máj. 18, szept, 14, nov. 9; MEZOSZILAS febr. 6, máj. 1, szept, 4, nov. lY; MEZOXUR
ápr. 30, júl. 30, nov. 5; MELYXÜT márc. 2, máj. 2-5,aug. 10, nov. 2; MIHALYI ápr.
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ll, aug. 8, nov. 28; MIKE febr. 20, ápr. 12, má(j. ll, júl. 26, szept. 7, nov. 1; MIND-
SZENT jan. 7-8, .ápr. 15--<16,jún. 24-25, okt. 28-l29; MISKE mérc, 6. szept. 4;
MISKOLC febr. 13, máj. 22, aug. 28, okt. 23, dec. 11; MISZLA jún. 7, okt. 4; MOHÁCS
mí.nderi ihó harmadik hétfőjén; MONOR máre. 26, máj. 21, aug-:-:i3, nov. 26; MOR'
.febr. 20, máj. 1, máj. 22, aug. 28, nov. 6; MORAHALOM máj. 14, aug. 13, nov. 1:1;
MOSONMAGYAROVAR máj. 29, dec. 18; 'MOSONSZENTJÁNOS márc. 6, ápr. 17,
aug. zí, nov. 13.

,
NAGY ATAD rnárc, 13, ápr. 24, júl. 17, aug. 8, szept. ll, nov. 20; NAGYBAJOM

rná rc. 15, máj. 3, aug. 15, okt. 9; NAGYBÖRZSöNY1náj. 9, szept. 19; NAGYDOROG
rnárc. 13, máj. 22, jún. 26, aug. 28, okt. 9; NAGYECSED rnárc, 7, jún. 27, aug. 29,
dec. 5; NAGYFUGED febr. H, jún. 25, szept, 5, nov. 14; NAGYIGMÁND márc, 20,
jún. 5, szept. 25; NAGYKANIZSA jan. és júl. hó ldvételével minden hó első kedd-
jén; NAGYKÁLLO márc, 30, máj. 25, okt. 12, dec. 7; NAGYKATA jan. 22, apr. 16,
aug. 22, szept, 10, nov. 12; NAGYKONYI ápr, 16, jÚiIl. 21, aug. 10, okt. 12; NAGY-
KORÖS márc, 5, ápr. 23, jún. 18, júl. 23, szept. 10, okt. 22, dec. 3; NAGYKöRfJ
máj. 27, okt. 21; NAGYLETA apr. 13, okt. 5; NAGYLOC marc. 27, jún. 26, szept, 4,
dec. 4; NAGYOROSZl máj. 15, szept, 25; NAGYSZAKACSI febr. 19, apr. 4,. rrov, 14;
NAGYSZEKELY ápr. 27, szept 14; NAGYSZOKOLY marc, 9, okt. 26;NAGYVA-
ZSONY marc. 6, szept, 4; NADUDVAR jan. 2, máj. 1, szept. 4, nov. 6; NAGOCS
márc, 20, jún, 1'2, aug. 14, okt. 16; NEMES3UKK márc. 20, jún -, 19, okt. 23, dec. 18;
NEMESNADUDVAR máj. 21, okt. 8; NEMESVID jan. 26, rnárc. 18. jún. 21, okt. 28;
NOVA marc. 20, szept. 18, dec. ll; NYIRACSAD máj. 2, okt. 3; NYIRADONY márc.
15, dec. 13; NYIRABRANY márc. 10, szept. 8, dec. 8; NYIRBATOR febr. 9, apr. 27,
szept, 7, nov. 23; NYIREGYHAZA febr. 6, márc, 6, ápr. 10.,máj. 1, jún. 5, júl. 3,
alig. 7, szept. 4, okt. 2, nov. 6, dec. 4; NYIRMADA marc. 29, máj. 10, júl. 19, szept.
6. nov. 22.

OCSA jan. 15, ápr.2, júl. ll, nov. 7; OKANY máj. 18, aug. 3, nov. 23; ONOD
minden Illó első csütörtökjén; ORGOVANY marc. 5, júl. 9, okt. 22; OROSHAzA.
jan. 5, febr. 2, márc. 2, ápr. 6, máj. 4, jún. 8, júl. 6, aug. 3, szept, 14, okt. 5, nov. 2,
dec. 14; OROSZLANY ,febr. 15, ápr. 15, jún. 15, aug. 15, okt. 15, dec. 15. országos
kiookóv.ásár; OZD febr. 4, ápr. 8, okt. 7, dec. 2; OZORA jan. 2, marc. 27, jún. 26.
okt. 2; ÖCSÖD jan. 8, marc, 19, máj. 21, júl. 16',szept. 10, dec. 19; ŰRISZENTP:€TER
má]. 17, szept. 13; ORKENY jan. 16, ápr. 3, fJ.Ug'. 14,oltt. 16. '.

PACSA febr. 26, ápr. 13; jún. 15, aug. 15, okt. 26, dec. 21; PAKS febr. 6, máj. 1.
júl. 17, szept. W, nov. 27; PAli:A ápr. 14, okt. 10; PALFA marc. 24, jún. 16, sze-pl.
22; PALHAZA márc, 30; máj. ia, okt. 12, dec. 14; PALMONOSTOR jún. 29, okt. 25;
PAPA febr. 7-8, marc. 28-,29, jún. &-7, júl. 4-5, aug. 29-30, okt. 19-20, dec. 12-13.
első nap ló- és szarvasmarha-, második nap sertés- és kír.akóvásár ; pAPATESZÉR
ápr. 13, jún. 8, szept. 14, okt. 12; PASZTO febr. 19, ápr. ,16, jún. 18, aug. 14, dec. 17;

PERKAT-"'mái'c. 1, máj. 3, aug. 2, nov, 1; PECEL máj. 1. szept. 4; PÉCS minden
hó első vasárnapján, PECSVÁRAD febr .. 27, ápr, 24, jún. 5, aug. 28, okt. 17, dec.
20; PER jún. 26, dec. 4; PETERVASARA jan. 17, márc, 14, máj. 9, júl. ll, szept.
2tl. nov. 14; PILIS jan. 1, rnárc. 19, júl. 2, szept, 17; PINCEHELY febr. 28. ápr."18,
jún. 13, aug. 22. okt. 24; PITVAROS jún. 22', szept, 28, dec. 21; POCSAJ máj. 2, okt.
10; POLGAR jan. 4, márc. 8, jún. 21. szept. 27; POLGARDI márc. 20, szept. ll;
PORCSALMA márc. 2, máj. 4, szept. 7, nov. 2; POROSZLO febr. 9, máj. ll, aug.
10, nov. 9; PUSZTAHENCSE ápr. 3, nov. 6; PUSZTAM:€RGES márc. 10, aug 11,
nov. 10; PUTNOK~ebr. 6, ápr. 17, aug. N, okt. 30, dec. 18; PüSPÖKHATVAN márc.
7; PüSPÖKLADANY márc. 23,'szept. 28, nov. 23.

RAKAMAZ febr. 27, máj. 15, szept. 25, dec. 18; RABAPATONA ápr. 22, okt. 2;
RACALMAS ápr. ,21, szept. 22; RACKERESZ'IUR máj. 7, okt. 15; RAcKEVE jan.
30, ápr. 10, júl. 10, nov. 6; RAKOCZIFALVA ápr. 23, okt. 212; RECSK f.ebr'. 13,. máj .•
1, szept. ll, dec. 4; REGÖLY máj. 9, aug. 1; R:€DE máj. 23, nov. 14; REPCESZE-
lVIERE máj. 7, szept. 14; RETSAG jan, 16, ápr. 10, jún. 19, szept. 18; RICSE marc.
27, jún. 26, okt. 16, dec. ll; ROMHANY febr. 26, máj. 21, júl. 16, okt. 22; RUDA·
RAKYA febr. 15, rnárc. 15, ápr. 19, jún. 2'1, júl. 19, szept. 20, okt. 18, dec. 20, havi.
vásárok: jan. 18, máj. 17, aug. 16, nov. 15,; RUM jan, 8, marc. 20, jún. 26, aug. 24.
okt. 21.

SAJOKAZA rnárc. 21" szept. 26, nov. 21; SAJÚSZENTP:€TER márc. 13, ápr. 17,
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jún. 26, szept, 25, dec. 4; SALGOTARJAN jan. 16, máj. 8, aug. 7, okt. 2, dec. 4;
SARKAD ja,Il. ~6, apr. 20, szept, 14, dec. 14; SARBOGARD febr: 13, ápr. 10, jún. 12,
szept. 11, nov. 20; SARI máj. 7, aug. 13; SARKERESZTUR márc, 20, máj. 8, aug. 14,
okt. 9; SAROSD ápr. '24, jún. 26, nov. '13; SAROSPATAK szept. kivéteLével mínden
hó első szerdáján; SARRETUDVARI febr. 15, aug. 16, okt. 18, dec. 20; SARSZENT-
LORINC ápr. 12, jún. 14, szept. 13, dec. 13; SARVAR ápr. 3, máj. 10, aug. 7, szept,
27, okt. 28, nov. 27; SASD jan. 8, a többi hónap első csütörtökjén; SATORALJAÚ.J-
HELY febr. 21, ápr, is, máj. 16, júl. 18, okt. 17, nov. 21; SEGESD márc. 27, júl.
3, szept. 13, nov. 22; SELLYE jan. 3, febr. 14, marc, 7, ápr, 4, máj. 2, jún. 6, júl. 4,
aug. 1, szept, 5, okt. 3, nov. 7, d-ec. 5; SEREGELYES márc. 9, júl. 3, okt. 19; SIKLOS
mínden hó második bétfőjén; SIMONTORNYA márc. 21, máj. 16, szept, 12, nov. 7;
SIOFOK ápr. 17, jún. 17, aug. 17, okt. 18; SOLT jan. 2, máj. 1, szept. 4, nov. 24;
SOLTVADKERT ápr. 25, nov. 7;, SOMOGYJAD marc. 11, júl. 19, szept, 28; SO-
MOGYSAMSOl'ó jan. 2, marc. 12, aug. 12, munkaszünetí nap esetén a következő
napon; SOMOGYSARD rnáj. 24, júl. 2; aug. 6, szept, 211; SOMOGYSZOB márc. la,
máj. 25, szept. 27; SOMOGYVAR ápr. 26, máj. 17, okt. 11; SOPRON márc, 20, jún. 5,
okt. 30; SÖJTÖR márc. 2, máj. ~, júl. 27, okt. 16; SUKÖSp máj. 4, dec. 7; SUMEG
marc. ~1, máj. 16, júl. 18, aug. 15, okt. 17, nov. 21; SUTTO jún. 22, szept. 21.

SZABADBATTYAl'ó ápr. 1, okt. 7; SZABADEGYHAZA ápr. 3, okt. 2; SZABAD-
HIDVEG marc, 14, aug. 22, dec. 14; SZABADSzALLAS márc. 26, júl. 2, szept. 10,
nov. 12; SZAKALY ápr. 7, okt. 13; SZAKCS $ebr. 21, jún. 7, szept, 11, dec. 3;
SZAKMAR márc. 28, okt. 3; SZALKSZENTMARTON jan. 28, máj. 14, júl. 20, okt.
18: SZANK márc, 25, szept, 30, dec. 2; SZANY rnárc, 2, jún. 1, szept. 4, dec. 4;
SZARVAS .márc. 12, jÚlll. .11, szept, 3, dec. 3; szxszvxa márc. 2J., jún. 20, szept, 19,
nov. 22; SZEDRES márc. 11, aug. 12; SZEGED febr. 11-12, máj. 13-14, júl. 8-9,
szept. 9-10, nov. 11-12, a többi hónap első szornbatján havi állatvásár ; SZEG-
HALOM febr. 20, máj. 22, júl. 24, szept. 25; SZEGVAR márc. 4~5, jún. 3-4, szept.
2-3; SZEKSZARD mínden hónap másodtk hétfőjén : SZENDRŰ jan. 16, márc, 27,
máj. 1, júl. 24, szept, 25, nov. 20; SZENTANTALFA jún. 21; SZENTENDRE máj. 27,
aug. 26, dec. 2; SZENTES jan. 23, febr. 19-20, ápr, 10, máj. 28-29, júl. 10, szept,
10-11. nov. 26-27; SZENTGAL márc. 14, szept. 5, nov. 7; SZENTGYÖRGYVÖLGY
aug. 10; SZENTLORINC mínden hónap másdk szerdáján; SZENTMAR'lONKATA
jan. 8, máj. 7; SZERENCS jan. 16, marc. 5, ápr. 24, aug. 23, szept. 20, nov. 2, mun-
kaszünetí nap esetén a következö napon: SZECSENY jan. 23, marc. 6, ápr. 24, jún.
5, júl. 3, aug. 28, szept, 25, okt. 16, nov. 27; SZEKESFEHÉRVAR mínden bJónapbJar-
madik szombatján; SZEKKUTAS máj. 12, okt. 13; SZIGETVAR mínderu hóriap má-
sodik péntekjén; SZIKSZO febr. 6, apr. 17, júl. 17, szept. 11, nov. 13, havi vásárok:
márc. 7. aug. 1, okt. 3; SZIL jan. 16, ápr. 17, júl. 17, okt. 16; SZIRAK márc, 19, ápr.
30, szept. 17, nov. 26; SZOB márc. 26, aug. 20; SZOKOLYA máj. 30, aug, 29; SZOL-
NOK febr. 9, marc. 9, ápr. 13, JÚJlJ.8, aug. 3', okt. 5, nov. 2; SZOMBATHELY febr.
14. ápr. 11, máj. 9, júl. 18, szept, 5, okt. 3, nov. 28; SZŰLLŰSGYÖRÖK marc. 18,
máj. 20, szent. 19, okt. 15; SZŰREG márc. 5, szept, 3; SZTALINVAROS ápr. 10, jún.
5, aug. 28, okt. 30, dec. 11; SZULOK ápr. 6', máj. 18, okt. 19.

TAB ápr. 8, júL 5, aug. n, szept, 27; TABAJD máj. 4, nov. 2; TAMAsI márc. 28,
máj. 23, júl. 18, szept. 19, dec. 19; TAPOLCA márc. 7. ápr. 5, aug. 9, szept. 6, nov. 1,
dec. 6; TARCAL feor. 20, máj. 8, aug. 14, nov, 20; TARNAMERA febr. 5, jún.
4, aug. 6, okt. 1; TARNAÖRS márc. 5, máj. 14, aug. 13, dec, 3; TARPA marc. 2, jún.
22. okt. 19, dec. 28; 'lASS febr. 12, ápr. 24, aug. 12, nov. 4; TATA márc, 21; TALLYA
.jan , 27, ápr. 14; jún. 23, okt. 27; TAPIOBICSKE máj. 8, nov. 20; TApIOGYÖRGYE
febr. 28, jún. 26, szept. 19, dec. 19; TApIÚSULY marc. 14; TApIOSZECSŰ ápr, 19,
jú.l. 19; TApIOSZELE márc. 20, máj. 29, okt. 9, dec. 25; TAPIOSZENTMARTON
febr. 19. aug. 13, dec. 3; TI!:NGELIC jún. 15, okt. 26; TERENY jan. 2, ápr. 16, júl.
Hl, okt. 16: TENYŰ márc. 16, jún. 15, okt. 19, dec. 7; TÉT jan. 12, ápr. 13, jún. 3.
aug. 10, okt. 12, dec. 21.; 'I'ISZABERCEL febr. 8, ápr, 26, jún. 14, aug. 9, okt. 4, dec.
6; 'lISZACSEGE ápr. 10, jún. 26, szept. 11, nov. 13; TISZADADA ápr, 4, jún. 6,
szept. 5, nov. 7; TISZAFÖLDvAR márc. 20, máj. 28, aug. 13, okt. 8; TISZAFURED
jan. 5. ápr, 13, aug. 10, okt. 5: TISZAKARAD márc. 22, máj. 17, jún. 28, szept. 13,
okt. 18, nov. 15; TISZAI~ÉCSKE máj. 28, aug. 13, nov. 19; TISZALÖK febr. 9, máj.
11, aug. 17, szept. 21, okt. 12, nov. 16; TISZALUC jan. 2, ápr, 3, júl. 3, nov. 6:
TISZANANA febr. 28, ápr. 25, aug. 1, okt, 10; TISZAPALKONYA febr. 27, máj. 15,
aug. 21, okt. 16; TISZAROFF márc. 14, okt. 10; TISZASULY jan. 1, ápr. 16, jún. 18,
okt. 8; TISZATARJAN ápr. 3, júl. 17, szept, 18, nov. 27; TISZAVASVARI jan. 23,



11. aug. 8. nov. 28; MIKE febr. 20, ápr. 12. máj. 11. júl. 26, szept. 7. nov. 1; MIND-
SZENT jan. 7-8. apr. 15-16. jún. 24-25. okt. 28-<.29; MISKE marc. 6, szept, 4;
MISKOLC febr. 13. máj. 22. aug. 28. okt. 23, dec. 11; MISZLA jún. 7, okt. 4; MOHÁCS
mínden ihó harmadik hétfőjén; MONOR marc, 26. máj. 21. aug-:-13, nov. 26; MOR
febr. 20. máj. 1, máj. 22, aug. 28, nov. 6; MORAHALOM máj. 14, aug. 13, nov. 12;
MOSONMAGYAROVAR máj. 29, dec. 18; MOSONSZENTJANOS márc. 6, ápr. 17.
aug. 21, nov. 13.

NAGY ATAD márc. 13, ápr. ,24, júl. 17, aug. 8, szept. 11, nov. 20; NAGYBAJOl\1
má rc, 15, máj. 3, aug. 15, okt. 9; NAGYBORZSONY máj. 9, szept, 19; NAGYDOROG
márc. 13, máj. 22. jún. 26, aug. 28, okt. 9; NAGYECSED rnárc, 7, jún. 27, aug. 29,
dec. 5; NAGYFUGED febr. 14, jún. 25, szept, 5, nov. 14; NAGYIGMAND márc. 20.
jún. 5, szept. :l5; NAGYKANIZSA jan. és júL hó kivételével minden hó első kedd-
jén; NAGYKALLO márc, 30, máj. 25, okt. 12, dec. 7; NAGYKATA jan. 22, apr. 16,
aug. 22, szept, 10. nov. 12; NAGYKONYI ápr, 16, JÚJIJ.. 21, aug. 10, okt. 12; NAGY-
KOROS márc. 5. ápr. 23; jún. 18, júl. 23, szept. 10, okt. 22, dec. 3; NAGYKORtJ'
máj. 27, okt. 21; NAGYLETA ápr. 13, okt. 5; NAGYLOC márc. 27, jún. 26, szept. 4.
dec. 4; NAGYOROSZl máj. 15, szept. 25; NAGYSZAKACSI febr. 19, ápr. 4, nov. 14;
NAGYSZEKELY ápr. 27, szept 1:4; NAGYSZOKOLY márc. 9, okt. 26; NAGYVA-
ZSONY márc. 6, szept. 4; NADUDVAR jan. 2, máj. 1, szept. 4. nov. 6; NAGOCS
márc. 20. jún. 1'2, aug. 14, okt, 16; NEMESBIKK márc. 20. jún. 19. okt. 23, dec. 18:
NEMESNADUDVAR máj. ZI, okt. 8; NEMESVID jan. 26. rnárc, IS, jún. 21, okt. 28;
NOVA márc, 20, szept.' IS, dec. 11; NYIRACSAD máj. 2, okt. 3; NYIRADONY márc.
15. dec. 13; NYIRÁBRANY márc. 10, szept. 8, dec. 8; NYIRBATOR febr. 9, ápr. 27.
szept, 7, nov. 23; NYIREGYHÁZA f-ebr. 6, márc. 6, ápr. 10. máj. 1, jún. 5, júl. 3,
aug. 7. szept, 4, okt. 2. nov. 6, dec. 4; NYIR..1WADAmárc. 29, máj. 10, júl. 19, szept,
U. rtov. 22.

OCSA jan. 15. apr, 2, júl. 11, nov. 7; OKÁNY máj. 18, aug. 3, nov. 23; 01'.'00
mínden hó el:ső csütörtökjén; ORGOVANY marc. 5, júl. 9, okt. 22; OROSHAzA
jan. 5, febr. 2, márc. 2, apr. 6, máj. 4, jún. 8, júl. 6, aug. 3, szept, 14, okt. 5, nov. 2,
dec. 14; OROSZLANY febr. 15, ápr, 15, jún. 15, aug. 15, okt. 15, dec. 15, országos
krrakövásár ; OZD febr. 4, ápr, 8, okt. 7, dec. 2; OZORA jan. 2, márc. 27, jún. 26.
okt. 2; OCSOD jan. 8, marc. 19, máj. 21, júl. 16', szept, 10, dec. 19; ORlSZENTPl!:TER
má1. 17, szept. 13; ORKENY jan. 16, apr. 3, aug. 1.4, okt. 16.

PACSA f-ebr. W. apr. 13, jún. 15. aug. 15, okt. 26, dec. 21; PAKS febr. 6, máj. l.
júl. 17, szept. Ul, nov. 27; PAKA apr. 14, okt. 10; pALFA márc. 24, jún·. 16, szept.
22: PALHAZA márc. 30; máj. ia, okt. 12, dec. 14; PALMONOSTOR jún. 29, okt. 25:
PAPA febr. 7-8. márc. 28-,29, JÚJIJ.. &-7, júl. 4-5, aug. 29-30, okt. 19-20, dec. 12-13.
első nap ló- és szarvasmarha-, második nap sertés- és ktra.kóvásár ; PAPATESZÉR
apr. 13, jún. 8, szept, 14, okt. 12; PASZTO febr. 19, ápr. 16, jún. 18, aug. 14, dec. 17;
PERKATA márc. 1. máj. 3, aug. 2, nov. 1; PECEL maj. 1, szept. 4; Pl!:CS minden
nö első vasárnapján, PECSVARAD febr. 27, apr. 24, jún. 5, aug. 28, okt. 17, dec.
25; PER jún. 26, dec. 4; Pl!:TERVASARA jan. 17, márc. 14, m.áj. 9, júl. ll,szept.
26. nov. ,14; PILIS jan. 1, marc. 19', júl. 2, szept. 17; PINCEHELY febr. 28, apr. 18.
jún. 13, aug. 22, okt. 24; PITVAROS jún. 23', szept, 28, dec. 21; POCSAJ máj. 2. okt.
10: POLGAR jan. 4, márc. ,8, jún. 21.' szept, 27; POLGARDI márc. 20, szept. ll;
PORCSALMA márc. 2, máj. 4, szept. 7, nov. 2; POROSZLO febr. 9. máj. ll, aug.
10, nov. 9; PUSZTAHENCSE ápr, 3. nov. 6; PUSZTAMl!:RGES márc. 10, aug 11,
nov. 10: PUTNOK febr. 6. ápr. 17. aug. 14, okt. 30, dec. 18; PüSPOKHATVAN márc,
7; POSPOKLADANY márc. 23, szept. 28, nov. 23.

RAKAMAZ febr. 27, máj. 15, szept. 25, dec. 18; RABAPATONA ápr. 22, okt. 2;
RACALMAS 'ápr. ,21, szept. 22; RACKERESZ'IUR máj. 7, okt. 15; RACKEVE jan.
30, ápr. 10, júl. 10, nov. 6: RAKOCZIFALVA apr. 23, okt. 212; RECSK febr. 13, máj.
1. szept. 11, dec. 4; REG OLY máj. 9, aug. 1; Rl!:DE máj. 23, IIlOV. 14; Rl!:PCESZE-
"'IERE máj. 7, szept. 14; Rl!:TSAG jan. 16, ápr. 10, jú.n. 19, szept. 18; RICSE márc.
27, .jún. 26, okt. 16, dec. 11; ROMHANY febr. 26, máj. 21, júl. 16, okt. 22; RUDA-
BA~YA febr. 15, márc. 15, apr. 19, jún. 2'1, júl. 19, szept. 20, okt. 18, dec. 20, riaví
vásárok: jan. 18, 'máj. 17, aug. 16, nov. 15; RUM jan. 8, márc. 20, jún. 26, aug. 2!.
01<t. 21.

SAJOKAZA márc. 21, szept, 26, nov. 21; SAJOSZENTPl!:TER márc. 13, ápr. 17,
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jún. 26, szept. 25, dec. 4; SALGOTARJAN jan. 16, máj. 8, aug. 7, okt, 2, dec. 4;
SARKAD jan. 26, ápr, 20, szept, 14, dec. 14; SARBOGARD febr. 13, ápr. 10, jún. 12,
szept. ll. nov. 20; SARI máj. 7, aug. 13; SARKERESZTUR márc. 20, máj. 8, aug. 14,
okt. 9; SAROSD ápr.,24, jún. 26, nov. 13; SAROSPATAK szept. kivéteLével mínden
hó első szerdáján; SARRETUDVARI febr. 15, aug. IS, okt. 18, <lee. 20; SARSZENT-
LORINC ápr.12, jún. 14, szept. 13, <lee. 13; SARVAR ápr. 3, máj. 10, aug. 7, szept,
27, okt. 28, nov. 27; SASD jan. 8, a többi hónap első csütörtökjén; SATORALJAÚ.J-
HELY febr. 21, ápr. 18, máj. 16, júl. 18, okt. 17, nov. 21; SEGESD márc. 27, júl.
3, szept. 13, nov. 22; SELLYE jan. 3, :Ilebr. 14, márc. 7, ápr. 4, máj. 2, jún. 6, júl. 4,
aug. 1, szept, 5, okt. 3, nov. 1, dec. 5; SEREGELYES márc. 9, júl. 3, okt. 19; SIKLOS
mínden hó második hétfőjén; SIMONTORNYA marc. 21, máj. 16, szept, 12, nov. 7;
SIO FOK ápr. 17, jún. 17, aug. 17, okt. 18; SOLT jan. 2, máj. 1, szept, 4, nov. 24;
SOLTVADKERT ápr. 25, nov. 7;, SOMOGYJAD márc. ll, júl. 19, szept. 28; SO-
MOGYSAMSON jan. 2, márc. 12, aug. 12, munkaszünetí nap esetéri a következő
napon; SOMOGYSARD máj. 24, júl. 2, aug. 6, szept, 211;SOMOGYSZOB márc. 10,
máj. 25, szept, 27; SOMOGYVAR ápr. 26, máj. 17, okt. ll; SOPRON márc. 20, jún. 5,
okt. 30; SÖJ'lÖR marc. 2, máj. 8, júl. 27, okt. 16; SÜKÖSD máj. 4, dec. 7; SÜMEG
márc. 21, máj. 16, júl. 18, aug. 15, okt. ;7, IbOV. 21; SÜTTO jún. 22, szept, 21.

•SZABADBATTYAN ápr. 1, okt. 7; SZABADEGYHAZA ápr, 3, okt. 2; SZ'ABAD-
HIDVÉG márc. 14, aug. 22, dec. 14; SZABADSzALLAS márc. 26, júl. 2, szept. 10,
nov, 12; SZAKALy ápr. 7, okt. 13; SZAKCS :f\ebr. 21, jún. 7, szept, ll, dec. 3;
SZAKMAR márc. 28, okt. 3; SZALKSZENTMARTON jan. 28, máj. 14, júl. 20, okt.
18; SZANK márc. 25, szept. 30, dec. 2; SZANY márc. 2, jún. ~, szept, 4, dec. 4;
SZARVAS márc. 12, jún. ll, szept. 3, dec. 3; szxszvxn márc. 21, jún. 20, szept. 19,
nov. 22; SZEDRES márc. ll, aug, 12; SZEGED febr. 11-12, máj. 13-14, júl. 8-9,
szept. 9-10, nov. 11-12, a többi hÓIJJap első szornbatjári havi állatváeár ; SZEG-
HALOM febr. 20, máj. 22, júl. 24, szept. 25; SZEGVAR márc. 4-5, jún. 3-4. szept.
2-3; SZEKSZARD míndcn hóriap második hétfőjén; SZENDRŰ jan. 16, márc. 27,
máj. 1, júL 24, szept. 25, nov. 20; SZENTANTALFA jún. 21; SZENTENDRE máj. 27,
aug. 26, <lee. 2; SZENTES jan. 23, febr. Hl-20, ápr, 10, máj. 28-29, júl. 10, szept.
10--11, nov. 26-27; SZENTGAL marc. 14, szept. 5, nov. 7; SZENTGYÖRGYVÖLGY
aug. 10; SZENTLORINC mínden hónap másak szerdáján; SZENTMAR'IONKATA
jan. 8, máj. 7; SZERENCS jan. 16, marc. 5, ápr. 24, aug. 23, szept. 20, nov. 2, mun-
kaszünetí nap esetéri a következő riapon ; SZÉCSÉNY jan. 23, márc, 6, ápr. 24, jún,
5, júl. 3, aug. 28, szept, 25, okt. 16, nov. 27; SZÉKESFEHERVAR mímderi hónap har-
madik szombatján; SZÉKKUTAS máj. 12, okt. 13; SZIGETVAR minden hónap má-
sodik péntekjén; SZIKSZO fehr. 6, ápr. 17, júl. 17, szept, ll, nov. 13, havi vásárok:
márc. 7. aug. 1, okt. 3; SZIL jan. 16, ápr. 17, júl. 17, olot. 16; SZIRAK márc. 19, ápr.
30. szept. 17, nov. 26; SZOB rnárc. 26, aug. 20; SZOKOLYA máj. 30, aug, 29; SZOL-
NOK febr. 9, márc. 9, ápr. 13, jún. 8, aug. 3', okt. 5, nov. 2; SZOMBATHELY febr.
14, ápr. ll, máj. 9, júl. 18, szept, 5, okt. 3, nov. 28; SZŰLLŰSGYÖRÖK márc. 18,
máj. 20. szept. 19, okt. 15; SZOREG márc. 5, szept. 3; SZTALINVAROS ápr. 10, jún.
5, ,aug. 28, okt. 30, dec, II; SZULOK ápr. 6', máj. 18, okt. 19.

TAB ápr. 8, júl. 5, aug. 5, szept. 27; TABAJD máj. -4, nov. 2; TAMASI márc. 28,
máj. 23, júl. 18, szept. 19, dec. 19; TAPOLCA márc. 7. ápr. 5, aug. 9, szept. 6, nov. 1,
dec. 6; TARCAL febr. 20, máj. 8, aug. 14, nov. 20; TARNAMÉRA febr. 5, jún.
4, aug. 6, okt. 1; TARNAÖRS márc. 5, máj. 14, aug. 13, dec. 3; TARPA márc. 2, jún.
22, okt. 19, dec. 28; 'lASS febr. 12, ápr, 24, aug. 12, nov, 4; TATA márc. 21; TALLYA
jan. 27, apr. 14, jún. 23, okt. 27; TAPIOBICSKE máj. 8, nov. 20; TApIOGYÖRGYE
febr. 28, jún. 26, szept. 19, dec. 19; TApIOSÜLY márc. 14; TApIOSZECSŰ ápr, 19,
júJ. 19; TApIOSZELE márc. 20, máj. 29, okt. 9, dec. 26; TApIOSZENTMARTON
febr. 19, aug. 13, dec. 3; TENGELIC jún. 15, okt. 26; TERÉNY jan. 2, ápr, 16, júl.
16, okt. 16; TÉNYO márc. 16, jún. 15, okt. 19, dec. 7; TÉT jan. 12, ápr. 13, jún. 8.
aug. 10, okt. 12, dec. 21; TISZABERCEL febr. 8, ápr, 26. jún. 14, aug. 9, okt. 4, dec.
6; 'IISZACSEGE ápr. 10, jún. 26, szept. ll, IbOV. 13; TISZADADA ápr, 4, jún. 6,
szept. 5, nov. 7; TISZAFÖLDVAR márc. 20, máj. 28, aug. 13, okt. 8; .TISZAFÜRED
jan. 5. ápr. 13, aug. 10, okt. 5: TISZAKARAD márc. 22, máj. 17, jún. 28, szept. 13,
okt, 18, nov. 15; TISZAIl;:ECSKE máj. 28, aug. 13, nov. 19; TISZALÖK febr. 9, máj.
ll, aug. 17, szept, 21, okt. 12, nov. 16; TISZALUC jan. 2, ápr. 3, júl. 3, nov. 6:
TISZANANA febr. 28, ápr. 25, a.ug. 1, okt. 10; TISZAPALKONYA febr. 27, máj. 15,
aug. 21, okt. 16; TISZAROFF rnárc, 14, okt. 10; TISZASÜLY jan. 1, ápr. 16, jún. 18,
okt. 8; TISZATARJAN ápr, 3, júl. 17, szept. 18, nov. 27; TISZAVASvARI jan. 23,
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máj. 15. okt. 23, dec. 18; '10ALMAS márc. 26, okt. 29; TOKAJ márc. 26, jún. 18,
[ú]. 16, szept, 17, okt. 22, nov. 19, havi vásárok: jan. 6, ápr. 7, máj. 5: dec. 1;
TOLNA máj. 1, jún. 5, aug. 7, nov. 6; TOLNANeMEDI ápr. 11, jún. 20, szept. 26;
TOMPA máj. 7, szept. 4, nov. 13; TORNASZENTANDRAs jan. 26, máj. 18, aug. 17,
okt. 19; TOSZEG márc. 11, szept. 9; TOTKOMLOS febr. 27, ápr, 24, aug. 28, nov.
27; TOKOL máj. 2, okt. 10; TOMŰRKeNY marc. 1, jún. 7, szept, 6, dec. 6;
TŰROKKOPPANY márc. 23, jún. 14, szept. 26, nov. 16; TOROKSZENTMIKLOS
jan. 14. ápr. 8, júl. 22, okt. 7; 'lORTEL ápr, 2, szept, 24; TURA márc, 1, máj ~,
szept. 6, okt. 4, dec. 6; TURKEVE márc. 26, jún, 18, szept. 17, dec. 17; TURJE ápr, 28.

UGOD máj. 1, nov. 6; úJFEHeRTO febr. 2, jún. 15, aug. 17, nov. 16; úJHARTYAN
aug. 28, nov. 27; úJSZASZ jan. 14, jún. 10, okt, 14; USZOD máj. 8, szept. 11;
ULLŰ márc, 6.

VAJSZLO febr. 11, márc, 15, ápr, 19, máj. 17, júl. 19, aug. 16, szept. 20, okt. 18,
dec. 20; VASvAR jan. 24. marc. 20, máj. 1, jún. 10, aug. 14, szept, 26, nov. 14; VAC
márc, 19, ápr. 9, oák, máj. 28, jún. 2'5, aug. 27, okt. 8, nov. 5 oák, dec. 17; VAL
febr. 20, máj. 8. aug. 21, okt. 16; VARPALOTA ápr. 9, szept. 10, nov. 19; vAMos-
MIKOLA ápr, 24, júl. 14, okt. 30, dec. 4; vASAROSMISKE marc. 25, okt. 3; vASA-
ROSNAMeNY febr. 20, ápr. 24, jún. 12, aug. 14, szept. 18, okt. 9, nov. 13, dec. 4:
VERESEGYHAZA márc. 6, szept. 18; VERPELeT jan. 16, ápr. 10, júl. 17, okt, 9;
VESZPReM febr. 13, ápr. 10, jún. 12, szept. 18, dec. 11; VESZPRÉMVARsANY márc,
22, máj. 17, aug. 23, okt. 4, nov. 1; veMl:ND márc. 24, máj. 26, júl. 28, szept. 28, nov.
24; VeSZTO febr. 9, ápr, 27, aug. 10, nov. 2; VILLANY apr, 5, júl. 5, szept. 6, okt.
4, dec. 6.

ZAGYVAReKAS febr. 13, jún. 2,6. szept. 20; ZALA ápr. 5, máj. 25, aug. 27, okt.
4; ZALAAPATI máj. 10, okt. 13; ZALABAKSA júl. 7; ZALAEGERSZEG mínden hó-
nap második keddjén; ZALALOVŰ jan. 14, ápr, 5, jún. 17, aug. 26, nov. 2; ZALA-
SZANTO máj 9, okt. 10; ZALASZENTGROT márc. 9, szept, 12, dec. 20; ZANKA máj.
18, okt. 19; ZIRC ápr. 25, júl. 18, szept. 26; ZOMBA ápr. 15, júl. 30, okt. 25.

Az országos vásárok kftűzött időpont jaiban fordulhatnak elő változások. Éppen
ezért a kalendáriumban közölt vásári adatokért felelősséget nem vállalunk. Leg-
jobb, ha a vásárok megtartása felől a helyi tanácsoknál is érdeklődnek kedves
olvasóink.



Ára: 10,- Ft


