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S~olgálat,.a rendeltettünk
Ez évi NAPTARUNK vezérgondolata: "S zol g á 1a t u nk". Sietve

jegyezzük meg, hogy nem "szolgaságunk" a témánk, hanem "szolgá-
latunk". Arról a "szolgálatról" lesz szó Naptárunkban, amely(i.'t éppen
a közben nyerünk Istentől, miközben kiszabadít bennünket a "bűn
szolgaság"-ából és elvezet az ist e n fia k sza bad s á-g ára. Az
Isten gyermekeit éppen a hitben és a hit által való szabadság jellemzi
legjobban. Olyan emberek, akik felett többé "nem uralkodik a biln",
akik nem veezieqelnek: a bilmmek: és halálnak szolgaságában, "mert
nem kapták a szolgaság lelkét a félelemrf', hanem a fiúságnak
Lelkét, aki által ezt kiáltják: Atyám!" (Róm. 8, 15).

Isten a hit által a bűn rabságából .ml;gszabadított embert, tehát
asz a bad e m ber t, sz o 1 g á 1 atr a ren del i. Igy 'fejezi ki
ezt Pál apostol a saját életére vonatkozólag: "És hálát adok annak,
aki engem megerősített, a Kirisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy
engem hívnek íté'lt, ren del v é n sz o 1 g á 1 atr a" (diakónia!). Ez
csak az áttal volt lehetséges, hogy Isten őt is előbb megszabadítotfu
eddigi rabságából, régi életéből. Luther a -"Keresztyén ember szabad-
ságáról" írt művében pedig azt mondja, hogy a keresztyén ember
hit e á 1 tal mindentől és mindenkitől sz a bad, de sze r to tet e
által mégis mindenki felé köt ö t t, vagyis a hitből folyó szeretet
arra kötelezi, hogy min d e'n kin ek sz o 1 g á 1 a t jár a legyen
a jó cselekvésben. Amikor Naptárunk hasábjain "szolgálatról" olva-
sunk, mindig arra a 'szolgálatra gondoljunk, amelyre a hitben szabad
embert asz ere tet' köt ele z i em ber t á rsa i val sze m-
b en.

Erre a szolgálatra - Pál apostol szavai szeruit - a keresztyén
ember nem a maga jószántából vállalkozik, hanem arra Ist e n r e n-
del i, h í v j a el, k ü l d i ki. Az az Isten, aki a ,világot és benne
az embert megteremtette, Jézus Krisztusban megváltotta és aki a
Szentlélek által az Anyaszentegyházat létrehozta. Ennek az Istennek
a "rendelése", "elhívása" a szolgálatra, ige n nag y meg bec s ü-
1é s e az embernek, mert azt jelenti, hogy "Isten mu n kat á rsa i
vagyunk" (1 Kor. 3, 9). Ezzel a kitüntetéssel természetesen. velejár
az a nag y fel elő ss é g, hogy minden szolgálatunk elvégzéséért
t'agy el nem végzéséért annak az Istennek tar t o z u n k e-l s z á-
'Tn o l n i, aki a "szolgálatTa rendelt" bennünket. Ezért minden szolgá-
latunk: az Isten színe' előtt folyik és az Ő ítélőszéke elé torkollik. Nem
iolgozhatunk tehát soha csupán "látszat"-Ta, felületesen és lelkiisme-
retlenül, meri felelnünk kell az Isten előtt.
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A keresztyén ember szolgálatát aZ10nban nemcsak az Isten előtti
felelősségtudat jellemzi, han e m asz í v b ő 1 j ö v ő hál a i s.
A szabadságra elhívott keresztyén ember jól tudja, hogy Isten milyen
Tabságból szabadította meg és milyen kimondhatatlanul jót tett vele,
amikor Vele való közösségre hívta el. Ezért nem a "szolgálatra való
'rendelés" mögötti isteni "klé,zz" az, ami meghatározza szolgálatát,
hanem sokkal inkább az a hál a, amely eltölti a szívét Isten irgal-
mának láttán. Amikor Pál arról beszél (1. Tim. 1, 12), hogy Isten őt
"szolgálatra renddte", előbb 'azt mondja: "H á lát adok; ... a mi
Urunknak, hogy engem hívnek ítélt". Ennek a hálának - a szabad
ember hálájának! - nyilvánvalóvá kell lennie a keresztyén ember
életében, nemcsak' a szolgálatba állásának kezdetén, hanem lOésőbbis
mindig, még akkor is, ha a szolgálat terhe fárasztja vagy látszólagos
eredménytelensége bénítja. Ez a hála elsősorban mindig annak a
jele, hogya keresztyén ember napról-napra újra elfogadja hite által
a 'szabadságot Urától, Jézus Krisztustól.

Azt ,is világosan kell látnunk, hogy Isten nem általában "rendel
szolgálatra" és még csak ném is "az emberek szolgálatára" hi» el
bennünket, hanem mindenekelőtt az Ő szolgálatára. Amit Jézus
fl. pusztában való megkísértetése idején mondott uievonatkozolaq, az
örök;re meghatározza a keresztyén ember szolgálatárna1o az irányát.
Jézus ugyanis ezt mondotta: "Az Urat, a te Istenedet imádd és c sa k
n é kis zol g á lj!" Szinte visszhang ként szól erre Pál apostol
szava, amikor ezt mondja:"mint akik az Úrnak szolgálnak és nem
embereknek" (Ef. 6, 7). Kétsé'gtelenül igaz, hogy ha a keresztyén
ember szolgálata elveszíti .Lsten-közpcniiű.sáqát", az kiüresedik és
ellaposodik. A keresztyén ember szoLgálatának - és ezt Luther hang-
súlyozta a legjobban - ist e n t isz tel f' t isz o 1g á lat nak kell
lennie. Istentiszteleti szolgálattá pedig csak úgy lehet, ha az valóban
1 s ten t isz tel e t é v é v á 1i k; vag y i s Reá néz v e é s
Nek i v é gez z ü k: s zol g á lat u n kat.

Az Istennek való szolgálat azonban nem azt jelenti, hogy szolgá-
latunk e m ber tel enn é váljék. Az istentiszteletnek, amelyet 'szol-
gálatunk kÖzJben végzünk, az em ber e k k o z ö t t kell végbe-
mennie. Maga Isten sem engedi meg, hogy szolgálatunkat az Ő iránta
való tisztelet jegyében elszellemiesítsük. Ő szolidaritást vállal a segí-
tésre szoruló ,en}berrel és azt kívánja, hogy az emberen keresztül
szolgáljunk neki. A Szentírásnak egyik legmegragadóbb szakasza
ez a vers: "Bizony mondom néktek, amennyiben meqcseiekeátétek
'eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, en vel e mcs elé' k e d-
'(j éte k meg" (Mt, 25, 40). Ehhez csatlakozik Jakab apostol bizony-
ságtétele: "Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az
Atya eláit ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nY0mo'rÚ-
ságukban és szeplő nélkül me!'lőrizni magát a világtól (1, 27)." Luther
is nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy Istent nem lehet "közvetlenül"
~zolgálni, hanem csak a felebaráton keresztül, akihez odaköt ben-
nünket a szeretet. Mivel ez így van, azért nyer igen nagy jelentő-
séget a keresztuén. ember életében a v il ági hivat á s ban való
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becS"J,letes és hűséges szolgálat. Az a keresztyén ember, aki hivata-
lokban, mezőgazdaságban, iparban, kereskedelemben és más helye-
ken becsületesen és lelkiismeretesen elvégzi munkáját, miközben
ezzei elősegíti embertársainak előrehaladását, egyben valóságos isten-
tiszteletet végez. És mi magyar evangélikus keresztyének sem tisztel-
hetjük "közvetlenül" az Istent, hanem csak úgy, hogy szeretjiik:
népünket és segÍ'1Ajükmindabban, ami fejlődését és szebb életét elő-
mozdítja. De még itt sem állhatunk meg. Az a kör, amelyben nekünk
szolgálatunkat be kell töltenünk, nagyobb mint a mi hazánk és
nagyobb mint Európa: nekünk állandóan szem előtt kell tartanunkJ
az egész emberiség életét és jövendőjét is. Azzal kell síZoLgálnunk az
Istennek, hogy munkálkodunk a békéért és harcolunk a háború ellen,
szólunk a faji megkülönböztetés ellen és dolgozunk a népek békés
f.9ymás mellett éléséért, felemeljük szavunkat az atomfegyverek
megsemmisítéséért, és mindent megteszünk azért, hOf}y a gyarmati
vagy félgyarmati sorsban élő népek elnyerjék, szabadsáaukat: Mindez
beletartozik abba a "szolgálat" -ba, amelyre "rendeltettünk".

Szolgálatunk végzése közben azonban nem szabad sohasem elfe-
ledkeznünk ami 80 a j áto s sz o 1g á lat u n kr ó L, amelY1'ől az
első keresztyének életével kapcsolatban így ír a Cselekedetek Könyvf.';
"Mi pedig állandóan az im á d kioz áss a l és az ige hi 1" det é s
szolgálatával foglatatoskodl.tnk" (6, 4). Az uauuikozásnaíc és igehirde-
tésnek mindig első helyen kell maradniuk szolgálatunkban és ezekből
kell kinőnie a "diakónia" szolgálatának. A "nagy tettek" mellett,
ameluekket segítjük népünket és az emberiséget, soha sem feledkez-
hetünk mea az imádság hatalmas erejéről és Ist e n tet t e i r ő 1,
amelyeket az egész emberiség megmentéséértés üdvözítéséért vég-
zett. Az Isten cselekedeteiről való bizonyságtétel az a szolgálat, amely
megszenteli minden, más. szolgálatunkat.

Csak az imádság és igehirdetés révén nyerhetjük meq azt az erő t,.
amely által "szolgálatunkat be tudjuk tölteni". Nem elég ugyanis a
magunk leikesedéséoel, jószándékával és akarásával szolgálnunk.
19y mondja ezt Péter apostol: "ha valaki szolgál, azzal az erő vel
sz o 1g á lj o n, amelyet az. Isten ad, hogy mindenben az Isten dicsőít-
tessék a Jézus Krisztus által" (1. Pét. 4, 11). Isten ereje elégséges a1-ra,
hogy olyan szolgálatokat is el itudjunk végezni, amely az emberi
számítgatás és elképzelés előtt lehetetlen. 19y pl. azt, hogya jóaka-
ratú emberekkel összefogva segítsük megvalósítani a háború nélküli
világot és a különböző fajú, vallású és világnézetű népek testvéri
összefogását, haladását és jólétét.

Ebben a szolgálatban sohasem szabad elcsüggednünk, hanem
mindig csüggedetlenül kell a jó megoldásokat és kiutakat megkeTf)s-
nünk úgy, ahogy Pál mondja: "Azért, mivel ilyen szolgálatban
vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk" (2_Kor. 4,1).

Káldy 'Zoltán
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JANUÁR
Napok Protestáns I Napi igéknaptár

1. hétr , Újév - Kol. 3, 17.
1. Hétfő I Újév Lk 2, 21. LTn.2, 1-12.
2. Kedd Abel Lk. 4, 16-21. Jn. 2, 13-22.
3. Szerda Benjámin Ézs. 43, 16-19. Jn. 2, 23- 3, 8.
4. Csütörtök Leona Józs. 1, 1-9. Jn. 3, 9-16.
5. Péntek Simon I Jak. 4, 13-17. Jn. 3, 17-21.
6. Szombat Vízkereszt Mt. 2, 1-12. Jn. 3, 22-30.

2. hét: Vízkereszt utáni 1. -, Jn. 1, 14.
7. Vasárnap Attila Lk. 2, 41-52. Jn. 3, 31-36.
8. Hétfő Szörény Mk. 1, 1-8. Jn. 4, 1-14
9. Kedd Marcel Mk. 1, 9-15. Jn. 4, 15-26.

10. Szerda Melánía Mk. 1, 21-28. Jn. 4, 27-30.
11. Csütörtök Ágota Mt. 4, 12-17. Jn. 4, 31-38.
12. Péntek Ernő Zsid. 2, H-18. Jn. 4, 39-42.
13.·Szombat Veronika Lk. 10, 21-24. Jn. 4, 43-54.

3. hét: Vízkeres:lJt utáni 2. - Jn. 1, 17.
14. Vasárnap János Ézs. 61, 1-6/a. Jn. 5, 1-16.
15. Hétfő Lóránt Mk. 2, 18-22. Jn. 5, 17-23.
16. Kedd Gusztáv Mk. 3, 1-6. Jn. 5, 24-30.
17. Szerda Antal Mt. 19, 3-9. Jn. 5, 31-40.
18. Csütörtök Piroska Mt. 5, 17-26. Jn 5, 41-47.
19. Péntek Sára V. Móz. 32,45-47. Jn. 6, 1-15.
20. Szombat Fábián Seb. Ap.csel. 7, 35-40. Jn. 6, 16-21.

i. nét: Vízkereszt utáni 3. - Lk. 13, 29.
210 \!asarnap Ágnes Mt. 8, 1-13. Jn. 6, 22-29.
22. Hetro Artur Lk. 4, 22-30. Jn. 6, 30-40.
23. Kedd Zelma Ef. 3, 1-12. Jn. 6, 41-51.
24. Szerda Tírnár Ap.cse1.13,42-52. Jn. 6, 52-59.
25. Csütörtök Pál Jónás 1, 2, 1-11. Jn. 6, 60-65.
26. Péntek Vanda Jónás 3, 4. Jn 6, 66-71.
27. Szombat Lotár Ap.csel. 15,7-12. Jn. 7, 1-13.

5. hét: Vízkereszt utáni 4. - Zsolt. 66, 5.

28. Vasárnap Károly Mt. 8, 23-27. Jn. 7, 14-24.
29. Hétfő Adél Lk. 12, 22-32. Jn. 7, 25-36.
30. Kedd Mártonka Jer. 8, 4-7. Jn. 7, 37-52.
31. Szerda Virgilia Jer. 5, 20-24. Jn. 7, 53-8,11.
'I'eriemtő Isten'Ül1iklTe vagy a kezdet és a vég. iKe2ledobőlindult el a világ,
az é1let és a napok SOTa. Mínderi új esztendő rrnegújuló kegyel!medet illrdeti
és rnegtérésünkre váro türelmes szeretetedröj taoruúSlkodik. Napról napra Te
gondoskodsz 1'61unk szabadításamk IsteTIlees taníts minket úgy számlálni nap-
jainkat, hogy bölcs és értelmes szrvhez jussunk. Amen.

6



~ :::t

FEBRIJAR
.

L

• :,~
III (-.

Napok I Protestáns I Napi igéknaptár
1. Csütörtök

I
Ignác I Ap. csel. 28, 1-6. Jn. 8, 12-20.

2. Péntek Karolín
I Rm. 7, 14-25/a. Jn. 8, 21-30., 3. Szombat Balázs Hós. 2, 20-25. Jn. 8, 31-36.

I . .A
6. hét: Vízkereszt utáni 5. ~ 1. Kor. 4, 5.

4.Vasárnap Ráhel Mt. 13, 24-30. Jn. 8, 37..L....45.
5. Hétfő Ágota Mt. 13, 36-43. Jn. 8, 46-49.

! 6. Kedd Dorottya Mt. 13, 47-52. Dán. 1, 1-21.
f 7. Szerda Tódor Mt. 13, 31-35. Dán. 2, 1-26:

8. Csütörtök Aranka Lk. 12, 54-"59.. Dán. 2, 27-49.
·9. Péntek Abigall 1. ,Kor. 1, 18-25. Dán. 3, 1---130.
10. Szombat Elvira Lk. 13, 22-30. Dán. 5, 1-12.

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

11. Vasárnap Bertold Mt. 17, 1-9. Dán. 5, 13-30.
12. Hétfő Lidia- II. Móz. 34,29-35. Dán. 6, 1-29.
13. Kedd EHa II. Kor. 4, 3-6. Dán. 7, 1-14.
14. Szerda Bálint II. Kor, 4, 13-18. Dán. 7,15-28.
15. Csütörtök Áldáska Gal. 1, 11-24. _ Dán. 8, 1-14.
16. Péntek Julianna Mt. 16. 24-28. Dán. 8, 15-27 ..
17. Szombat . Donát Fil. 3, 20-4, 1. Dán. 12, 1-13.

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

18. Vasárnap Konrád Mt. 20,· 1-16/a. Jn. 9, 1-12.
i 19. Hétfő Zsuzsanna 1. Kor. 1, 26-31. Jn. 9, 13-23.

20. Kedd Álmos Fil. 1, 27-30. Jn 9, 24-41.
21. Szerda Eleonóra Rrn. 3, 21-28. Jn. 10, 1-10.
22. Csütörtök Gerzson 1. .Kor. 3, 5-9. Jn. 10, 11-21.
23. Péntek Alfréd M.t. 10, 40-42. Zsolt. 23.
24. Szombat Mátyás Lk. 17. 5-10. J)l. 10, 22-30.

9. hét: Hatvanád vasárnap - Zsolt. 95, 7.

25. Vasárnap Géza Lk. 8, 4-15. Jn. 10, 31-42.
26. Hétfő Sándor Mt. 13, 10-17. Jn. 11, 1-10.
27. Kedd Ákos !lVfk;. ill, 15-19; 27-33. Jn. 12, 11-19.
28. Szerda Elemér Mk. 6, 1-6. Jn. 11, 20-27.

Gondv;lselő !Atyánk! Te vagy a szeretet Istene. rrtldodl, ~ogy teremtrnérsyeídet
táJm?Jdja és rontja. a bŰ:rJJ.Félelemmel és ígérettel csábít a !Sátán. Ne hagyj
elesnünk a kísértésben. lJ.Y.[emJtő·seereteted óvjon, védjen és a !kíséI11Jésektüzé-
ből megerősitett hittel vezessen ki ml!ruket. Amen,
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptár
1. Csütörtök I Albin I Mk. 4, 26-29. Jn. 11, 28-44.
2. Péntek

I
Lujza

I
1. Kor. ,2, 1-5. Jn. 11, 45-54.

3. Szombat Kornélia Zsid. 6, 1-8. Jn. 11, 55-12,11. ,

10. hét: Ötvened vasárnap - Lk. 18" 31.
l

4. Vasárnap Kázmér Lk. 18, 31-43. Jn. 12, 12-19.
5. Hétfő Adorján Lk. 13, 31-35. Mk. 11, 11-14.
6. Kedd Alpár Lk. 9, 18-23. Mk. 11, 15-19.
7. Szerda Tamás Mt. 6, 16-21. Mk. 11. 27-33.
8. Csütörtök Zoltán - Lk. 9, 67/b-6'2: Mk. 12, 1-12.
9. Péntek Franciska Ézs. 58, 5-12. Mk. 12, 13-17.

10. Szombat Olimpia Mk. 9, 14-29. Mk. 12, 18-27.

11. hét: Invocavit - Böjt 1. - 1. Jn, 3~ 8•

11. Vasárnap Aladár Mt. 4, 1-11. Mk. 12, 28-34.
12. Hétfő Gergely Jak. 4, 1-1(}. Mk. '12, 35-44.
13. Kedd Krisztián Jak. 1, 13-18. Mk. 13, 1-13.
14. Szerda Matild Zsid. 4, 14-16. Mk. 13, 14-23.
15. Csütörtök Nemzeti ünn. Zsid. 12, '1~7. Mk. 13, 24-32.
16. Péntek Henríetta Mt. 16, 21-2K Mk. 13, 33-37.
17. Szombat Gertrúd Mt. 12, 38-42. Jn. 12, ,20-26.

12. hét~ Reminiscere - Böjt 2. - Ézs. 54" 5. ,
18. Vasárna.p Sándor, Ede Mt. 15, 21-28. Jn, 12, 27-33.
19. Hétfő József Zsid. 11, 8-12. Jn. 12, 34-36.
20. Kedd Hubert Ap. csel. 5, 17-29. Jn. 12, 37-43.
21. Szerda Benedek Mt. 21, 28-32. Jn. 12, 44-50.
22. Csütörtök 'Katalin Jer. 20, 7-13. Jn. 13, 1-11.
23. Péntek Brunó Zsid. 5, 4-10. Jn. 13, 12-20.
24. Szombat Gábor Mt. 21, 33-46. Jn. 13, 21-30.'

13. hét: Oculi - Böjt 3. - Mt. 20, 28.

25. Vasárnap Zsolt Lk. 11, 14-28. Jn. 13, 31-35.
26. Hétfő Erika 1. Pét. 1, 13-21. Jn. 13, 36-38.
27. Kedd Hajnalka Mk. 6, 7-13. Jn. 14, 1-7. "

28. Szerda Gedeon Lk. 22. 24-30. Jn. 14, 8-14.
29. Csütörtök Jónás Lk. 4, 38-44. Jn. 14, 15-21.
30. Péntek Izidor 1. Kor. 4, 9-16. Jn. 14, 22-26.
31. Szombat Arpád Ézs. 49, 1-6. Jn. 14, 27-31.
Úr Jézus Krisztus! Te vagy la mi reménységünk. iRád várunk. Amint egyklor
rnegváttó szereteteddet eljöttél a világba, jőjj el a mi gyümölcstelen. és haj-
szo1t életünkbe is. Amiképpen megtísztítottad Isten templomát, :igéddel tísz-
títsd szívünket Isten Szentlelkének tempíomává, amely Feléd tarja ajtaját
és Téged dicsér örökké. Ámen.
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

u. hét: Laetáre _. Böjt 4. - Jn. 12, 24.
1. Vasárnap Hugó izs. 52, 7-10. Jn. 15, 1-8.
Q. Hétfő Aron II. Móz. 16, 2-7/a Jn. 15, 9-15.
3. Kedd - Keresztély 1. Kir. 19, 1-8. Jn. 15, 16-17.
4. Szerda Felsz. ünn. Mk. 12, 28-34. Jn. 15, 18-21.
5. Csütörtök Vince, Jn. 6, 47-59. Jn. 15, 22-25.
6. Péntek Cölesztin II. Kor. 4, 7-14. Jn. 15, 25-16. 4.
7. Szombat Hermann 1. Móz. 14, 17-20. Jn. 16, 5-11.

15. hét: Judica - Böjt 5. - Jn. 17, 19.
8. Vasárnap Lídia IV. Móz. 21, 4-9. Jn. 16, 12-15.
9. Hétfő Erhardt Zsid. 7, 23-27. Jn. 16, 16-23/a.

10. Kedd Zsolt Zsid. 9, 15-22. Jn. 16, 23/b-33.
11. Szerda Leó Zsid. 9, 24-28. Jn. 17, 1-5.
12. Csütörtök Gyula Zsid. 10, 1-10. Jn. 17, 6-Í3.
13. Péntek Ida II. Kor. 3, 11. Jn. 17, 14-19.
14. Szombat Tibor II. Móz. 32, 30-34 Jn. 17, 20-26.

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

15. Vasárnap Tass Mt. 26, 27. Jn. 18, 1-11.
Hl. Hétfő Rudolf Ézs. 50, 5-10. Jn. 18, 12-27.
17. Kedd Enikő Jer. sir. 1,1., 1~-1l'7. Jn. 19, 28-40.
18. Szerda Ilrna Jer. 15, 15-21. Jn. 19, 1-16.
19. Csütörtök Kocsárd Mt. 22, 2-13. Jn. 19, 16/b-22.
20. Nagypént. Tivadar ÉZS. 5~,1l3-5~,[2. Jn. 19, 23-30.
21. Szombat Anzelm Mt. 27. 57-{j6. Jn. 19, 31-42.

17. hét: Húsvét - Jel. 1, 18.

22. Húsv. vas. Csilla Mk. 16, 1-8. Jn. 20, 1-18.
23. Húsv.h. Béla Lk. 24, 13-"-:35. Jn. 20, 19-23.
24. Kedd György Lk. 24, 36-47. Jn. 20, 24-36.
25. Szerda Márk Ap.csel. 3, 12-20. Jn. 21. 1-14.
26. Csütörtök Ervin Mt. 28, 16-20. Jn. 21, 15-17.
27. Pénteki Arísztid 1. Pét. 3, 18-22. Jn. 21, 18-19.
28. Szombat Valéria 1. Pét. - 2, 1-10. Jn. 21, 20-25.

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

29. Vasárnap I Albertina I 1. Móz. 32,22/b-32'. I. Kor. 15, 1-11.
30. Hétfő Katalin II. Tim. 1, 6-10. 1. Kor. 15,12-19.

Megvá1tó UruIIlk! Te vagy a felftámaJdás és a.z élet. K€res.ztségünkben mi
is megihalJtunJka bÚI1IIl.ek,'hogy éJlhessü:l1!kíNékJed.Engedd rnegtsmernünk fel- ,
támadásod er-ejét: a reménységet és az igazságot. Taníts mtruket az új élet-
ben járm és az odafel'Va'lóaillffiltörődlrl'i. Amen. ,
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6. Vasárnap
7. Hétfő
8. Kedd
9. Szerda

10. Csütörtök
11. Péntek
12. Szombat

MÁJUS

Frida
Napéleon
Gizella
Gergely
Arrnin
Ferenc
Pongrác

Jób. 8, 1-22.
Jób. 9, 1-24.
Jób. 11, 1-20.
Jób. 12, 1-6.
Jób. 19, 1-11.
Jób. 31, 24-32.
Jób. 35, 1-16.

Napok I Protestáns I Napi ig é knaptár

1. Kedd I Munka ünn.' II. Tim. 2, 1-5. 1. Kor. 15, 20-28.
2. Szerda Zsigmond I. Pét. 1, 22-25. I. Kor. 15, 29-34.
3. Csütörtök , Irma ' 1. Tim. 1, 12-17. 1. Kor. 15, 35-49.
4. Péntek Flórián I I. Pét. 1, 3-9. 1. Kor. 15, 50-53.
5. Szombat Gotthárd Jónás 2, 1-11. 1. Kor. 15, 54-58.

19. hét: Misericordias Domini - Zsolt. 89, 2.

Jer. 23. 1-8. Jób. 1, 1-12.
Ezs. 5, 21. 1. Kor. 13, 2.
Mt. 14, 22~33. Jób. 2, 1-10.
Mt. 18, 10-14. Jób. 2, 111-3,6,20-26.
1. Pét. 5, 1-4. Jób. 4, 1-21.

Zsid. 13, 12--,21.Jób. 5, 8-27.
Ap. Csel. 20,28-32 Jób. 7, 1-21.

20. hét: Jubilate -' Zsolt. 6:.,:6:..:,,-.::;;1.; 1
Szervác
Bonifác
Zsófia
Mózes
Bánk
Erik
Buda1-------.::..--.

21. hét:

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

Ézs. 40, 26-31. '
Ef. 4, 17-24.
Ef. 4, 25-32.
Ézs. 65, 17-19.
Ap. csel, 17, 22'-.'l3

II. Kor. 5, 16-2l.
Rm. 1, 17-25.

Cantate - Zsolt. 98, 1.

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

Bernát
Konstantin
Júlia
Dezső
Gergely
Orbán
FülöpI------!..--

27. Vasárnap
28. Hétfő,
29. Kedd
30. Szerda
31. Csütörtök

Ézs. 42, 10-16.
Ef. 5, 8-14.
Ap. csel. 16, 25-34.

Kol. 3, 16-24.
Mt. 21, 12-17.
II. Tim. 2, 8-13.
1. Sám. 16, 14-23.

Jób. 38, 1-21.
'Jób. 38, 22-41.
Jób. 39. 19-40.
Jób. 40, 15"':"'24.
Jób 42, 1-17.
Zsolt. 73, 1-12.
Zsolt. 73" 13--,28.

22. hét: Rogate - Jn. 12, 32.-_·_------1
Hella
Emil
Keve
Janka

Mennyb.ünn.1-------

1. Kir. 3, 5-15.
Mk. 1, 35-39.
Kol. 4, 2-6.
1. Tim. 2, 1-8.
Mk. 16, 14-20.

Zsolt. 27, 1-14.
Zsolt. 25, 1-22.
Zsolt. 91, 1-16.
Zsolt. 96, 1-13.
Zsolt. 97, 1-12.

Szenuháromság Istene! Magasságoam es szenteégben lakowi, de az a'lázatossal
is. A titkok a tiéd, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a maérík. Taníts meg
míruket arra, hogy titkatdat aJázMos lélekkel, a kinyilatkoztatott 19H pedig
hivő szívvel fogadjuk. Amen.
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Napok I Protestáns I Na,pi igé-k. naptár
,

I I Ef.L. Péntek Tünde xoi. 3, 1-4, 1, 1-8.
2. Szombat Anna Lk. 18, 1-8/a. Ef. 1, 9-14.

23. hét: Exaudi - Zsolt. 27, 7.

3. Vasárnap Ildikó V. Móz. 34, 1-8. Ef. 1, 15-23.
4. Hétfő Kadocsa Jer. 29, 11-14/a. Ef. 2, 1-10.
5. Kedd Angela Lk. 12, 8-12. Ef. 2, 11-18.
6. Szerda Norbert 1. Kor. 2, 12-16. Ef. 2, 19-22.
7. Csütörtök Róbert Lk. 24, 50...,...53. Ef. 3, 1-7.
8. Péntek Medárd Zsid. 11, 32-40. Ef. 3, 8-13.
9. Szornbat Félix Ézs. 41, 17-20. Ef. 3, 14-2!.

24. hét: Pünkösd - Zak. 4, 6.

10. pünk. vas. Margit Ez. 36, 22-27. Ef. 4, 1-6.
11. Pünk, h. Barnabás Ézs. 44, 1-8. Ef. 4, 7-16.
12. Kedd Virág IV. Móz. n, 16-17. Ef. 4, 17-24.
13. Szerda Tóbiás Ap, csel. 3, 1-10. Ef. 4, 25-,32.
14. Csütörtök Vazul Ap. csel. 4, 6-2!. Ef. 5, 1-8.
15. Péntek Jolán Ap. csel. 4, 23-3l. Ef. 5, 9-14.
16. Szornbat Jusztm Ap, csel. 8, 14-25. Ef. 5, 15-2!.

25. hét: Szentháromság ünnepe. - Ézs. 6, 3.

17. Vasárnap Laura Ézs. 6, 1-8. Ef. 5, 22-33.
18. Hétfő Arnold V. Móz. 6, 4-13. Ef. 6, 1-9.
19. Kedd Gyárfás Kol. 2, 1-9. Ef. 6, 10-17.
20. Szerda Rafael II. Kor. 13, 11-13. Ef. 6, 18-24.
21. Csütörtök Alajos 1. Tim. 3, 14-16. 1. Kor. 12, 1-3.
22. Péntek Paulina IV. MÓz.6, 22-27. 1.Kor. 12, 4-1!.
23. Szombat Zoltán Ez. 1,4-<6; 22>---00. I.Keor. 12, 12-26.

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

24. Vasárnap Iván Lk. 1, 57----68. 1.Kor. 12, 27-3!.
25. Hétfő Vilmos 1. Tim. 6, 11-16. 1.Kor. 13, 1-7.
26. Kedd János, Pál Fil. 1, 12--'21. 1.Kor. 13, 8-13.
27. Szerda László Fil. 2, 19-30. 1.Kor. 14, 1-5.
28. Csütörtök Levente Ap. csel. 19, 1-7. 1.Kor. 14, 6-12.
29. Péntek Péter, Pál Lk. 12, 49-53. 1.Keor. 14, 13-19.
30. Szombat Pál Fil. 3, 4-11. 1.Kor. 14, 20-25.

Szentlé1ek Ürdsters! Épí<ts be -rnírsket Iste,n szerit gyüje'kezetébe. Vezérelj el
míruket mírrden igazságra. SeI1kenlts rníníket, hogy teremí e életünk a szeretet,
öröm, békesség, béíketürés, szívesség, jóság, hűség, szelddség és rnérté kle-
tesség gyümölcseit Amen.
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I Protestáns I ,
Napok naptár Napi igék

27. hét: Szentháromság utáni 2. - Mt. ll, 28.
1. Vasárnap Tibold Lk. 14, 16-24. 1.Kor. 14, 26-40.
2. Hétfő Ottokár Ap. csel. 6, 1-7. Zsolt. 44, 1-9.
3. Kedd Kernél Pred. 4,17-5,1-il. Zsolt. 44, 10-20.
4. Szerda Ulrik Mt. 11, 25-30. Zsolt. 44, 21-27.
5. Csütörtök Emese Lk. 14, 12-15. Bírák. 2, 10-23.
6. Péntek Ézsaiás 1.Kor. 1, .20-25. Birák. 4,4-9; 12-Wi.

7. Szombat Cirill Jak. 2, 1-9. Birák. 5, 1-13; 2~-C3a..

28. hét: Szentháromság utáni 3. - Lk. 19, 10.
8. Vasárnap Teréz Lk. 15, 1-10. Bírák. 6, 1-24.
9. Hétfő Veronika Mk. 2, 1_12. Bírák. 6, 25--40.

10. Kedd Amália Lk. 7, 36-50. Bírák. 7, 1-22.
11. Szerda Lili Mk. 2, 13-17. Bírák. 8, 22-28.
12. Csütörtök Izabella Rm. 4, 1-8. Ruth. 1, 1-22.
13. Péntek Jenő Rm. 5, 1-5.' Ruth. 2, 1-23.
14. Szornbat Eöi-s Ézs. '43, 22-28. Zsolt. 78, 1-7.

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

15. Vasárnap Henrik Lk. 6, 36--42. LSám. 1, 1-20.
16. Hétfő Zalán Kol. 3, 12~15. I.Sám. 2, 1-11.
17. Kedd Elek II. Kor. 2, 5-11. 1.Sám. 3, 1-21.
18. Szerda Frigyes Mt. 5, 4i3, 48. 1.Sám. 4, 1~18.
19. Csütörtök Emilia Mt. 18, 15-20. 1.Sám. 8, 1-22.
20. Péntek Illés Rm. 15, 1-7. 1.Sám. 9, 1-14.
21. Szombat Dániel Jel. 22, 1-5. 1. 'Sám. 9,l!i- 10, 1-

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

2~. Vasárnap Mária Magd. Lk. 5, 1-11. 1.Sám.10, 17-27.
:.!3.Hétfő Lenke Lk. 9, 57/b--62. 1.Sám. 15, 1-31.
24. Kedd Krisztina Fil. 3, 12-16. 1.Sárn. 16, 1-13.
25. Szerda Jakab Lk. 9, 51-57/a. 1.Sám.16, 14-23 ..
26. Csütörtök Anna II. Tim. 4, 1-5. 1.Sám. 18, 1~16.
27. Péntek Olga Lk. 9, 18-4ö. 1.Sám. 24, 1-23.
28. Szombat Ince Lk. 14, 25-35. Zsolt. 57, 1-12. ,

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

29. Vasárnap

I Márta I
Mt. 5, 20-26. 1.Sám. 31, 1-13. "

30. Hétfő Judit Tit. 3, 3-7. II. Sám. 1, 17-27.
31. Kedd Oszkár 1. Pét. 3, 18-22. II.Sám. 2, 1-11. ,
Atyánk a Jé>cus Krisztus által! Magase.tallUrrlJk Téged a bürsbocsánat drága
ajándékáért, azért, !hogy bocsánatot rsyerínetüruk és bocsánatot rryújuhacunk, j
Bocsánatod által ísteruttúságot riyertürnk, megboceátáeumk gyümöícsekérrt test-
vmi SZÍveket ajá1'lldékJozol riekürnk. Töltsd be szívünücet a megbocsátás lel~
kévcí. Amen. '.
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~AUGUSZTUS
Napok I Protestáns . I Napi igé knaptár

1. Szerda Péter Mk. 10, 13~16. II. Sám. 5, 1-12.
2. Csütörtök Lehel Mk. 16, 14-18. II. Sám. 7,· 1-19.
3. Péntek Csilla Mt. 3, 13-17. II. Sám. 11, 1-27.
4. Szombat Domonkos Jel. 3, 1-6. II. Sám. 12, 1-14.

32. hét: Szentháromság utáni 7. - iRm. 6, 19.

5. Vasárnap Vajk Mk. 8, 1-9. Zsolt. 51, 1-19.
6. Hétfő Berta Mk. 8, 13-21. II.Sám. 15, 1-16.
7. Kedd Ibolya Jak. 3, 1-10. II.Sám. 18, 1-22.
8. Szerda László I. Kor. 6. 19-20. II. Sám. 24, 1-25.
9. Csütörtök Emőd Mk. 9, 45-50. Zsolt. 18, 1-7.

10. Péntek Lőrinc Rm. 12, 1-2. Zsolt. 18, 8-20.
11. Szombat Tibor 1. Kor. 9, 24-27. Zsolt. 18, 21-27.

33. hét: Szentháromság utáni 8. - ,Ef. 5, 9.
12. Vasárnal:» Klára Mt. 7, 15-21. Zsolt. 18, 28--;36.
13. Hétfő Ipoly Mt. 5, 13-16. Zsolt. 18, 37-51.
14. Kedd Özséb Mt. 12, 33-37. 1. Jn. 1, 1--4.
15. Szerda Mária Jak. 2, 14-17. 1. Jn. 1, 5-10.
16. Csütörtök Abrahám Kol. 1, 3-11. 1. Jn. 2, 1-6.
17. Péntek Anasztáz Fil. 1, 6~11. 1. Jn. 2, 7-11.
18. Szombat Ilona Mt. 21, 18-22. L Jn. 2, 12-17.

34. hét: Szentháromság utáni 9. - Ef. 5, 17.
19. Vasárnap Sámuel Lk. 16, 1-9. L Jn. 2, 18-29.
20. Hétfő AJkotm. ünn. Préd. 9, 13-16. L Jn. 3, 1-10.
21. Kedd Sámuel Lk. 16, 10-13. L Jn. 3, 11-18.
22. Sserda Menyhért Jak. 3, ·13-18. 1. Jn. 3, 19-24.
23. Csütörtök Farkas 1. Tim. 4, 12-16. L Jn. 4, 1-6.
24. Péntek Bertalan Mt. 10, 16-23. 1. Jn. 4, 7-16/a.
25. Szombat Lajos Lk.' 12, 54---'59. J. Jn. 4, 16-21.

35. hét: Szentháromság utáni 10. - Péld. 14:,32.

26. Vasárnap Rózsa I Lk. 19, 41--48. L Jn. 5, 1--4.
27. Hétfő Szilárd 1. Tim. 2, 1-7. 1. Jn. 5, 5-12.
28. Kedd Agoston Neh. 4, 1-15. 1. Jn. 5, 13-21.
29. Szerda Lilla L Pét. 2, 13-17. II. Jn. 1-13.
30. Csütörtök I Róza Rm. 13, 1-7. Ill. Jn. 1-15.
31. Péntek Erika Jer" 18, 1-6. L Kir. 2,10-12.

Mennyei. Atyánik! Máníávaj együtt magasztal a lel!kün'k, mert betöltöd az éhezöt
javaikkal. Testünk tárplálJására iö1di kenyeret, lellkrünk üdvösségére me:nmyei
kenyeret ajándékozol, nekünk, Kéirtinn!:, rendejd ki s'ZJámucrJik.raa rmndennapí
kenyerünket és teríts aszta1<tnékünk a Te országodoara Amen,

13



.SZEPTEMBER l'

~
- :w •

Napok I Protestáns I Napi ig é knaptár
1. Szombat I Egyed I Rm. 9, 1-5. 1. Kir. 5, 9-32.

36. hét: Szentháromság utáni 11. - I. Pét. 5, 5.
2. Vasárnap Rebeka Lk. 18, 9-)4. . 1. Kir . 6, 1-13.
3. Hétfő Hilda Mk. o 33-37. 1. Kir. 8, 22-30.v,
4. Kedd Rozália 1. Sám. 17,40-51. Zsolt. 76, 1-13.
5. Szerda Viktor Lk. 7, 1-10. 1. Kir. 10, 1-29.
6. Csütörtök Zakariás Ap..csel. 12, 18-25. 1.Kir. 11, 1-13.
7. Péntek Regina II.Sám. 16, 5-14. 1.Kir. 12, 1-24.
8. Szombat Mária Ézs. 57, 15-21. . 1.Kir. 12, 25-33 .

37. hét: Szentháromság utání 12. - Mt. 12, 20.
9. Vasárnap Ádám Mk. 7, 31-37. 1.Kir. 13, 1-10.

10. Hétfő Erik Mk. 1, 21-28. 1. Kir. Hi, 29- 1'7,6.
11. Kedd Teodóra Ézs. 38, 9-20. 1.Kir. 17, 7-24.
12. Szerda Szabolcs Jak. 5, 13-18. '<, 1.Kir. 18, 1-2.
13. Csütörtök Ludovika Mt. 9, 35-38. Zsolt. 115.
14. Péntek Szerénke Mk. 5, 22--43. 1.Kir. 19, 1-18.
15. Szornbat Enikő Lk. 4, 38-44. 1. Kir. 21, 1-29.

38. hét: Szentbáromság utáni 13. -. Mt. 25, 40.
16. Vasárnap Edit Lk. 10. 23-37. II. Kir. 2, 1-14.
17. Hétfő Hajnalka Jak. 2, 1-13. II. Kir. 5, 1-19/a.
18. Kedd Titusz Mt. 10, 40--42. II. Kir. 6, 8-23.
19. Szerda Vilma Zak. 7, 8-14. II. Kir. 17, 1-23.
20. Csütörtök Csendika II. Móz. 22,20-26. II. Kir. 18, 1-12.
21. Péntek Máté Zsid. 2, 11-18. II. Kir. 18, 13--37.
22. Szornbat Móríc Jer .. 22, 13-19. II. Kir. 19, 1-19.

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

23. Vasárnap Tekla Lk. 17, 11-19. II. Kir. 19,20-37.
24. Hétfő . Gellért Mk. 1, 40--45. II. Kir. 20, 1-21.
25. Kedd Kleofás 1.Tim. 1, 12-17. WI.Kir. 22,1--'lJ,3.

26. Szerda Jusztina II. Kor. 9, 10-15. II. Kir. 23, 4-25.
27. Csütörtök Labore 1.Tihess. 1, 2-10. U. iKir 2~. 36- 211, :7.

28. Péntek Vencel Fil. 1, 12-18. II. Kir. 25, 1-30.
29. Szombat Míhály Mt. 18, 1-11. Zsolt. 103.

40. hét: Szentháromság utáni 15. -. I. Pét. 5, 7.

30. Vasárnap I Jeromos I Lk. 12, 15-21. Zsolt. 126.- •
Szeritséges Isten! IMagasz1Jalnmik Téged, hogy belrep:ilJJanrtlhatunk törvényed tük-
rébe. BelJőle taIliUlJj-uk megiSmeI'lIlii. szentséges orcádat és Ibű:IlJös 1ényiinlket.
'I'arnts mmke.t szem orcád elJőtt féleliemrme1 ilebooulin!i-, büneillktő~ pedig 'iszo-
nyodva eneneíeüjní. Amen.
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OKTÖBER
Napok I Protestáns I Napi igék

,
nantár ,

1. Hétfő Bogárka I Péld, 30, 4-9. Náhum. 1, 1-8.
2. Kedd Petra 1. Tim. 6, 6-12. Náhum. 2, 1-14. '
3. Szerda' Helga 1. Kor. 7, 20-24. Abdiás. 1-17.
4. Csütörtök Ferenc 1. Thess.2, 9-n-. Ezsdr. 1, 1-7.
5. Péntek I Aurél II. Thess. 3, 6-12. Ezsdr. 3, 1-13.
6. Szombat Brunó Lk. 6, 20-26. Nehémiás. 1,1-11 .

41. hét: ,SzenthároInság utáni 16. - II. Tim. 1, 10.
7. Vasárnap - Amália Lk. 7, 11-16. Nehémiás 2,1-20.
8. Hétfő Etelka Jer. sir. 3,' 22-33. Nehémiás 8,1-12.
9. Kedd Dénes Zsid. 12, 4-11. Gal. 1, 1-5.

10. Szerda Gedeon Jak. 5, 7-IL Gal. 1, 6~10.
IL Csütörtök Fenyőke Mk. 6, 14-29. Gal. 1, 11-24.
12. Péntek Miksa Zsid. 10, 35-39. Gal. 2, 1-10.
13. Szombat Kálmán Lk. 21, 10-19. Gal. 2, ll-2L ,

42. hét: Szentháromság utáni 17. - Mik. 6, 8. '.

14. Vasárnap Helén Lk. 14, 1-11. Gal. 3, 1-5.
15. Hétfő Teréz Rm. 13, 8-10. Gal. 3, 6-14.
16. Kedd Gál Mt. 15, 1-9. Gal. 3, 1'5-18.
17. Szerda Hedvig Mt. 17, 24-27. Gal. 3, 19-22.
18. Csütörtök Lukács 1.Kor, 9, 19-23. Gal. 3, 23-29. ,
19. Péntek Luciusz Zsid. 4, 9-13. Gal. 4, 1-7.
20. Szombat Irén Ámos. 5, 11-15. Gal. 4, 8-20.

43. hét: Szentháromság utáni 18. -'1. Jn. 4, zi. ,
1

21. Vasárnap Orsolya Mt. 22, 34-46. Gal. 4, 21-31. ;
22. Hétfő Előd 1.Thess. 4, 9-12. Gal. 5, 1-12. t
23. Kedd ' Gyóngyi 1.Móz. 3, 2/b-15. Gal, 5, 13-24.
24. Szerda Salamon Ef. 5, 21-33. Gal. 5, 25-6, 10.
25. Csütörtök Blanka V. MóZ".30,11-14. Gal. 6, 11-18.
26. Péntek Dömötör II. Kor. 8, 1-9. Jel. 1, 1-3.
27. Szombat Szabima Ap. csel. 5, 1-1L J€l. 1, 4-8.

44. hét: Szentháromság utáni 19. - Jer. 17, 14.

28. Vasárnap Simon Mt. 9, 1-8. Jel. 1, 9-IL
29. Hétfő Jenő Mk. 8, 22-26. Jel. 1, 12-16.
30. Kedd Farkas Kol. 3, 5-11. Jel. 1, 17-20.
31.,Szerda Reform. ünn. Kol. 3, 12-17. Jel. 2, 1-7.
Jézus KrisztJus UnlIl'lIk! ÁlUQtt légy azért, hogy a megrepedt nádat nem töröd
el és a pislJogó gyel'ltyaJbelet nem oltod ki. E~a,ngéiliumod tüzével új élet
1á~g1játgYlÚjtod benmünüc, evamgéldumod Ihaó;a~má'ITalmegmented Ja veszendőt.
Ne emgedd, hogy véíca alá Irej1Sük oa Tőled Ilro..potttüzet, Ajandékozz 'meg oa
bízonyságtétej Lell~ével. Amen, -
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Napok Protestáns Napi igéknaptár

1. Csütörtök Marianna Lk. 19, 1-10. Jel. 2, 8-ll.
2. Péntek Achiles Zsid. 10, li-18. Jel, 2, 12-17.
3. Szombat Győző Judás. 20-25. Jel. 2, 18-29.

\

45. hét: Szentháromság utáni 20. - Jel. 3, 5.

Jel. 3, 1-6.
Jel. 3, 7..,-13.
Jel. 3, 14-22.
Jel. 4, 1-11.
Jel. 5, 1-14.
Jel. 6, 1-17.
Jel. 7, 1-17.

II. Móz. 24, 9-11.
Mk. 6, 32-44.
II. Móz. 16, 2-7/a.
Ap. csel, 20,7-12.
I.lCor. 10, 14-22.
1. Pét. 2, 5-10.
Zsid. 7, 23-28.

Károly
Imre
Lénart
Okt. Forr. ü.
Gottfried
Tivadar
Luther sz. n.

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

10. Szombat

46. hét: Szentháromság utáni 21. - Mt. 24, 13.

Mt. 24, 15-28.
Mt. 24, 1-8.
Mt. 24, 9-24.
Mt. 24, 29-35 ..
Mt. 24, 36-42.
II. Thess. 2,1-12.
Mt. 24, 43-51.

Jel. 8, 1-13.
Jel. 9, 1-21.
Jel. 10, 1-10.
Jel. 11, 1-19.
Jel. 12, 1-18.
Jel. 13, 1-18.
Jel. 14, 1-13.

Márton
Jónás
Szaniszló
Klementina
Lipót
Ottmár
Jenő

11. Vasárnap
12. Hétfő
13. lCedd
14. Szerda
IS. Csütörtök
16. Péntek
17. Szombat

47. hét: Az egyházi esztendő utolsóelőtti vasáru. - II. Kor. 5, 10.

18. Vasárnap Ödön Mt. 25. 31-46. Jel. 14, 14-20.
19. Hétfő Erzsébet Dán. 5, 1-30. Jel. 15, 1-8.
20. lCedd Jolán Zsid. 10, ,26-31. Jel. 16, 1-21.
21. Szerda Olivér Lk. 13, 1-9. Jel. 17, 1-18.
22. Csütörtök' Cecilia Lk. 21, 11-19. Jel. 18, 1-20.
23. Péntek Kelemen Ez. 14, 12-23. Jel. 18, 21-24.
24. Szombat Emma 1. Pét. 4, 1-7. Jel. 19, 1-10.'

48. hét: Az egyházi esztendő utolsó vasárnap ja - Lk. 12, 35.
I 25. Vasárnap Katalin' Mt. 25, 1-13. Jel. 19, 11-21.

26. Hétfő Csongor , 1.Thess. 5, 1-.ü. Jel. 20, 1-15.
27. lCedd Tünde Zsid. 12, 12-17. Jel. 21, 1-8.
28. Szerda Stefánia Mk. 13, 33-37. Jel. 21, 9-27.
29. Csütörtök Noé Mt. 25, 14-30. Jel. 22, 1-5.
30. Péntek András Zsid. 10, 32-39. Jel. 22, 6-15.----
Élet Fejedel!me! K!özü1ünik semkí sem él önrnagánaíc és senki sem ihM önma-
gá~. Ha éllünik, iNelked éliiIDk, 'ha meg1ha:1U1Illk,iNeked hallUll1!k meg. Azért
akár, éljünJk, akár IhalJjlL1ll1lk,la Tiéid vagyuJnlk• .Amen.
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptár
.1. Szornbat I Elza I Zsid . 12, 22-29. Jel. 22, 16-21.

49. hét: Advent 1. - Zak. 9, 9.

2. Vasárnap Aranka Lk. 1, 67-79. .Ézs. 40, 1-11.
3. Hétfő Olívia 1. Kor. 1, 15-22. Ezs. 40, 12-26.
4. Kedd Borbála Mik. 2, 1-2; 9. Ézs. 40, 27-31.
5. Szerda Vilma 1.Móz. 49, 8-10. Ézs. 41, 8-14.
6. Csütörtök Miklós IV. Móz. 24, 15-18. Ézs. 42, 1-9.
7. Péntek Ambrus Zsid. 10, 19-25, Ézs. 43, 1-7.
8. Szombat Mária Sof. 3, 14-17. Ezs. 43, 8-13.

50. hét: Ádvent 2. -. Lk. 21, 28.

9. Vasárnap Emőke Lk. 21, 25-33. Ézs. 43, 22-25.
10. Hétfő Judit Lk. 12, 35---40. Ezs. 49, 1-6.
11: Kedd Arpád II. Thess. 3, 1-5. Ézs. 49, 7-13.
12. Szerda Gabriella Zak. 2, 14-17. Ézs. 49, 14-18.
13. ~sütörtök Luca Mk. 13, 5-13. Ezs, 50, 4-9.
14. éritek Szilárdka Lk. 17, 20-25. Ézs. 51, 9-16.
15. Szombat Johanna Ézs. 35, 1-7. Ézs. 52, 7-12.

51. hét: Advent 3. - f;zs. 40, 3; 10.

16. Vasárnap Etel I Jer. 1,4-10;7-19 Ezs. 52, 13-53,3.
17. Hétfő Lázár Lk. 1, 5-25. Ézs. 53, 4-6.
18. K,edd Estike Lk. 1, 57-70. Ezs. 53, 7-12.
19. Szerda Viola Lk. 3, 10-20. Ezs, 54, 7-10.
20. Csütörtök Csaba Jn. 1,6-9; 15-16. Ézs. 60. 1-11.
21. Péntek Tamá:s Jn. 1, 29-34. Ézs. 62, 6-12.
22. Szombat Zénó Lk. 7, 29-35. Ézs. 64, 1-11.

52. hét: Advent 4. - Fil. 4, 4-5.

23. Vasárnap Viktória Jn. 1, 19-28. Mt, 1, 1-17.
24. Hétfő Adám, Éva Rm. 5, 12-21. Mt. 1, 18-25.
25. Kedd Karácsony I. Jn. 1, 1-14. Mt. 2, 1-12.
26. Szerda Karácsony II. Zsolt. 119, 23-,31. Mt. 2, 13-23.
27. Csütörtök János Jn. 21, 19-24. Mt. 3, 1-12.
28. Péntek Kamilla Jer. 3I. 15-17. Mt. 3, 13-17.
29. Szombat Dávid Jn. 12, 35---43. Mt. 4, 1-11.

53. hét: Az év utolsó vasárnapja.

30. Vasárnap I Anikó I Lk 2, 33---40. Zsolt. 33, 1-22.
31. Hétfő Szilveszter Lk. 12, 35---40. Zsolt. 62, 1-13.

KiegyelJem Istene! E'szte-ndöU-<:<végén, elénJk állliítod az új Ioezdetet j elentő bö'l-
09Őt. Alhol emberi ú turik eltfogyo1t, Te új útat nyitsz számunkra. Ugy áldott
kifogyhatatllan szeretetedért. Amen, -
2 Evangélikus Naptár 17



LEVÉL A SZOLCjALATROL
A Korinthusban élő keresztyén gyülekezetnek Pál apostol valószínűleg

három levelet írt. Az első és a harmadik Bibliánkban található, a középső-
elveszett. Vegyük elő és olvassuk el együtt mo:,st a Bibliánkban található
II. Korinthusi levelet. Az apostol sok gyötrodés közben írta szeretett
gyülekezetének. Tele van személyes vonatkozások kal, védekezéssel és.
magyarázkodással, hiszen a gyüLekezetből" többen megvádolták, meg-
gyanúsították, apostol-voltát kétségbe vonták. Az író· szívén egyszer a
szomorúság és a bánat, máskor az öröm és a megvígasztalódás hullámai
csapnak át, aszerint, hogya gyülekezet egy részének iránta tanúsított
hűtlenségére, vagy Istennek kegyelmes munkájára gondol. Ez a levél Pál'.
apostolnak egyik legszemélyesebb hangú levele. Nagyon drága számunkra
éppen ezért, mert értékes bepillantást enged az apostol küzdelmes életébe,
nehézségeibe és a nehézségek felett a hit által aratott győzelmébe.

Mi most mégis egy másik szempontból olvassuk ezt a levelet. Úgy
vesszük, hogy a II. Kor. levél - lev é las zol g á lat ról. Azokat a
1·észeit kísérjük hát figyelemmel és emeljük ki, amelyek a Krisztus szol-
gálatában álló embert és egyházat állítják elénk. Mert Krisztus szolgá-
latában állunk mi is. Szükségünk van Isten igéjének világosságára és
erejére, hogy szolgálatunkban megerősödjünk és azt egyre jobban, egyre:
hűségesebben tudjuk végezni.

SZOLGÁLATBAN VAGYUNK
Az apostol nemcsak a levél első sorában írja, hogy ő Jézus Krisztus

apostola, hanem az' egész levél is arról tanúskodik, hogy ezt az embert
valami hatalmas erő egész életére szólóan megragadta és Jézus Krisztus
szolgálatába állította. Ez az ellenállhatatlan erő pedig "Krisztus szeretete"
volt. (5, 14) Ennek a ezeretetnek a melegségét és hatalmát tapasztalta meg
Saul, amikor mint Krisztus ellensége és az eg,yház üldözője haladt
Damaszkusz felé sötét tervekkel. Akkor találkozott az élő Krisztussal.
Ez a találkozás a halálát is okozhatta volna. Itélet is mennydöröghetett
volna Jézus szavából, amikor megszólította. De Jézus kegyelmes volt hozzá.
Szava a szeretet, az irgalom, a megbocsátás szava volt. Ez a ezeretet akkor
Saul szívét rabul ejtette. Ez a szeretet egészen megfordította élete irányát.
Ű maga is új teremtménnyé lett, akinek az életében a régiek elmúltak,
ime újjá lett minden. (5, 17) De Pál nem sokáig sütkérezett a kegyelem
fényében. Hama,rosan rá kellett jönnie, hogy az átélt kegyelmet és szere-
tetet nem élvezni kell, hanem továbbadni. Krisztus szeretete nemcsak:
megragadta a szívét, hanem egyúttal elindította az emberek tele. Testi
és lelki inségben élő emberek, zsidók és pogányok. [eié; akik ugyancsak:
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rászorultak Krisztus szeretetére és akikhez ez a szeretet rajta, az ő odaadó
szolgáíatán keresztül akart eljutni.

Amikor az apostol leírja: "szolgálatban vagyunk" (4, 1), akkor min-
denekelőtt a maga meggyújtott gyertya-életére gondol, amely K,risztus
szolgálatában ég szüntelenül az emberekért. Gondol arra, hogy ő többé
nem rendelkezik önmaga felett. Nem ő szabja meg a munkáját és a pihe-
nését. Nem ő választja meg az utat, amelyen járnia kell, és nem ő irá-
nyítja az életét úgy, hogy az kényelmesen haladó hajÓ módján mindig
csendes vizeken menjen és kikerüljön minden zátonyt és minden vihart.
Élete felett Jézus Krisztus, az o- rendelkezik teljes hatalommal. O tette
vállára a szolgálat keresztjét s ezt a keresztet az út végéig hordoznia kell,
még akkor is, ha olykor mélyen meg kell hajolnia alatta. Az apostol tudja,
hogy egész életében az emberekért és az embereknek kell élnie, nekik
kell odaadnia magát, mert Krisztust csak az emberekben és az emberek
között lehet szolgálni. Ebben a szolgálatban ég Pál apostol s' amikor erről
h·, soha rnem panaszkodik a nehézségek miatt, hanem mindig örömmel
és békességes szívvel beszél erről, mint aki életének értelmét éppen a
szolgálatban találta meg.

Amikor Pál leírja: "szolgálatban vagyunk", akkor persze nemcsak
magára gondol. Azért használ többes számot, mert gondol munkatársaira,
a korinthusi keresztyénekre, de ezeken túl minden keresztyénre, az egész
egyházra is. Mert úgy van az m~nden keresztyénnel, amint vele történt.
Akit megragadott a Krisztus szeretete, aki bűnbocsánatot kapott Istentől
és átélte, mi a kegyelem, az az ember többé nem élhet önmagának,> hanem
az Krisztus szolgálatában fog égni az emberekért. Így kerül az ige fényébe
a mi életünk is. Legyünk lelkészek, vagy presbiterek, templom közelében
élő boldog egyháztagok, vagy távoli' szórványban kallódó lelkek, mind-
nyájunknak így kell látnunk az életünket. Ha hiszünk a Megváltó Krtsz-
tusban, ha élünk az 'igével és az úrvacsorával, ha engedjük, hogy Urunk
nekünk szolsáljon, akkor mi is szolgálatra vagyunk elkötelezve. Nem
élhetünk többé magunknak. Nem tarthat juk meg magunknak, amit Tőle
kapunk. Ot kell szolgálnunk az emberek között vidám és boldog szívvel.
Krisztus szolgálatában lenni azt; jelenti, hogy nem megtartani akarjuk
az életünket, hanem odaadni. És ez a legmélyebb és legigazabb boldogság.

SZOLGÁLATUNK TARTALMA

1. Leg y ü n kIs ten b é ke s ség éne k követ ei! (5, 14-21)

A levél alapvető mondanivalóját szolgálatunkra nézve ebben a mon-
datban lehet összefoglalni. Az apostol szemléletének alapvető tétele az,
hogy a szent Isten és a bűnös ember között "hadiállapot" áll fenn. Ennek
a hadiállapotnak az oka az ember bűne, Istentől való elpártolása, tör-
vényszegése, szeretetlenséqe. Bár ennek az állapotnak a megszüntetése
az ember alapvető érdeke volna, mégis az erősebbik fél, maga Isten kez-
deményezte a békekötést. A Názáreti Jézusban O maga lett áldozat a világ
bűnéért és Krisztus keresztjének vére által Ű maga szerzett békességet
közte és az ember kQzött. Ez a megbékélés úgy történik, hogy Isten igéjé-
ben megszólít ja az embert és bűnbocsánatot ad neki Krisztusért. Aki ezt
a bűnbocsánatot hittel elfogadja, az új teremtmény lesz, új viszonyba
kerül Istennel: békessége lesz Istennel. Az ilyen ember többé nem magá-
nak él, hanem Krisztusnak és az embereknek. Az ilyen ember Isten békes-
séqének , hordozója lesz ebben a világban. I

Emberekre van sziikséq ahhoz, hogya világ Istennel békességre jusson.
Emberekre, akik maguk bocsánatot nyertek Istentől s K'I"isztusban új
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életet kaptak. Embereknek kell ajkuk1'a venniök és megszólaltatniok
a "békéltetés igéjét" és embereknek kell fárado-oniok azon, hogy az Isten
békességes szándék.áról, bűntörlő szeretetéről szóló evangélium eljusson az
emberek fülébe. Ebben van az egyház és a keresztyén ember szolgála-
tának nagy elkötelezése. Ezt a munkát hűségesen kell végeznie minden
keresztyénnek minden időben. Ma sem némul hat el ajkunkon az örömhír:
Isten a békesség Istene, nagyon szereti az embert. Mindent megtett és
megtesz azért, hogya távollevő fiak hazatérjenek az atyai hajlékba.
Szeretete, bocsánata készen várja Krisztusért a legtávolabb levőket is.
Legyen szolgálatunk soha el nem halkuló és meg nem szürkülő témája:
Emberek, béküljetek meg az Istennel!

2. Se g í t s ü k egy más t ! (8., 9. fej.)

Nagyon tévedne, aki azt gondolná, hogy Pál apostolnak nincs másra
gondja, csak a szív békesséqére és hogy ő egyoldalúan csak az embernek
Istenhez való viszonyával törődik. Igaz, döntőnek tartja és mindenek-
felettvalónak, hogy a bűnös embe1' bocsánatot találjon Istennél Krisztus
által, de ugyanakkor teljesen nyitott a szíve az ember minden más insége
és szükséglete felé is. Levelében két fejezetet is arra szentel, hogy az

elszegényedett jeruzsálemi gyülekezetről és a jeruzsálemi keresztyén
testvérek megsegítéséről írjon. Tudja, hogy a hit csak akkor igazi, I"la
a szeretetben valósul és válik tevékennyé. Tudja, hogya láthatatlan
Istent nem lehet másképpen szeretni, csak a látható emberekben. És azt is
tudja, hogya korinthusi keresztyének leginkább úgy mutathatják meg
"új teremtmény" voltukat, ha teljes erejükkel és áldozatkészségükkel
sietnek bajban levő, inséget szenvedő embertársaik, testvéreik segítségére.
Pál apostolnál nincs törés a litu1'gia és a dia kónia között, az isierüiszteleti
szolgálat és az emberek felé végzett szolgálat között. Számára egyik
a másik nélkül teljességgel elképzelhetetlen. S miközben fáradságot nem
ismerő hűséggel utazott faluról falura és városról városra, nogy az embe-
reknek a békesség és a bűnbocsánat evangéliumát hirdesse, közben fárad-
hatatlanul szolgált annak érdekében is, hogy.a jeruzsálemi keresztyének
élelemhez, ruházat hoz, pénzhez jussanak és ne lássanak szükséget.

Korunkban Isten különösképpen is aláhúzza számunkra a Szentírásnak
azokat az igéit, amelyek az emberek szükségleteiről, az emberek jólété-
nek munkálásáról és a szeretetezolqálat, a diakónia hűséges végzéséről
szólnak. Keresztyénségünk hitele függ ma attól, hogy életünkben mennyi
a cselekvő szeretet, az emberi életért való felelősség, az embertárs mai
terheinek segítő hordozása és az a készség, hogy minden erőnkkel és
hitünkkel fáradozzunk az emberiség mai kérdéseinek mielőbbi jó meg-
oldá~án. Legyen mai szolgálatunk tartalma és vezérgondolata is ez a két
mondat és legyen életünkben a kettő mindig egyensúlyban: Legyünk Isten
békességének követei és segítsük egymást szívünk teljes szeretetével
és odaadásával!

A SZOLGALAT MODJA
(2., 4., 5. fej.)

Hogyan végezzük szolgálatunkat? Erre a kérdésre a levél kettős választ
ad. Szóval és élettel. Hirdetjük az evangéliumpt és éljük a keresztyén-
séget. A szolgálat mindkét formája egyformán hangsúlyos és egyik sem
helyezhető előtérbe a másik rovására. Igaz, hogy Krisztus e1sőso1'ban az
evangélium hirdetésére küldte ki tanítványait, de vqjon elképzelhető-e
ez a szolgálat a tanítvány Istennek egészen odaszentelt élete _nélkül?
Az apostol mindenütt és minden lehetséges helyzetben beszélt Krisztusról

•
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és hirdette az eV9-ngéliumot, ugyanakkor gondosan ügyelt arra, hogy az
élete a Krisztus követőjéhez méltó élet legyen, és soha senkinek semmiben
ne okozzon botránkozást. Milyen (szép az a hasonlata amelyet életének
bizonyságtételéről mond (2, 14-17). "Krisztus jó illata vagyunk az Isten
számára" az emberek között. Volt idő, amikor az egyházban lebecsülték,
mellékesnek tartották azt, amit itt az apostol mondani akar. Megpróbál-
ták úgy beállítani a dolgot, hogya hit által való megigazulás mellett nem
kell hangsúlyozni a megszentelődést, 'az Istennek odaszánt életet, mert
ez a. reformátori elv meggyelLgítéséhez vezet. Ma egyre világosabban kell
megértenünk, hogy az egyházban hangzó szóbeli bizonyságtétel mellett
és annak szerves alkotórésze ként a keresztyén emberek megszentelődő
életének bizonyságtételére is szükség van. Az a jó illat, amely Krisztusban
élt életünkből árad, elsősorban Isten felé száll és Őt magasztalja. De ami
Krisztusból az életünkön keresztül kiárad, az nem marad hatás nélkül
az emberekre sem. Egyeseket' talán megkeményít, míg mások számára
"az élet illata" lesz, erősítés, biztatás és felüdülés. Mindenképpen sziik-
séqes tudnunk, hogy mi, keresztyének, igehirdetésünk mellett becsületes,
tiszta, Krisztus szeretetét, békességét és szelídségét árasztó életünkkel
tehetünk jó szolgálatot azokban az emberi közösség~kben, amelyekben
élünk és dolgozunk.

A SZOLGÁLAT HORDOZO!
(4. és 12. fej.)-,

Jó figyelnünk Pál apostolnak azokra a szavaira is, amelyekben önmagá-
ról ír, mint a szolgálat végzőjéről'. Feltűnő és jellemző az a mondata,
amelyben "cserépedénynek" nevezi magát. (4, 7) Törékeny test, beteges-
kedő szeroezet, fáradékonyság, talán valamilyen súlyos szervi hiba jel-
lemzi az apostolt. Minden más munkánál ezek olyan gátló tényezők lenné-
nek, amelyek alkalmatlanná tennék az embert a munka végzésére.
Különös, hogya keresztyén szolgálat esetében éppen fordítva van. Az
emberi alkalmatlanság jó arra, hogy Isten cselekedjék hatalmas módon
az emberen keresztül. Az' emberi erőtlenség lehetővé teszi Krieztus erejé-
nek megmutatkozását. A törékeny cserépedényben az evangélium drága,
ÖTök kincse ragyog. Az apostol megpróbálta ,!ismételt imádságban kérni
Istent, hogy vegye el tőle ezt a gátló tényezőt, a "tövist". De az imádságra
csak ez a válasz jött: "Elég neked' az én kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által jut el céljához." (12, '9) Végül is az apostol megérti, hogy
a külső ember erőtlensége, az ember cserépedény volta nem akadálya
a szolqálatnak: A döntő, hogy Krisztus ereje ejthesse foglyul az embert
és áradhasson rajta' keresztül.

Soha nem volt jó, amikor az egyházban valaki szolgálatának alapjául
a maga erejét, ékesszouuuit; önbizalmát, emberi alkalmasságát tette. Soha
nem vezetett jóra, amikor az egyház erős és hatalmas akart lenni és külső
hatalmával,világi súlyával, vagyonával, vagy tekintélyével akart ered-
ményt elérni. Az egyháztörténet sokszorosan igazolja, hogy az ilyen törek-
vések míndenkor erősen gátló tényezők voltak az egyház igazi szoiqála-
tára nézve. Meg kellene tanulnunk végre, hogy' Krisztus örök evangé-
liumát ma is törékeny cserépedények hordozzák és hogy az élő Krisztus
ereje ma is ott lesz nyilvánvalóvá, ahol az ember a maga erőtlenségét
és a szolgálatra való alkalmatlanságát alázatosan elismeri. Senkit ne
bénítson hát ;közöttünk gyengeségének látása. Alkalmas voltunk nem
magunktól, hanem Istentől van (3, 5), aki a gyengét megerősíti és ,a töré-
keny cserépedény-embert is felhaszn.álja - jótetszése szerint.
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A SZOLGÁLAT DICSÖSÉGE ÉS TERHE
(3., ll., 12. fej.)

Isten dicsősége ragyogott Mózes arcán, amikor annak idején a Sinai
hegyen találkozott a törvényadó Istennel. Mennyivel inkább ragyog Isten
dicsősége azok munkáján, akik az Újszövetség szolgálatában állnak. Az
apostol éles különbséget tesz a betű és a Lélek, a törvény és az evan-
gélium szolgá.lata között. Sokszor félreértett mondatával: a betű öl, a
Lélek pedig megelevenít, azt akarja mondani, hogy az embernek minden
erőfeszítése, hogy a törvény betöltése útján szerezzen üdvösséget, végül is
a halálba torkollik. Ahol azonban felragyog a kegyelem szövetsége, a
golgotai kereszt eseménye és ahol az ember ezt a szövetséget hittel elio-
gadja, ott elárad a kegyelem és érvényre jut az élet és az üdvösség.
A Szentlélek, Isten élő Lelke vezeti a keresztyén embert és az egyházat.
Ez óvja meg Krisztus követőit a megmerevedéstől, a régi mellett való
leblokkolástól, attól, hogy keresztyénségük halott "vallássá" legyen. "Ahol
az Úr Lelke, ott a szabadság" (13, 17), azaz a Lélek mutatja meg az egyház
népének a Jézus Krisztusban adott kinyilatkoztatást, a Lélek teszi külön-
böző korokbtm hangsúlyossá az Írás egyes igéit és a Lélek tesz minket
szabaddá, hogy engedelmeskedjünk Istennek mindig abban, amit' külö-
nösen is a szívünkre helyez.

Van kétségkívül sok terhe is a szolgálatnak, és Pál apostol levelében
nem is hallgatja el ezeket: De nem azért mondja el, hogy sajnálják érte,
vagy mert önmagát akarja előtérbe állíta ni, hanem cSupán azért, hogy
apostol voltát igazolja azokkal szemben, akik ezen a ponton támadják.
Levelében azért a szolgálat szépsége és dicsősége ragyog mindenekfelett. -
Minden helyzetben hűségesen elvégezni a szolgálatot - ez volt az apostol
életének nagy vágya. Így akart ő kedves lenni mindenkor Ura előtt.
Legyen ez a vágy a mi mai keresztyén életünk mozgató rugója is.

Tarjáni Gyula

Krisztus szolgál nékünk
A Jeruzsálem felé vezető országúton, a zarándokok tarka sokaságában

szinte elvész Jézus és a tanítványok kicsiny csoportja. A tanítványok
arcán furcsa zavar és csalódottság tükröződik. Már három éve együtt
járnak a Mesterrel. Ámuló szemekkel látták csodáit és szomjas lélekkel
itták szavait Isten országa eljövendő dicsőségéről. Szívük minden pilla-
natban várta az igéretek beteljesedését, álmaik megvalósulását. A jeru-
zsálemi zarándokút elején szokatlan izgalmat vettek észre Mesterük
beszédén és viselkedésén. Talán most - gondolták - talán éppen ezen
a húsvéton teljesednek be az ígéretek, amikor Mesterük, mint dicsőséges
Messiás vonul be Jeruzsálembe, összezúzza a római rabigát, átveszi a
Hatalmat és akkor minden megváltozik. Megvetettség helyett fényes
dicsőség, szegénység helyett pompa és gazdagság veszi körül majd őket,
s mindenki nekik hódol és körülöttük szolgál. Abrándozásukból azonban
Jézus kijózanító, komor szavai ébresztik fel őket: "Felmegyünk Jeruzsá-
lembe és az Ember Fiát a papi fejedelmek és írástudók kezébe adják és
halálra ítélik és kiszolgáltatják őt a pogányoknak, hogy megcsúfolják,
megkorbácsolják és keresztre feszítsék." (Máté 20, 18-19.) Mint h'ideg
zuhany hűti le lelkesedésüket ez a bejelentés. De nem sokáig tudnak
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e furcsa beszéden gondolkodni, mert egy asszony kelti fel figyelmüket,
aki a zarándokok tömegéből a Mester közelébe furakodik. Mikor közelebb
ér, akkor ismerik fel, 'hogy két társuknak, Jakabnak és Jánosnak az anyja.
Fiaival együtt leborul Jézus elé s máris felhangzanak ajkán a kérő szavak:
"Mondd, hogy az én két fiam kőzül az egyik jobb, a másik bal kezed
felől üljön a te országodban!" (Mát 20, 21.) Igen - erre gondoltak ők is \
mindnyájan, azért lesik most oly kiváncsian Jézus (szavait. De Jézus fele-
lete megint csak olyan titokzatos és érthetetlen. Keserű pohárról beszél.
Amit pedig, befejezésképpen mond, az egyenesen meghökkentő: "Aki köz-
tetek nagy akar lenni, szolgálion és aki köztetek első akar, lenni, legyen
a szolgátok, aminthogy az Ember Fia sem azért jött, hogy neki szolgál-
janak, hanem, hogy ő szolgáljon, s adja az ő életét váltságul sokakért."
(Máté 20, 27-28.) A tanítványok nem tudták mire vélni e szavakat, pedig
Jézus küldetésének Iényegét, az emberiség legnagyobb örömüzenetét fog-
lalta bennük össze: Jézus Krisztus azért jött, hogy szolgáljon nékünk.

Ezt a szolgáló Jézus Krisztust Izrael népe - amelyhez elsősorban jött-
nem fogadta el. Még tanítványaitól is elhagyottan, gonosztevő módjára
kellett meghalnia. Isten azonban feltámasztotta és megdicsőítette őt, hogy
azt a szolgálatot, amelyet életével és halálával elvégzett, megdicsőült
formájában is tovább folytassa az emberiség javára, üdvösségére a világ
végezetéig. '

Nem .szabad csodálkoznunk azon, hogy Izrael népe elvetette a szolgáló
Messiást, s kezdetben a tanítványok se tudtak mit kezdeni vele. Ézsaiás
próféta jövendölt ugyan az Úr Szolgájáról, akinek dicsősége éppen 'abban
rnutatkozík majd meg, hogy szenvedésével népe javát és üdvösségét szol-
gál'[a, de Izrael népe 'inkább a dicsőséges Messiás eljövetelét várta, aki
majd legyőzi és szolgaságra juttatja Isten ellenségeít.. Abban a korban,
amikor a kétkezi munka, a másik ember szolgálata a megvetett rabszolgák
kötelessége volt, nem csoda, ha nem talált megértésre a szolgáló Krisztus
alakja. A tanítványok is csak akkor tudták értékelni és igazán megérteni,
amikor a Szentlélek csodás ereje világossá tette előttük, hogy Jézus Krísz-
tus isteni dicsősége éppen a szolgáló szeretetben ragyog a legfenségeseb-
ben, rnert egyedül ez a szolgáló szerétet az emberiség boldogságának,
üdvösségének forrása.

Korunkban azonban, amikor egyre szélesedik a világon az a felfogás,
hogy az ember emberséget és értékét az határozza meg, hogy munkájával
mennyire tudja előbbre vinni, szolgálni az emberi társadalom boldogu-
lását, a szolgáló Jézus alakja szolgáló szeretetével nem kelt botránkozást,
hanem .ínkább megértést és tiszteletet az emberek szívében. Persze azért
a ma embere számára is egyedül a Szentlélek Úristen csodája tudja
érthetővé, megtapasztalhatóvá tenni Krisztus Urunk szolgálatának drága
értékeit és felragyogtatni isteni dicsőségét. Azért a Szentlélek Úristen
megsegítő kegyelmével próbáljuk megkeresni életünknek azokat a tényeit,
melyek Jézus Krisztus szolgáló szeretetéről tanúskodnak!

1. Az orvosi praxisban, különösen a belgyógyászat területén a legne-
hezebb és legfontosabb feladat mindig a diagnózis. A betegség pontos.
fel'ismerése nélkül csak tapogatózás és kísérletezés minden terápia.
Amikor azonban az orvos már felismerte a betegség gyökerét, már fél
sikert ért el, hiszen a gyógyszer kíválasztása és alkalmazása már egészen
könnyű feladat. Egyéni és közösségi életünkben tehát a társadalmi jelen-
ségekben is hasonló a helyzet. Amíg nem ismerjük fel a bajok gyökerét,
boldogtalanságunk és békétlenségünk -igazi forrását, 'addig nem tudjuk
a gyógyulás eredményes útját megtalálni. S Krisztus Urunknak az embe-
rek felé irányuló szolgálata elsősorban éppen abban nyilvánul meg, hogy
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őszíntén és reálisan feltárja rninden emberi baj és nyomorúság forrását,
Elsősorban igéjében, a prédikációban - de a lelkiismeretünk szavában
is - őszintén megmondja, hogy egyéni és közösségi életünk sok-sok bajá-
nak gyökerét elsősorban nem az objektív tényezőkben, - ezek csak elő-
segítői, de nem végső forrásai az ember nyomorúságának - hanem az
emberi szívek mélyén kell keresni. "A szív teljességéből szól a száj. A jó
ember a maga íö kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember a maga
gonosz kincseiből hozza elő a gonosz dolgokat." (Máté 12, 34-35.) S az
a legnagyobb bajunk, diogy megromlott a szívünk, a gondolkodásunk,
egész emberi rnivoltunk. Bizalmatlanok lettünk lsten törvényeivel szem-
ben, s ezért az engedetlenség útjára léptünk. A megromlott és engedetlen
emberi szívből fakad mínden baj és gonoszság ezen a földön az egyszeru
kapzsiságtói kezdve a rendszerre fajult kízsákmányolásig, az összefér-
hetetlenségtől kezdve a fajgyűlölő és gyarmatosító embertelenségig és
az atomháború borzalmas pokláig. S rrüvel rni általában nagyon hajla-
mosak vagyunk arra, hogyelsősorban a másik ember szemében vegyük
észre a szálkát, a miénkben pedig a gerendát se lássuk meg, azért Krísztus
Urunk igéjében arra is rámutat, hogya bajok okát elsősorban saját
szívünk megromlásában keressük. Elsősorban a mi szívünknek, a mi
gondolkodásunknak, a mi egész magatartásunknak kell megváltozni. hogy
más legyen körülöttünk az élet, hogy több legyen körülöttünk a mosoly,
az öröm és a boldogság. Ezért Krísztus Urunk szolgálata elsősorban ma ,is
megtérésre hívó szó: "Térjetek meg!" vagy amint Pál apostol tolmácsolja:
"F'ormálódjatok át, a ti elmétek megújulásával!" (Ráma 12, 2.)

2. Nem elég azonban felismerni a baj gyökerét. Meg kell találni a gyó-
gyulás útját is. Ennek pedig legfőbb akadálya az, hogy bűneink - mint
Gullivert a lilputiak fűszálai - erős kötelekként húznak vissza régi
életformánkhoz, nem engednek kírnozdulní régi, megazokott életmódunk-

" ból, nem engedik elkezdeni az újat. Azonban Krisztus Urunk szolgáló
szeretete e nehéz helyzetünkben is segítségünkre siet. S ez _a segítség
abban mutatkozik meg, hogy feloldozza a bűn köteleit, megszabadít régi
megkötözöttségünkből, s ezzel szabaddá tesz az új cselekvésére. S ezt
a bűntől feloldozó szolgálatát úgy végzi el, hogy Istent, mint szerető
édesatyát ,állítja elénk, aki nem akarja, hogy az ember háborúságban,
békétlenségben és nyomorúságban vergődjön és a pusztulás sorsára jus-
son, hanem egyszülött Fiának nagy áldozatáért minden bűnét megbo-
csátja, s ezzel felszabadítja az új, boldog életre. Azt sem engedi, hogy
az embert a bűnein való kesergés megbénítsa. Igéje által tudtára adja,
hogy minden bűne bocsánatot nyert, nem' kell többé keseregrile a bűnei
miatt, s nem kell rettegnie azok következményétől, hanem szabadon
elindulhat az új, a jó cselekvésére. S hogy mindez nem elmélet és elvont.
teológia csupán, hanem megtapasztalt valóság, arra egyházunk megúju-
lása a legjobb példa. A .második világháború nagy ítéletében egyházunk
hamar meglátta bűneit, melyek egész magyar népünk tragédiájához is:
hozzá járultak. 1945 után azután az volt a legnagyobb baj, hogy - bár
látta régi életének a csődjét - mégsem mert rálépni az új útra. Meg-
rekedt a bűnein való kesergésben. úgy érezte, hogy ennyi bűnnel lehetet-
len újat kezdeni, Jézus Krisztus azonban egyházunknak is megmutatta
a kívezető utat.' Rámutatott lsten végtelen nagy bűnbocsátó kegyelmére,
Megmutatta, hogy sem az egyes ember, sem a közösség nem tud olyan
mélyre kerülni a bűn fertőjébe, ahonnan Isten bűnbocsátó kegyelme fel
ne tudná emelni. Így lépett rá egyházunk ezt a bűnbocsátó kegyelmet
megtapasztalva először nagyon bátortalanul, de azután egyre határozot-
tabb lépésekkel az ú] útra, amelyet Isten kegyelme készített el számára.
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S ami megvalósult egyházunk életében, valóság lehet nemcsak egyéni
életünkben, de az egész emberiség sorsában is. Sokan úgy néznek az
emberiség jövendő sorsára, hogy az teljesen reménytelen, Úgy látják;
hogy az emberi gonoszság olyan mély szakadékba 'Sodorta az emberiséget,
amelyből nincs kiút, amely csak az atomháború pusztulásába vezethet.
S Krísztus Urunk a ma emberének azzal teszi a legnagyobb szolgálatot;
hogy elveszi ezt a reménytelen hangulatát, s a reménység örömével aján-
dékozza meg. Van kiút az emberiség zsákutcájából. Van szabadulás az.
emberi bűn okozta pokolból! Van, mert Isten akarja, s bűnbocsátó kegyel-
mével mindent megtesz. hogy az emberiség megszabaduljon a félelem.
gyötrelmeitől, s elindulhasson egy új, egy boldog korszak felé.

3. Mikor valaki hosszú betegség után először kel fel ágyából, tudja,.
hogy megszabadult már a betegségtől, tudja, hogy most már semmi aka-
dálya nincs annak, hogy járjon; de azt is érzi, hogy erőtlensége miatt.
lépései nagyon bizonytalanok. Ha járni akar, akkor meg kell erősödnie.
A bűn fogságából kiszabadult embernek is mindig ez a tapasztalata ..
Tudja, mit kell tennie, milyen úton kell járnia, azt is tudja, hogy Isten,
a bűnbocsánat által minden akadályt elhárított útjából, szabadon elin-
dulhat az új élet útján, mégis mindjárt az első lépéseknél érzi, hogy
önmagában milyen gyenge az új életben való járásra. Azt is érzi, hogyha
magára marad, akkor menthetetlenül visszaesik régi bűnös életébe. De-
sok ilyen emberrel találkozhatunk, aki nagy lelkesedéssel és örömmel
indult el az új élet útján, de Inemsokára visszarántották őt bűnei. Krisztus
Urunk azonban szolgáló szeretetével ebben a nyomorúságunkban is segít-
ségünkre siet. Felajánlja a vele való teljes közösséget, hogy amire egyedül
képtelenek vagyunk, azt vele, az ő erejével könnyen elvégezhessük, Ez
Jézusnak ma is a legnagyobb szolgálata az ember felé. Az úrvacsorában
és az igében Jézus Krlsztus közösségét megtapasztalt emberek boldogan
vallják: "Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít."
(Filippi 4, 13.) S ez a minden elsősorban azt jelenti, hogy azt a szolgáló
szeretetet, amelyet Krisztus részéről megtapasztaltunk, magunk is gyako-
roljuk embertársaink felé. Amikor az utolsó vacsorán Jézus megmosta
tanítványainak a lábát, s tanítványai kérdő pillantásokat vetettek feléje,
így magyarázta meg furcsa cselekedetét: "Példát adtam néktek, hogy
amint én cselekedtem veletek, ti is úgy cselekedjetek!" (János 13, 15.)
Erre az alázatos, csak a másik javát, örömét és. boldogságát néző szolgá-
latra készit fel és tesz képessé bennünket Krisztus az ő szolgáló szeretete
által. Mert ha meglátjuk és kornolyan vesszük azt a nagy szeretetet, amely- .
lyel ő szolgál nékünk, képtelenek vagyunk azt magunkban tartani. Tovább-
kell adnunk, sugároznunk, hogy minél több ember életébe eljusson.
A keresztyén ember Urától nyert látás és erő segítségével teljes meg-
győződéssel támogatja és segíti azokat a megmozdulásokat. amelyek 'az
emberiség javát, előbbre jutását szolgálják. Aki teljes közösségben van
Jézus Krisztussal, az megvan győződve arról, hogya jövő nem az egyéni.
érdeket hajszoló kapitalista gazdasági rendé, hanem az emberi közösség
ügyét szolgáló szocializmusé, s ezért támogatja azt minden tehetségével.
Hiszi, hogy Krisztus szolgálata ma arra irányul elsősorban, hogy napjaink
bűneitől, a kizsákmányolás és faji gyűlölet átkától és a háború félelmétől
szabadítsa meg az emberiséget. Ezért tesz meg a keresztyén ember min-
dent, hogy Krisztus Urunknak ez a szolgálata diadalra jusson s egyházak-
nak és közösségeknek ez irányú szolgálatában Krisztus Urunknak az
emberekhez lehajló, szolgáló szeretetét ismeri fel.

Adja Isten, hogy a Szeritlélek ereje által rnínél több keresztyén ember
tapasztalja így meg Krisztus Urunk szolgálatát. Selmeczi János
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Alig hiszem, hogy ennél a kérdésnél megspórolhatnék egy kis .bibliai
áttekintést, vagy legalábbis tallózást. Nem azért vágok neki ennek, mintha
«iz o- előtt szolgáló élet kérdéseinél bizonyos tételeket igazolni szeretnék
a Bibliából, hanem ellenkezőleg: azért, mert megszokott és beidegzett

-elképzelésemet összetöri az ige üzenete - s ezt szeretném elmondani.
Kezdem azon, hogy az Úrnak szolgáló élet áhitatillatú. Papok szolgál-

. "nak az. Úrnak s ez köznapi értelemben egyházi funkciókat jelent, komo-
lyabb oldalán elmélyülő teológiai munkát. lvelő siiueqű bibliai főpap

.szolqél az áldozati helyen, vagy Nikodémus, "népének tanítója" oktatja

.a. templom oszlopcsarnoka alatt Izrael ifjait a törvényre. Valahol középen
Mária ül elmélkedve - elmerengve Jézus lábainál az egy szükséges dolog
_szolgálatában. Később az ap,ostolokat az imádkozás és kenyér megtöré-
sének szolgálata foglalja el, vagy amint Csel. 6, 4-ben olvassuk: az ige
hirdetésének szolgálata.

Miruiez oly szép és sima volna, ha nem forrana a mélye.
Az áhitatos vonásokat markáns követelmények törik meg. Sok jelentős

szakaszt olvastam el az Úr szolgálatáról s általában három vissza-vissza-
-té1-ő jellemvonás ragadta meg a figyelmemet. Ezek: t ö kél e tes sz í v,
tel jes hűs é g é s jók e d v. Józsué erre int, Salamon ezzel indul
s a zsoltárír'ó bizonyságtevő biztatása is erre mutat. A szolgálat belső

-minőségét s egyben erejét jelzik ezzel. Mert olykor nem is kicsiny dolgok-
'ról volt szó. Józsué pogány istenek vallási vegyülékéveI száll szembe

a szolgálat ilyen tisztaságával, s Dániel is ezzel áll helyt. A fe-lszólítások
, -rendszerint nem a problémamentes, laposodó élet szendergésében hang-

zottak el, hanem akkor, amikor forrott az idők mélye. Nem templomi
csend áhitatába csalogattak, hanem oda dobták, ahol hangos vásár állt
az élet' piacán. '.

A tökéletes szívvel, teljes hűséggel és jó kedvvel végzett szolgálatnak
az egész életre hulló fényét mindig nyomon kíséri a kultusszá merevedés
kíSértése. Józsué szava: "én azonban ésaz én házam azÚrnak szolqá-
lunk", ma kegyes szól>umként hangzik. Akkor harci riadó volt a sokisten-
hivés pogány és visszahúzó, maradi kisértéséoet szemben. A tegnapok

-ásataq bálványait döntögette a holnap tisztultabb fényében. Az egész nép
'ügyének féltő szeretete süt át a szavakon. Kultuszról, annak későbbi
értelmében, itt még szó sem lehet. A kis Sámuel életét már a kultusz.
'szövi át s bontakozik benne a jövendő főpap, tle amikor "az Úrnak szolgál
'vala", e,zt Eli elő t t tes z i, vagyis aggastyánosodó öreg főpap körül
végzi a diakónia szeretetszolgálatát. A kuituszt Eli végzi. "Az' Úrnak

:szolgáló" munka a kis Sámuel emberséges szorgoskodásában testesül meg.
Igy érik a főpapvárományos ember.

Micsoda hosszúra nyúltak a kultikús árnyak, míg a szunyogokat szúrő
és tevéket nyelő farizeusok kontúrjai vetődtek a falra! - vagy míg a

'mentából is tizedelő gőgös farizeusok s az irgalmas samaritánus történe-
tének "Urat szolgáló" levitája és papja ballagnak torz vonásaikkal a
Biblia betűsorai között.

pe ezek csak árnyak.
Az Urat szolgálók igazi arca ott jelenik meg, amikor a kultusz élettől

-etszakadó, üres szertartássá merevülő, áporodott világába berobban a pró-
féta, kitárja az ablakokat, az igazi I~ten-szolgálatot elfedő áldozati füstöt
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kiviszi a léghuzam s elkiáltja: az igazi istentisztelet (szolgálat az Úrnak)
ez: meglátogatni az özvegyeket és árvákat az ő nyomorúságukban!

Azt hiszem, ez az Úrnak való szolgálat döntő, forduló igéje az ótesta-
mentomban. Isten házának világa kitágult, nem érzi magát egyedül az
az áldozati oltár mellett szolgáló papja, megtelt a világ szeretettel, a
templom az emberrel. Mert Isten szolgálata az ember felé mutat!

Próféták láncolatában erre a láncszemre mutat Jézus, amikor így tanít:
"ha valaki engem szolgál, engem kövessen ... " (Ján. 12, 26). Az újtesta-
mentomban ez az o- szolgálatának döntő igéje. Az a názáreti Jézus
mondja ezt, aki betegeket gyógyított (s ennek érdekében megszegte a
poklosok érinthetésének kultitcu» tilalmát épp úgy, mint a szombatra
vonatkozó kultikus formaságokat), - azok előtt, akik "el voltak gyötörve,
mint a pásztor nélkül való juhok" úgy szólt, mint akinek hatalma van
s nem úgy, mint az írástudók, - aki azért jött, hogy a századik elve-
szettet megkeresse, - aki megmosta a tanítványai lábát, mert "az Ember-
nek Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgál-
jon", - akinek egész szolgálata értelme és célja az ember volt, hogy az
"el ne vesszen" (Ján. 3, 16).

Amikor pedig majd számon kéretik az o- szolgálatában a tökéletes
szív, a teljes hűség sajó kedv, ez lesz a mérce: "éheztem és ennem
adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, mezítelen voltam és felruház-
tatok engem ... " Meg vagyok győződve afelől, hogy ezt az igét messze-
menően félreérti az, aki az alamizsnálkodásra való szimpla biztatást lát
benne. Nem az ebédmaradék, az elnyűtt felsőruha s az aprópénz kouius-
Tomantikájáról van itt szó. (Az "aki az alsóruhádat kéri, add oda a felsőt
is" - merőben másra mutat.) Aki így gondolná, éppen a tökéletest,
a teljest és a jót vonná el a szív, a hűség, s kedv mellől. .

Egy régi-régi lapban édes-bús missziói történetkét olvastam arról, hogy
egy kínai kuli súlyosan megbetegedett, nem tudott futni a riksát húzva
s így nyolcgyermekes családja éhhcilál veszedelme elé kerillt. A leg-
nagyobb gyerek a, missziói iskolában hallott valamit arról, hogy Jéz'us
gyógyító Úr s azt ajánlotta a szorongatott családnak, hogy imádkozzanak
Jézushoz az apa gyógyulásáért. Meg is tették. "Az Úr meghallgatta imád-
ságukat, meggyógyult az apa, vis s 'z ame het e t t húzni a riksát" s így
megmenekült a család az éhhaláltól. Izrael népének társadalma, amely
az özvegyek és árvák intézményes gondoskodásánál tartott, Jézus korában
túl volt az ilyen szemléleten s meg vagyok győződve, hogy ha Jézus abban
a kulis világban jelent volna meg, az emberséges megélhetés szükségét
kiáltotta volna bele az emberek szívébe s nem küldte volna vis sza
.a riksa elé a nyolcgyermekes apát. Mert - s ez a döntő - az sz o 19 á l
iga z á n a z Úrn a k, aki tel jes s éle t t asz ere tet ben! Bon-
hoeffer ir arról, hogy nagykorúsodott világ nagykoTÚsodott keresztyé-
neket kiván. Egészen bizonyos, hogy az "éheztem és , ennem adtatok"
nagykorú megértéséből küzdött Livingston a rabszolgarendszer ellen,
"viszont ennek az igének végzetes elbagatelizálása volt az a lelkiismeretet
elaltató gesztus, ahogyan a két világháború közötti kispolgári világban'
.ti.llé1·eket dobtunk a templom előtt koldulók markába. Abban a gesztus ban
nagyon messze voltunk attól, hogy teljessé legyünk a szeretetben. Kétség-
telen, hogy az Úr szolgálatában felbátorodott szeretet kellett ahhoz, hogy
.tizenrujolc évvel ezelőtt bemenjünk a gettókba vigasztalni a halálra szán-
takat, vállalva a kockázatot, hogy bemenni tudunk, de kijönni esetleg
-nern, - de az is kétségtelen, hogy Jézus nemcsak a vagonokba zárta7~
könnyeit törölte volna fel, hanem a "mérges kígyók fajzatai" elleni harag-
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gal vágott volna korbáccsal a Mathausent és Dachaut megtervezők arcába,
"Fogoly voltam és nem látogattatok meg engem ... "

Bizonyára a hitbeli meggyőződés áldozatosságával nyitják meg ny1lga-
ton sokan a pénztárcájukat a "kenyeret a világnak" keresztyén megmoz-
dulás keretében, hogy éhező afrikai néptömegek meneküljenek meg az
éhhaláltól, de vajon tel jes - e a keresztyén szeretet, ha nem teszi [el:
magának a kérdést: mi végre? Azért-e, hogy az éhhaláltól megmentett
feketék még tovább kizsigerelhetők legyenek a fehér faj nagyobb dicso-
ségére? ,Vajon nag y kor ú a n értik-e az igét: éheztem és ennem
adtatok ... ?

.,Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen". Meg kell értenünk azt is,
hogy ebben Jézus nem példaképül kínálja önmagát. Az értünk vá,ltság-
halált halt és bűnbocsánatot hozott Krisztus merőben más, mint példakép .

. Benne nem job b áto k o z ó d i k az ember, hanem meg úju l. Altala
ítéletet tud mondani óembere tölött s új embere Krisztusban izmosorUk-
tökéletes szívűvé, teiiee hűségüvé és jó kedvűvé.

Koren Emil

S~olgáljunk egymásnak
E szavaknak: szolgálni, szolga, szolgálat, akkor, amikor embernek

emberhez való viszonyára használjuk, rossz íze van sokunk számára. Rossz:
emlékű a "szolga" szó, mert ezt juttatja emlékezetünkbe: "cseléd", és.
"inas". Olyan embereket idéznek e szavak, akik eltűntek már a mí vilá-
gunkból, de sokan emlékeznek még reájuk; emberekre, akiknek egész
élete, minden perce abban telt el, hogy "kiszolgáltak" másokat, rendel-
kezésére álltak "uraiknak" éjjel-nappal, testestül, lelkestül. S a "szolgáló",
"szolgalegény" említése is keserű emléket idéz sok falusi emberben.

Pedig a Bibliában a "szolgálat" egyike a legfényesebb szavaknak. Urunk
egész életét így fogta marokra: "Az Ember Fia ... azért jött, hogy szol-·
gáljon ... " (Máté 20, 28). Az a kifejezés (diakónia), amit az Újtestamentum
ehelyt - és sok más helyén is - használ, azt jelenti: személyes segítség,
szívesség, egyszerű tett, szívből, szívhez, embertől, embernek. Az, amikor
pohár hideg vizet nyújtok a szomjazónak, letörlöm egy beteg verejtékes
homlokát, kisgyerrnek 'keserű könnyét, asztalt terítek fáradt s éhes utas_o
nak. S éppen ezek azok a "szolgálatok", amíket Jézus számon kér majd
az ítéletben övéitől: "Éheztem és ennem adtatok; szomjaztam és innom.
adtatok; jövevény voltam és befogadtatok; beteg voltam és meglátogat-
tatok ... " ... "amit cselekedtetek eggyel e legkisebb' atyámfiai közül.,
énvelem cselekedtétek". Ezért Jézus gyülekezetében, a keresztyén egyház-
ban nem lehet magasabb tisztség, díszesebb méltóság, ékesebb feladat;
mint a szolgálat - egymásnak. " ... aki köztetek nagy akar lenni, szolgál-
jon nektek, és aki köztetek első akar lenni, legyen" a szolgátok" (Máté-
20, 26-27).

Nyilvánvaló, hogy ennek a bibliai értelemben vett szolgálatnak semmi
köze sincsen az elöljáróban említett rosszemlékű szolgasághoz. Ez utóbbit.
emberi bűn, önzés, kizsákrnányolás hozta létre, amikor kíszolgáltatott
.eszközévé tette embernek az embert. Legförtelmesebb formája ennek a.
rabszolgaság volt. A Jézus igéje szerint való szolgálat ezzel szemben.
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.a szerető szív imkétites, szabad; boldog magaodaáldozása a másik ember
javára, Ilyen értelemben használta a keresztyénség a "szaigálat" szót
s ilyen értelemben mondhatjuk: egész életünk szaigálat legyen, Kár,
hagy a kegyes szóhasználat ezt a fénylő szót is rnegkoptatta; olyan lett,
mint az értékét vesztett 'pénzdarab, Múzeurnok asztalán, ha legfeljebb
megtekintik, de nem adnak érte semmit, S ez azért történt így, mert
sokat emlegették, 'de nem értettek rajta kézzel fogható, gyakorlatt csele-
kedeteket, Pedig az igazi szolgálat mindig ezekben van. Erről szeretnénk
most néhány szót szólaní: Hogyan szolgáljunk egymásnak?

Eletiuik: szolgálattal kezdődik, azzal, hagy emberek önfeláldazóan és
hűséggel szaigálnak nekünk. Az édesanyánkra és az édesapánkra gondo-
lunk. Arra, hagy az ő szolgálatuk nélkül egy óráig sem maradhattunk
volna meg a világon. Nagyon egyszeru, hétköznapi, de nagyon "életbe-
vágó" szalgálatok valtak ezek. Enni adtak, - eleinte úgyetettek - dal-
gaztak érettünk - megkeresték a ránkvalót. - mcstak ránk - szóval
eltartottak. S ez így ment sok-sok esztendeig. A szüleink szolgálatából
1ettünk emberré, erről nem volna szabad megfeledkeznünk. S ezt igazá-
ban nekik soha meg nem szolgálhat juk, hanem tovább kell adnunk ezt
a szelgálatot gyermekeink felé. Nekik kell megadnunk azt, amivel szü-
1einknek tartozunk. '

Ebből az. egyszerű példából is kitűnik a szaigálat legelemibb ismer-
tetője: a szolgálatnak az emberek együttélésében kell megvalósulnia. Ahol
<emberek élnek együtt - márpedig a földön mindenütt együtt élnek az
emberek, Rabinzan-életet senki sem élhet - att valamiképpen a szaigálat
viszanyába is kell kerülniök. Ez ismét a legelemibb fokon azt jelenti:
tekintettel kell lenniök egymásra. így van ez a legszűkebb körben, a csa-
ládban, szornszédok között, egy zsúrolt vasúti kocsiban, az utcai közleke-
désben, a munkahelyen. Úgy kell élnünk, hogy tudjuk: nemcsak magunk-
ban vagyunk a világon, hanem mások is ugyanolyan jaggal élnek a nap
alatt. A nagy emberbarát, hívő teológus és tudós orvos, Albert Schweitzer
erre gondolt, amikar "az élet 'tiszteletéről" beszélt: Tiszteletben kell tarta-
nunk minden embernek - sőt szerinte minden élőlénynek is! - az élet-
hez való elemi jogát. •

Ez persze a szolgálatnak még csak igazán elemi faka. Reá kell jönnünk,
hogy az együttélésnek valamiképpen egymásért való éléssé kell válni.
Ez nagy szónak tűnik: egymásért való élet! Valójában azonban azt jelenti:
segítenünk keU egymásnak. S ennek a segítésnek egészen gyakorlati
tettekben kell megnyilvánulnia. Hagy 'ismét a családi élet példájánál
maradjunk: a család tagjainak segíteni kell a háztartás munkájában
egymásnak. A férfiaknak is részt kell venniök ebben, hiszen legtöbb
családban az asszonyok állásban vannak. Igazságtalan lenne, ha az atthoni
munka terhét egyedül ők' viselnék. Ma már köztudatba ment, hagy az
együtt, munkaközösségben végzett munka az élet sok területén eredmé-
nyesebb, gyümölcsözőbb.

Azt' mondottuk: a szaigálat a mindennapi életben kézzelfagható tettek-
ben nyilvánul meg. Ezek mögött a cselekedetek mögött azonban a segítő
készség magatartása kell legyen a forrás és a hordozó alap. Aki szolgáló
életet akar élni, annak az első személy nem az én, hanem a "mi" és a "te".
Nem magára van csak gondja, hanem a másik emberre 'is, sőt először
arra. A Biblia ezt a magatartást szeretetnek nevezi. Pál apostol a Karin-
thusbeliekhez írott első levelében, a 13. részben utolérhetetlen szavakkal
szól erről: "A szerétet hosszútűrő, jóságos ; a szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül,
nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt;
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nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent elfedez,
mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr ... " Próbáljuk a szolgáló
szeretet magatartását aprópénzre váltani.

Szolgáljunk egymásnak ez azt jelenti: Hallgassuk meg egymást! Ebben
az is benne van: Legyen időnk egymás számára. Rohanó korunkban, úgy
tűnik, drága kincs lett az idő. Ne sajnáljuk em a kincset egymástól.
Nyissuk meg egymás előtt fülünket és szívünket. üresítsük meg magunkat
saját gondolatainktói és gondjainktól, hogy befogadhassuk a másik ember
gondolatait és gondját. Vegyük fel egymás gondját és segítsünk egymás-
nak azokat hordozni. Ebben is Urunk adott nekünk példát, aki "megüre-
sitette magát, szolgaí forrnat vett fel" ...

Ha így elfeledkezünk magunkról és figyelmünket egészen a másik
embernek szenteljük - így lehetünk a szó teljes értelmében ;,figyelmes"
emberek ~ akkor tudjuk egymást megérteni. Mennyire vágynak az embe-
rek arra, hogy megértsék őket! Hányszor hangzik el a sóhaj: ki ért meg
engem?! Ez a megértés, amikor belehelyezkedünk a másik ember helyze-
tébe, kérdéseibe, dolgaiba, egyik legfontosabb szelgálatunk lehet.

Ehhez persze alázatosság kell. Csak az tud magáról megfeledkezni, aki
nem tartja magát nagyra, csak az tudja magát megüresítení, aki nincsen
magával eltelve. "Nagy művészet az önismeret s az, hogy ne tartsuk
magunkat nagyra. Magunkról megfeledkezni s másokról jó véleménnyel
lenni, - ez az igazi bölcsesség és a tökéletesség'\ - mondja Kempis
Tamás Krisztus követéséről írott könyvében. A hamis becsvágy, a hiúság,
a sértődékenység _. sokszor éppen "kegyes" emberek, tulaj donsága' -
nagy akadálya szolgálatunknak.

Ennek az éremnek a másik oldala: a másik ember megbecsülése.
Nincsen felesleges ember s mindenki drága valakinek -;- az édesanyjának
bizonyosan, de egészen. bizonyosan Istennek. Ha valaki nagyon haszon-
talannak tűnik előttünk - s erre jó okunk Iehet l - ne feledjük el:
őéret~ is meghalt és feltámadott a Krisztus! S ezért mindenkinek lehet
helye és feladata - ha mégolyan kicsiny jelentőségű is - az emberek
közösségében. Ennek a felfogásnak éppen a keresztyén gyülekezetben
kellene magátólértődőnek lenni. pál apostol a testről és annak részeíről
szóló ősi hasonlattal szól erről egyik 1evelében (1. Korinthus 12, 4-27).
Mivel az egyház Krisztus - teste. s mi annak tagjai vagyunk, egyikünk
sem mondhatja: nincsen szükségem a másikra. Egyikünk sem becsülheti
le a másik szolgálatát. S ebben az apostol különös hangsúlyt tesz a gyen-
gébbek megbecsülésére. Egyébként is: csak Isten igazán a tudója annak,
ki igazán erős és ki a gyenge. Hányszor szégyenülnek meg "erős" férfiaik
egy "gyenge" asszony hite, hősiessége, önmegtagadása előtt! A gyengék,
a betegek, az együgyűek, az öregek és gyermekek gondoskodó szeretettel
való körülvevése kiváltképpen való ékessége kellene, hogy legyen Jézus
népének. . "

Ez a hasonlat, a testről és tagjairól arra is figyelmeztet: nem vagyunk
egyformák! Mindenki szolgáljon azzal, amije van, amit Istentől kegyelmi
ajándékul, - tehetség, képesség, mondanók ma - kapott. S ebben az is
benne van :a:mikor a magunkéval szolgálunk, nem a magunkéból adunk,
hanem abból, amit rní is úgy kaptunk.

Egymás meghallgatásaról szóltunk fentebb s most a szólásról és hallga-
tásról kell valamit mondanunk.: "BeszélnL ezüst, hallgatni arany", tartja
a régi közmondás. " ... legyen a ti beszédetek: igen, igen; nem, nem; ami
pedig ezeken felül van, a gonosztól van", int Jézus (Máté 5, 37) s más-
helyütt hozzáteszi: "minden haszontalan beszédért, amelyet beszélnek az
emberek, számot adnak majd az ítélet napján." (Máté 12, 36). Jakab
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apostol is nyomatékkal szól a nyelv bűneiről (Jakab 3, 2-12; 4, 11-12) ..
Egymás megszólása, ítélgetése, a pletyka és rágalmazás, - szóval a nyol-
cadik parancsolat elleni vétkek - kimondhatatlanul megkeseríthetik az:
emberek együttélését, így lehet szclgálat a ki nem mondott szó, nyel-
vünknek megzabolázása. "Isten testvérekül adott minket egymásnak
- s nem céltáblákul" - mondotta egyszer valaki.

Persze nagy szolgálat lehet a kimondott, a kellő időben és helyen
mondott ISZÓ (Példabeszédek 15, 23). "Aranyalma ezüst tányéron a helyén-
mondott ige" (Példabeszédek 25, 11). Hányszor hullottak a késő bánat
keserű könnyei, talán egy néma sír felett, az annak idején elmulasztott,.
ki nem mondott rnegbocsátó, bocsánatkérő szó miatt! Az engesztelődés,
a megbékélés szava az, amivel mindnyájan egymásnak tartozunk. Hiszen.
a békesség követségében járóknak mondja Pál apostol Jézus tanítványait.
(II. Korinthus 5, 18-20). S mennyit szolgálhatunk egymásnak jó tanáccsal,
bölcs és józan példaadással, az intés és vígasztalás beszédével.

A szolgálat magatartása: az emberi együttélés művészetének gyakor-
lása. Ehhez az is hozzátartozik, hogy tudjuk elviselni, elhordozni egymást.
ugy, amint vagyunk s ne akarjuk a magunk képére formálni az embe-
reket. Pál apostol erre gondolt, amikor azt írta a GaIáciabelieknek:
"Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek. be a Krisztus törvényét?'
(6, 2). Bizony néha terhére vagyunk egymásnak, - s ezt most mindegyí-
.künknek egyes 'szám első személyben kell gondolni, sajátmagára vonat-
koztatva. El kell azért hordoznunk egymást türelemben és szeretetben, -
hiszen Isten türelme és atyai jósága végtelen irgalommal hordoz minket.
Minden szelgálatunk abból a szolgálatból nyeri erejét és értelmét, amellyel'
Urunk szolgált nekünk, -:- Akinek egész élete szolgálat volt, ennek·a
világnak, az embernek a szolgálata.

Groó Gyula ..

~t $ P

E kettőből áll az egész keresztyén élet: higyj Istenben és segíts
felebarátodon! Az egész evangélium ezt tanítja. Ezt mondják a
szülök gyermekeiknek otthon és mindenütt, és a gyermekek is
állandóan foglalkozzanak ezzel egymás között!

\ l:t
A keresztyén ember :azért él csupán, hogy hasznára legyen az:

embereknek, s ne az embereket, hanem vétkeiket pusztítsa.
l:t

Isten előtt a hit által minden dologtól szabad vagy. Az emberek:
között azonban a szeretet által mindenkinek szolgája vagy!

l:t
Krisztus törvénye az alázatos, mindenkinek szolgáló szeretet,.

mely mindenki iránt adósnak érzi és mindenkÍl,lek aláveti magát.
Nincs hatalmasabb istentisztelet, mint a keresztyén szeretet, mely

segít a rászorulókon, és szolgál nékik.
Mindaz, ami Isten igéje szerint történik, Isten igaz szolgálata.

(Luther Márton]:
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Szolgáljunk egységben
Amióta felszabadultunk 1945-ben, nem szívesen használom és nem

-is szívesen halbom a "szolgálat" szót. Ilyenkor eszembe jut, hogy a
jclszabadulás után népünk tekintélye'S része milyen leikesiiiteti dalolta:
"Úri szék, dézsma, bot ... " Viszont az egyházban mégis kell beszél-
nünk szolgálatról. De vigyáznunk kell arra, hogy bibliai alapon nem
-lehet minden további nélkül másokat szolgálatra felhívni és bUZid:í-
tani. Nem szabad összetéveszteni a "sZolgaság"-ot és a "szolgálat"-ot.
Hiszen mindjárt a biblia legelején, ahol az ember veremtéséről van
szó, Isten az első férfit és asszonyt a következő szacaktca; áldotta
meg: "Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a Földet és hajt-
sátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger 'halain, az ég mada-
min, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon" (1. Mózes 1 :28.).
Ebből nyilvánvaló, hogy nem szolaasáara vagyunk teremtve, hanem

.az uralkodás a hivatásunk, minden ember hivatása. Nyilván nem az
az uralkodás, amelynél fogva egyik ember a másikon uralkodik. Ha-
nem a természet feletti uralom. Az újtestamentom hangsúlyozza:
"Ne legyetek embereknek sz'olgái" (1. Kor. 7:23.). Másfelől: "Ti szabad-
ságra hivattatok atyámfiai" (Gal. 5:13). Továbbá: "A szabadságban,
melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kotelezzé-

-tek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával" (Gal. 5:1). Maga Pál
.aoostot büszkén Ihivatkozott arra, hogy ő szabad római polgár. Luther
Márton egyik Leghíresebb és legfontosabb iraia "A keresztyén ember
szabadsagáról" szól. Ebben az iratá ban Luther megmagyarázza, hogy

.a keresztyén ember hite által mindennek szabad ura és 'Senkinek
sincsen alárendelve. A reformáció éppen azért tudott eleinte olyan
nagy eJ'ővel hódítani s akkora kezdeti sikereket elé",ni, mivel a sza-
badság evangéliumát tisztán 'hirdette a pápás egyházzal és a vele

,szövetségben levő népelnyomá feudális uirsadaim: rendszerrel szem-
ben. Nem véletlen, hogy a reformáció szó-szoros értelmében vett for-
radairnat is kiváltott, mindenek előtt a németországi paraszt-háborút.,
Ez a forradalom, valamint a későbbi magyarországi sz'abadságharclOk
'is előfutárai voltak annak a szo'CÍali:sta forradalomnak, amely 1945-ben
-hazánkból is elsöpörte a régi társlldalmi rendet. A szocializmus pedig
az a társadalmi rend, mely a szolgaságot s vele együtt embernek
ember által való elnyomását és kízsákmányolását teljesen megszünteti.

Bibliai és hitelvi tételeink alapján a szocialista társadalomban
beszélhetiink-e még egyáltalán sZlOlgálatról?

Szabadságunk mindenképpen eHdegeníthetetLen emberi jogunk és kin-
csünk. A teremtő és megváltó Isten maga hívott erre minket. Az isteni

,Szentháromság harmadik személyéről, a Szentlélekről is azt olvas-
suk, hogy: "Allvol az Úrnak lelke, ott a SZabadság" (II. Kor. 3:17.).

_Azonban az egyházban a szabadságról kevesebbet beszélünk. Fontos
-pedig, 'hogy lelki és állampolgári szabadságunk teljes tudatában él-
jünk. Lutherhez hasonlóan, de a mi korunknak megfelelően kell val-
lanunk, hogy szabad emberek vagyunk és nem vagyunk senkinek se
alárendelve. Más egyházaktól és az egyházi világszervezetektől sem
függünk sem tan, sem politikai magatartás tekintetében, sem anya-
gilag. Nincs pápánk és nincs is rá szükségünk, ha az evangéliumhoz
hivek vagyunk. Csak ebből az alapállásból, a magyarországi evangé-
likus ember és egyház szabadságának tudatában kiindulva lehet szol-
gálatról beszélnün~. Ilyen alapon azonban Luther Márton szerint is
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vallhatjuk, ho:gy a keresztyén ember szeretetből mindenkin készsége-
sen segíteni igyekszik. Egyedül a ezeretet lehet az,mely bennünket
szolgálatra késztethet. Szeretetünknek forrása az az török és végtelen
szeretet, mellyel Isten szeret minlMt Jézus Krisztusban. Istennek nincs
arra sziikséae, .hogy mi őt mintegy direkt módon sz,eressük. Isten azt
akarja, és azt kívánja, hogy mi mint az ő megváltott, szabad gyer-
'mekei őt embertársainkban szeressük. Semmit nem tuihatumk: Isten-
nek. Ennél fogva embertársainkkal kell jót tennünk. Ha a 'szolgálat

,:szónak van még értelme, akko« az azt jelenti, hogy szeretjük ember-
·társainkat. Ezért hangsúlyozza Krisztus Urunk: "Szeresd felebaráto-
dat, mint magadat". Ez következik Krisztus Urunknak abból a híres
kijelentéséből is, hogy: "Az Embernek Fia nem azért jött, hogy neki
:szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljón és életét adja sokakért vált-
ságul" (Máté 20:28.). Itt kétszeresen is hangsúlyozZJa Krisztus Urunk,
hogy az ő megváltottjai nem szolgák. Először, Ihogy Ö éppen azért
szolgál, hogy övéinek ne kelljen szolgálniok. Másodszor, hogy Ö életét
azért adta váltságul, hogy kiváltsa őket a szolgaság állapotából. Ez a
megváltás, a váltság' - első és tulajdonképpeni jelentése. Ugyana.z
a gondolatmenet érvényesül tehát itt is; mint sok helyen Krisztus
titkainak sorában. Például: ő meglhalt, hogy mi feltámadjunk és él-
jünk. Bűnné Lett, hogy mi megsZJabaduljunk a bűntől: Az egész ótes-
tamentom is vissZihangzik attól a hálától, hogy Isten az ő választott
népét megszabadította a s;:JQllgaságtól. Lásd például V. Mózes 7:8:
"Hanem mivel szeretett titeket az o« és hogy megtartsa az esküt,
amellyel megesküdt volt a ti atyáitoknak; azért hozott ki titeket az
Úr hataimas kézzel és szabadított meg téged a szolgaságnak házából,
az egyipvombeli Fáraó királynak kezéből".

Milyen legyen emberszeretetünk?
Hogyan lehetünk embertársainknak leginkább a szolgálatára? Ho-

gyan segíthet.1ük meg őket a legjobban? Ha a szabadság evangéliumát
hirdetjük nekik. Ezzel segítjük elő szolgálatunk egységét is, világ'O-
sabban a békés együttélést és hasznos együttmunkálkodást. Mi zavarja
'egymással való egységünket, köZJös szolgálatunkat egymás felé és Isten
jelé? Éppen a szolgaságnak még bennünk meglevő lelkülete. Az irigy-
ség, féltékenység.. nagyravágyás, telhetetlenség, önzés s az ezekkel
kapcsolatos áskálódás, stb. mind a szolgaság lelkületéből származik.
A teljes és tökéletes szabadság világában ezek a bűnök nevetsége-
sekké lesznek és önmaguktóI szűnnek meg, Ha mindenem megvan,
amire szük;ségem van, mi értelme lenne annak, hogy irigykedjem
másokra .• A szolaaság lelkét kell tehát kiirtani a saját énünkből és a
'szolgaság lelkétől kell szabadulásra segítenünk embertársainkat is.
Ahogyan az alamizsnálkodással nem lehet akoldulást és szegénysé-
'get megszüntetni, hanem inkább még elősegít,1ük azok burjánzását,
'ugyanúgy nem lehet a közösségeHenes bűnöket sem megszüntetni
'alkalmi és felületi szolgálatocskákkal, hanem csak il szabadság evan-
géliumának rvalóságával.

Szolgálatunk egysége nem korlátozódhat az egyházra. E,mbermiv'Ol-
1;unkból következik, hogy minden emberrel felebaráti közösségben kell
lennünk. Ez már az újtestamentum alapmeggyőződése. Az evangéliu-
-mot tehát nemcsak befelé, magunknak, hittestvéreinknek I kell 'hirdet-
nünk, hanem azon kell fárad!oznunk igaz emberszeretettel, hogy min-
den ember eljusson az igazság megismerésére, s az Istentől akart tel-

jes szabadságra. Itt főleg a másvallásúakkal szemben vannak felada-
ítaink, akik még nem ismerték meg a szabadság örömhíTlét és való-
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ságát, s akik idegen hatalmaktól függnek vallási tekintetben, mint
például a római pápaságtól. Erre a lelki munkára, a tiszta evangé-
lium hirdetésére buzdít és kötelez minket az a tény is, hogya hit
egysége nem szoritkozhat felekezeti, vagy vallási egységre. Luther
világosan kifejtette, hogy a hivek egysége ,hitükben van adlva és nem
valami külső szervezetben, vagy ezervezethez való tartozás ban.
Az igazi hit épp úgy, mint az igaz emberszeretet fölébe emeli az
embert minden idői és térbeli korlátnak.

Mi egyek vagyunk a hitben mindenkivel, aki csak hitt Adámtól és
Évától fogva és hinni fog valaha is Isten szeretetében és szabadító
hatalmában. Egyek vagyunk azokkal is, akik bárhol, bármilyen fele-
kezeiben, "egyház"-ban is élik hitéletük~t, ha Isten szabad gyerme-
keiként hisznek. Az egyháznak, a hivek egységének éppen ez a föl-
séges határtalansága emelte fölébe Lauher Mártont és a mi evangéli-
kus őseinket is minden szűklátókörű, az embert a lelkénél rabságban
tartó klerikalizmusnak, papurabomnak és pápaságnak. És ez az evan-
géliumi hit tesz alkalmasakká arra is, hogy minden emberrel össze
tudjunk fogni, aki a jót akarja, az emberiség és népünk haladásán.
[eiemelkeiiésén, békéjén és jólétén munkálkodik.

Igy szolgáljunk ebben az évben is és minden időben egységben,
őszinte és valóságos emberszeretet ben!

Dr. Vető Lajos
OOOO!#)

Tudd meg, Istent" szolgálni semmi más, mint hogy szolgálj fele-
barátodnak" és szeretettel cselekedjél jót vele, "legyen az a gyerme-
ked, feleséged, szolgád, ellenséged vagy barátod, különbség nélkül,
aki testében vagy lelkében reád szorul, s akin te testi vagy lelki
vonatkozásban segíthetsz. Ez Isten tisztelete, ezek a jócselekedetek!

Q

Istennek szolgálni nem más, mint a felebarátnak szolgálni, amint
Krisztus és az apostolok cselekedték. Ök sem rejtőztek el örökre
magányosan egy kolostorban.

Q

Legyen elátkozott az az élet, melyet valaki egyedül csak a maga
és nem felebarátja javára él. De legyen áldott az az"élet, amelyben
valaki nem önmagának, hanem felebarátjának él és szolgál, taní-
tással, büntetéssel, segítéssel, és amivel s ahogyan csak lehet.

Q

Az ember visszás módon magama gát, és csak magát szereti. Ezt
a visszásságot nem lehet másként helyrehozni, csak azzal, hogy a
felebarátot tesszük a saját helyünkre.

(Luther Márton)
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Szolgálj unk népünknek!
A mi egyházunknak és egyes tagjainak élete sem elszigetelt a magyar

nép egészében, hanem lehetőség, igény és feladat szempontjából elvá-
laszthatatlanul hozzákötött. Hazája az egész magyar nép hazája. Sorsa,
felelőssége, munkája, jóléte egybeesik azéval. Kíváltságaí nincsenek egy-
házunknak, de azok a hátrányes megkülönböztetések is a múltéi, amelye-
ket a történelem hosszú szakaszán -elszenvedett. - Hazánkban szocialíz-
mus 'épül és benne a társadalmi, gazdasági, kulturális, a lelki-szellemi
átalakulás korát éljük át mindnyájan. Jelen helyzete tehát nem lezárt.
Az új élet alapjainak lerakása ugyan megtörtént. Részben azonban a fej-
lődés szüksége és nagy lehetősége, részben az a világhelyzet, amelyiknek
részesei vagyunk - óriási haladó es nem lényegtelen visszahúzó erői-
vel - új meg új teendők ütemét, tervek sorrendjét és keresztülvitelét
teszik szükségessé. Mindez olyan területen érvényesülhet hazánkban,
amelyik egy nagy szocialista tömb keretében nyer támogatást és védel-
met. Árnyékot csak az vet rá, hogya régi világot konzerválni akaró erők
kizsákmányolásra épült rendszere, düledező hatalmi világát féltve, acsar-
kodik. így, ebben az állapotában és helyzetében a mi hazánk Magyar-
ország és a mi népünk a magyar nép, egyházunk népét is beleértve.
Hatalmas méretű átalakulásában, fejlődésében és nemzetközi viszonyai
közepette vagyunk egyház. Tagjai hitükből fakadóan elkötelezettek arra,
hogy egységben az egész ország népével, úgy találják meg helyüket a
szolgálatban, hogy semmiképpen se lógjanak ki idegen testként vagy
koloncként az egész nép testéből, hanem szervesen simuljanak abba. Ez
akkor történik meg zökkenő nélkül, ha -Isten felől, Krisztus felől veszik
észre, fogadják el az újat és hagyják, hogy Isten kötelezze el míndnyá-
[ukat abban, saját emberi és hitheti egzísztencíájukra nézve is, meg
az egész magyar népet érintő szelgálatra is. Ma már nem kérdés az:
szolgáljunk-e népünknek, hanem az a kérdésünk: hogyan szolgáljunk?

1. Szolgáljunk népünknek szerétettet és jó hagyományaink folytatása-
ként, példamutatóan. "Minden dolgotok szeretetben menjen végbe" -
tanácsolja Pál apostol. - A népünk szolgálatában való állhatatos és áldo-
zatos megmaradást csak ez teszi .Iehetővé. Hogyan is szolgálhatná népét
bárki is, akit nem a szeretet fűz hozzá. A szeretet nemcsak valami huma-
nisztikus részvét, hanern izgalmas és irgalmas segítésre készség, éppen
azok között és elsősorban azokért, akik közvetlenül hozzáférhetők. A sze-
retet türelmes a fáradozásban, de türelmetlen a rossz miatt, a bűn miatt,
a megoldatlanság miatt. Az sem a nélkülözésre, sem kizsákmányolásra,
sem a szolgaságra, sem pedig az úrhatnám dúskálásra és pazarlásra nem
üthet pecsétet. Ennek meglátásáról tanúskodik sok előttünk járó hazánk-
fia magatartása. Egyházunk múltjából is a példák egész sora áll előttünk
ezen a téren. Sőt, a nem messze múltból is vannak már példamutatásnak
számító tapasztalataink. Az előttünk jártak és járók jó példája serkentse
szelgálatra népünkért egyházunk valamennyi tagját. Amennyiben ugyanis
a szeretet késztet szolgálatra, semmi kétség, hogy az mindíg példamutatás
számba megy, A szeretet gyakorlásával együtt jár az áldás igérete. Ebből
következik, hogy egyházunk népünk szolgálatában is adós a buzgó imád-
sággal, tudván: "igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése." -

2. Szolgáljunk népünknek lelkiismeretesen. Ez a tanács csak azoknak'
semmitmondó, akik nagyon elégedettek eddigi szolgálatukkal, vagy pedig
nem hajlandók arra gondolni, hogy mit jelent ma személyükre és a közre
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nézve elhivatásuk. Most keresztyén emberekről van szó. Nekik sem
imindegy, hogy hogyan volt tegnap. Mégis 'inkább kell kérdésükké válnia:
'hogyan legyen ma, hogyan legyen holnap, ott és abban, ami számukra
'sem véletlen, hanem Isten akaratából eléjük és rájuk szabott. Ezért keres-
sük most népünk szolgálatának sajátosságát a lelkiismeret felől. Nem
azzal a hiedelemmel, mintha önmagában volna a lelkiismeret ilyen fontos
ügyben elegendően eligazító, indító és bíráló fórum). Sok keresztyén lelki-
ismeret éppen az újjal szemben talál könnyen önigazolást és a vissza-
.húzódásra mentséget, Lelkiismeretesen szolgálni népünknek annyit jelent,
hogy tudatosan, huzavona nélkül, engedelmesen és örömmel, Isten jót-
akarásának feltételezésévei fogadjuk el a szolgálat területének hazánkat,
.szocíalísta kellékeivel és szándékaival. Ez Istenre és az egyház tagjaira
tartozik, de az egész népünkre vonatkozik. Ennek komolyanvétele teszi
a keresztyén ember szolgálatát lelkiismeretessé már a felkészülésben,
azután a tervezés célbairányítottságában, a ~i,vitelezés becsületességében,
a lelki-szellemi alkotás erkölcsi súlyában, valamint a fizikai produkciók
közhasznossága tekintetében. A keresztyén lelkiismeret sohasem törhet
pusztán látszatra. A "majd elcsúszik valahogy"-ra Isten előbb-utóbb
rásüti a lelkiismeretlenség bélyegét. A lelkiismeretes szolgálat tehát,
népünk felé is, az Isten kezéből vett, de a mérlegére is rátett szelgálatot
jelenti. Ezért szükséges, hogy magának az egyháznak legyen olyan kellek-
tív jó lelkiismerete, amelyik tagjainak lelkiisuneretét is jó irányba igaz-

.gat ja, mert az önmagában véve hajlamos az egyénieskedésre és a zabo-
iátlanságra. Ezzel együttjár a szerénység és a felelősség, amelyik kizárja
mind a könnyelrnűséget, mind pedig a pótolhatat1anság nagyképűségét.
A látszatra és érvényesülésre törés sem fér össze vele. A helyesen betájolt
lelkiismeret felszabadítja rnindazt, ami népünk javára való, de tudatosan
elnyomja azt, ami neki kárt tehet.

3. Szolgáljunk népünknek szociális módon és kultúráltan. Kétségtelen,
hogy méltó a munkás a maga jutalmára. Mégis kevés volna, ha bármilyen
fajta szolgálatunknak csak bérszempontja volna, és nem lenne annak
a közre, egész népünkre túlnéző jellege, Úgyis mondhatjuk ezt, hogy II

szolgálatnak mindig kell lennie szociális szempontjának, amelyik nem
annak előnyös egyéni visszahatását helyezi előtérbe, hanem keresztyén
módon a jószándék célbatalálását. Ez nem magától értetődő, hanem indu-
lat, meggyőződés dolga akkor is, ha a szolgálat területe kollektív jellegű.
Ha azután ilyen meggyőződés egészséges hazaszeretetből és humaniz-
musból is fakadhat - tagadhatatlanul fakadhat -, akkor az evangé-
liumi keresztyénségből meg okvetlenül következnie kell annak. Még
közelebbről: a szolgálatnak bele kell illenie az élet időszerű nagy össze-
függéseibe, Nincs ugyanis olyan tevékenység egy nép .életében, amelyik
ne volna összefügésben, jó vagy rossz hatásánál fogva, az egész nép
életével. Nem mindig nyilvánvaló ez, de mindig igaz. A nagy összefüg-
gésben nemcsak a nagy tettek a lényegesek, hanem a kicsik is, A szociális
szempont éppen azt jelenti a keresztyén ember esetében, hogy tudatos
előtte minden ténykedéseben az összefüggés mások életével. A gondola-
tok, szavak és tettek ilyen irányú fegyelmezése, beállítása bizony míndig
önmegtagadással is együtt jár. Mivel pedig a szolgálat területe ma már
túlnyomórészt kollektív (pl. 1961 januárjában a dolgozók 90%-a szocia-
lista szektorban dolgozott), a szociális szempont alatti tevékenység nem-
csak szükségesebb, de lehetségesebb is, mint bárrrűkor azelőtt.' Ezt az
evangéliumi egyháznak is észre kell vennie és a lehetőséggel való élésben
hegyen épített várossá, sóvá kell válnia. Akkor nem lesz hazánkban
egyházunk népe haszontalan tag egész népünk testén, politikai szempont-
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ból sem, még a múlt szempontjaból sem. - A hogyan szolgáljunkhoz tarto-
zdk továbbá, hogy kultúráltan tegYiiJl: azt. Ez pedig felkészültséget és
tanultságot jelent. A felkészültség és a tanultság soha nem lehet öncélú,
akár fizikai, akár szellemi síkon történik. Ahogyan például lelkesedés
hiányában a kényszeredettség lerontja az eredményt, ugyanúgy a tanult-
ság és hozzáértes hiányában lelohadó lelkesedés' is eredménytelenséget
szülhet. A hozzáértés persze nem kiváltság és semmiképpen sem lehet
a karríerízmus melegágya, hanem csak (elkötelezés. Mégpedig. jobbra,
többre. A .jobbnak és a többnek igen nagy jelentősége van közéletünk
szempontjából, növeli a szolgálat hitelét és példaadó erkölcsi súlya is
nagyobb.

4. Szolgáljunk népünknek gyakorlati módon. Mivel szolgálatunknak
nem valamí eszme a célja, hanem az ember, az élet, annak konkrétnak,
gyakorlatinak, tapasztalhatónak, ellenőrizhetőnek kell lennie. Az egyház
semmiképpen sem nézhet el tehát a jelenvaló élet fölött, miközben túl is
néz rajta. Ha az előbbit teszi csupán, nemcsak tévedésbe esik az ige meg-
értése dolgában, hanem az örökélet evangéliumának hitelét is rontja.
Az emberek, országunk népe is, a földi élet útján hozzáférhetők és ez az
egyház szolgálatára is áll. Ezért a gyakorlati életben messze túlmegy
igazságok hangoztatásán és ez nem az igazság rovására megy, hanem
abból következik és azt igazolja. Azt jelenti ez még világosabban, hogy
nemcsak számol a valóságos élettel, hanem szolgálatát kiterjeszti arra,
a hétköznapok problémájáíg és a feladatok sokféleségéig. Nem maga
gyárt problémákat, mint valami magányában unalmas remete, vagy mint
a valóságtól elszakadt és pusztán lelkeket látó pietista, hanem maga is
részese sokak társaságában a problémáknak. a megoldást igérő cselekvés
készségével. A megoldás készsége, vagy az abban való részvétel, a szol-

. gálat konkrétságának elemi feltétele. .
Népünk mai élete elképzelhetetlen tervszerű építő munka nélkül és

ennek megfelelően átgondolt tervek nélkül. Aki építeni akar, az míndig
előre tekint, előre gondolkodik és számol. "Mert ha közületek valaki tor-
nyot akar építeni, nemde leül először, kiszámít ja a költséget, hogy van-e
rnível elvégezze?" - olvassuk Lukács evangéliumában. A tervszerű építő
munkát az egyház népe sem hagyhatja figyelmen kívül, mert abban
kapja a feladatot és abban nyújthatja a szelgálatot. AkoIdusmorál és
az úrimorál, azaz a koldus igény és az úri alamizsna csontos kerete csak
forgácsaiban bukkan elő szórványosan. A népi állam szempontjai erősen
megváltoztak az előző társada1oméhoz képest. Ezzel azonban a benne élő
egyház szolgáló lehetősége nem csorbult, csak változott és kitágult. Még-
pedig azáltal, hogy az egész népre kalkulált tervek a megoldatlanságok.
megoldásában nem egyes esetekkel számolnak csupán. hanem radikálisan
nyúlnak a határig az egész nép szernpontjából. Indokolt, hogy a szolgá-
latra rendelt egyház ezt a lehetőséget megragadja és új formában tegyen
eléget szolgálatának. "Az érték, az élet alapja a gyárakban,' a földeken,
a tervezőirodákban születik" - mondotta egyik magyar államférfi. "'
Az ipar óriásit lépett előre hazánkban. De a fejlődés üteme újabb tervek,
beruházások sorát teszi szükségessé, A már megkezdett és a véglegesség
stádiumába lépő második ötéves terv szempontjai, a nehéz- és könnyű-
ipar, az építő ipar egész országunkat behálózni szándékozó új létesít-
ményei olyan szándékra mutatnak, amely rnéltán lendít egész népünk
szolgálatába minden hazáját szerető keresztyén embert, annak színvona-
lasabb életéért. A munka termelékenységének fokozása, a ténylegesen
elvégzett munka becsületes célratörése, az egyes ember személyes felelős-
ségéíg tágítják a tervek valóraváltását. A sokak felé előlegezett bdza-
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lomra hárul az oroszlánrész a tekintetben, hogy az életre szőtt tervek
megvalósultan szolgálják az életet. - Külön érdemel említést ebben
az összefüggésben a másik nagy élettényező: a szocialista mezőgazdaság.
A nagyüzemi gazdálkodás nagyobb kenyeret igérő formáinak kialakítása
nagyjából megtörtént. Most már sok hit, sok becsület, sok szeretet és
hűség kell csak ahhoz, hogy az eddigi országos jó példák nyomán a maga
egészében válj on mindenki elég kenyerének szilárd forrásává. Lehet is,
meg lesz is, ha a szolgálat területévé válik maradéktalanul. E tekintetben
az egyház népének valóban a helyén kell lennie. Neki sem csak igénye,
hanem még előbb hivatása van az újjal szemben. Ott is kell a terv, a
beruházás, ott is döntő dolog a termelékenység, 1;1 ténylegesen elvégzett
munka. Kell tehát az ész is, a szív is, a kéz is, mert még a gyári par
nyújtotta gépi és vegyi segítség is csak általa ér célba. Vár tehát az a
szolgálat, amelyik kokárdák nélkül is, a sovíníszta jelszavak jól kongó
üres hordója nélkül is, tettekben beszél ékesen a valódi hazafiságról.
A valódi hitet nem kell ettől félteni, mert az gyümölcsöt terem béke-
tűréssel és áldott tevékenységben válik bízonyságtétellé. A keresztyének
szolgálata tehát nem hitpótlék, hanem abból fakadó helytállás. - A fenti
nagy tényezőkre vonatkozó terveknek fontos kiegészítője az oktatási
reform, a tudományok, művészetek megfelelő támogatásának terve, az
egészségügyi lehetőségek és eredmények megfelelő apparátussal való elő-
mozdítása és kiszélesítése. Egészséges, lelkileg, szellemileg jól felkészült,
erkölcsileg helyesen gondolkodé emberek egymás mellett és egymásért
valósága megéri a holnapért történő minden fáradozást. Ezek az erő-
feszítések mind 'a népért, a családért, a jobbért és szebbért vannak. De
azért is, hogya bűnnek sokféle formája talaját veszítse.

A fentiekhez mint a falat kenyér, úgy kell a béke. Nemcsak azért, mert
a háború sok munka gyümölcsét tarolja le. Méginkább azért, mert azt
a népet is pusztulással fenyegeti, amelyiknek jobblétére céloz minden
terv. Sőt, nem lényegtelen a békének az a jó nemzetközi légkör sem,
amelyik a belső fejlődést megfelelő baráti kapcsolatokból adódó segít-
séggel növeli. De fontos szempont az is, hogyahidegháborús izgalom
maga is akaszthatja az előreléndülést, a jó tervek keresztülvitelét. Népünk
szolgálatának ezért elengedhetetlen része a békéért való szüntelen tusa-
kodás, itthon és a nemzetközi fórumokon. Ennek ma három csúcsa emel-
kedik ki: a leszerelés szorgalrnazása, a hidegháborús légkör helyett, tár-
gyalások révén, gyümölcsöző kapcsolatok megteremtése és a gyarmati
népek szabadlábra helyezése. Ezek megteremtésével óriási anyagi és
szellemi erők szabadulnak fel közszolgálatra és a békesség áldott hajnala'
hasad könnyesmultú népünkre és a földkerekségre. Szolgáljunk hát
népünknek gyakorlati módon, reménységgel és örömmel.

Szabó Gyula•..............•..............................•.... ,

Az egész világ telve van Isten szolgálatával. Ha mindenki úgy
élne és aképpen cselekednék, amint neki rendelve van, akkor min-
den szolgálatként történnék nála. Mert mindaz, ami Isten. paran-
csolata alatt történik, legyen bármilyen csekély dolog is, az Ö
szolgálata.

(Luther Márton)
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. 1. Talán túlságosan "hangzatos" ennek az írásnak a címe, de a való-
.ságot foglalja magában. Ami 1961. június 13.,--18 között történt Prágában,
az elősz(jr történt az emberiség történelmében. Először tettek hatalmas
erőfeszítést különböző egyházak, azok vezetői és felelősségtől hajtott
keresztyén emberek arra, hogy létrehozzanak egy olyan keresztyén világ-
gyűlést, amelyen egységesen és egyértelműen foglalnak állást a háború,
az atomfegyverkezés ellen és a béke, a népek békés együttélése mellett.
A keresztyén egyháztörténelem\ ismer olyan kiváló egyéniségeket, kisebb-
'nagyobb keresztyén csoportokat, amelyek különböző időkben felelős szót

A Prágai Keresztyén Béke- Világgyűlés jelvénye

mondottak ki a békéért, de arra még nem volt példa, hogy a világ min-
den részéből, az öt világrészből, azért jöjjenek össze különböző keresztyén

• egyházak képviselői, hogy egymással összefogva félreérthetetlenül mond-
ják ki: "minden erőnkkel elkötelezzük magunkat az emberek és népek
!közötti földi béke megteremtésére, fenntartására és megsziLárdítására."
A prágai Keresztyén Békekonferencia vezetői és az üléseken résztvevő
keresztyének három év óta munkálkodtak azért, hogy ez az első Keresz-
tyén Béke-Világgyűlés megvalósuljon. És most Isten iránti hálával mond-
hatjuk el, "munkánk nem volt hiábavaló az Úrban." Ha nem is mond-
hatjuk még ma el, hogy az Első Keresztyén Béke-Világgyűlésnek a béke
melletti egységes állásfoglalása az egész keresztyénségnek bizonyságtétele
a béke mellett, de azt már is elmondhatjuk: megtört ént az első nagyszerű
és bátor kisérlet arra, hogy az egész keresztyénség egyértelműen foglaljon
állást a háború ellen, és ez a kísérlet minden emberi elgondolás feletti)
'1nódDn eredménnyel Járt. Még túl közel vagyunk a Világgyűlés beieiezé-
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mondottak ki a békéért, de arra még nem volt példa, hogy a világ min-
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közötti földi béke megteremtésére, fenntartására és megszilárdítására."
A prágai Keresztyén Békekonferencia vezetői és az üléseken résztvevő
keresztyének három év óta munkálkodtak azért, hogy ez az első Keresz-
tyén Béke-Világgyűlés megvalósuljon. És most Isten iránti hálával mond-
hatjuk el, "munkánk nem volt hiábavaló az Úrban." Ha nem is mond-
hatjuk még ma el, hogy az Első Keresztyén Béke-Világgyűlésnek a béke
melletti egységes állásfoglalása az egész keresztyénségnek bizonyságtétele
a béke mellett, de azt már is elmondhatjuk: megtörtént az első nagyszerű
és bátor kísérlet arra, hogy az egész keresztyénség egyértelműen foglaljon
állást a háború ellen, és ez a kísérlet minden emberi elgondolás felett~
-znódon eredménnyel járt. Még túl közel vagyunk a Világgyűlés bejeiezé-
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séhez és ezért ma még nehéz lemérni az "eredményeket", de néhány
nagy;zerű tényre örvendező szívvel már most fel kell figy~ln!lnk.

2. A Világgyűlés roezetoséüe legszebb álmai ban. aTra szamttC?tt, hogy
1961 júniusában 600 keresztyén ember lesz majd r:.ragaban az Els~ Ker.es~-
tyén Béke-Világgyűlésen. Amikor egy évv~l eze.lott ezt a ter,,;et es sza~t-
tást hallottuk, kissé magunk is "sok"-nak ereztuk a 600-as szamot. A vege

Hromadka dékán
Hajek, a Béke- Világgyűlés elnöke, Ondra főtitkár

pedig az lett, hogy nemcsak valóra váltak az álmok, hanem még annál i$
többen jöttek el, mint amit reméltünk. Majdnem 700 résztvevő volt
Prágában. Ez a szám azt mutatja, hogy vannak a világ minden részében.
keresztyének, akik felelősséget éreznek a békéért, és készek arra, hogy'
összefogva más keresztyénekkel, aktívan is szolgáljanak a béke biztosí-
,tásáért. De ez a szám sizt is mutatja, hogya Prágai Keresztyén Béke-
konferencia három év óta hangzó "üzenet"-ei és "fehívás"-ai sokak szívé--
ben visszhangra találtak.

3. De még több örvendezni valónk van, ha a 700-as számot kissé részle-
teire bontjuk. A résztvevők közül sokan voltak olyanok, akik egy-egy'
egyházat hivatalosan képviseltek. Tehát nem pusztán egyéni indítás ra
voltak Prágában, hanem egyházuknak és benne gyülekezeteiknek kikül-
döttei voltak. Orthodox metropoliták, érsekek és püspökök, esperesek és-
lelkészek egyházaiktóI kapott megbízás alapján foglaltak állást a háború
ellen és a béke mellett. Tehát ezek az egyházi vezetők százezreket és
milliókat képviseltek és ezeknek a millióknak akaratát mondották ki,
amikor az atomfegyverek megsemmisítését és az általános leszerelést
követelték.

A magyar :delegáció vezetői prágai tartózkodásuk alatt sok táviratot
kaptak hazai gyülekezeteinktől, amelyben arra kértek bennünket, hog1Jl
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az ő nevükben is ítéljük el a háborút és munkáljuk a béke ügyét. Több-
más delegáció lhasonló tartalmú üzenetet kapott hazájából.

4. Nagyon jelentős az is, hogy a 700 résztvevőből majdnem 400 a nyugati<
országokból jött: Nyugat-Németországból, Angliából, Franciaországból,_
Kanadából, Amerikából lés Ausztráliából. Jórészük lelkész, professzor,.
egyetemi hallgató. Bár a nyugati országokból kevesebb ·volt a "hivatalos"
képviselet, mégis nagyon örvendetes, hogy maguk a gyülekezeti tagok
és lelkészek milyen nagy számmal voltak jelen. Ezek a lelkészek sokszor'
egy-egy olyan csoportot képviseltek, melyek Nyugaton valamelyik egy-
házon belül felelősen munkálkodnak a béke fenntartásáért, és harcolnak:
hazájukban az atomfelfegyverzés ellen. Ha vannak is Nyugaton olyan'.
egyházi vezetők, akik nemcsak felelőtlenül nézik az atomfegyverkezést,.
hanem, sokszor még teológiailag is alátámasztják azt, soha sem szabad
megfeledkeznünk arról,hogy egyre ,jobban növekszik azoknak az egyszerű
lelkészeknek és Gyülekezeti tagoknak a száma, akiknek semmiféle teoló-
giai megokolással sem kellenek a tömegpusztító fegyverek, ellenben nekik
és ,családjaiknak kell egy fegyvernélküli világ, szép jelen és békés
jövendő. Ezért jöttek el 50 országból Prágába a békét akaró emberek!"

5. De ott voltak Prágában a "színesbőrű" keresztyének is: afrikaiak,.
kínaiak, ;japánok, indonéziaik és mások. Ők is akarták szavukat hallatni

Niemöller egyházi elnök és H. Vogel berlini prof.esszor

ott, ahol keresztyén emberek a békéről és háborúról tanácsRoznak. AZ-
a 30 afrikai néger keresztyén - Ghánából, Kramerunbót, Sie1'ra Leoné-
ból- akik szinte egy tömb ben minden előadá,st figyel1nesen végi"ghallgat-
tak, jelenlétével kifejezésre juttatta, hogy őket ma már nem lehet: Mihagyni
semmiféle tanácskozás ból, mert ők mint egyenjogú emberek akarnak ott

. lenni és 'hangot hallatni, ahol a népek jelenéről és jövendőjéről' van szó.



:Szinte felsírt a hirosímai japán keresztyén szaix»: "Mentsétek meg az
embert!" És milyen szenvedélyesen és meggyőző erővel szólt mind a kínai
.1Jüspök, mind a ghanai szuperintendens szava a gyamatosítás ellen! Az
Első Keresztyén Béke-Világgyűlésnek jelentősen növelte súlyát a színes
bőrű keresztyének nagyszámú jelenléte.

6. De az Első Keresztyén Béke-Világgyűlés értékelésénél nem nézheWnk

Nikodim metropolíta az egyik afrikai delegátussal.
Háttérben Hromadka dékán

csak a számokra, hanem annál mélyebbre kell mennünk. Ez a Világ-
.gyűlés azt mutatja, hogyakeresztyénség egy nagyon jelentős részében
felébredt az emberiség sorsával való törődés. Egyre több egyház és fele-
kezet, általában pedig egyre több keresztyén látja azt, hogy ha hű akar
-maradni az Egyház Urához, Jézus Krisztushoz, akkor nem élhet önmagá-
nak és nem lehet célja az pnfenntartás, hanem Urától kapott szeretettel,
,önfeláldozóan és kinreikezetesen. kell szolgálnia mindenütt, ahot az embe-
rek békéjéről, kenyeréről, jövendőjéről van szó. Akik Prágába összejöt-
tek arról akartak tanúbizonyságot tenni, hogy nem akarnak megmaradni
e. gyümölcstelen és elvont teológizálás területén, hanem le akarják vonni
életükre és szolgálatukra nézve a meghallott karácsonyi evangélium
következményeit: " ... és a földön békesség." A Prágai Világgyűlés rrészt-
vevőinek szívét átmelegítette az egész emberiséggel való szolidaritás szel-
leme. Az Első Keresztyén Béke-Világgyűlés olyan reménységet ad, hogy
egy olyan új keresztyénség van születőben, amely a Világfenntartó lsten
szolgálatában eszközként adja magát Istennek arra, hogy lsten rajta
keresztül is valósíthassa a világ fenntartására, békéjére és boldogulására
vonatkozó terveit. ,

7. Az Első Keresztyén Béke-Világgyűlés "Üzenete" arról is tanúskodik,
hogyaVilággyűlés a maga miUnkáját jól átgondolt teológiai alapon
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végezte. Nem hagyott kétséget afelől, hogy szolgálatát Istenhez és az Ú
,Egyszülött Fiához, a Jézus Krisztushoz való kötöttség ben 'akarja elvégezni.
Az "üzenet" minden szakaszában először arról beszél, hogy mit tett
Isten értünk Jézus Krisztusban, hogyan adott Benne és Altala békessé-
{Jet, megigazítást, hogyan hordoz Isten bennünket türelemmel és hosszú-
tűréssel és aztán ezekből folyó következményként beszél a keresztyén
emberek mai feladatairól és szolgálatairól. Ez a szilárd teológiai alap
határozza meg a Béke-ViLággyűlés munkáját. Az "önmagáért való gyü-
mölcstelen teológizálásnak" a Világgyűlésen nincs helye, de',annál jelen-
tősebb szerepet kap aza teológia, 'amelyből üdvösség és élet, segítés és
előrehaladás, gondhordozó szeretet és az emberek földi boldogulásáért
való felelősség fakad.

8. Az is nagy jelRntőségű dolog, hogy a Béke Világgyűlés a maga szol-
gálatát nem általánosságban, hanem egész konkréten akarja végezni .
Nemi általában beszélt a békéről, annak fogalmáról és filozófiai meghatá-
rozásáról, hanem félreérthetetlen konkrétséggel beszélt: a hidegháború
'Ükairól, az általános leszerelésről, a ,tömegpusztító fegyverekről, anémet
:kérdés,Től, az igazságosságról, a szabadságról, a keresztyénséggel való
visszaélésTől, a gyarmati kérdésről. Jellemezte a Világgyűlést a feladatok
'világos felismerése, amelyek a keresztyénekre 'várnak. Allást foglalt a

I
Nikodim metropolíta, Ondra főtitkár és Hromadka dékán

Világgyűlés az "általános ésteljes leszerelés", az "atomfegyverek betiltása
és a meglevő készletek elpusztítása és az atomenergia békés célokra való
jelhasználása" mellett is. Fontosnak tartja a "népek és népcsoportok
békés együttélését és konstruktív együttmiiködését" stb. Mind-mind
konkrét javasZatok és konkrét feladatok. A keresztyéneknek ma ilyen
'konkrétea kell gyakorolniuk szeretetiiket .és felelősségüket. Minden álta-
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lánosságokba és elméletekbe való menekülés felelőtlenség, és a semmit-
tevés melegágya.

9. A Világgyűlés a tekintetben is jól ismerte fel feladatát, hogy munká-
ját "hozzájárulásnak" tekinti a béke megszilárdításáért folyó munkában.
Azok, akik Prágában együtt voltak, nagyon jól tudták, hogy nem az
egyház fogja megteremteni a világon a békét és még csak 'nem is úgy lesz

A Béke-VilággyűIés elnökségében: Jusiin metropolita
'Románia), Sesan professzor (Románia) és Káldy Zoltán

püspök

bé~e, hogy "míndenki megtér". A béke megőrzéséhez és a fegyvernélküli.
világ kivívásához az eqész jóakaratú emberiség munkája és ereje szüksé-
ges. Ebben a nagy összefogás ban az egyháznak is megvan a, maga "rész-
szolgálata", amellyel "hozzájárulhat" a megoldásokhoz.

10. De éppen ezen a ponton kell nagyon sajnálatosnak tartani azt, hogy
az Első Keresztyén Béke-Világgyűlésen nem volt ott a római katolikus
egyház képviselete. A Vatikán ma valamiféle "Keresztyén front" meg-
szervezésén fáradozik a Keleten kialakult új társadalmi renddel szemben.
és közben a "hideg háború" eszközeit is gyakran igénybe veszi. Jó vi szánt
tudni, hogy sok: hívő római katolikus ember, szerte a világon, éppen úgy'
óhajtja és munkálja a békét, mint a protestánsok, ortodoxok, anglikánok
közül nagyon sokan. A Világgyűlés nagy örömmel fqgadta a magyar-
országi római katolikus 'lelkészek egy csoportjának levelét, melyben a
Világgyűlés munkájával való együttértésűket fejezték ki. Csak ez lehet
a jövendő útja a római katolikus egyház számára is.

A karácsonyi énekkel a szívünkben, reménységgel megyünk a munkás
hétköznapqkban a béke "szerzésének" útján. Erre kaptunh erőt és bátor-
ságot az Első Keresztyén Béke-Világgyűlésen.

Káldy Zoltán.
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Az 1961-ben Prágában tartott
Keresztyén Béke-Világgyülés Üzenete

I.

A Jézus Krisztusban vetett hitben", akinek adatott minden hatalom
mennyen és földön, több mint 600 keresztyén, különböző egyházak, hit-
vallások és felekezetek képviselői és tagjai gyűltek össze Prágában a
világ minden részéről az első Keresztyén Béke- Világgyűlésre.

Az atomkor kezdetén, amikor az emberiség önrnegsemmisítésének lehe-
tősége lebeg felettünk, s mikor a világ békéért kiált, együtt hallj uk Isten,
igéretét: "A földön békesség" és ,;Boldogok a békességszerzők, mert ők az
Isten fiainak mondatnak". Hitünk: bizodalmával szólítunk fel minden
keresztyént és minden embert, bízzanak az irgalmas Istennek ezekben
az igéretetben és az ő erejével járjanak a békesség útján.

A magyar küldöttség a Prágai Keresztyén ViIággyűlésen

II.
1. Isten az Ö Fiában, a- Jézus Krisztusban békességet szerzett önmaga

és minden ernber között s ezzel egyúttal megkötötte va béke és szeretet
kötelékét az emberek között.

Nem hallgathat juk és nem adhat juk tovább ezt az örömüzenetet anél-
kül, hogy minden erőnkkel el ne köteleznők magunkat az emberek és
népek közöttí földi béke megteremtésére, fenntartására és megszilárdí-
tására.
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2. Isten az O Fiában, a Jézus Krisztusban megbékéltette magával a
világot s az -O népét a békéltetés szelgálatára hívta el.

Nem hallgathat juk és nem adhat juk tovább ezt az örömüzenetet anél-
kül, hogy rá ne mutatnánk minden ember és nép előtt, akik ma ellenséges
viszonyban vannak egymással, egymás megértésének gyakorlati útjaira
és lehetőségeirc

3. Isten az O Fiában, a Jézus Krisztusban minden emberrel közőlte,
az O irgalmas megigazítását.

Dr. Bartha Tibor református püspök, Ting kínaí püspökkel

Nem hallgatjuk és nem adhat juk tovább ezt az örömüzenetet anél-
kül, hegy magunk is ne munkálkodnánk olyan jó törvényes rend kídol-
gozásán minden ember és embercsoport, minden nép 'és faj számára és
a nemzetközi kapcsolatokban, amely a békét szolgálja. .

4. Isten az O Fiában, Jézus Krisztusban, a mai napig nagy türelemmel
és hosszútúréssel hordozott el mrndnyájunkat. A világ e türelem alatt él,
amíg be nem fejeződik az utolsó napon.

Nem hallgatjuk és nem adhat juk tovább em az örömüzenetet anél-
kül, hogy különféle módokon ne munkálkodnánk azon, hogya földön
minden ember türelemmel legyen egymáshoz, hogya népek állhatatosan
törekedjenek ..egymás megértésére és legyenek készen- kölcsönösen az
áldozathozatalra.
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Ill.

Megvalljuk, hogy az egész keresztyénség, mi magunk is mindnyájan,.
sokáig vonakedtunk megnyitni magunkat Isten békéje előtt és engedel-
meskedni az Ö szeretetparancsának, hogy ezzel hozzájáruljunk az embe-
rek közötti földi békesség feltételeinek megteremtéséhez. Mindannyian,
mélységesen belekeveredtünk az emberiség általános békétlenségébe.

Mély fájdalommal és nagy aggodalommal látjuk, hogy számos keresztyén
azzal, hogy álkeresztyén módon törvényesíti a törnegpusztítást, hogy bizo--
nyos társadalmi rendszereket megváltoztathatatlanoknak jelent ki, hogy
hidegháborút folytat az új társadalmi rendet építő népek ellen, meg-
tagadja Urunknak azt a megbízatását, amellyel Ö a béke, a megbékélés és.
az igazság útjára híveI bennünket. Ezzel kapcsolatban nem hallgathat juk.
el, hogy számtalan római katölikus hiten levő keresztyén testvérünk, akik.
velünk együtt a békét óhajtják és a hideg- meg melegháború elhárításán
fáradoznak, sok egyházi vezetőjük' gyakorlati magatartása miatt súlyos.

Jan Chabada szlovákiai egyetemes püspök, Káldy
Zoltán püspök és Hajek elnök

lelkiismereti konfliktusokba kerül. Egyes vezető egyházi hivatalok - s a-
Vatikán köreí is - sajnos, a hidegháború szellemének folytatásához:
járulnak hozzá.

Amikor ezt megmondjuk, nem szűnünk meg kérni Istent azért, hogy
. minket és római katolikus testvéreinket is tartson meg erősen szereteté-
ben s vezéreljen mindnyájunkat akarata felismerésére s az Ö szeretet- és.
békeparancsának engedelmességre.

Mivel azonban Isten nem vonta vissza békéjéről, irgalmáról és ernber-
szeretetéről tett igéretett. Jézus Krisztusnak, a mi megfeszített és feltá-
madott Urunknak nevében újból vigasztalással és kéréssel, felhívással.
és 'intelemmel merünk szólni minden keresztyén emberhez és saját
népeinkhez .és merjük hirdetni' nekik- a földi békességről szóló üzenetet.
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Abékesseg Istene adja meg nekünk és minden embernek a megtérés
és imádság lelkét, a bizalom és a bátor cselekvés lelkét.

IV.
1. Isten békéjének a fényében felismertük:
Az atomkorban a háború többé már nem nyújt felelős és értelmes

'lehetőséget a nemzetközi problémák megoldására.
Mivel az atomfegyverkezési verseny még mindig tart, arra kérünk

minden parlamentet ésminden kormányt, tegyenek meg mindent, ami
.a háború letöréséhez vezethet s ebben az ügyben legyenek merészek.

E célból első lépésként meg kell szüntetni a nukleáris fegyverkísérle-
.teket és megegyezésre kell jutni a nemzetközi ellenőrzés tekintetében.

Azok a nemzetek, amelyek atomfegyverekkel még nincsenek felsze-
Telve, mondjanak le a tömegpusztító fegyverek birtoklásáról.

A magyar küldöttség egy része:
Dr. Ottlyk Ernő dékán, Muraközi

Gyula ökumenikus főtitkár és Harsányi
László evangélikus főtitkár

.OE Szamosközí István református püspök

El kell követni mindent, ami 'előmozdítja az általános, teljes leszerelést
s a szervezett békét a világon.

Ide tartozik továbbá minden atomfegyver betiltása és a meglevő készle-
tek elpusztítása, hogy az atomenergia végül csak békés célokat szolgál-
hasson, .

Fontolóra kell venni végül mindazokat a kísérleteket és javaslatokat,
amelyek atommentes övezetek létesítését és nemzetközileg biztosított
semlegessegí szerződések megkötését célozzák.

Németország megoldatlan kérdése veszedelmes seb Európa testén. Ezért
azzal a kéréssel fordulunk mindkét német állam egyházaihoz és keresztyé-
neihez, ismerjék fel a fegyverkezés minden formájában, különösen az
atomfelfegyverzésben rejlő különleges német kísértést és tevékenyeri
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járuljanak hozzá Európa és a világ békéjéhez azzal, hogy lemondanak
a fegyveres erőbe vetett bizakodásukról.

2. Isten megbékélésének fényénél felismertük:
A hidegháború az atomkatasztrófa útját egyengeti. Tudjuk, hogy mín-

den nép békére vágyik. Hidegháború folyik mindenütt, ahol a békevágy
ellenére a népek és államok más népek és államok rovására törekednek
jólétre és boldogulásra;

Tekintetünket ma következetesen a különböző gazdasági, politikai és
kulturális rendszerekben és hagyományok között élő népek és népcsopor-
tok együttélésére és konstruktív együttműködésére kell szegeznünk. A köl-
csönös ítélgetés helyére a békés versengésnek kell lépnie.

3. Isten igazságosságának fényénél felismertük:
Ma míriden ember, minden nép és rnínden kormány az előtt a nehéz

feladat előtt áll, hogy nemcsak a háborút kell kiküszöbölniök, hanem
olyan rendet kell adniok a világnak,amelyben boldogulhatnak az eddig
annyira elhanyagolt népek és államok is, különösen Ázsiában, Afrikában
és Latin-Amerikában .. Imádságunk es teljes együttérzésünk elsősorban
ezeket az elnyomottakat, megvetetteket. és jogfosztottakat illeti meg,
s mindazokat, akik útban vannak a szabadság és függetlenség felé. Köz-
ben nem feledkezünk meg azokról a fehérfajú emberekről és népekről
sem, akiktől ma befolyásuk és vélt jogaik, gazdagságuk és nyersanyag-
forrásaik feladását kell megkivánni, különösen az említett földrészeken.
A régi gyarmati hatalmaknak meg kell tanulniok, hogy lemondjanak
hatalmi pozíciójukról. A jobb anyagi körülmények .között élő népeknek
meg kell tanulniok, hogy készek legyenek áldozatot hozni a nagy inség-
ben levő nemzetek életszínvonalának emelése. érdekében.

Az úgynevezett fejlődésben levő országok nehéz problémáinak meg-
oldására az egyetlen lehetőséget a valamennyi állam, .a régi és fiatal
népek közötti baráti együttműködésben látjuk. A faji elbizakodottság,
az új koloníalízmus minden formája, de még a népmilliók sürgős ínsége

~ megszűntetésének halogatása is csak a gyűlölködés magvait hinti el éjl
veszélyezteti a-népek békés együttélését,

Emlékeztetjük azokat az államokat, amelyek hallatlanul magas összege-
. ket költenek fegyverkezésre, hogy háborús kiadásaik minden korlátozása
olyan gazdasági erőforrásokat szabadít fel, amelyek révén megszüntethető
az éhség és a nagy emjberi nyomorúság a földön, s .a népek hozzájuthat-
nak a föld javainak bőségéhez. Gyors cselekvésre van szükség,

4. Isten türelmének a fényénél felismertük:
Nem sejtett technikai lehetőségek birtokába jutottunk. Felhasználhat-

juk ezeket a föld és lakosai átkára és pusztulására, vagy áldására és
javára.

Az lsten irgalmába rés hosszútűrésébe vetett hittel, teljes bizalommal
vagyunk aziránt, hogy Ö meg fogja tartani az emberiség életét és megőrzi
a békét a föld népei között. De ehhez megkívánja és felhasználja a mí,
emberi erőfeszítéseinket is, a népek közötti békesség, az emberi meg-
békélés és a földi igazságosság érdekében.

. V.
Ebben a békernunkában minden ember egyesülhet" mert az Úristen

míndent a maga kezében tart. Ö minden embert szeretetének tanácsa
szerint vezérel, s az utolsó szót Ö fogja kimondani az Úr Jézus Krisztus
eljövetelében. Az Ö jósága indít bennünket arra, hogy minden jóakaratú
embert szólítsunk fel a velünk való együttmunkálkodásra.

Az Istennek békessége, amely mínden értelmet meghalad, meg fogja
őrizni szíveiteket és gondolataitokat az, Úr Jézus Krisztusban.
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A KARÁCSONYI ÉNEK
VISSZHANGJA PRÁGÁBAN

1.

"ÉS A FÖLDÖN BÉKESSÉG ... "
1961. június 13-án, este 19 óra 52 percet mutatott a karórám, amíkor

megilletődött lélekkel beléptem a prágai új városháza díszes tanács-
termébe, a világgyűlés színhelyére ... Hogy is ne dobogott volna a szívem,
amikor jól tudtam, hogy Keletről és Nyugatról, Északról és Délről össze-
sereglett 700 delegátus ebben a teremben tanácskozik majd az emberiség
legfontosabb és legszentebb kérdéséről, a békéről ... Egész lelkemmel
átéreztem, hogy akik itt a világ különböző tájairól összejöttek, most

lesznek igazán az ci Uruknak, Jézus Krisztusnak követői, most lesznek
igazán tanításának hűséges bízonyságtevői, amikor bátran és messze-
hangzóan kimondják a sokat szenvedett emberiség hő vágyát: Béke!'
Béke! Béke!

Bent a teremben már zsibongott a sokszínű és soknyelvű sokaság ...
Elöl, az elnöki emelvény fölött a föld két féltekéje, alatta a felírást.
"ET IN TERRA PAX" - ("ÉS A FÖLDÖN BÉKESSÉG"). Ahogy végig-
fut tekintetem az emelvény padsorain, feltűnnek sorban a világbéke-
mozgalomban ismert keresztyének: Dr. HAJEK a világgyűlés elnöke,
Dr. HROMADKA professzor az előkészületi rnunkálatok fáradhatatlan
vezetője, NIKODIM moszkvai orthodox püspök, ZSITKOV a szovjetunió-
beli baptisták elriöke, . A: és TURS lett evangélikus érsekek;

. G .. Ot:'~~

:\It

Berki Feriz protoierei és Gy6ry Elemér református püspök
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Paul CONORD párizsi, G. CASALIS strassbourgi lelkészek, BRACKLEIN
keletnémet, KLOPPENBURG nyugatnémet egyházi főtanácsosok, VOGEL
dr. nyugatberlini professzor, JUSTIN román metropolita, VANTULA len-
gyel püspök, TING kínai püspök, Ragnar FORBECK Békedíjjal kitünte-
tett norvég lelkész, PETROS ethióp érsek, STEPH ENS ghanai super-

Az afrikai delegáció egyik tagja

intendens, NIPHON libanoni metropolita, aztán BARTHA Tibor és
KÁLDY Zoltán püspökeinkés még mások, világon szeretett és becsült
nevek. A terem pedig zsúfolásig telve a delegátusokkal.

Dr. Vogel professzor tartotta a megnyitó istentiszteletet. Igehirdetését
átfűtötte a szívetmelegítö angyali üdvözlet: Legyen a földön békesség!
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Az igehirdetés után majdnem félszáz nemzet képviselőinek különböző
anyanyelvén hangzik fel az ÚRI IMÁDSÁG: JÖJJÖN EL A TE ORSZÁ-
GOD! Igen, jöjjön el végre az az ország, jöjjön el végre az az idő, amikor
az emberiség megszabadul az éhség, a nyomorúság, a háborúk félelmé-
től. " Jöjjön el az az idő, amikor nem kell többé milliók vérének kiom-
lania, ahol nem lesznek kizsákmányolók és kizsákmányoltak, gyarmat-
tartók, és rabszolgák; amikor 'valóban leszáll mindkét földtekére 'a

Az afrikai delegáció egy része

sóvárgott, az áldott, a milliók akaratából, hitéből, elszántságából kihar-
colt drága - BÉKE!

Igen! "Kiharcolt" béke, mert ahogy Hajek dr. a világ gyűlés elnöke
megnyitó beszédében mondta, a békéről nem elég beszélni, hanem érte
cselekedni is ,kell. Ha igazán szeretjük az emberiséget, akkor meg kell
szabadítani embertársainkat minden bizalmatlanságtói és mínden gya-
nakvástól, amelyek előidézőí a háborúknak.

Elsőnek Prága város főpolgármestere, mint házigazda üdvözölte a
kongresszust és szívből kívánta, hogy igazán a világ békéjét "és barátságát
szolgálja ez a hatalmas gyülekezet. Sorban következtek utána Luka-
csovszkij akadémikus a cseh békebizottság. Bartha püspök a magyar
ökumenikus tanács, Nikodim püspök az orosz orthodox egyház, majd
Ghana, Libéria és Sierra Leone afrikai országok képviselőinek üdvözletel.
Oket követték az antiochiai patriarcha, Hirosima városának lelkésze, az
ethiop érsek, Vázgen örmény, Jefrem grúz és Justin román metropolita
köszöntő szavai. Mindegyik más-más nyelven beszélt, de mondanivalójuk
lényege mégis ugyanaz volt: Az EGYHÁZNAK, BÁRHOL IS ÉL A FÖL-
DÖN, KRISZTUS EVANGÉLIUMÁT KÖVETVE, KÜZDENIE KELL
AZÉRT, HOGY BÉKESSÉG LEGYEN AZ EMBEREK ÉS NÉPEK KÖ-
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ZÖTT!!! A béke élet, a háború pedig halál, az EGYHÁZNAK PEDIG AZ
életet kell szolgáln'ia!!!

Szűnni nem akaró meleg taps köszöntötte az emelvényre lépő HRO-
MADKA professzort. Érezni lehetett, hogy a delegátusok most akarják
leróni mély hálájukat és elismerésüket az előtt a férfiú előtt, aki ennek
a világgyűlésnek, a hatalmas és fáradságos előkészítő munkálatoknak,
a- teológiai alapvetésnek valósággal a lelke volt ... És mí lyen egyszerűen
beszél ... "NÉZZÜNK KRISZTUSRA!!!" Egyszerre megértem, honnan
volt ennek az embernek 3 év óta egy percig meg nem szűnő energiája,
honnan volt fáradhatatlan buzgósága, a nehéz és súlyos igazságokat és
ellentéteket is nyiltan megmutato bátorsága ... Ez az ember az O Urától
Krisztustól kapta mindezt! O egy percig nem kételkedett abban, hogy
amit tett, arrüre lelkesített, amiért mozgósította az egész világ keresztyé-
neit, azt nem egyéni kedvtelésből, nem különcködésből, nem délibábokat
hajszolásból tette, hanem URÁNAK, KRISZTUSÁNAK PARANCSÁT ÉS
TANÍTÁSAT KÖVETTE!

*
A szeretetnek és megbecsülésnek ugyanez a rneleg hulláma árad az

előadói emelvény felé, amikor megjelenik ott a világbéke mozgalom nagy
alakja, D. 'Martin NIEMOLLER ... Most ő kerül a fotoriporterek tűzébe,

Mends Cole lelkész (Libéria), T. A. Osei ghanai főtitkár

s reá figyel az egész gyülekezet. Azt fejtegeti krístálytiszta logikával, hol
szenvedélyes tűzzel, hogy mit jelent a "Békesség a technika korszakában."
Én is otthagyom helyemet és egészen közelről figyelem, ahogy beszél.
Rózsás arcával, a keretes szemüveg alatt élénken csillogó tekintetével
inkább egy szelíd teológiai professzornak látszik, mint a - világbékéért
megalkuvás nélkül küzdő bátor harcosnak ... Csak amikor, egy-egy nagy-



jelentőségű kijelentésénél reáhajol a m:ikrofonra és élesen figyeli a hall-
gatóságot, lehet felismerni benne az egykori katonát, az első világháború
volt tengeralattjáró parancsnokát... így állhatott valamikor a hajó
parancsnoki hídján, így figyelhette a leselkedő veszélyeket... Most is
tudja, hogy még sok szirtet, sok zátonyt, sok akadályt kell leküzdenie,
amíg befuthat az. emberhség a -békesség drága kikötőjébe ... Látom, hogy
néha - talán ezért - egy pillanatra keménnyé válik az arca, mínt a

Halász Béla és Weltler Rezső esperesek

bajvívónak, akinek még a döntő küzdelmet kell megvívnia ... Csak más-
nap reggel, amikor a gyönyörű nemzetközi szállodánk, a "Hotel Inter-
nationál" egyik ebédlőjében, reggelinél találkozom Vele és megkérem.
hogy írjon emlékkönyvembe, kezének meleg, testvéri szorításán érzem,
hogy Martin Nieinöller nemcsak kemény harcos, de a szív embere is ...
Az emberiség boldogságaért hevülő szíve tanácsolja néki, hogy - amikor
kell - kemény harcos is legyen ...

2.
o RÉGI ÉS ÚJ KAPCSOLATOK ...

Amikor a világgyűlés elnöke szünetet rendel el, az addig feszülten
figyelő gyülekezet nyüzsgő hangyabollyá változik... Fehérek, feketék,
sárgák és félvérűek egymás csoportja felé sietnek és a régi ismerősök
boldogan üdvözlik egymást ... Most érzi igazán az ember, hogy az egész
világ tulajdonképpen egy nagy család, mi voltaképpen összetartozunk
és csak gonoszszándékú bajtkeverők akarnak elválasztani bennünket ...
Minden gonosz szándék azonban hiábavaló lesz, ha egyszer 1> világ népei
ugyanígy tudnak találkozni és ugyanígy kibeszélhetik magukat testvéri
nyíltsággal és őszinteséggel ...
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Elsőnek a Szovjetunióban levő keresztyén testvéreimmel találkozom
össze és örvendve üdvözöljük egymást ... Zsitkov elnök arcán most is ott
a kedves mosoly, mint amikor Moszkvában szeretettel vendégül látott
bennünket, Karev és Mickievic lelkészek köszöník a Pápáról küldött lapo-
kat, Kiivit érseket nem is kell emlékeztetni, hiszen sok levelet váltottunk
azóta, hogy ott jártunk a szép Tallinban, a Balti tenger partján ...
Speranszkij professzor nyájasan mosolyog, amikor hallja, hogy milyen
elbűvölten és álmodozva jártam három évvel ezelőtt a NÉVA parton ...

Száz és száz kis csoport alakul ki a teremben és a folyosókon, mindenki
keres valakit és mindenki reá is talál egy-egy kedves ismerősre ... Bol-
dogan ölelern meg Andrej Zsiakot, a szlovák evangélikus egyház egyetemes
felügyelőjét és Matasik szlovák esperest, akikkel meleg barátságot kötöt-
tünk az előző évben Tabarzban. Az igazi meglépő találkozás azonban
az volt, amikor ráakadtam két olyan barátomra, akikkel harminc (!) évvel
ezelőtt együtt tanultunk a franciaországi Strassbourg egyeternén ... Az
egyik: Dr. WANTULA lengyel evangélikus püspök, a másik Dr. Coman
a bukaresti orthodox theológia rektora ... Ez utóbbi saját ősz és az én
fekete hajamra mutatva el sem akarja hinni, hogy mi együtt tanultunk
Strassbourgban, csak amukor elmondom, hogy mit írt annak idején az
emlékkönyvembe, adja meg magát és csendes sóhajtással megjegyzi:
"úgy látszik, kedves Testvérem, nem öregszik meg soha ... "

*
A régi kedves kapcsolatok felújításán túl, nagy örömés drága ajándék

volt minden delegátus számára új kapcsolatok létesítése. A népek meg-
békélésének és közeledésének ez éppen egyik legbiztosabb útja. Hogyan is
mondta annak idején Romain Rolland: "Tout comprendre c'est tout
pardonner" - mindent megérteni annyi, mint mindent megbocsátani.
Nekünk pedig meg kell értenünk egymást, ha azt akarjuk, hogy gyer-
mekeinknek boldog jövencÍője legyen. A magyar küldöttség tagjai elöl-
jártak ebben a szolgálatban. Bárhol jártunk, küldöttségünk tagjait m'indig
élénk eszmecserében találtuk valamilyen más delegátusokkal. Magarn is
sok kapcsolatot létesítettem. Ezek közül is különös en örvendtem, amikor
egy együtt elfogyasztott ebéd alkalmával megismerkedtem Ragnar FOR-
BECKKEL, az oslói domtemplom BÉKEDfJJAL kitüntetett lelkészével.
Hatalmas szép szál ember ez a norvég testvérünk, de szeméből annyi
derű, annyi gyermekes tiszta csillogás áradt, hogy éreztük: ilyen ember
csak a békesség bizonyságtevője lehet... Fáradhatatlanul jár szerte a
'világban, hogy Krisztusától tanult békességről bizonyságot tegyen ...

*
Abban a munkacsoportban, ahová kerültem, a "Béke és szabadság"

kérdését vitattuk meg, mintegy 22 nemzetből majdnem hatvanan ... Köz-
tünk volt J. BRUNEL roueni francia lelkész. Felszólalása a vitában mély
benyomást keltett: "Az· a baj, hogy mi a szabadság alatt sokszor elő-
jogokat és nem felelősséget értünk. Az igazi szabadság: Istenhez tartozni
és ez nem előjog, hanem feladat: MÁSOKNAK SZOLGÁLNI! Ilyen
értelemben tettek itt bizonyságot Keletről jött testvéreink és most én
a Nyugatról jött lelkész 'is bizonyságot teszek, hogy az Egyháznak nem
'uralkodó, hanem szolgáló Egyháznak kell lennie".

Milyen más hang ez, mint amit némely keresztyének Nyugaton hangoz-
tatnak ... Csak természetes, hogy sokat beszélgettem és meleg barátságot
kötöttem ezzel az evangéliumi lelkülettel megáldott francia lelkésztestvé-
remmel ....
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A népek közötti barátkozásnak megragadó példája volt, amikor a
magyar delegáció elnökének, Bartha püspöknek kezdeményezésére, június
18-án a román és magyar delgáció közös ebéden vett részt. JUSTIN
metropolita, a román küldöttség vezetője és BARTHA püspök' egyféle-
képpen hangoztattak, hogy ez a találkozás már első pozitív eredménye
a prágai békekonferenciának. Egyféleképpen gondolkodunk és ugyanazon
az úton járunk: a népek előrehaladása és a békesség keresése útján.
Joan Coman barátommal, Dimancea és Kovács Lajos dr. professzorral
(mind a négyen volt strassbourgi diákok) együtt ültünk az asztal mellett

. és talán mi éreztük legelevenebben. hogy errilyen történelmi lépés volt
ez a mai, hiszen harminc évvel ezelőtt, amikor mi félénken és titokban
szövögetni kezdtük a magyar-román barátság szálait ... ilyesmire még
csak gondolni sem lehetett ...

3.
"VISZONTLÁTÁSRA!"

Ezzel a mondattal zárta be hatalmas taps és lelkesedés közepette az
Első Keresztyén Világ-békekonferenciát dr. HAJEK elnök, aki mindvégíg
nagy bölcsességgel, tapintattal és általános közrnegelégedésre vezette a
konferenciát. Igen! Viszontlátásra! A. prágai konferenciának nincs vége,
a munka folytatódik. Nemcsak az újra választott munkabizottságban,
de a delegátusok szolgálatában az egyes gyülekezetek, a világ minden
fajú és színű keresztyén hivei között. A megkötött baráti kapcsolatokat
tovább ápoljuk, a közösen megtalált igazságért hűséggel helytállunk,
Jézus Krisztus tanításának megfelelőerr meggyőződéssel valljuk, hogya
háború, mint a nemzetközi ellentétek megoldásának módja összeférhe-
tetlen a Mi Urunk lelkével és tanításával és következésképpen összefér-
hetetlen az Egyház lelkével és tanításával. Valamennyien érezzük, hogy
tántoríthatatlanul kell küzdenünk ezért az igazságért, mert csak így lehe-
tünk méltó polgárai a világmindenségnek és szerető gyermekei mennyei
Atyánknak!

Viszontlátásra Testvérek! Viszontlátásra népek, a boldog, a békés
jövendőben!

Halász Béla

.•...•..... .,
A "TITANIC" HAJO NEVÉVEL éppen ötven esztendeje kapcsolódott

össze az azóta is példátlan tengeri katasztrófa emléke. A White Star Line
hajóstársaság a nagy üzleti versengésben megépítteti az akkori két leg-
nagyobb gőzöst: a Titanic-ot és az Olympic-ot. A Titanic utasítást kap,
hogy legelső útján rekordidő alatt szelje át az Atlanti Óceánt. A meg-
vesztegetett kapitány nem tartotta be a legelemibb szabályokat sem:
Új-Funland térségében, a leveszélvesebb helyeken, más hajók jéghegy-
jelzései után is teljes gőzzel vezette hajóját 1912.április 12-e sötét, ködös
éjszakájában. A hajó jéghegynek ütközött: nem a vaksors, az üzleti érdek
vitte végzetébe. ~th kapitány cége jóhírneve érdekében megtévesztő
táviratokat küldött s csak az utolsó pillanatban kért segélyt. Rekordot a
tömegpusztításban ert el: 2300 emberből ott pusztult rnintegy ezerötszáz!

A népek ma nem engedhetik, hogy az emberiség hajóját gonosz kezek
a pusztulás "jéghegyének" vezessek
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ORSZÁ GB! N- VI LÁG BAN
Egyházunk képviselője

a Keresztyén Demokrata Unió
X. kongresszusán

Várady Lajos budai esneres egy-
házunk képviseletében dr. Beresz-
tóczy Miklós préposttal az Orszá-
gos Béketanács Katolikus Bizott-
ság-ának főtitkárával, résztvett' a
Keresztyén Demokrata Unió X.
kongresszusán Erfurtban. Várady
Lajos igét hirdetett az erfurti egy-
kor Agoston-rendi kolostor tem-
plomában, felszólaIt a .külföldi
meghívottak számára tartott záró-
ülésen Burgscheidungenben, a Lip-
csében tartott lelkészi munkakö-
zösségi ülésen és a Hazafias Nép-
front által Apoldában és Breiten-
wörbisben rendezett két gyűlésen.

A 400 éves Agostai Hitvallás

mai mondanivalóit szólaJtatta meg
országos hetilapunk az Evangélikus
Élet, amikor cikksoTozatban foglal-
kozott az Agostai hitvallás legidő-
szerűbb cikkelyeivel. A cikksoro-
zat cikkeit Teológiai Akadémiánk
professzorai és lelkészeink írták.

Egyházaink képviselői
az Egyházak Világtanácsa

Központi Bizottságának
a skóciai st. Andrews-ban

tartott ülésén

Az 1948-ban Amsterdamban ala-
kult Egyházak Világtanácsa, mely
több mint 50 államban élő 172
tag egyházat képvisel, évenként

tadja Központi bizottsági ülését.
A Központi Bizottságnak 90 tagja
van. ,1960. augusztus 16-24-ig az
angliai St. Andrewsban ülésezett a
Központi Bizottság, melyen a
Magyarországi Protestáns Egyhá-
zakat dr. Bartha Tibor református
püspök, Káldy Zoltán evangélikus
püspök és Muraközy Gyula refor-
mátus lelkész képviselték. Mind-
hárman a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának is kép-
viselői.

Alexij patriarcha hosszabb leve-
let írt a Központi Bizottsághoz.
Levelében megállapítja. hogy a
keresztyéneknek egységeseknek

. kell lenniök a pusztító háború fe-
nyegetése elleni küzdelemben. "Az
egyetemes békevágy ellenére is
soha nem halmozódott még fel a
földön annyi tömegpusztító fegy-
ver, amelynek gyártása felemészti
az ember teremtő erőit és gazdag-
ságát." A keresztyén "egy-akarat"
lehet olyan erő, amely csökkent-
heti a világ jelenlegi megosztott-
ságát és hozzájárulhat a nukleáris
és egyéb halálos fegyverek elpusz-
tításához, az általános leszerelés-
hez.

A Központi Bizottság ülése fog-
lalkozott a római .katolikus egyház-
hoz való viszonnyal is. E kérdés-
ben egyházunk álláspontja, hogy a
keresztyéneknek . ápolniok kell a
Jézus Krisztusban való egységet,
de egy pillanatig sem feledkezhe-
tünk meg azokról a nagy tanítás-
beli kÜlönbségekről, melyek a. re-
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'formáció óta elválasztanak ben-
nünket a római katolikus egyház-
tól. Azt is meg kell mondanunk,
bogy a politikai katolicizmussal,
mely valamiféle "keresztyén egy-
ségfrontot" akar alkotni a Kelet
ellen, nem akarunk együttmű-
ködni. Nagy figyelemmel hallgat-
ták a plenárius ülés résztvevői'
Káldy Zoltán püspöknek a magyar
delegáció nevében elhangzott je-
lentős felszólalását.

Az Alkotmány ünnepe

Az Evangélikus Élet vezércikk-
ben emlékezett meg az Alkotmány
ünnepéről. A 11 esztendős évfor-
duló alkalmából többek között ezt
írta: "Az a meggyőződésünk, hogy
a szocialista társadalomban azok a
keresztyén alapelvek lesznek életté
és gyakorlattá, amelyekért nemcsak
imiidkozni, hanem dolgozni is meg-
tanultunk. Tudunk nagyon szívből
jövően hálát adni Istennek azért,
hogya keresztyén felebaráti és ha-
zafiúi szeretet szellemében mi is
aktív munkásai vagyunk a Magyar
'Népköztársaságnak, részesei az ed-
digi nagyeredményeknek és hűsé-
ges építői a szocialista Magyaror-
'szág jövőjének".

A Prágai Keresztyén
Békekonferencia

'harmadik teljes ülése szeptember
'6-án ünnepélyes istentisztelettel
kezdődött Prágában. Magyarorszá-
gi protestáns egyházainkat 13 tagú
küldöttség képviselte. A küldött-
ség evangélikus tagjai Káldy Zol-
1án püspök, dr. OttIyk Ernő Teo-
lógiai Akadémiai dékán és dr.
Pálfy Miklós Teólógiai Akadémiai
professzor voltak. Az 1958. tavasz
utóján elindult mozgalom fejlő-
dését mutatja, hogy ezen a har-
madik ülésen már' nem kevesebb
mint 200-an sereglettek össze a
világ legkülönbözőbb részeiből az
egyházak képviselői és keresztyén
személyiségek. A konferencia har-
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madik ülése már az 1961. jóni-
usra tervezett Világgyűlésre való
felkészülés jegyében folyt. A har-
madik ülésszak 6 napig tartott.

Az Országos Béketanács
el'llöksége

július 29-én ülést tartott. A Ma-
gyarországi Evangélikus Egyhá;z
Békebizottsága képviseletében D.
dr. Vető Lajos vett részt az ülésen.
Szakasits Arpád, a Béke-Világta-
nács Irodájának tagja,az Országos
Béketanács elnöke számolt be a
Béke-Világtanács Irodájának 'stock-
holmi ülésszakárÓZ.

Hírosima-nap gyülekezeteinkben

Országszerte bűnbánati és kö-
nyörgő istentiszteleteket tartottak
gyülekezeteink augusztus 7-én, a
Szentháromság ünnepe utáni 8.
vasárnapon. A Rádióban ez alka-
lommal Káldy Zoltán püspök pr é-
dikiÍlt. Másodszor emlékeztek ez
alkalommal bűnbánattal és a világ
békéjéért könyörgő imádsággal
gyülekezeteink 1945. augusztus 6-
ra. Arra a napra, amelyen az első
atombombát ledobták. Hetílapunk,
az Evangélikus ~let külön Hiro-
sima-számot adott ki ebből az
alkalomból.

Az Evangélikus ~let
szerkesztóbizottsága

szeptember íS-i ülésén foglalkozott
a Hannoveri Evangélikus Egyházi
Hivatalnak azzal a körlevelével,
melyet a Hivatal a németországi
egyházközségek vezetőihez küldött
szét azzal a célzattal, hogy az egy-
házközségek képviselőit távoltartsa
a Prágai Keresztyén Békekonferen-
cia ülésétől és az 1961-re tervezett
Első Keresztyén Béke-Vi'lággyűlés-
től. A szerkesztőbizottság állásfog-
lalásában teológiai megalapozott-
sággal utasította vissza fentneve-
zett hivatal alig álcázott politikai
törekvéseit és kifejezte' reménysé-



~ét, hogy Hannoverben is, és szerte
.a világon a keresztyének egyre job-
ban felismerik szolgálatuk köteles-
.séqei» a békéért, a békés együtt-
élésért, az emberiség egyetemes ér-
.dekeiért. A szerkesztőbizottság a
maga ,állásfoglalását az Evangé-
likus Élet szeptember 25-i száma-
ban hozta nyilvánosságra.

Országos Esperesi Értekezlet
Balatonszárszón

Szeptember 20-tóI 2~-ig egyhá-
,zunk püspökei, valamennyi espe-
res, az Egyetemes Egyház, a Teoló-
giai Akadémia és az egyházi

"sajtó képviselőinek részvételével
'Országos Esperesi Értekezlet volt
Balatonszárszón. Az Állami Egy-
'házügyi Hivatal képviseletében
'Grnák Károly csoportvezető vett
:részt az értekezleten. D. dr. Vető
Lajos "Egyházi szelgálatunk fnn-
-damentuma" című megnyitó elő-
.adásában hangoztatta: "Lehetet-
len, hogy bárhol ezekben a napok-

"ban felelős' emberek együtt lehes-
senek és tanácskozzanak anélkül,
,hogy ne gondoljanak azokra a
nagy eseményekre, melyek ezek-

"ben a napokban történnek." Mél-
tatta az Egyesült Nemzetek Szer-
"vezete új ülésszakának jelentősé-
-gét, azt a tényt, hogy Afrikában
egymásután alakulnak az új önálló
független államok és azt, hogy
Kuba is lerázta magáról a kapita-

"lízmus bilincseit. Majd az egyház
'hazai szolgálatáról szólott. Az ülés
"másik főelőadója Káldy Zoltán
püspök volt. Előadásában arra mu-
tatott irányt, milyen legyen az
esperes szolgálata a püspök, a lel-

'készek és a presbitériumok felé.

Az Északi Egyházkerület
tanácsülése

Szeptember 27-én dr. Vető Lajos
:püspök és dr. Fekete Zoltán fel-
-ügyelő elnökletével ülésezett az
Északi Egyházkerület Tanácsa.

",Egész magyarországi evangélikus

egyházunkban normális élet folyik,
mondotta a püspök, majd megálla-
pította, hogy valamennyi lelkészi
állás be van töltve, inkább több a
lelkészünk, mintsem, hogy panasz-
kodnunk kellene a nyugati protes-
táns egyházakhoz hasonlóan vala-
miféle lelkészhiányról. Méltatta azt
a tényt, hogya Magyar Népköztár-
saság kormánya lelkészeink megél-
hetését biztosított jó keretek között
az által is lehetővé teszi, hogy az
államsegélyt 1960-ban 100 százalé-
kosan folyósította, noha az 1948-ban
megkötött Egyezmény szerinti ösz-
szegnek már csupán 50 százalékát
lett volna köteles egyházunknak fi-
zetni. Foglalkozott ezután egyhá-
zunk és államunk jó viszonyával.
Végül dr. Fekete Zoltánt köszön-
tötte -a Tessedik emlékéremmel
való kitüntetése alkalmából. Az
ülés ,ezután folyó ügyeket tárgyalt.

Érdekes cikkben

számolt be az Evengélikus Élet
október 9-i· száma Tessedik Sá-
muelnek a régi pesti városházán
1791. szeptember 12-től október
14-ig ,tartott zsinaton eddig alig
ismert szerepéről.

40 lelkész és presbiter

küldött nyilatkozatot országos he-
tilapunknak, az Evangélikus Élet-
nek arról, hogyan tekint az Egye-
sült Nemzetek Szeroezete folyamat-
ban levő ülésszakára. Nyilatkoza-
taikból jólesően állapítható meg,
hogy egyházunk lelkészei, presbite-
rei és hivei egyre inkább ismerik
fel keresztyén szolgálatukat és he-
lyes viszonyulásukat hazánk és ko,:
runk nagy kérdéseihez. A TELJES
IGE hirdetése és hallgatása feléb-
resztette a felelősséget egyházunk-,
ban, az emberiség jövőjéért és az
ember TELJES ÉLETÉÉRT. A nyi-
latkozatok egyre nyilvánvalóbbá
teszik, hogy az emberiség nagy
kérdéseinek jó megoldása szívügye
egész evangélikus egyházunknak.
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Szilveszter János: űjtestamentom

,1541-ben Szilveszter János (Jj-
szővetség fordítása volt az első
magyarnyelvű nyomtatott könyv.
Ezzel a Szentírás újszövetségi része
a nép kezébe került és mindaddig,
míg Károly teljes fordítása (1590)
meg nem -jelent, a háború-dúlta
országban az igét és a magyar
szót Szilveszter Üjtestarnentoma
vitte a sanyargatott magyar nép
hajlékaiba. Az Evangéllkus Elet
jelentős cikkben méltatta, hogy
nemsokára 420 éves jubileuma
lesz az első Magyarországon nyom-
tatott magyar könyvnek'. A~mélta-
tásra különös alkalmat nyújtott,
hogy az Akadémia Kiadó ízléses,
az eredetivel remekbe illően azo-
nos formában közkinccsé tette
nemzetünk e ritka kincsét és érté-
két, Szilveszter János Üjtestaruen-
tomát.

Biblia-vasárnap

volt gyülekezeteinkben október
23-án, Szentháromság ünnepe utáni
19, .és egyben a reformációt meg-
előző vasárnapon, Országszerte az
igehirdetés keretében emlékeztek
meg gyülekezeteinkben a kinyilat-
koztatás drága könyvéről: a bibliá-
7'ól, Az Evangélikus Élet ez alka-
lommal biblia-vasárnapi számot
adott ki,

Az európai egyházak konferenciája

Másodízben került sor október
3-8-ig az Európai Egyházak kon-
ferenciájának ülésezés ére. Az első
ülést 1959. januárjában tartottak
Nyborgban. A második ülést
úgyancsak Nyborgban tartották .•
22 európai nemzet egyházai'llak
mintegy 150 képviselője volt jelen.
Evangélikus egyházunk képvisele-
tében 'Káldy Zoltán püspök vett
részt a konferencián.

A Schmalkaldeni Cikkek
Luther hitvallási iratának, a

Schmalkaldeni Cikkeknek időszerű
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tanításait kezdte meg cikksorozat-
ban ismertetni az Evangélikus Élet'
a reformáció alkalmából. Ez alka-
lommal gazdag tartalmú reformá-
ciós számot adott ki.

A Nyugdíjosztály Tanács(l

D. dr. Vető Lajos püspök elnök-o
letéveloktóber 28-án ülést tartott,
Megemlékezett kegyelettel az el-
hunyt 1elkészekről és özvegyekről •.
és megállapította az özvegyek
nyugellátását. Megemlékezett a
lelkésszé avatásuk 50. évforduló-
ját megért Ielkészekről is.

Ökumenikus reformációi
emlékünnepély a Deák téri

templomban

Magyarországi protestáns egyhá-
zaink szép hagyománya a reformá-
ció közös megünneplése. A buda-
pesti protestánsok évenként fel-
váltva ünnepelnek a Kálvin téri és
Deák téri templomban. 1960. októ-
ber 30-án a Deák téri templomban.
vol emlékünnepély. Az emlékest
középpontjában Káldy Zoltán a
Déli Evangélikus Egyházkerület
püspökének ünnepi beszéde állott:
'"A reformáció bátorságával."

Alberti

Alberti község és egyben az al-
bertr-I evangélikus gyülekezet ala-
pítói 1711. szeprember 29-én ér-
keztek Albertibe a Felvidékről ..
Szeprember 29-én hálaadó Isten+
tiszteletet tartottak, melyen Káldy'
Zoltán püspök prédikált a 100..
Zsoltár alapján.

Négyhónapos kántori tanfolyam
Fóton

Nove.mber ll-én Káldy Zoltán.
püspök nyitotta meg a fóti Mandák
intézetben a 17. kántori tanfolya-
mot, Ez ,már a harmadik olyan tan-o
folyam volt, amelyet egyházunk a
református egyházzal közösen tar-
tott. 24 református és 4 evangé-·
likus résztvevője volt.



Felügyelő-iktatás a veszpremi
egyházmegyében

November 15-énünnepi közg~'ű-
lésen iktatták' Pápán hivatalába
.a veszprémi egyházmegye újonnan
választott felügyelőjét dr. Mihály
Dezső egyetemes presbitert, Halász
:Béla esperes szolgálatával. Beikta-
tása alkalmából dr. Mihály Dezső
-széktoglalö beszédében többek kő-
'zött a következőket mondta: ,,:lz
egyház nem él és nem élhet ele-
fántcsont-toronyban, nem vonat-
'koztathatja el magát a mínden-
napi élettől, nem zárhatja id
magát a híveinek hétköznapjat-
ból, nem különülhet el sem ma-
-gatartásával, sem szolgálatával
attól a közösségtől, amelybe élete
beleágyaztatott, tehát szorosan
'hozzá kell kapcsolódnia ahhoz az
élethez. amelyben a hívek, mint
az állam polgárai élnek. Meg kell
'kdvetelnünk, hogy a lelkipásztorok
a lelki munka mellett kivegyék
részüket abból a munkából is, mely
a hívők tömegeit a szebb és jobb
jövő felé vezetik."

Gartai István esneres kítüntetése

A'Hazaiias Népfront Nógrád me-
gyei bizottsága és a ,megyei béke-
bizottság kiemelkedő békemunká-
jáért elismerő oklevéllel tüntetett
ki 9 lelkészt, közöttük Garlai Ist-
-ván esperesi is. Az ünnepségen az
Allami Egyházügyi Hivatal nevé-
,ben Telepo Sándor osztályvezető
-oett részt. A nógrádi lelkészi mun-
kaközösség november 2-án tartott
iilésén, az egyházmegye lelkészei,
köszöntötték az esperesi kUünte-
tése alkalmából.

Lelkészképesítö vizsga

Az Északi Egyházker.ület lelkész-
képesítő bizottsága D. dr. vető
Lajos püspök elnökletével decem-
ber 6-án ülésezett. Három jelölt
vizsgázott, míndhárman lelkészké-
pesítést nyertek.

D. dr. Vető Lajos püspök
karácsonyi üzenete

D. dr. Vető, Lajos püspök a Ma-
gyar Rádión keresztül karácsony
alkalmából üzenetet küldött a kiii-
földön élő evangélikusokhoz. Üze-
netében többek között ezt mondot-
ta: n » » mi innen Magyarországról
aggódva tekintünk az emberiség
jövője felé. Míg hazánkban, egyál-
talán a szocialista országokban,
minden nép békében él és munkál-
kodik, addig az ú,n. "szabad világ-
ban" több országban véres harcok
és háborúk folynak. Mialatt az itte-
ni népek teljes erővel igenlik és
támogatják kormányaiknak az ál-
talános és ellenőrzött leszerelésre
tett javaslatait, ugyanakkor nála-
tok még a nyugatnémet hadsereget
is nukleáris fegyverekkel szerelik:
fel. Gondoljátok csak el, mire ve-
zetne mindez, ha azok az emberek,
akik az Istentől ajándékul nyert
életet becsülik, az általános pusztu-
lás kitörését nem akadályoznák
meg! Ebben a nagy küzdelemben
Nektek is közre kell működnötök ...
Jézus Krisztus karácsonyi evangé-
liuma buzdítson fel mindnyájato-
kat erre az életfontosságú szerétet-
szolgálatra. Ötegye áldottá imád-
ságaitokat és erőfeszítéseiteket eb-
ben a szolgálatban is, hogy az egész
világon minden ember békéje és
megelégedett élete dicsőítse az
Istent ... "

A Déli Egyházkerület tanácsülése
A Déli Egyházkerület Tanácsa

december 13-án ülést tartott. me-
lyen az egyházkerület 1959. évi és
részben az 1960. évi -munkálko-
dását tekintette áto A tanácsülés
Káldy Zoltán püspök elvi jelf'utö-
ségű tájékoztatójával kezdődött.
Többek között kijelentette: "Meg-
győződésünk szerint Isten nagyon
jót tett egyházunkkal, amikor a
nagy tört~neti események során
visszavetette arra a helyre, ahol
samaritánusként szolgálhat az em-
bereknek. .• Egyházunk ezt a szol-
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gálatot a szocializmust építő Ma-
gyarországon csak önfeláldozó, ki-
kötések és feItétel-szabások nél-
küli forró és égő szeretettel vé-
gezheti el... Adósai vagyunk mín-
den embernek egyfelől az evan-
géliummal, másfelől a világ fenn-
tartásaért folytatott munkáért ..•
Egyházunknak segítenie kell né-
pünket a lelkipásztori szolgálat
révén a közösségi szellem megerő-
södésében, a közvagyon megbe-
csülésében és a munkaerkölcs szi-
lárdításában."

Történelmi határkő

címen emlékezett meg hetilapunk,
az Evangélikus Élet a munkáspár-
tok kepviselőinek moszkvai érte-
kezletéről és az ótt elhangzott -és
egyhangúlag elfogadott nyilatkozat-
Tól. Megállapítja a cikk: "Lehetet-
len, hogy az egyház népe, a keresz-
tyén ember fel ne figyeljen azokra
a gondolatokra, amik a Nyilatko-
zatban és a Kiáltványban hangot
kaptak és ne foglalkozzék azokkal
behatóan... Véglegesen fel kell
számolnunk egyházi tanításainkban
a háború teológiai igazolásának
mindenféle kísérletét. Meg kell
mutatnunk, hogy e téren mennyit
vétkeztünk és a Szentírás világos
tanítása ellen cselekedtünk. Hir-
detnünk kell, hogy Isten, aki Jézus
Krisztusban megbékélt minden em-
berrel, békességet akar az embe-
rek között is ... Nem szabad, hogy
politikai, vallási, vagy egyéb kér-
désekben való különbség akadá-
lyozza a békemunkát ... A keresz-
tyéneknek elsőknek kell lenniök az
egyetértés munkálásában.'.'

Életünk legfontosabb mai kérdései
a központi témája annak az újabb
előadás-sorozatnak, melyet a Ha-
zafias Népfront békegyűlések ke-
retében -rendez a budapesti evan-
géliumi, orthodox, izraelita és uni-
tárius egyházak lelkészei szamara,
A második előadás-sorozat elsi>
előadását december 14-én tartották
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Budapesten az Új VárQ;háza nagy-
termében. Budapesten kívül azon-
ban az ország minden megyéjé-
ben összegyűjti békegyűlésre és az
előadás-sorozat előadásainak meg-
hallgatására a Hazafias Népfron~
előzékenysége a lelkészeket. Bizo-
nyos, hogy az előadások, melyek
korunk hazánkat és az emberisé-
get érintó legégetőbb kérdéseket
tárgyalják, mint a múlt ban, most
is hozzásegítik lelkészeinket nem-
csak a fontos kérdések jobb meg-
értéséhez, hanem meggazdagítják
és megtermékenyítik azt a szol-
gálatot is, amelyre az egyház em-
bereinek a maga népe és az egész
emberiség javáért megbizatása (>5
küldetése van .. Egyházunk lelke-
szei hálásak ezekért az előadá-
sokért és a jövőben is igénylik
őket.

Újév 1961.

Esztendő fordulóján vezércikk-
ben tekintett vissza D. dr. Vető La-
jos püspök az. Evangélikus Élet ha-
sábjain egyházunk. és népünk -&]-
múlt esztendei életére és foglal.ko-
zott az új esztendő szolgálatával és
feladataival. "A békemozgalomban
kezdettől fogva részt veszünk. Egy-
re tudatosabba,n mozdít juk elő a
magunk helyén a szocializmus erő-
södését. Egyházunk közelmúlt tör-
ténete mutatja, hogy a szocializ-
musban van és lehetséges egyházi
élet. A szociltlizmust azért is helye-
seljük, mivel a békét szeretjük és
féltjük. Oszintén elfogadjuk a kom-
munista és munkáspártok kezét,
melyet legutóbb a moszkvai béke-
kiáltvány ban nyújtottak felénk.
Egyházunk így küzd együtt az új
évben is a béke erőivel. A háború
ellen. A béke érdekében.'! - írta
többek között vezércikkében.

A világ népeihez intézett moszk-
vai Békekiáltvánnyal foglalkozott
a magyarországi evangélikus egy-
ház 1960. december 29-i egyetemes
tanácsülése. Az ünnepi tanácsülé-
sen jelen volt Olt Károly, az Alla-
mi Egyházügyi Hivatal elnöke,



Grnák Károly, az Allami Egyház-
ügyi Hivatal csoportvezetője, a re-
formátus egyház képviseletében
pedig Szamosközi István püspök.
D. dr. Vető Lajos püspök ünnepi
előadásában megállapította, hogy a
lutheri reformáció evangélikus hí-
veinek a békevilágmozgalom zászló-
ja alatt a helye. A moszkvai Béke-
kiáltvánnyal és Nyilatkozattal kap-
csolatban ezt mondta: "Sem elvi,
sem gyakorlati akadálya nincsen,
sőt lelkiismeretünk kötelez rá, hogy
a moszkvai Nyilatkozatot szívből
helyeseljük, imádságainkkal, sza-
vainkkal és tetteinkkel támogassuk
a benne foglalt magasztos célkitű-
zések megvalósítását".

Káldy Zoltán nyilatkozat-terve-
zetet terjesztett a kibővített ünnepi
tanácsülés elé. A Nyilatkozat töb-
bek között kimondja: "Meggyőző-
désünk szerint a Kiáltvány szerte
a vi.lágon valamennyi jóakaratú
ember vágyát fejezi ki... Egyet-
értünk a Kiáltvány megállapításá-
val: «napjainkban nincs az embe-

/TÍségnek halaszthatalanabb felada-
ta, mint az, hogy harcoljon a ra-
kéta- és atomháború ellen, az
általános és teljes leszerelésért, a
béke fenntartásáért». Mindezeket a
célokat keresztyén hitünk és józan
értelmi belátásunk alapján támo-
gat juk."

A magyarországi evangélikus egy-
ház Tanácsának Nyilatkozatát az
E~ang'élikus Élet január 8-i száma
teljes terjedelmében közölte.

Üjabb rendkívüli államsegély
a vallásszabadság bizonysága

Az 1948-ban kötött Egyezmény-
ben államunk 20 évre szölő állam-
segélyt biztosított egyházunknak
azzal, hogy az államsegély 5 éven-
ként 25 százalékkal fokozatosan
csökken. Allamunk ennek ellenére
az Egyezmény értelmében Itieső
összegeket évről évre rendkíviili
államsegély ként folyósította. Az
1961. esztendőre a most már 50
százalékos esedékes rendes állam-

segélyen kívül az állam újabb
rendkívüli államsegélyt nyújtott.
Az Egyezmény szerinti és rendkí-
vüli államsegély egyaránt kormá-
nyunknak az egyházunk iránt
megnytlatkozö megértéséről és a
vallásszabadság tiszteletben tartá-
sáról ad bizonyságot. Ugyanakkor
az újabb rendkívüIi államsegély
jele annak is, hogy egyházunk
és államunk között jó viszony áll
fenn, melyben államunk lehető-
séget lát újabb segély nyújtására.
'A rendkívüli államsegély ért az
Egyházegyetem Tanácsa, gyüleke-
zeteink és lelkészeink kífejeztéjt
köszdnetüket, •

Száztíznél több gyülekezet
részesüIt 1960-ban Gyülekezeti

Segélyben

A Gyülekezeti Segély országos.
összege 1960~ban meghaladta a
300000 forintot. Az összegnek több
mint egyharmadát az egyházmegyei,

'presbitériumok osztották ki az arra
szoru ló gyülekezeteknek. Mintegy
80, főleg szórványmunkával terhelt
gyülekezet részesü It 300-tóI 6000 fo-
rintig terjedő segélyben. Az összeg
második harmadát az egyházkerü-
leti presbitériumok osztották ki
21 gyülekezetnek, 1000-től 14 000·

.forintig terjedő összegben templom
és paróchia tatarozás ra. Az összeg
harmadik harmada egyetemes fo-
kon kerűlt kiosztásra. A csaknem
35000 forintos "nagyszeretetado-
mányt" a déldunántúli sandi gyü-
lekezet kapta, a két "kis-szeretet-·
adományban" 10 gyülekezet része-
sedett 1000-től 10000 forintig ter-
jedő összegben.

újév alkalmából

a regr szokásoknak megtelelően az.
egyházközségek lelkészei, presbi-
teri küldöttségek és barátok, mun-
katársak köszöntötték az egyház'
vezetőit. újév első munkanapján
az egyetemes egyház elnökségét
Káldy Zoltán püspök kdszöntütte->
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a tisztelők élén. A Déli Egyház-
kerületben Dr. Szalatnai Rezső
kerületi presbiter tolmácsolta
Káldy Zoltán püspöknek a köszön-
tők jókívánság ait.

Béke a földön

című nagy cikkéveI kezdte meg
már január 22-én az Evangélikus
Élet című hetilapunk egyházunk

• népének érdeklődését felkelteni és
az előkészítő munkát megindítani
a júniusban rendezendő Prágai EI-
13Ő Keresztyén Béke- Világgyűlésre.

Jézns példázatainak
és Lukács evangéliumának m.ai

mondanivalóit cíkksorozatban is-
mertette olvasóival az Evangélikus
Élet.

A Prágai Keresztyén
Békekonferencia bizottságainak

ülése

A Prágai Keresztyén Békekon-
ferencia Folytatólagos Bizottsága,
Teológiai Bizottsága és a Hideg-
háborús Bizottság vezetősége ja-
nuár 24-28. ülésezett Prágában.
Ugyanakkor az Első Keresztyén
Béke- Világgyűlést Előkészítő Bi-
zottság foglalkozott a Béke-Világ-
gyűlés programjának megtárgyalá-
sával. A Magyarországi Protestáns
Egyházakat az üléseken Káldy
Zoltán püspök, dr. Bartha Tibol'
református püspök, dr. Pálfy.
MikJ.ós teológiai professzor és Tóth
Károly, a református konventi
iroda külügyi osztályának vezetője
képviselték.

Országos Esperesi Ertekezlet
Budapesten

Az 1961. év első esperesi értekez-
letét Budapesten tartották február
15-én. D. dr. Vető Lajos és Káldy
Zoltán püspökök elnökletével. Az
Allami Egyházügyi Hivatal kép vi-
13eletében vendégként megjelent
Miklós Imre elnökhelyettes és
Grnák Kár'Oly csoportvezető. D. dr.
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Vető Lajos elnöki megnyitójában
foglalkozott az állam és egy-
ház viszonyával. Kijelentette:
"A szocializmust építő magyar
Népköztársaság a mi államunk,
a Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormánya mi kormányunk.
Azért örülünk, ha demonstrál-
hat juk egyházunk és államunk
jó viszonyát.", Káldy Zoltán püspök
az értekezleten a lelkészi munka-
közösségek 1960. évi működéséről
számolt be.

Miklós Imre, az Allami Egyház-
ügyi Hivatal elnökhelyettese is szó-
lott az értekezlethez. Többek között
foglalkozott az állam és az egyhá-
zak közötti viszony, valamint az
egyházi személyek lojalitásának ér-
telmezésével. K~jelentette: "Az ál-
lam és az egyház közötti együttmű-
ködés . politikai és nem ideológiai
jellegű. Ezért mi nem kívánjuk, sőt
a leghatározottabban tiltakozunk
az ellen a reakciós állítás ellen,
mely szerint az együttműködés
egyet jelent a papi hivatás megta-
·gadásával . .. Az egyház maradjon
az egyház, a pap maradjon pap, és
csakis így beszélhetünk egyház és
állam közötti viszonYTól, politikai
együttműködésről"!

Patrice Lumumba kongói
miniszterelnök

és társai meggyilkolása fölötti mély
felháborodásuknak adtak kifeje-
zést az ENSZ-hez küldött tilta~
kozó távirataikban a budapestI
evangélikus Teológiai Akadémia
tanárai, hallgatósága. és dolgozói,
továbbá az Evangélikus Elet címú
egyházi országos hetilapunk szer-
kesztőbizottsága.

Lelkésziktatás Békéscsabán

Február 26-án Benkő István gyu-
lai lelkész Mekis Adám esperest
helyettesítő szolgálatával iktatta
hivatalába Deme Károlyt, a Békés-
csaba-erzsébethelyi gyülekezet új
lelkészét.



Az "Egyházi Napok"
segítsék a békét

címen cikksorozatban foglallmzott
az Evangélikus Elet azzal a tén~·-
nyel, hogy az Egyházi Napoknak
nyugat berlini megrendezésével az,
Egyházi Napokat a hidegháborús
propaganda és revizionizmus szol-
gálatába akarják álIítani a NATO-
politika nyugatnémet egyházi kép-
viselői.

A "The Lutheran"

"Budapesti karácsony, dac és re-
mény" cimen Szépfalusi István
bécsi evangélikus lelkésszel folyta-
tott interjú alapján cikket írt. A
cikk az egyházi hidegháborúnak
jellegzetes' és sajnálatos megnyilat-
kozása. Célzatos hamisítások és el-
ferdítések vannak benne magyar
népünk és benne egyházunk életé-
Től. A cikk valótlanságait dr. Keken
András terjedelmes írásban leplez-;-
te le és utasította vissza. Az írást
egyházunk megküldte a cikkért fe-
lelőseknek, az Evangélikus Élet Pl?-
dig március 12-i számában teljes
egészében közölte. ALutheran
cikke a Teológiai Akadémia tanári
karával és hallgatóival kapcsolat-
ban is rosszindulatú megjegyzése-
ket tett. A ferdítéseket a Teológiai
Akadémia tanári kara Nyilatkozat-
ban utasította vissza.

A Prágai Keresztyén'
Békekonferencia

hidegháború kérdésével foglalkozó
Allandó Teológiai Bizottsága már-
cius 7-10-ig Magyarországon,
Mátraházán ülésezett. Megtárgyal-
ták a Bizottság munkájának eddigi
eredményeit és kidolgoztak egy
tervezetet, mint az Első Kel'esztyén
Béke-Világgyűlés elé terjesztendő
tanulmányi anyagot. A Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus Ta-
nácsa fogadást adott .a bizottság
tagjai tiszteletére. A fogadáson
megjelent Olt Károly, az Allami
Egyházügyi Hivatal elnöke vezeté-

5 Evangél!ikus Naptár

sével Miklós Imre elnökhelyettes,
Veres Pál osztályvezető, Grnák
Károly csoportvezető, az Ö'kump.-
níkus Tanács elnöksége és a két
protestáns egyház több vezető sze-
mélyisége.

Ökumenikus találkozó Eisenachban

Két ökumenikus találkozó szín.,
helye volt március 3-7. között
Eisenach városa. Egyházainkat Har-
kányi László főtitkárhelyettes és
Tóth Károly, a református külügyi
osztály vezetője képviselték.

Hazánk felszabadulásának
16. évfordulójáról

hálaadással emlékezett meg vezető
helyen közölt cikkében az Evan-
gélikus Elet április 2-i száma. A
cikk többek között megállapítja:
"Aki evangélikusnak vallja magát.
.annak életében nincs és nem is
lehet lelkiismereti összeütközés
egyházunkhoz tartozása és a szo-
cialista hazához' tartozása között.
Mi nemcsak valami passzív enge-
delmességgel tekintünk álla-
munkra, hanem az együttmunkál-
kodás aktív viszonyával akarjuk
segíteni azt a társadalmi fejlődést
és haladást, mely a népet tette az
ország gazdájává, mely a népek
barátságát tekinti céljának. mely
a béke megvédéséért kűzd, NaA'Y
nemzeti céljaink megvalósításából
mi evangélikus magyarok is vc-

, gyük ,'ki részünket. Fogjunk .hát
össze mindazokkal, akik legfőbb
törvénynek az ország javát tekin-
tik, akiknek jövőt építő tervét,
az emberről való gondoskodás, a
nemzet felemelésének szelleme
hatja át! Ezzel egyúttal a békét

'választ juk, a haza felvirágzása
mellett döntünk. 'Igy válunk mél-
tókká április 4-e nagy eredmé-
nyeihez."

Testvéri köszöntést '

küldött az orthodox egyház hús-
véti ünnepe alkalmából NyikodiIllI

65



püspök a Moszkvai Patriarchátus
.Külügyi Hivatalának elnöke egy-
házunk püspök-elnökének és rajta
keresztül 'magyar evangélikus cgy-
házunknak.

"Prágai" tanulmányi bizottság

A júniusban tartandó Első Ke-
resztyén Béke-Világgyűlés: ~,A föl-
dön béke" című főtémája és szá-
mos altémája anyagának kidolgo-
zására, illetve el5készítésére a Ma-
gyarországi Protestáns Egyházak is
tanulm6nyi bizottságokat állítottak
fel. ·-A bizottságok Káldy Zoltán
püspök elnökletével március végére
valamennyien befejezték a jő-, és
g,z egyes altémák tanulmányi anya-
,gának előkészítését.

.Eg'yházunk küldöttsége
Finnországban

~áldy Zoltán püspök, dr. Ottryk
Ernő teológiai dékán és Várady La-
jos . esperes-lelkész személyében

A Prágai Keresztyén
Béke-Világgyűlés elé

címen az Evangélikus -Elet külö~
rovatot nyitott és ebben reíveteuc
cikksorozat közlésével azokat a.
kérdéseket, melyek az, egyház tör-
ténetében eddig egyedűlálló nagy-
jelentőségű konferenciának tár-
gyalási anyagát képezik. A cikk-
sorozat célja nem egyszerűen a
tájékoztatás volt, hanem aza tö-
rekvés, hogy az Iemberiség béké-
jéért hordozott keresztyén felelés-
séget e cikkek felébresszék a gyü-
lekezetekben és az egyes gyüleke-
zeti tagokban is, hogy az Első
Keresztyén Béke-Világgyűlés mí-
nél inkább megnyerje a gyiilekc-
zeteket és a gyülekezeti tagok
együttműködését és támogatását
imádságban, munkában és javasla-
tokban.

A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa

május 29-i közgyűléséből felhívás.t
intézett a tagegyházak gyülekeze-

A magyar kiildöttség Hosi finn kultuszminiszter fogadásán
Simojoki püspökkel és .Auranen esperessel

egyházunk képviseletében április
6-án hivatalos küldöttség utazott
Finnország ba és 'Dániába, hogy
-egy.házun~" nevében tárgyaljon' áz
ot:t:am~e.fJyhá,za,kvezetői,vel.
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tf!ihez. Örömét fejezte ki felhívá-
sában, hogya Magyarországi Pro-
testáns 'Egyházak kezdettől fogva
tevékenyen részt vehettek a Prágai
Keresz-tyén 'Békekonferencia és gz,



Első Keresztyén Béke-Világgyűlés
előkészítésének munkájában. Kérte,
a VilággyfHéshez a' gyülekezetek
további támogatását. "

Gerald Götting
az NDK Keresztyén Demokrata
Uniójának főtitkára a Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus Ta-

tott az evangélikus egyetemesegy-
ház székházában a budapesti evan-
g-élikus és református teológiai
-akadémíák professzorai és hall-
gatói számára.

D. dr. Vető Lajos püspök Győrött
Megbetegedése, tehát, két év óta

ez volt a püspök első vidéki hiva-

..

Gerald Götting főtitkár Káldy Zoltán és Dr. Vető Lajos
püspökkel

nácsának vendégeként hazánkba
látogatott. Az Ökumenikus Tanács
május 29-én tartott évi közgyűlé-
sén is megjelent, munkatársával,
Karl Ordnung titkárral együtt.
Jelen volt Olt Károly, az AUami
Egyházügyi Divatal elnöke, Veres
Pál -osztályvezető, Wiihelm Meiss-
ner, az NDK rendkívüli és .meg-
hatalmazott nagykövete, Siegfried
Hienzsch, a nagykövetség első tít-
kára, Loise Meyhoffer az Egyhá-
zak Világtanácsának munkatársa,
Felszélalt a közgyűlésen Gerald
GÖtting is. Ugyancsak előadást tar-

5·

talos látogatása. A Győr-Sopron
r:negyei lelkészi mu,nkaközösségben
a püspök tájékoztatást adott egyhá-
zunk helyzetéről és időszerű kérdé-
seiről.. '

Elutazott a Béke-Világgyűlésre
egyházunk küldöttsége

A' Magyarországi Protestáns
Egyházak 37 tagú népes küldött-
sége utazott Prágába az' Első Ke:-
resztyén Béke-Világgyűlésre. A
küldöttség evangélikus tagjai vol-
tak: Káldy Zoltán püspök.
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dr. Ottlyk Ernő, az Evangélikus
Teológiai Akadémia dékánja,
dr. Pálfy Miklós, a Teológiai Alm-
démia prodékánja, Harkányi Lászlé,
az Egyetemes Egyház főtitkárhe-
lyettese, Halász Béla, Virágh
G~ula, WeltIer Rezs() esperesek,
Redey Pál budapesti lelkész, Gádor
András budapesti lelkész, az Evan-
gélikus Élet felelős szerkesztője.

Kínai protestáus egyházi
személyiségek hazánkban

A Prágai Keresztyén Béke-Vi-
lággyűlés befejezése után a Vi-
lággyűlés kínai küldöttségének
két tagja, K. K. Ting püspÖk, a
Nankingi Egyesült Teológiai Sze-
minárium vezetője és F. Sz. Csao
pekingi anglfkán lelkész, teológiai
dékán látogatást tett hazánkban.
Csao dékán július 2-án a Deák
téri evangélikus templomban pré-
'dikált és meglátogatta Káldy
Zoltán: püspököt. VendégeiÍlk lá-
togatást t,ettek az Evangélikus
Teológiai Akadémián, majd elő-
adást tartottak a Magyarországi
Egyházak ökumeniklls Tanácsa
gyűlésén a Református Teológiái
Akadémián.

Az Első Keresztyén
Béke-Világgyűlés

Június 13-18 között folytak Práqá»
ban az Első Keresztyén Béke-
Világgyűlés tárgyalásai, plenáris és '
bizottsági ülései (10 bizottságban).
A Világgyűlés Üzenetet intézett a
79ilág Iceresztuéneth.ez, valamennyi
kormányához 'és' parlaméntjéhéz

. kérve őket, 'TI7:indent tegyenek meg:
hogy elkövetkezzékaz emberiség
életének vágyva-'viigyott korszaka;
a fegyver nélküli, háború mentes,
békés korezok:» Üzenetet küldött' ti
Keresztyén B'éke-Világgyűlés N.
Sz. Hruscsovnak, a Szovjetunió Mi-
nisztertanácsa elnökének, J. Kenne-
dynelk, az Egy,esült Aüamot« e,lnö-,
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kének és Antonin Novotnynak a
Csehszlovák Szocialista Köztá;sa-'
ság elnökének is. N. Sz. Hruscsov
és Antonin Novotny azonnal vála-
szoltak az üzenetekre. J. Kennedy
nem válaszolt. Eza tény ön;,wgá-
ban is beszédes bizonyítékául szol-
gál annak, hol és kik akarják iga-
zán a békét. Az Első Keresztyén
Béke- Világgyűlés tárgyalásairól
eseményeiről, előadásairól határo~
zatairól hetilapunk, az EV~ngélikus "
Élet folytatólagos tájékoztatót
nyújt cikkeiben.

Egyházunk küldöttsége
a Lutheránus Világszövetség
Végrehajtó Bizoftsága ülésén

, A, Lutheránus Világszövetség 20
tagú végrehajtó bizottsága június
27-től július 1-ig Varsóban tartotta
'rendes évi gyűlését. Egyházunkat
Káldy Zoltán püspök'és Weltler,
Rezső esperes képviselte a Végre-
hajtó Bizottsági ülésen. A Bizott-
ság többek között az 1963 júliusá-
ban Helsinkiben tartandó 'világgyű-
lést készítette elő.

Hirosima lelkésze MagyarországoD

Az Első Keresztyén Béke-Világ-
gyűlésre Japánból is érkeztek kiil-
döttek. A küldöttség három tagja
a kanterencui után Magyarországra
is ellátogatott. Paul M. -Sekiua-oa!
a japán Megbékélési Szövetség tit~
kárával Yoshio Inonuevel' a tokiói
Egyesült Teológiai Szeminárium'

'professzorával'és Schiro Shikama-
val, a hirosimai gyülekezet, lelké-
szével egyházunk képviselői tanul-
ságos eszmecserét folytattak a Ma-
gyarországi Egyházak, Ökumenikus
Tanácsának Havas utcai irodájá-
ban. Schiro Shikama nuibaikozott
az Evangélikus Élet számára is;
E nyilatkozat lapunk Hirosima-
számában olvasható.

Összeállította: Gádor András



G Y ÜLE KEZE TEl N.I( BEN
Diósgyőrvasgyár

A június 26-án megtartott gyüle-
kezeti napon Koren Emil esperes,
püspökhelyettes hirdette az igét s
tartott előadást. A délutáni temp-
lomi ünnepélyen Sepsy Károly re-
formátus lelkész, orgonaművész
Bach-műveket játszott és a gyüle-
kezet tagjai ének-, szavalat s zene-
számokkal gazdagították az est val-
lásos élményét.

Csillaghegy
A gyülekezet július 3-án ·ünnepi

hálaadó istentiszteleten emlékezett
meg temploma felszentelésének 25
éves jubileumáról.

Kölcse
Az egyházközség 24000 forintos

leöltséggel újjáépíttette és kibővít-
tette 1885-ben épített orgonáját.
Ezzel az összeggel hetvenezer forint
fölé emelkedett az utóbbi évtized-
ben aberuházásokra fordított ösz-
szeg.

Péteri

Az egyházközség ünnepi isten-
tisztelet keretében emlékezett meg
műemlék-temploma építésének 130.
évfordulójáról.

Gádoros
Augusztus 14-én hálaadó isten-

tisztelet keretében adta át a szol-
gálatnak Koszorus Oszkár esperes
a gyülekezet 60 000 forint költség-
gel belsőleg teljesen megújított
templomát.

Iklad
A gyülekezet egyik családjának

áldozatkés;zségéből fénycsővilágí-
.tást kapott a templom. Az oltárra
pedig új terítő került, a gyülekezet
egy buzgó tagjának, ajándékakép-

pen. Augusztus 7-én Hirosimára
emlékezve békegyűlést tartottak az
ikladiak.

Paks
A gyülekezet ravatalozó kápolnát

építtetett a temetőjében, amelyet
istentisztelet keretében adott át
rendeltetésének az egyházkerület
püspökhelyettese.

Hatvan
Az egyházközség szeptember 4-én

ünnepelte temploma felszentelésé-
nek 25 éves fordulóját. Ez alkalom-
ból egyhetes igehirdetés-sorozat ke-
retében az egyházmegye esperese
és a' gyülekezet volt lelkészei szol-
gáltak.

A ferencvárosi templom
oltárképe

Ferencváros
Szeptember 18-án, istentisztelet

keretében avatta fel Káldy Zoltán
püspök 11 gyülekezet új oltárát és
oltárképét. Az oltárkép Basilidesz
Zoltán festőművész alkotása.
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Putnok
Ugyancsak szeptember 18-án, is-

tentisztelet és díszközgyűlés kereté-
ben iktatták be az egyházközség új
felügyelőjét, valamint újonnan vá-
lasztott tisztikarát.

Barlahida
Temploma felszentelésének :25.

évfordulóját ünnepelte a gyüleke-
zet. Az ünnepségre meghívták az
egyházközség volt lelkészeit is.

Rudabánya
A kis szórványgyülekezet két esz-

tendei fáradozással elkészítette a
templomkerítést. Fáradozásának si-
keréért szeptember 25-én, istentisz-
telet keretében adott a gyülekezet

,hálát Istennek.

Rákosszentmihály

Szeptember 25-én meglátogatta a
gyülekezetet Káldy Zoltán püspök,
aki a presbiterek számára rendezett
szeretetvendégségen előadást tar-

A szarvasi templom
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tott és az esti istentiszteleten ige-
hirdetéssel szolgált.

Szarvas
Megújították a szarvasi ótemplom

toronyóráját. Az óra 180 évig járt
javítás nélkül. A községi tanács
végrehajtó bizottsága jelentős ösz-
szeggel járult hozzá a javítás költ-
ségeihez.

Pesterzsébet
Október 2-án hálaadó istentiszte-

letet tartott a gyülekezet annak
emlékére, hogy hatvan esztendővel
ezelőtt kezdette el szervezkedését
mint a Pesti Magyar Egyház fiók-
equtuizkiizséqe, Ez alkalommal kö-
szöntötték azokat a presbitereket
is, akik 35, illetve 25 éve végzik
szolgálatukat.

N agybörzsÖ'D.y

Október 2-án ünnepük volt a
nagybörzsönyieknek- is. Ezen a na-
pon tartottak először istentisztele-
tet az igen nagy áldozattal s mű-
vészi érzékkel, eredeti szépségében
helyreállított templomban.

Nagybánhegyes
Október 9-én szórványnapot tar-

tottak a gyülekezetben.

Marcalgergelyi

Szépen sikerült szeretetvendégsé-
gen emlékeztek meg a gergelyi
evangélikusok a jubileumi év kere-
tében Melanchthon Fülöp életéről
és rnunkásságáról.

Kustánszeg

A ba7·lahidai egyházközséghez
tartozó kis szórványgyülekezet ok-
tóber 9-én ünnepelte imaháza fel-
szentelésének 11. évfordulóját. Ez
li!lkalomból saját erejükből rendbe-
hozták az épület bejárati lépcsőjét
és az anyagyülekezet templomának
renoválásához is szép összeggel já-
rultak házzá.



Budapest, Deák tér

Október 30-án ökumenikus isten-
tisztelet keretében emlékeztek meg
a magyarországi protestáns egyhá-

'zak a reformációról. Ezekben a na-
pokban országszerte igehirdetés-
sorozatokkal '-.:,.sokhelyütt ökume-
nikus istentiszteleteken - gondol-
tak hálával Isten egyházújító mun-
kájára.

Hejócsaba-Délborsod

A szórV'ányegyházközségben ok-
tóber 15-én és 16-án gyülekezeti
7/,apokat tartottak a hejőcsabai re-
formátus egyházközség istentiszte-
leti termében.

Sámsonháza

Nógrád megye községeinek villa-
mosítása során a községbe is beve-
zették a villanyt. Ebből az alka-
lomból a gyülekezet tagjai a temp-
lomba és a lelkészlakba bevezettet-
ték a villanyáram ot. Október 16-án
pedig esti istentiszteleten adták át
a templomvilágítást a gyülekezet
használatára.

Diósgyórvasgyár
Az evangélikus egyházközség

temploma alapkőletételének 25. év-
fordulója alkalmára egész tetőzetét
megújította és november 13-án
bensőséges ünnep keretében meg-
emlékezett az évfordulóról.

Sárszentmiklós
A sárszentmiklósi gyülekezet no-

vember 6-án ünnepelte meg temp-
loma felszentelésének 90. évfor-
dulóját. Az ünnepségen az egyház-
megye esperese hirdette az igét, aki
felkereste az egyházközség két
szórványát: Sárbogárdot és Rétszi-
last is. '

Alberti
Az egyházközség és egyben a

község megalapítói 1711. szeptem-
ber 29-én érkeztek meg Albertibe.
A község és a gyülekezet megala-
pításának jubileumán Káldy Zoltán
püspök hirdette az igét a 100. zsol-
tár alapján. A gyülekezet elhatá-
rozta, hogy az induló jubileumi év-
ben több ízben foglalkozik a köz-
ség és a gyülekezet történetével.

Az albera! temnlon»
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A 175 éves győ ri templom

Győr

A Ráth Mátyás által épített' öreg-
templom 175. éves jubileumát no-
vember 27-én ünnepelte a gyüle-
kezet. A templom épületét a hivek
90000 forintos költséggel teljes
külső renoválásban részesítették.

Pécel

Október 16-án felkereste a gyü-
lekezetet Káldy Zoltán püspök,
hogy a templom fennállásának 25.
évfordulóján igehirdetéssel szolgál-
jon. A jubileumra a péceliek 23 000
[orititos költséggel megújították az
egész templomot. Az istentisztele-
tet követő közgyűlésen a helyi lel-
kész köszönetet mondott Berger
Máriának, a gyülekezet kántorának
40 éves és Rosta Ferenc gondnok-
nak 25 éves hűséges szolgálatáért.

Újcsanálos

Jubileumot ünnepeltek ezekben a
napokban az újcsanálosi evangé-
likusok is: templomuk felszentelé-
sének 50. évfordulóját. A templom
külsőleg és bensejében is megújít-

7~

va várta az emlékezés alkalmára
összegyűlő híveket.

Budavár

A Bécsikapu téri templomban
egyházzenei estet rendezett a gyj,i-
lekezet, amelynek az volt az érde-
kessége, hogy a Budavári Mátyás.
templom énekkara adott músort.

Terény
Új lelkészét: Polónyi Zoltánt ik-

tatta be a gyülekezet.

Pécs
ünnepük volt e hetekben a pé-

csieknek is. 85 éves templomukat •
újították meg a jubileumra és át-
építtették az orgonát is. A temp-
lomszentelés évfordulóján Káld'll
Zoltán püspök hirdette az igét.

IkIad
Megújították templomukat - ki

tudja, hogy hányadik gyülekezet-
ként ebben az évben - az ikladiak
is. December lB-án Isten iránti há-
lával emlékeztek meg a gyüleke--
zet tagjai az elvégzett munka után,



Dr. Vető Lajos püspök felavatta a megújított lovászpatonai
templomot

Lovászpatona
A gyülekezet megújította temp-

lomát, amely magyar evangélikus
egyházunk legrégibb istentiszteleti
helyisége. Azünnepségen megje-
lent és igét hirdetett D. dr. Vető
Lajos püspök;

Bőesa
Magyarországi evangélikus egy-

házunk egyik legfiatalabb egyház-
községe február I-én ünnepelte
fennállásának 10. évfordulóját. Ez
idő alatt három istentiszteleti he-
lyiséget, egy paplakot építettek a
bócsaiak és komoly segítséget nyúj-
tottak a tázlári, a reformátusokkkal
közös templom felépítésében is.

Gyömrő
December 4-én iktatta be az egy-

házközség újonnan megválasztott
lelkészét: Vancsó Józsefet.

Békéscsaba
Február 26-án iktatta be evangé-

likus egyházunk legnagyobb gyüle-

kezete erzsébethelyi lelkészi állá-
sába Deme Károly újonnan meg-
választott lelkészt. •

Kísbabot
ünnepi istentisztelet keretében

iktatta be az egyházmegye esperese
a gyülekezet új gondnokát és jegy-
zőjét, valamint a presbitérium tag-
jait.

Csepel
A csepeli protestáns gyülekezetek

február 26-án tartották hagyomá-
niJos ökumenikus szeretetvend'égsé-'
güket. A szeretetvendégség részve-
vői . levélben fordultak a Prágai
Békekonferenciához.

Gyömrő
\

Március 19-én az evangélikus
egyházközség templomában a re-
formátusés az evangélikus gyüle-
kezet közös ünnepélyt tartott, ame-
lyen Káldy Zoltán püspök hirdette
az igét és Esze Tamás ref. egyház-
kerületi főgondnok tartott előadást.
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Kecskemét~
Március 12-én szórványnapot tar-

itot tak a gyülekezetben.

Surd
Bőjt 2. vasárnapján adta át ren-

-deltetésének a gyülekezet asszonyai
által adományozott új oltár- és
.szószékterítőt az egyházmegye es-
perese. .

Somlószö~lős
Új tisztségviselőit iktatta be hi-

'vatalába a somlószöllősi gyüleke-
.zet, valamint S01!1lóvecse fiókegy-
házközség.

Egyházasdengeleg
Virágvasárnapon beiktatták a

.gyülekezet új felügyelőjet és újon-
nan választott tiszti karát.

Kecskemét
A 24 konfirmandus futószőnyeget

.ajándékozott a templom szá,márá

.konfirmációja alkalmából. Május·
14-én az anyagyülekezet megláto-
.!Jatta Helvécia szórványát.

Beled
Beiktatták a gyülekezet új tiszti-

'karát.

Bánk
Az ez évben konfirmált 21 gyer-

mek első úrvacsoravétele emlékére
brokátselyem oltár- és szoszékteri-
tőt adományozott a gyülekezetnek.

Mezőberény II.
Május 7-én iktatta be a gyüleke-

zet újonnan választott lelkészét
Fábry Istvánt.

Kelenföld
A gyülekezet templomában tar-

totta a Budai EfJyházmegye hagyo-
mányossá vált egyházzenei hang-
versenyét, amelyen a budai ének-
karok klasszikus és mai szerzők
műveit adták elő. Ez alkalommal
hirdették ki az egyházmegye ének-
kari pályázatának eredményét is.

Budapest, Deák tér
A Pesti Evangélikus Egyházköz-

ség a Deák téri templom felszen-
telésének 150. évfordulóját ünne-
pelte. Május 28-án délelőtt Káldy
Zoltán püspök hirdette az igét,
majd ugyanaznap délután temp-
lomi ünnepség en emlékezett meg a
gyülekezet a régiekről.

Összeállította: Vámos József

'14

A gyömrői templom
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JURIJ GAGARIN és
GERMAN TYITOV

"IHI O S1rElIlE
Szívdobogtató hírt közölt a világ valamennyirrádiója 1961. április

12-e ?1eggelén. A Szovjetunió töldkörül útjára bocsátotta a Vosztok
nevű űrhajót, amely embert visz fülkéjében. Lélegzetvisszafojtva
Leetiik: a további jelentéseket. Az izgalom lelkes ámulattá nőtt, ami-
kor ismertették, hogy az űrutazás a tervnek megfelelően ment végbe
és azt/hogy GAGARIN őrnagy, az első űrrepülő, épen és egészségesen
honi földet ért, és jelentéstételre Moszkvába utazik. Fogadtatását
televízión már szemmel kísérte az egész vil4g. E hőstett révén egysze-
:riben megtanultuk a Gagarin nevet.

Ugyanilyen világtörté.nelmi, dátum volt augusztus 6-a, amikor
German TYITOV őrnagy, a második űrhajós Vosztok-2 firhajójával
25 óra 18 perc alatt tizenhétszer keriüt« meg a Földet és ·700000 kilo-
méter meg tétele után szerencsésen visszaérkezett nagyjelentőségű
útjáról.

A két űrutazás kb. 1 millió éves fogság végét jelenti. Ugyanis ennyi
időre becsülik, hogy ember éi a földön. E sártenger lánglelkű rabja,
·az ember sohasem értette földi fogságát. Sokáig azt hitte, hogy a
megbántott és féltékeny Isten tartja ,őt la földhöz nyügözve. Mennyi
idő telt el amíg Isten egy fizikusnak megadta azt a világosságot, hogy
kijelenthesse: nem az Istennel állunk itt szemben. Rabtartónk egy
természeti törvény: a tömegvonzás, illetve a nehézkedés. Efeletit
pedig lehet győzni, mert ez Isten adta lehetőség. Ettől merészebb lett
az álom: győzni fog az ember! A lánglelkű tudós Ciolkovszkij kita-
Láita: hogy lehet imegszökni a rjöldről.Tökéletesíteni hU a rakétát.
Ezt a látást valósították meg honfitársai, a szovjet tudósok és techni-
kusok. A tudomány varázsszavával szédítő energiákat ·hoztak ki az
<J,nyagból.Ehhez még kikísérletezték és megalkották azt az űrhajót
is, amelyik a földi élet feltételeit magával viszi a világűrbe. Sőt
azoktit a műszereket is, amelyek a létfeltételek állandóságát bizto-
sítják az égi utazás során. (Az utóbbi években már láttuk, milyen
céltudatosan készülődik az ember erre a .vállalkozásra. Jurij Gagarin
1-'olt az a hős férfiú, aki a bizalom és elszánás lendületével lülsőként
törte át a föld vonzáskörét. Ezzel elszakította magát az ember -
egyelőre még csak rrövid időre - öröknek hitt ,lak6helyétől, a földtől
és beszegetlen tágasságak egén szárnyalt.
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A világűr mesgyéjén átlépett első emberek sikere elképesztő volt.
és feltétlen iránta az elismerés. Egyszeriben e hős férfiaknak, a zse-
niális tervE.zőknek és a mindezzel járó anyagi áldozatot meghozó-
szovjet nép 1!-evétől volt hangos a föld. tn is, mint keresztyén ember,
ahogy egész lelkemanet teremtő és megváltó, Istenemen csüngök és:
a zsoltáríró szavát hangoztatam: micsoda az ember ... alig tetted
kisebbé az angyaloknál, - e hitem mellett azon csodálkoztam, mivé-
novekedhetett fel az ember a szocializmus !viszonyai között. Bizonij;
nagyra hivatott az a rend, amely hivatására szabadítja fel az embert
s a társadalom vak 'erőit összefogva a természet legyőzésére fordítja.
A szovjE.,t tudomány és technika ezzel egyszetiben az élre állt. A terv-
szerű munka pedig tüneményes gyorsasággal vezetett sikerre. Mindez'
ékesen bizonyítja a szocialista rendszer hatalmas alkotóerejét. Van.
a világban még ugyanegy másik rend is, ami régebben jó rendnek
számított. Ma azonban már egyre inkább úgy látszik, hogy ideje'
Leuirt, mert nem biztosit kellő fejlődést. Az egyéni érdekekkel széi-
tagolt erőivel a ,kapitalista rend már csak.azon próbálkozik, hogy'
nyomon kövesse a diadalmas új előrehaladását. A világ'on pedig'
egyre inkább szélesedik a rmeggyőződés, hogya szocializmus rendje
a jövendőt rajz'Olja az emberiség ,elé. Jó ügyet szolgált Gagarin és-
Tyitov hiisiette, mert ehhez az emberi jövendő höz a béke és ,boldog-
ság igéretét hozta. Első nyilatkozatában Gagarin a világűr.ben szer-
zett benyomásairól szolua kijelentette: bizom benne, ,nemsokára.
szakszervezeti beutalással fogják sokan élvezni a, világűr tündökletes'
látványát. Talán úgy tűnik tréfás ez a megjegyzés, - de jólesik a.
benne megnyilvánuló emberi érzés. Úgyis tűnhetik, hogy túlzó, - deo
én szívesen hiszek neki. Az első űrutazó - semmi kétség - hiszi amit-
mondott. Bizakodik, a jövőre szegzi tekintetét és ci többi emberrel.
E.'gyütt gondolkodik. Ez a jövendő embertípus.

Mit igér e hőstett az emberiségnek? ElsősOT1bana világban küzdő·
két rend között az erőszak helyett az érvek és tények békés perét:
igéri. A szocializmus rendje láthatóan bízik a maga igazában. 'Nem
készül erőszakra. Higgadtan megvárja, amíg megnyeri a sziveket.
és értelme ket. Ennek következtében az emperiség oszthatatlan tár-
sadalmában a haladás jó rendje veszi át az uralmat. Erre nyújt iga--
zolást, hogy Gagarin és Tyitov ;sikerét nem használták fel hideg-
háborús hírverésre. Senki sem mondta a 'másik oldal [eié : most a.
keziinkben. vagytok! Ehelyett a lelki nagyság és emberi közvetlenség
hangjánvonták le az egyedül helyes .következtetést. Ilyen hatalmas-
erő van E.mberkéeben, éljünk vele közös haszonra,békén és boldo-
gan! A sikeres űrrepülés napján kiadott szovjet nyilatkozat ezeket:
mondja: ;"Ezen az ünnepi napon újból 'a béke szavával fordulunk a
népekhE.z és kormánuokhoz. Az emberek függetle.nül fajtáktól és'
nem~etektől, bőrszíntől, vallási meggyőződé~itől és társadalmi hova--
tartozástól, legyenek minden erejük kel azon, hogy biztosítsák a világ ,
tartós békéjét. Vessünk véget a fegyverkezési hajszának! Valósítsuk
meg a szigorú nemzetközi ellenőrzés mellett az általános és teljes,
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leszerelést. Ezzel döntően {kivesszük résziinket a béke megvédésének
szent ügyéből~'. )úgy gondolom, ez a nyilatkozat hiteltérdemlő és
.szilárd alap az emberiség jövőjénflk továbbépítéséhez.

Mi koresztyének ezt az emberi \hangot és egyezésre irányuló kész-
séget melegen üdvöz,öljük. Bizalommal és szívesen csatlakozunk a
jelhíváshoz. Ennek megvalósulására áldást kérünk Istentől. Hisz ez
nemcsak, hogy nem akadályozza, sőt segíti keresztyén módon való
életünket. Mint édesanyánkJ szerető hangját, úgy halljuk Krisztus
Vrunk hozzánk szóló biztatását: "boldogok a békességre igyekezők,
mert azok Isten fiainak mondatnak". E boldogság ízével az ajkunkon
<Ldunk hálát Istennek és örvendezünk azon, hogy mi hívő emberek
itt ,Magyarországon, e hősöket termő békés alkotó rend táborához
tartoz hatu nk. •

Virágb Gyula

Tí~éves a~ 1. törvénycihhünh

Tíz évvel ezelőtt, 1952 pünkösd vasárnapján lépett hatályba a Magyar-
országr Evang,élik Egyház területi beosztásának újjárendezéséről szóló
L törvénycikk. Ezt a törvénycikket a még 1948-ban egybehívott zsinat
alkotta 1952. május 20-i ülésén., A zsinat 16 egyházmegyét alakított s eze-
ket egyenlő arányban két egyházkerületbe, az Északi és a Déli Egyház-
kerületbe osztotta be.

Egyházunk területi rendezésének kérdése már a két világháború között
is esedékes volt. Az 1934-37-es zsinat irredenta szempontokból vezettetve
azonban továbbra is érvényben hagyta a régebbi négy-kerület rendszert.
Hamis szempontoktól és elképzelésektől kellett szabadulnia egyházunknak
ahhoz, hogy rászánja magát ,egy olyan lépésre, amely közígazgatási éli
gazdasági szempontból is javát szolgálja. Ebben a "pünkösdi törvénycikk-
ben" egyházunknak ez a felbátorodása tükröződik. Nagyzoló álmokkal
szakítva egyházunk zsinata józanul, gyakorlatiasan kezdte meg kialakí-
tani azokat az egyházjogi kereteKet, melyek - az eddigi tapasztalat iga-
zolja - ma ils segítik szolgálatát abban a Magyar Népköztársaságban.
mellyel 1948-.banmegkötötte az Egyezményt.

Az 1. törvénycikke+ követte 1953-ban az V., VII., VIlI. törvénycikk meg-
alkotása, vagyis egyházunkban a lelkészi szolgálat, a háztartási élet és a
~zeretetmunka végzésének rendezése. A még ránk váró további egyházi
törvényalkotás munkáját jó kezdet után folytathatjuk. Gyakran igazolta
az egykor elhangzott szavakat: "Pünkösdi időszakhoz illő törvény ez az
L törvénycikk. Biztosak vagyunk benne; hogy az egyház megerősödését
és megelevenedését fogja szolgální."
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MIHALYFI ERNŐ
egyh úz u nk n ak. 10 év ó ta egyet e m es fe lügy e lőj e

1952. április 17-én foglalta el a magyarországi evangélikus egyház.leg-
magasabb nem-lelkészi tisztségét Mihályfi Ernő. Gyülekezeteink csaknem
egyhangúlag adták reá szavazatnkat az egyetemes felügyelő választás kor.
Iktatását istentisztelet és úrvacsora előzte meg, melyen a megválasztott
egyetemes felügyelővel együtt sokan vették magukhoz az Úr szent testét
és vérét. ftz· istentiszteletet követő rendkívüli egyetemes közgyűlést,
melynek közönsége zsúfolásig megtöltötte az üllői úti székház nagy
tanácstermét, Darvas József kerületi felügyelő, egyetemes felügyelőhelyet-
tes nyitotta meg. Az egyetemes közgyűlés örömmel vette tudomásul
Mihályf'í Ernőnek az egyetemes felügyelői tisztségre történt megválasz-
tását. Majd küldöttség vezette be az egyetemes közgyűlés színhelyérc,
ahol őt az egybegyűltek lelkes éljenzéssei fogadták.

A hivatalos eskű letétele előtt dr. Vető Lajos püspök, az egyetemes.
közgyűlés lelkész-elnöke mondott beszédet. Hangsúlyozta, hogy egyhá-
zunk népe már csak azért is nagy várakozással és reménységgel tekint.
Mihályfi Ernő egyetemes felügyelői tevékenysége elé, mivel magyar-
országi evangélikus egyházunk négyszázéves történetében ez az első eset,
hogy pap-fiú lett a legfőbb világi. tisztség betöltője, tehát olyan férfiú.
aki gyermekkorától fogva átélhette, mit jelent evangélikus lelkészcsalád
tagjának lenni. Közismert dolog, - mondotta Vető püspök, hogy Magyar-
országon az evangélikus papi házat mindenkor a haladás szelleme hatotta
áto Míhályfi Ernő ennél fogva is a legjobb protestáns hagyományokat és
eszményeket képviseli. Ezért is történhetett úgy, hogy a felszabadulás óta
megszakítás nélkül fontos szelgálatot teljesít 'Népköztársaságunk Minisz-
tertanácsában, szintúgy az Országos Béketanács főtitkáraként. Márpedig
nem lehet szebbet elképzelni haladó szellemű protestáns férfiúról, mint-
hogya néppel együtt és a népért békében és a békéért munkálkodjék.
Vető püspök végül annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy Isten
jóságos akarata állította Mihályfí Ernőt erre a legmagasabb őrhelyre,
hogy egyházunk többi vezető emberével, lelkészeivel, felügyelőivel, pres-
bitereivel és egész népével együtt segítsen megtalálni egyházunk és a
magyarországi protestantizmus helyét az épülö szocalista társadalomban.

Mihályfi Ernő hatalmas bizonyságtétellel foglalta el az egyetemes fel-
ügyelői széket. Székfoglaló beszédét a Nógrád megyei, béri papi házban
s az ottani falusi gyermekek közt szerzett benyomásainak ismertetésével
kezdte. Majd erőteljesen mutatott rá arra, hogy "mi itt mindnyájan a
gályarabok unokái vagyunk", az egyik vérszerint is, a másik lelke szerint.
Amikor tehát mí az új társadalmi rend alapkérdéseivel kapcsolatban
állást foglalunk, nem teszünk mást, mint amit őseink tennének, akik
évszázadokon át küzdöttek az elnyomás minden formája ellen. Népünk
történetében az elnyomásnak csak egy vállfaját jelentette a protestantiz-
mus háttérbe szorítása. A vallásszabadságért folytatott küzdelem szá-
munkra egyben majdnem mindig a nép szabadságáért folytatott küzde-
lem is volt. Népünk és eleink szabadságküzdelme az 1945-ös felszabadu-
lással teljes győzelemmel zárult le. Ezért mondhattunk igent a népi
demokráciára, ezért köthettük meg az állammal az Egyezményt. Az
Egyezmény betartását az egyetemes felügyelő egyik legfontosabb felada-
tának jelentette ki. "Vető Lajos püspök úr bennem egyházunk haladó



hagyományainak képviselőjét köszöntötte. Ez számomra nagy megtisz-·
teltetés volt és az is marad. Nem tudok nagyobb célt el sem gondolni,
mint hogy ezeket a haladó hagyományokat hűségesen ápoljarn és érvényre-
juttassam". Nem szabad tehát tűrnünk, hogy az egyházat sötét erők reak-
ciós és illegális politikai párttá változtassák a nemzetközi imperializmus;
hatására. Mit jelent hűnek lenni egyházunk haladó hagyományathoz? -
vetette fel Mihályfi Ernő egyetemes felügyelői székfoglaló beszédében ...
Mindenekelőtt a tanulásnak azt a készséget, hogy az új körülmények.
között eligazodjunk és megtaláljuk ebben a világban helyünket, jöven-
dőnk bizonyosságát. Egyházunk vezetőemberei semmiképpen sem marad-
hatnak le a rájuk bízott emberek mögött, akiket hatalmas kultúrforra-·
dalom lendülete sodor előre a művelődés útján. A lelkészeknek jól kelL
ismerniök a világ mindkét felét. Azt is, amelyik a békét akarja, s a hábo-
rúra készülődő imperialista államokat is. A Szovjetunióról jó tudni pél-
dául, hogy ott tíz nagyobb egyház működik s a legnagyobb, az orosz
orthodox egyház, több mint húszezer templomban tartja istentiszteleteit.
Amikor először vólt a Szovjetunióban, az első, amit meglátott, egy dombon,
épült falusi templom volt, amelyet állványok vettek körül, háborús sérü-
léseit javították, Hasonló vallásszabadságot tapasztalt más szocializmust,
építő államban, Csehszlovákiában, Lengyelországban, Romániában, Bul-
gáriában is. Viszont a világ másik felében 'nehéz az egyháznak igazi
hivatásához méltó rnódon a békéért síkra szállnia. Márpedig, ha a.
békéért nem tudnánk küzdeni, elárulnánk a legnagyobb értékeket,.
amelyekért keresztyén embernek' élni érdemes. Egyetemes felügyelői
tisztségében is a népnek kíván szolgálni, Különösen fontosnak tartja;
hogy egyházunk szolgálatának anyagi feltétel ei biztositva legyenek. Szék-
foglaló beszédét azzal a megállapítással fejezte be, hogy szolgálata tulaj-
donképpen nem is nehéz, hiszen csupán egyházunknak már megtalált.
helyes útján kell tovább haladnia. Erről az útról pedig semmi és senki
sem térítheti le egyházunkat, mivel Krisztus Urunk maga akarja, hogy'
ezen az úton járjunk.

*
Amikor ma, tíz évi szolgálata után olvassuk Mihályfi Ernő egyetemes.

felügyelői székfoglaló' beszédét, szinte döbbenetes erővel hat reánk az..
hogy rnennyire tisztán látta egyházunk helyzetét, egyházunk helyes útját.
s mennyire az ő akkori látásának megfelelően folyt le egyházunk ezután
következő tízéves története. Mindez a fenti rövid tartalmi összefoglalás-
ból is kitűnik. Figyelemreméltó az is, hogy milyen jól látta egyetemes.
felügyelőnk a világhelyzetet is. Azt is, hogy a békéért milyen nehéz küz-
delemre van kilátás. Azt 'is, hogy a nemzetközi imperializmus milyen
erőfeszítéseket fog kifejteni, annak érdekében, hogy népünket és egyhá-
zunkat is letérítse a helyes útról. Különösen az 1956-os ellenforradalom.
idején bizonyult azonban igaznak egyetemes felügyelőnk megállapítása:
nincs erő, mely letéríthetné népünket és egyházunkat a helyes útról..
Mihályfí Ernő egyetemes felügyelőnk és Darvas József kerületi felügye-
lőnk is azok közé tartoztak egyházunk élén, akik az elmúlt tíz eszten-
dőben a leghűségesebben és a legkövetkezetesebben megállták helyüket.
a magyarországi protestantizmus élén.

I Mihályfi Ernő tízéves' egyetemes felügyelői szolgálatáért Istennek adunk.
, hálát. Köszönjük neki, hogy ma is töretlen erővel és tisztánlátással végzi

egyházi .szolgálatát a néppel a békéért, békében a békéért, egyházunk-
ban az egyházért.



Luther professzori szelgalata
450 ÉVE LETT PROFESSZOR DR. LUTHER MARTON

Luther azóta, hogy 1512-ben a wittenbergi egyetemen a teológia dok-
torává avatták, majd pedig a hittudományi kar professzorává lett, haLá-
láig ennek az egyetemnek a professzora maradt. Pedig reformátori mun-
kája sok egyéb kötelességgel is terhelte. Az egész reformáció ügyét kellett
'irányítania, s közben állandóan igehirdetői szolgálatot is végzett. Mégis
Luther főhivatása szerint nem volt sem püspök, sem gyülekezeti lelkész,
hanem a teológia professzora. A katedrája körül összesereglett hallgatók
százai és ezrei váltak a reformáció terjesztőivé. Professzori, teológiai
munkáján keresztül végezte el Isten a reformáció művének irányítását.

A SZENT!RASRA ÉP!TETT ÉLET

Luther figyelme a kolostorban kezdettől fogva a Szentírásra irányult.
Az Agoston-rend egyébként is a szerzetesek kötelességévé tette a Biblia
beható tanulmányozását. Ekkor még Luther teljesen a középkori egyház
.ernbere volt. Mindenben, alkalmazkodott kora egyházi életének szokásai-
hoz. Maga mondta: "Ha valaha egy barát a szerzetesi élet útján a
mennybe ment, úgy oda akartam jutni én is, sőt ha tovább is így tartott
-volna, akkor virrasztással, imádsággal, olvasással és munkával biztosan
halálra gyötörtem volna magam". De a legjobb szerzetes összeroppant a
kozépkori egyházi tanítás súlya alatt. Luther'nek meg kellett tapasztalnia,
hogy senki sem tudja ránevelni magát arra, hogy üdvözüljön, még a leg-
kiválóbb szerzetes sem.

Staupitz János rendfőnök, Luther atyai barátja, a fiatal szerzetes ver-
gődését megszánva, azt mondta néki: "Maga képzelt bűnös akar lenni,
.s Krisztust képzelt üdvözítőnek akarja tartani. Vésse fejébe, hogy Krisztus
valódi üdvözítő, s maga valódi bűnös. Isten nem játszik sZemfényvesztő
játékot velünk, ő nem tréfált, mikor Fiát küldte és értünk feláldozta".

Az üdvösséget kereső Luther égő vággyal tanulmányozta a Szetitirást;
A kolostorban ez vált legfőbb olvasmányává. A holt betűk megelevened-
tek Luther előtt. Isten elkezdte az igén keresztül Luthert reformálni.
Hosszú ideig nem jutott eszébe' Lutherne:k, hogy szembeszálljon a kozép-
kori egyházl:al, de már magában véve azzal a ténnyel, hogya középkori
egyház tekintélye helyett magára Krisztusra figyelt, önkénytelenül is
letért a középkori vallásosság útjáról. A Szentírás egyre tisztább és helye-
.sebb megértésével' találta meg Luther az evangéliumot, Isten vígasztaló
,örömüzenetét.

Luthert egészen szoros viszony fűzte a Szentíráshoz. Az igére épült rá
egész egyéni élete, s ezen a tényen keresztül tudta őt Isten felhasználni
a reformáció művében.
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A SZENTíRAs PROFESSZORA

1512. október 9-én történt meg Luther ünnepélyes doktorrá avatása.
Hosszú tanulmányi munka után vált a Szentírás doktorává. Október
22-én pedig a wittenbergi egyetem teológiai tanárává lett. Rendfőnökének,
Staupitznak lett laz utóda a szentírástudományi tanszéken. A Szentírás
doktora és professzora hű maradt Isten hívásához, s a légnagyobb kisér-
tések és a reformáció ügyéért folytatott küzdelmek próbáján keresztül is
mindvégig állhatatosan ragaszkodott az Isten igéjé hez.

A középkori egyetemeken a Biblia egyes könyveiről általában csak a
kezdő előadók tartottak előadásokat. A wittenbergi egyetemen új dolog-
nak számított, hogy a \Szentírás magyarázásának külön tanszéke is volt.

Luther a Zsoltárok Könyvének magyarázatával kezdte meg nyilvános
egyetemi előadásait. Megvan jelentékeny részében Luther eredeti kéz-
irata is a zsoltárok magyarázatáról. Szorgalmas kutat15k összegyűjtötték
azokat a forrásmunkákat is, amelyeket Luther felhasznált, s. amelyeknek
lapszélére jegyzeteit írta.

A zsoltármagyarázat után három újszövetségi iratnak a magyarázata
következett a további évek során. Pál apostolnak a Rómabeliekhez es
a Galáciabeliekhez írt levelének magyarázata közben érlelte Isten Luther
reformátori teológiájának kialakulását. Ezekből megértette, hogy Isten
a Szentírásban rejlő törvény által megismerteti az ember bűnös voltát.
A törvény megmutatja Isten követelő akaratát, amelyet az ember nem
tud önmaga erejéből teljesíteni. Isten Jézus Krisztust állította oda engesz-
telő áldozatul, a Ibenne való hit által igazul meg. az ember Isten színe
előtt, azaz válik hitből élő megkegyelmezett bűnössé, akinek élete termi
a hit gyümölcseit. Harmadik újszövetségi iratként a Zsidókhoz írt levélről
tartott előadást, amelynek gazdag krisztológiai tartalma nagy hatást
gyakorolt Lutherre.

:A három újszövetségi előadás után Luther ismét a zsoltárokhoz tért
, vissza. 33 éves professzori működése alatt olykor hosszabb ideig is magya-
rázott egy-egy szentírási könyvet. tgy tartott egyetemi előadást Mózes
5. könyvéről, János 1. leveléről, Mózes 1. könyvéről, a Titusz-levélről,
a Korinthusi levelekről, a kis prófétákról, a Prédikátor Könyvéről, Ézsaiás
próféta könyvéről, az Énekek Énekéről. A Galáciai levélről másodszor is
tartott előadást Luther. Ezt a levelet különös en szeretie, .Leuélké iének";
sőt feleségéről "Bóra Katájának" nevezte. A későbbi időben is a Galáciai
levélhez í1·t magyarázata volt Luthernek egyik legnagyobb tekintélyre
szert tett írásmagyarázati munkája. A Zsoltárok Könyvét háromszor is
elővette előadásai folyamán. Ugyanis mindig más-más zsoltárt vett
magyarázata alapjául.

Luther professzori munkáját a reformáció küzdelmeiben való részvétele
hosszabb időre, olykor egy évre is, megakasztotta, azonban amint lehető-
sége nyílt rá, nyomban folytatta tanári tevékenységét.

AKATEDRAN

Luther m~ndig tekintettel volt az érte lelkesedő ifjúságra. Hogy mikor
mennyien hallgatták előadásait, arra nézve megbízható adataink nincse-
nek. Csupán annyít tudunk, hogy Luther általában zsúfolt előadóterem-
ben tartotta óráit, mégpedig töbnyire a nagyelőadóteremben. Bizonyos is,
hogy azt a többezer diákot, aki Luther életében megfordult Wittenberg-
ben, elsősorban Lasther személyisége vonzotta, s így előadásaí mindenkor
erősen látogatottak voltak. Különös vonzóerőt adhatott előadásainak
rendkívül eleven és közvetlen módja. Számos német szót és közmondást
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vegyített szavaiba, sőt nemegyszer tréfás megjegyzésekkel is fűszerezte
azokat. Luthert életében körülbelül száznyolcvan magyar diák hallgatta.
Ezek közül Dévai Biró Mátyásról, a "magyar Lutherről" olyan adat is
van, hogy Luther házában lakott és asztalánál is vendége volt.

Luther Asztali Beszélgetéseiből arra lehet következtetni, hogya magya-
rok nem mindig érthették meg teljesen, mivel latin nyelvű előadásait
erősen tarkította német szavakkal és kifejezésekkel. Így aztán a magyarok.
gyakran keresték fel Melanchthon előadásait, akinek tiszta latin nyelvű.

, előadásait jobban értették.

lRASMAGYARAZATI MÖDSZERE

Luther első előadásának kézirata azt is mutatja, hogyan küzdi le fok-
ról fokra a középkori gyakorlat nyomait. Eleinte még a Szentírási szöveg-
hez fűzött rövid magyarázatokat közölt, amiket a középkori egyházatyák
tanításá ból meritett, Minél inkább előrehaladt Luther az előadásaiban,
annál több saját teológiai véleményt és gondolatot szőtt bele előadásaiba
azokból a meglátásokból, amelyekre Isten elvezette. Későbbi előadásaiban
formailag is szakított a középkori gyakorlat ból átvett módszerekkel, s a
szentírási szöveget összefüggően magyarázta,a korábbi aprólékos jegy-
zetek helyett. aj volt Luthernél az is, hogy rendkívül sok szentírási idé-
zetet használt. Ez is mutatja, hogy Luther egész gondolkodása a Bibliá-
ban gyökerezett.

Luther a középkori hagyományoknak megfelelően kezdetben azt taní-
totta, hogy m.inden íráshelynek négyféle értelme van, s a magyarázat
abból áll, hogy minden egyes í1'áshelynek mind a négy értelmét meg
kell állapítani. A négy értelem a következő; 1. a betű szerinti, 2. az átvitt
vagy képies értelem, 3. az erkölcsi vagy morális és 4. a végső dolgokra,
az eschatológiára vonatkozó értelem. Abban az időben ez volt az általá-
nos elterjedt írásmagyarázati módszer. Amint azonban megérlelőd'ött
Luther reformátori gondolkodásmódja, a Biblia egyértelműségének az
elve válik uralkodóvá Luthernél, s a betű szerinti értelem lesz az egyetlen
igazi helyes jelentés. Azt tanítja, hogy mivel az Irás minden szava K?'isz-
tusra vonatkozik, így a négyféle értelem is "egyfolyamba ömlik". Luther
mind a Szentíráshoz való viszonyában, mind egész teológiai gondolkodá-
sában kezdettől fogva krisztocentrikus alapon áll. Ez a Kri.sztus-közép-
pontúság Luther egész életművére jellemző. Krisztusban találta meg
Luther a Szentírás tartalmi egységét. Igy találta meg a Biblia egységét
és eg·yértelműségét.

Már a 95 tétel kiszögezése előtt próbálkozott Luther egyes szentírási
részek németre fordításával. Előadásaiban is vannak olyan lieiuetc, ahol
a latin kifejezéseket ném et szóval igyekszik érthetőbbé tenni. Az ilyen

forditási kisérleteknél a biblia szövegét szószer.inti értelmében kellett
megragadnia, mivel csak így sikerülhetett a fordítás.

Ahol azonban a Szentírás szószerinti értelme nem elég világos, ott
Luther óva int attól, hogy az Irás egyes részeit bárki is kiszakítsa, hanem
az Írást mindig mint egészet kelt figyelembe venni. Ilyen módon jut el
Luther ahhoz a híres írásmagyarázati elvhez, hogyaSzentírás önmagát
magyarázza. Természetesen az ige puszta logikai folyamattal nem érthető
meg, "egyedül a Lélek érti meg az írásokat, helyesen és Isten szerint"
Vagyis a Szentlélek tesz képessé az Írás megértésére. Viszont az Ige köz-
vetíti a Szetitlelket. Ilyenformán az Irás éppen a' benne elrejtett, de
eleven és ható Szentlélek által alakítja át bensőleg tanulmányozóját és
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teszi képessé a megértésre. Jézus Krisztus azzal a hivővel közli a maga
javait, aki hittel ragaszkodik hozzá.

REFORMÁTORI FEJLODÉSE

A professzor Lutherben érlelte meg Isten a reformáció alaptanításait.
Luther latin nyelvű műveinek 1545-ös wittenbergi kiadásához írt elő-

szava valóságos kis önéletrajzot nyújt reformátorrá fejlődéséről. Elmondja,
hogya Római levél 1, 17. versének azok a szavai, amelyek Isten igazsá-
gáról szólnak, nagy lelki kisértéseket okoztak neki. A középkori teológu-
sok Isten aktív, vagyis büntető igazságosságát értették ezen. De azután
Luther rájött arra, hogy Isten igazságossága passzive értendő, vagyis Isten
könyörülő igazságossága ként, mellyel a bünösöket igazakká teszi. Ez a
feli.smerés olyan hatással volt rá, hogy valósággal újjászületett, s a para-
dicsom kapui nyíltak meg előtte. Az Isten igazságossága értelmének fel-
fedezése döntő jelentőségű volt Luther egész teológiai gondolkodásának
az átalakulására. Luther reformátori gondolkodásának középpontját
alkotó megigazulási tanát már jóval a búcsú-vita kezdete előtt meg lehet
találni. Luther már 1515-ben a Római levélhez írt magyarázatában, az
1. fejezet 17. versénél világos és kerek meghatározásban fejezi ki tanítá-
sát: "Isten igazságosságán nem az értendő, mellyel ő önmagában igaz,
hanem cmellyel mi Őtőle megigazittatunk, ami az evangéliumi hit által
történik." Ez már világos kifejezése - két évvel a 95 tétel kiszögezése
előtt - a hit által való megigazulás bibliai és éppen ezért reformátori
tanításának. '

A professzor Luther teológiai felismeréseiből született meg a harcos
Luthernek a reformációja. Isten csendben érlelte ezt a professzort, hogy
azután alkalmas eszközként felhasználhassa a reformáció művében.
Egyetemi előadásaiban is kiérződik a szív melegsége, a hitbeli meggyőző-
dés ereje. Nem a szetitetc érdemére utal, hanem mindenkor Krisztushoz
torekedett vezetni a lelkeket. Pál apostol tanítására alkotó módon táma sz-
kodott: A páli hit által való megigazulás tanítása nemcsak teológiai elmé-
letet, hanem az életet jelentette Luther számára. Világosan látta a Szeni-
íl'ás professzora az ige központi tanítását: Isten kegyelmes igazságát.
Ennek a helyes teológiai felismerésnek élt akkor is, amikor a középkori
egyház felzúdult ellene. •

A középkori egyház romlottsága teljes ellentétben állott mindazzal,
amit Luther Isten igéj éből tanult. Teológiailag azt vallotta, hogy Krisztus
és a szeniek érdemeinek fölöslegében kimeríthetetlen kincstárt örökölt az
egyház, s ebből a pápa tetszése szerint osztogathat meghatározott felté-
telek mellett mindenkinek.

A pápaság azonban nemcsak teológiailag tévelygett, hanem magatar-
tásában is. A világ urává akarta tenni magát. A középkori egyház letért
a szolgáló egyháznak az útjáról. A pápák kihasználva a középkorban elért
óriási hatalmukat, egyre nagyobb mértékben bocsátották áruba a szentek
érdemeit" saját kincstáruk megtöltésére.

Ezzel a teológiájában és gyakorlati magatartásában megromlott közép-
kori egyházzal Luthernek szükségképpen ellentétbe kellett jutnia. Amit
cselekedett, Isten igéje védelmében tette. Meg kellett támadnia a római
egyházat Isten nevében.

A reformáció indítóoka tehát elsősorban az Isten igéjéhez való hűség
volt. A Szentírás mindenek fölé helyezése Luthernek a legfőbb rejormá-
tori cselekedete. Ez már magában véve is ellene mondott a pápai hata-
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lomnak és tekintélynek. Ez volt a reformáció teológiai indítóoka. A Szetit-
íráshoz való hűség természetesen evangéliumi magatartást is követelt,
s ezért szükségképpen ellentétbe jutott Luther a középkori egyház rom-
lottságával.

A középkornak, a kolostornak, a lelkiismereti kényszerítésnek, a pápai
és papi hatalmaskodásnak a sötétségével szembeállította az evangéliumi
szabadságnak a tiszta és világos életformáját, amelyben a keresztyén
ember egyházi szabályok megtartása helyett a Jézus Krisztusban való
hite által nyeri el üdvösségét s ez a hite vezérli a földi életben az ember-
társak javát és eunnenetelét szolgáló becsületes, szorgalmas életre.

A kolostorba lépett Luther így győzte le a kolostort s az egész kozép-
kori egyházat s így vált az igazi keresztyénségért való küzdelem hatalmas
alakjává.

Dr. Ottlyk Ernő

Lelkipásztornak lenni valóban nem annyi, mint nagy fényűzés-
ben és dicsőségben élni, hanem szolgálat ez, melyet egyik ember
a másiknak végez.

Felebarátomnak időleges javakat is adhatok és testi szelgálatot
is végezhet ek fáradságommal és munkámmal. Szolgálhatok néki
tanítással és érte való könyörgéssel is. Éppúgy azzal is, hogy meg-
látogatom és vigasztalom, ha beteg vagy szomorúság érte; etethe-
tem, ha éhezik, feloldozhatom, ha fogoly stb. De a legnagyobb
dolog az, ha el tudom hordozni felebarátom gyarlóságát.

*A felsőbbség nem egy család atyja, hanem annyié, ahány lakosa,
polgára vagy alattvalója van. Isten úgy adja és őrzi meg általuk
táplálékunkat, házunkat és gazdaságunkat, oltalmunkat és bizton-
ságunkat, mintha szüleink volnának. Mivel tehát ezt a nevet és
címet a legnagyobb kitüntetésként, teljes tisztességgel viselik, tar-
tozunk mi is azzal, hogy a legdrágább és legnemesebb földi kincs-
ként tiszteljük és becsüljük meg őket.

*Senki sem rendelkezik minden adománnyal, hivatallal vagy
erénnyel. így hát minden keresztyénnél van olyasmi, amiben
hiányt szenved. Ezért rendelte Isten, hogy egyik ember a másik-
nak szolgálatot tegyen. A test egyetlen tagja sem láthatja el szolgá-
latát egymagában. A szemek nem láthatnának, ha nem nyitnánk
fel őket. A gyomor nem emésztene, ha a száj nem gondoskodnék
számára táplálékról. A láb nem járhatna stb., hanem mindig egyik
testrész szolgál a másiknak. És éppen a legkevésbé megbecsült a
legszükségesebb. így van ez a keresztyének között is.

(Luther Márton)
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A 425 éves Schmalkaldeni cikkek
MANTUA

A Schmalkaldeni cikkek eredetileg Luther személyes hitvallása és állás-
foglalása volt a római pápa által 1537 pünkösdjére kilátásba helyezett
zsinat összehívásával kapcsolatban. Az a hír járta, hogy Ill. Pál pápa
a zsinatra, Mantuába, meghívja a reformáció képviselőit is. Ebből termé-
szetesen nem lett semmi, sőt a zsinat egybehívása is elmaradt, s csak jóval
később hívták össze 1545-ben Tridentben, de akkor sem azért, hogy a
reformáció táborának igényeit figyelembe vegyék, hogy velük tárgyalá-
sokat folytassanak, hanem azért, hogy megszilárdíthassák a pápaság elvi
és szervezeti alapjait, és megindítsák az ellenreformáció rohamát.

Luther személyes állásfoglalása később az evangélikus egyház állás-
foglalásává és hitvallásává lett. A Schmalkaldeni Cikkeket már Luther
életében aláirta az a nyolc teológiai tanár, akiket a szász választó-
fejedelem Luther munkájának átolvasására kért fel. Aláírták azok a lelké-
szek is, akik 1537-ben Schmalkaldenben jöttek össze. Mikor 1580-ban
egyházunk hitvallásait az Egyesség Könyvében összegyűjtötték, a Schmal-
kaldeni Cikkeket is felvették a. gyűjteménybe és hozzá csatolták
lVlelanchthon "A pápa hatalmáról" c. munkáját.

"MIBEN ENGEDHETÜNK ÉS MIBEN NEM?"
_. ezt az egyszerű kérdést tette fel a szász választófejedelem Luthernek.
mikor még reménykedett, hogy Mantuában a "mieink" is meghívást kap-
nak. Luther a választ még egyszerűbben fogalmazta meg. Tételeiben azt
fejtette ki "ami mellett mindvégig kitartunk s amiben megmaradunk".

Saját írásai közül Luther a Kis Káté és a Nagy Káté mellett ezt az
írását szerette legjobban. Kissé teológiai végrendeletének is tekintette.
Komolyan megbetegedett éppen azon időtájt: "Nyilvánosságra hozom
ezeket a tételeket arra az esetre, ha előbb találnék meghalni." - írja
az előszóban. - "Akik túlélnek majd engem, s itt lesznek, rnutassák be
ezt a bizonyságtételemet." Rendkívül biztos teológiai alapvetésből indul
ki. Félreérthetetlenül akarja elemezni és megbírálni a pápaságot, mint
tanítást és rendszert. A kérdésnek biztos teológiai kezelése mellett mégis
könnyen érthető, kerüli a csak tudósok számára megfogható kifejezése-
ket, gondolatmeneteket. Szinte példát mutat, mit jelent gyakorlatban
a ma sokszor hangoztatott szándék a Biblia nem vallásos kifejezésekkel
történő értelmezése.

HÁROM RÉSZ
Luther három részre osztotta fel hittételeit. Az első arról szól, ami felől

nem szükséges tanácskozni; a második rész azokról, amelyek felől nem
lehet tanácskozni ; a harmadik azokat a tételeket tartalmazza, amelyek
ta'r,.ácskozás alapját képezhetik.

Az első rész egészen rövid. Fél oldal terjedelmű. A Szentháromság
Istenről szóló tanítást tartalmazza. "E tételek körül huzavona. és vita
nincsen, mert ezeket mindkét részen valljuk." - írja Luther.

A második részben "Jézus Krisztus szolgálatára és cselekedetére, vagyis
a mi megváltásunkra vonatkozó tételek" találhatók. Ezek felől nem lehet
vitatkozni. Itt négy tételt közöl. Az első tételt fő-tételnek nevezi, mert
"ebből semmit sem engedhetünk, még ha az ég és föld összeomlik is."
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EGYF~DÜL

Luther Márton hittételeiben első sorban nem bizonyos reform áto ri taní-
tás okért küzdött. Hitével egy személybe kapaszkodott, az élő Jézus Krísz-
tusba. Élesen türelmetlenül, a mai ízlés mértéke szerint durván és modor-
talanul tiltakozott, ha valahol az egyházban Jézus Krisztus megváltói
munkáját és tanítását akár egyházi tan, akár valamely intézmény és
szertartás beárnyékolta. Jézus személye és munkája páratlan jelentőségét
akarta kiemelni. Egyed ülÖ a szabadító és megválto.

Hitvallása második részében fejtette ki, hogy mi az a három terület,
ahol Jézus Krisztus megváltói munkáját a pápa és hivei részéről meg-
csúfoltnak látja: ~. a miseáldozatban, 2. a szerzetesi életfelfogásban,
3. a pápaság intézményében. Minden más visszaélés, hamis tanítás ezek
egyikével áll szoros összefüggésben. A három fő visszaélés Jézus Krisztus
megváltói munkájának érdemét csorbítja. Hogyan?

1. A miseáldozat hamis istentiszteletet honosít meg az egyházban. Benne
az ember veszi hatalmába Istent. Az ember akarja kiengesztelni önmagá-
val és másokkal Istent. "Hom'lokegyenest ellenkezik a fő-tétellel, mely
azt tanítja, .hogy bűneinket Isten báránya és Isten Fia hordozza el."
"Inkább váljunk örökre szét, maradjunk úgy és álljunk szembe egymás-
sal." "Ha vége a misének, akkor megbukik maga a pápaság." .

2. A szerzetesi életfelfogás egy téves emberszemléletet tükröz. Lebecsüli
a hétköznapi embert, mint Isten teremtményét,hétköznapi életével és
munkájával. Ugyanakkor nem látja az ember elesett és Istentől megítélt

Ez az első és fő-tétel. Így tesz vallomást Jézus Krisztus személyéről és
érettünk végzett szolgálatáról: "Jézus Krisztus Istenünk és Urunk, meg-
halt bűneinkért és feltámadott megigazulásunkért. Egyed ülÖ Isten-
nek ama báránya, aki elhordozza a világ bűnét." "Ezen a tétel en alapszik
minden, amit mi a pápával, az ördöggel és az egész világgal szemben
tanításunkkal és életünkkel vallunk." Ami felől vitázni nem lehet, az
a Luther által annyira hangsúlyozott "egyedül" szó és mindaz, amit ezzel
kifejez. A többi tételben azt fejti ki, miként hatálytalanítja és miként
árnyékolja be a pápaság ezt az első fő-tételt.

A harmadik rész azokat a főbb .tanításokat tartalmazza, amelyekben
a reformáció helyreállította a Bibliának megfelelő igazságot, amelyek az
egész egyház megreformálásához .szükségesek. A bűnről, a törvényről,
a megtérésről, az evangéliumról, a keresztségről, a gyermekkeresztségről,
az oltári szentségről, a kulcsokról, a gyónásról, az átokról. a lelkészava-
tásról, a papok házasságáról, az egyházról; a megigazulásról. a kolostori
fogadalrnakról, az emberi rendelkezésekről szólnak ezek a hitcikkek.
Amit róluk ír, azokra vonatkozóan mondja befejezésül: "Ezek azok a
tételek, amelyekben állhatatosan meg kell maradnom és meg is maradok,
amíg csak élek, ha Isten is úgy akarja." Világosan látja azonban, hogy
a pápa az egyház egységét ezek megkerülésével kívánja helyreállítani.
"A pápa és hada nem törődik ezekkel, mert a lelkiismeret az ő szemük-
ben semmi, mindenük a pénz, a dicsőség és a hatalom." Ennek a résznek
a pozitív mondanivalóját sokszor nem veszik eléggé figyelembe. Milyen
veretes fogalmazásban fejezi ki pl. hogy az evangélium vígasztaló ereje
az istentiszteleti igehirdetés mellett- a testvéri beszélgetésben is meg-
szólal ("mutuum colloquium fratrum"), milyen gyermeki egyszerűséggel
határozza meg az egyház fogalmat: "Az egyház a szent hívők és azok
a báránykák, akik hallgatják pásztoruk hangját." Isten igéje és az igaz
hit teszi szentté és nem a karingele és egyéb szertartások.
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voltát, azt hiszi, az ember erényeivel és vallásos erőfeszítéseivel maga is
hozzájárulhat a megváltáshoz. Szintén ellene mond Jézus Kr'isztus vált-
ságáról szóló első tételünknek. A pápaság téves emberszemléletét ma első
sorban a Mária-kultusz kapcsán támadná Luther, a katolicizmus tovább-
fejlődésében ugyanis a Mária-tisztelettel kapcsolatos visszaélések váltak
a téves emberszemlélet legjellegzetesebb kifejezőivé.

3. A pápaság intézménye, amely azóta a pápa csalhatalanságának
kimondásával (1870!) tovább fejlődött "a Jézus Krisztus váltságáról szóló
első fő-tételünk megrontására" szolgál. Egy megtévesztő Isten-ismeretet
képvisel. A pápa "Ellenkrisztus, aki szembehelyezkedik Krisztussal és
magát fölé tólja, mert nem akarja, hogya keresztyének hatalma nélkül
üdvözüljenek."

Külön figyelmet érdemlő kifogása a pápaság ellen a rajongás. Luther
leleplezi, hogy a pápa a szektásokhoz hasonlóan megveti a külső igét.
Megfeledkezik arról, hogy a Szentlélek Jézus Krisztus egyedüli földi
helytartója és saját véleményét, intézkedéseit a Szentlélekkel azonosítja.
Ugyanezt teszik a szekták is. "A pápaság is merő rajongás, a pápa is azzal
dicsekszik, hogy minden jog bele van zárva szíve kamrájába s amit ő
gondol és parancsol az egyházban, az akkor is Lélek és jog, ha a Szent-
írással, vagy a hirdetett igével ellenkezik."

SZABAD ZSINAT
Ki képviseli tehát a végső tekintélyt az egyházban? Ki mondja ki végső

érvénnyel, hogyan kell érteni Isten szavát? Ha a pápa nem, akkor talán
a zsinat, a szavazatok többsége? A Schmalkaldeni Cikkek szerint a végső
tekintély maga Isten igéje. "Az igazság az, hogy Istennek igéje alkot
hittételeket, senki más, még angyal sem!" Luther tehát nem azért küz-
dött, hogy a pápai tekintély helyébe a zsinatit állítsa. A Szentírásba fog-
lalt és a gyülekezetekben hirdetendő ige végső tekintélyének érvényesü-
léséért munkálkodott.

Miért tartotta szükségesnek mégis egy szabad zsinat összejöttét? Miért
állította, hogy egy ilyen szabad zsinattal "sok ügyön és emberen lehetne
segíteni?" Mit kell értenünk egyáltalán szabad zsinaton? Ezt részletesen
a Schmalkaldeni Cikkek nem fejtik ki, de behatóan foglalkozik vele
Luthernek 1539-ben "A zsinatról és egyházakról" címen megjelent tanul-
mánya. Eszerint a szabad zsinat utat enged az evangelium rendet teremtő,
reformáló erejének. Olyan zsinat, ahol a keresztyének együtt imádkoznak
és együtt tanácskoznak és így hoznak határozatot, de nem a saját eszük,
hanem a Szentírás szerint."

MA
Miután XXIII. János pápa bejelentette, hogy ökuménikus zsinatot szán-

dékozik összehívni, a Schmalkaldení Cikkek arra segítenek, hogy egy
sokkal bonyolultabb helyzetben a kérdést mi is leegyszerűsítsük és az
alapkérdést vessük fel.

A helyzet ma mintha kedvezőbbnek látszanék. Olyasmiről hallani, hogy
esetleg engedélyezni fogják a papok nősülését. az istentisztelet anyanyel-
ven való tartását, az úrvacsora két szín alatti kíszolgáltatását.

A helyzet "mégis nehezebb, mint a reformáció idejében volt. Azóta létre-
jött a tridenti zsinat (1545-1563), ahol elvileg tették lehetetlenné a protes-
tánsokkal való minden tárgyalást. 1854-ben IX. Pius pápa kimondotta
Mária szeplőtelen fogantatásának dogmáját, majd 1863-70-ben a vatikáni
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zsinat Mária mennybemenetelének dogmáját. Számolni lehet azzal, hogy
Máriát Jézus mellett társ-megváltóvá teszik. Az említett vatikáni zsinat
mondta ki a pápai csalhatatlanság dogmáját is. '1917-ben, az első világ-
háború zürzavaros éveiben vezették be az új .egyházi törvénykönyvet.
amely embertelen rendelkezéssel avatkozott bele avegyesházasok
életébe (reverzális). 1928-ban XI. Pius pápa elítélte az ökumenikus moz-
galmat azzal az indoklással, hogy a katolikus egyház az egyetlen igaz
egyház, s az egység egyetlen útja a pápa főségének elfogadása.

Ezekben az alapvető eltérésekben, melyek mind súlyosan érintik a
Schmalkaldeni Cikkekben említett első és fő-tételbe foglaltakat, reformot,
reviziót várni a jelek szerint nemi lehet. A készülő zsinatot ezért nem
tarthat juk "szabad zsinatnak", lényege szerint ökumenikusnak sem.
A protestánsok különállása tehát indokolt és ökumenikus keresztyén
szolgálat.

Benczúr László

~ 7~r777777777

7v a mint becsületes keresztyén akarsz megállni Isten és a világ

előtt, aki Krisztust nemcsak nyelve hegyén hordozza, s nemcsak

papírra vagy könyvbe írva olvas róla, hanem ott' van mélyen a

szívében, akkor gondod legyen' rá: tettel és élettel bizonyítsd min-

denki előtt, hogy szereteted szolgál és segít másoknak!

l:E

A keresztyénnek keveset kell beszélnie és sok tettet kell véghez

vinnie, - amit bizonnyal meg is tesz, ha igazán keresztyén! Ha

pedig nem így cselekszik, nem is keresztyén igazán!

Krisztusban hinni és a felebarátnak szolgálni: ez az igazi út az

üdvösségre.
Minden világi hivatás arra való, hogy másoknak szelgáljon,

(Luther Márton)
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"lEN lElKIE " lK MA IS SZÓLNA!(
Éneklő egyház vagyunk. A Biblia és az énekeskönyv szolgálata színte-

eggyé forrt keresztyén életünkben. Milyen csodálatos, hogy amikor egy-
egy ének közben úgy érezzük, hogy ami szívünkből szakadt hálaadás,
könyörgés, öröm, vagy bánat szólal meg, akkor sokszor többszáz éve elpor-
ladt őseink szolgálnak nekünk. És ami a legcsodálatosabb: énekeik ma ís.
szólnak. Nem porosodtak be az évszázadok alatt, frissek, élő hitről tanús-
kodnak és élő hitet táplálnak. Ennek az élő szolgálatnak a titka, hogy
a forrás: JÉZUS KRISZTUS, tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Es,
az ember, akinek szolgálni akartak, mindig ugyanerre a forrásra szorul
és ezután vágyik. .

A következőkben négy énekszerzőre emlékezünk. Mind a négyen
ISTEN csodálatos üzenetet hallották meg és adták tovább, hirdették az;
énekben is. Ezért az egyházi éneket úgy kell énekelni és hallgatni, mint
ISTEN ÜZENETÉNEK hordozóját.

Magdeburgi Joachim (1525-1587), evangélikus énekköltő 375 éve halt.
meg. A lutheri orthodoxia szenvedélyes harcosa. Szolgálatának sok állo-
mása volt. Magyarországon is járt, Győrben tábori lelkészként működött.
Viszontagságos életére utal énekében is: "Bár rám támad balsors, bánat ...'"

Míg Luther és kortáJrsainak énekeit a megtalált evangélium feletti
öröm jellemzi, addig ebben a korban ezt az örömöt felhők árnyékeljak be ..
Háború, pestis, éhség szorongatják az embereket. A római egyház is fel-o
ébredt dermedtségéből, egyre hatalmasabban üti fel fejét az ellenrefor-
máció. Hitviták törnek k'i. Nem csoda, ha a korabeli énekszerzők énekei-
ben nem uralkodik már a reformáció üde, boldog hítszilárdsága. A hang
tompább lett. Most már nem az hangzik: "Mienk a menny örökre", hanem
könyörgés a tiszta tan megőrzéséért és vágyakozás az örökélet békéje'
után.

Énekeskönyvünkben csak egy énekét találjuk. a 366. éneket. Ennek.
főgondolatát az első versben olvashatjuk:

"Aki bizik ragaszkodik
Istenhez evilágban,
S magát hagyja a Jézusra,
Része lesz mennyországban."

Csodálatos erővel hat bizonyságtétele a második versben ;

"Légy Jézus a vigasztalóm,
S a haláltól sem félek."

Ez a teljes Istenre való hagyatkozás bontakozik ki az ének minden,
sorából. A gyermek feltétlen hite ez, az Atya szeretetében.

Tranovsky György (1592-1637) evangélikus lelkész halálának 325. évfor-"
dúlójára emlékezünk. Sziléziában született. Tanulmányait Wittenbergben,
végezte, majd a harmincéves háboru protestáns üldözése miatt Magyar-
országra rnenekült. Először Arvavárában tartózkodott, majd Liptószent-·
miklósra ment, ahol a gyülekezet lelkészéül választotta. Itt befejezte a
"Cythara Sanctorumot". Egyéb munkái közül kiemelkedik ez az énekes-
könyv, amely életének főműve. Ez az énekeskönyv teszi az egyháztör-
ténet jelentős alakjává.



A róla elnevezett énekeskönyv, a "Tranoscius", akkor született, amikor
az ellenreformáció megsemmisítéssei fenyegette a szlovák egyházat.
Tranovsky az egyház megmentését, a hitvallási iratokhoz való szilárd
ragaszkodásban látta. Szolgálatának célja az volt, hogy énekein keresztül,
mintegy népszerű módon kőzelvigye a hitvallásokat a gyülekezethez. Az
énekeskönyv első kiadása a harmincéves háború alatt jelent meg.

Ebben az énekeskönyvben az addig is énekelt szlovák énekeket gyűj-
tötte össze, lefordított igen sok német egyházi éneket, köztük 29 Luther-
éneket. Versbe foglalta az Ágostai-Hitvallást, Luther Márton Kis Kátéját,
a Niceai és az Athanasiusi-Hitvallást. 15 éneke van az Apostoli Hitval-
lásról.

Igen nagy szolgálat volt ez 'I'ranovskytól abban a viszontagságos időben.
A gyülekezetekben szrlárd összetartó erőnek bizonyult énekeskönyve.

\ A katolikusok bezárhattak templomaikat, elhurcolhatták papjaikat, az ige-
hirdetést is elnémíthatták, de az énekek töretlenül hangzottak a hivek
ajkán, és táplálták a hitet. Mindennapi kenyér volt számukra az énekes-
könyv. Írni és olvasni is abból tanultak a gyerekek. Egy Zemplén megyei
favágó mind az ezer éneket tudta könyv nélkül.

De Tranovsky énekei ma is szolgálnak közöttünk. Ez az énekeskönyv
300 éven át megtartotta tanításbeli tisztaságát. Gyülekezeteinkben, ahol
élnek szlovák ajkú testvéreink, ma sem porcsodnak avastag, nagy énekes-
könyvek. Szeretettel lapozgatnak benne és éneklik és imádkozzák a cso-
dálatos sorokat. A mi énekeskönyvünkben öt Tranoseius-ének van.

Ezekből az énekekből hálaadás, dicsőítés, bizalom csendül ki. A 375.
énekben ezt írja: "Hatalmas vagy, irgalmad nagy!" Ennek a hatalmas,
irgalmas Istennek szolgált egész életében, ezért tudott szolgálni mások-
nak és ezért szólnak énekei ma 'is, hozzánk is. Az ötödik vers így szól:

"Nálad lehetetlen
Tudom, semmi nincsen.
O nyujts kezet,
Mely hűn vezet,
Szüntesd bajom, bús sóhajom,
Te örök szeretet,"

Csodálatos újjorigás hangján szól a 732-es énekben:

"Többet adott jókedvében
Mint ahány perc 'lan. az évben.
Örvendezzünk új erőben
Az újesztendőben."

Bensőséges, meleg hangon szólal meg a Jézus iránti szeretet a 770-es
énekben:

"Egyesülni kíván a szívem Veled
Élnie különben tovább nem Iehet,
Nélküled mít sem ér egész éltem,
Veled halálom is nyereségem."

Keymann Keresztély (1607-1662) 300 éve halt meg. Evangélikus peda-
gógus és költő volt. Csehországban született. Apja Sziléziából származó
evangélikus lelkész. Keymann tanári pályára lépett. Már 31 éves korában
a zittaui gimnázium rektora. Elismert, ünnepelt költő és tekintélyes író
pedagógiai kérdésekben. Különösen német eredetiben szembetűnő éne-
keinek művészi felépítése.
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Tranovskyhoz hasonlóan Keymann is a harmincéves háború alatt élt
-és működött. Ez az időszak - csodálatosképpen - az evangélikus ének-
költészet virágkora volt. Mind az énekek mennyiségét, rnind belső tar-
talmi értékét tekintve, egyedülálló gazdagságban bontakozott ki ekkor az
'evangélikus egyházi ének. Hogy egyebet ne említsünk, ekkor működött
.a legnagyobb és legtermékenyebb énekköltőnk Gerhardt Pál is, akinek
120 éneke az evangélikus énekkincs megannyi gyöngyszemét jelenti.

Keymann egyik legszebb éneke: Jézust el nem bocsátom. (404. sz.)
13enne nem a gyülekezet, hanem az egyes keresztyén nevében szól. Ezért
-egyesszárnban beszél. Az ének fő mondanivalója a Jézushoz való ragasz-
kodás. Megszólal a kor énekeit jellemző vágyakozás az örökélet után:

"Akkor sem bocsátom el,
Mikor trónja elé jutok,
S választott seregével
Szine elé járulhatok ... " (4. v)

Az ének egyéb fontosabb gondolatai: Jézust el nem bocsátom (1 v.).
.Mindig benne bizom (2. v.). Halálom óráján is Jézus keresztjére fogok
tekinteni (3. v.). Jézusban mindent megtaláltam. amit kerestem (5. v.).

Benjamin Schmolck (1672-1737) halálának 225 éves évfordulója van.
Sziléziai származású. Apja lelkész Brauchitschdorfban. A papi házból
derűs, bensőséges életfelfogást hozott magával. Tanulmányait a kitűnő
vezetés alatt álló laubani iskolában végezte. Itt ébred fel és kezd kiben-
takozm az ifjú költő tehetsége. Költői adottsága már diák kor ában kiüt-
között. Ekkor alkalmi verseket írt és ezzel kereste kenyerét. Vágya az volt,
hogy apja szószékén prédikálhasson és bizonyságot tegyen Isten meg-
segítő kegyelméről. Ez a vágya teljesült: 1701-ben már apja segedlelkésze.
A következő évben pedig meghívják a schweidnitzi Béke-templom pap-
jának.

Ez különösen nehéz hely volt a jezsuitálc kegyetlenkedéseí miatt. Itt
a harmincéves háború után az ellenreformáció hatásaként, több mint
1300 templomot vesztettek az evangélikusok. Schweidnitzben a Béke-
templom volt az egyetlen, amelyet a háború után nyomorúságosan fel-
építettek. A lelkipásztort gondozást is megnehezítették különféle intéz-
kedésekkel. Ez hatalmas munkatúlterhelést okozott. Schmolck azonban
örömmel vállalta a szolgálatot ilyen körülmények között is.

A szolgálat nehézségei mellett egyéni szenvedések is nehezítették, útját.
Két leánya meghalt. Az utolsó években őmaga .megsántult, majd egészen
meg is vakult. De a szíve Isten dicsőitésével volt tele.

Költészete az úgynevezett második sziléziai költői iskola hatása alatt
áll. A köl tészet mestersége könnyű volt számára. Pompás áhitatos könyvet
írt az év minden napjára, verses imádságokkal. Ezek a bensőséges, eleven
áhitatok egy valóban művészi lélekb61 származnak. Számára az imádság'
költészetté, a költészet pedig imádsággá lett. Persze ő maga is tudtá, hogy
1180 énekéből nem mindegyik egyformán értékes. Sokszor csak sietve
tudott írni hivatali túlterheltsége miatt.

Öntudatos lutheránus teológus volt, odaadó, áldozatkész lelkipásztor, .
termékeny, tehetséges költő. Tehetségével azonban nem akart mást, mínt
Istennek és a keresztyéneknek szolgálni. Isten megáldotta ezt a szándékát.

Énekeskönyvünkben öt énekét találhat juk. Legismertebb talán a 162-es
újévi" ének: "Jézus legyen jelszavunk,midőn egy új évbe lépünk". Ennek
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ötödik verse magyarázza meg, hogy miért tudott Schmolck hűséges
maradni szolgálatában életének minden szakaszában.

"J ézus a vigasztaló,
Megszenteli gondjainkat,
Hogy sem öröm, sem jajszó
Hűségünkben meg nem ingat,
Van Megváltónk, van Atyánk,
Nincs hát miért aggódnánk!"

"Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett"
(Zsolt. 98, 1). Ez az igehely világít rá az egyházi ének szolgálatának lénye-
gére. Az ének tárgya: Isten cselekedete az, amit Ö tett megváltásunkra
Jézus Krisztusban.

Csak ha ezt tudjuk, akkor érthetjük meg, hogy az egyházi ének nem
emberi hangulattol függ, hanem tartalma, mondanivalója adva van a
Szentírásban.

Énekeljetek! Az éneklés Isten Igéjének parancsa. Énekünkkel hirdetjük
Isten dicsőségét és szolgálunk embertársainknak. Tehát az éneklés: SZOL-
GÁLAT. Szolgáljunk mi is vele!

Gáncs Aladár

Három jubiláló gyülekezet
Az első a BÉRI GYÜLEKEZET.Ez évi Naptárunk főtémája ez:

Szolgálatunkl És ebbe a szolgálat-
ba sok minden beletartozik. Bele-
tartozik elsősorban az a hit és bol-
dog bizonyosság, hogya szolgálatra
maga Isten rendelt és indított el
minket. De beletartozik szolgála-
tunkba az egyházban, a nép között,
a világban és az emberiség széles
soraiban végzett szolgálat is.

Szolgálatunk egyik legjelentősebb
része a templomi, a gyülekezeti
szolgálat, hiszen egyházunk legfon-
tosabb alkotóeleme a gyülekezet.
A gyülekezetben történik az ige-
hirdetés, a keresztség, az úrvacsora
kíszolgálása és a földi életből elköl-
tözöttek elbúcsúztatása. A gyüleke-
zet körében történik rninden, ami
rninket Istennel és a másik ember-
rel összeköt.

Mivel egyházunk legfontosabb
alkotóeleme a gyülekezet, azért
emlékezünk meg idei Naptárunk-
ban három régi gyülekezetről, ame-
lyek ebben az esztendőben jubi leu-
mot ünnepelnek.

A nógrádi hegyek-völgyek között
találjuk meg a béri gyülekezetet,
amelyik ebben az esztendőben ün-
nepli önáll óságának 300 esztendős
évfordulóját. Akkor, amikor a lel-
készhez fordulok, hogy adjon né-
hány adatot egyházközségének meg-
alakulásával kapcsolatosan, előve-
szi az 1931. évi "canonica visitatio"
jegyzőkönyvet, amelyben ezt olvas-
hatjuk: "Az egyházközség keletke-
zésére vonatkozó adatok hiányában
csak következtetésekre vagyunk
utalva. De mert a szomszédos Szi-
rákon már 1625-ben evang. lelkész.
hirdette az igét, aligha tévedhe-
tünk, ha feltételezzük, hogy Bér-
nek a szirákiakkal közös szárma-
zású, akkori lakosai szintén evang.
vallásúak voltak, s így az egyház-
község keletkezését a XVII. sz. első
évtizedeiben kell keresnünk."

Ebből a néhány mondatból is vi-
lágossá válik, hogy a gyülekezetben
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már több, mint 300 esztendővel
ezelőtt is hirdettetett az evangé-
lium, és a szentségek Jézus Krisz-
tus rendelése szerint szolgáltattak
ki. S hogy mégis miért 300 eszten-
dős jubileumát ünnepli a gyüleke-
zet, erre vonatkozóan hadd idéz-
zem az említett irat további sorait.

messziről érkező hivek a nagy ün-
nepeken kiszorultak a templomból.
Ez történt a bériekkel is. A szíráki
templom az ünnepeken kicsinek bi-
zonyult, s Bér az önállóság útjára
lépett azzal, hogy Veres Jánost
meghívta lelkészéül.

A kezdet óta hosszú 300 esztendő

"Azt későbbi feljegyzések is iga-
zolják, hogy Bér eredetileg mint
filia, Szirákhoz tartozott. Az elvá-
lás már 1662-ben megtörtént".
Innen tehát a 300 esztendős múlt.

Ha pedig ennek az elválásnak az
okát, magyarázatát keressük, akkor
ezt abban találjuk meg, ami az
akkori időben oly gyakori jelenség
volt: kicsi volt a templom, s a

Bér

telt el. Sokat lehetne elmondani és
írni erről a 300 esztendőről. Jelen-
legi lelkésze, aki örömmel szolgált
felvilágosítással a multat illetően,
e cikk megírásának idején hűséggel
tanulmányozta a gyülekezet törté-
netét, hogya jubileumi ünnep al-
kalmával feltárhassa ma élő hivei
előtt a gyülekezet őseinek hitét és
szeretetét.

93



Isten Szentlelke, Aki már 300
esztendővel ezelőtt is megérintette
a bériek szívét, azóta is vezeti,
pásztorólja az ősi nyájat az Isten-
hez való hűség útján.

*
A második a SIKATORI GYÜLE-

KEZET. Ma a veszprémi egyház-

korábban is a györi esperességhez
tartozott. I746-ból származik a gyü-
lekezetnek egy régi cin úrvacsorai
kelyhe.

Az ellenreformáció és az üldöz-
tetések ideje alatt a gyülekezet tel-
jesen megszűnt, s csak a Türelmi
Rendeletet követő években alakult

Sikátor

újjá. 1786. december 6-án történt
ez az újjáalakulás, s az első anya-
könyvi bejegyzés 1787. március
2-áról való. Ettől az időtől kezdve
van a gyülekezetnek 'ismét lelkésze,
s ettől kezdve számítják a gyüle-
kezet 175 esztendős múltját is.

Az egyházi munka újraindulásá-
nak kezdetén, már I787-ben temp-

megyéhez tartozik a gyülekezet,
amelyik noha csak 175 esztendős
jubileumát ünnepli, de sokkal ré-
gebbi 'időkre tekinthet vissza. Mu-
say püspök már 1661-ben az önálló
egyházközségek közé sorolja Siká-
tort, sőt 1669-ben ismeretes már
Szudovszky Mihály nevű lelké sze
is. I71I-ben, de valószínűleg már
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lomot épít a gyülekezet; s 1798-ban
harangot is vásárolt. Ez a harang a
később - 1828-ban - vásárolt má-
sodik haranggal együtt ma is a lel-
készlak előtt áll, s Isten házába
hivogatj a a hiveket. Később az
első templomot életveszélyes
volta miatt - le kellett bontani,
s 10 éven keresztül az 1786-ban
épített iskolában folyik az isten-
tisztelet. Később ismét lehetővé
válik a gyülekezet számára a temp-
lomépítés.

Sikátorban alig 400 a hivek szá-
ma s a filiák és szórványok hivei
szintén kb. ennyit tesznek ki. En-
nek a kis lélekszám nak az ellenére
is az jellemző a gyülekezet életére,
hogy a 175 éves küzdelmes élet
alatt a hivek megtanulták, hogy az
egyházfenntartás alapja az Isten-
ben való hit, a hűséges élet, az

A harmadik a PESTI GYüLE-
KEZET. Ez a gyülekezet szintén
175 esztendős jubileumát ünnepli.
1787. október 24-én volt a forduló-
pont a gyülekezet életében. 100 esz-
tendő után először tartottak sza-
bad, nyilvános istentiszteletet a
Kalap utcai imateremben. Ezt az
imatermet lakásból alakították át
a mai Váci utca és Irányi utca sar-
kán levő Pléhkalaphoz címzett ven-
dégfogadó épületének első emele-
tén. Ezen az első istentiszteleten
Molnár János radványi lelkész
hirdette az igét, akit még aznap
lelkészül választottak a hivek, akik-
nek lélekszáma 400 körül mozgott
az akkori 50000 lakosú Pest-Budán.
Molnár János lelkésszé választásá-
val, majd ünnepélyes beiktatásá-
val pásztort kapott a kicsiny nyáj.
Ettől az időtől kezdve nem kellett
Cinkotára járniok a hiveknek
istentiszteletre, mint azelőtt évtize-

Budapest - Deák-tér

deken keresztül. A lelkész pedig
hűségesen gyűjtögette a nyájat, s
a Pestre érkező új emberek is emel-
ték a gyülekezet lélekszámát.
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egyházszeretet és az áldozatkész-
ség. Ennek bizonyítéka az, hogy a
sikátori egyházközség szilárdan
megállt közel 200 éven keresztül.



1791-ben az evangélikus vallás
megszűnt megtűrt felekezet lenni,
s ekkor lehetőség nyílt a már szűk
imaterem helyett a templomépítés-
re is. Az 1791-es pesti zsinaton ve-.
iődött fel a templomépítés gondo-
lata. 1792~bena kapott templomtel-
ken megkezdték az új imaterem
építését, s 1794-től, 17 éven keresz-
tül - a templom felépüléséig -
ebben tartották az istentisztelete-
ket.

És eközben megindult és folyt a
gyűjtés a templomépítésre. Több
tervrajz készült el, míg végül Pol-
1ack Mihályra bízták a templom

'.,-- tervezését és építését.
Az ünnepélyes alapkőletételre

1799. október 31-én került sor, de
-az ezután következő nagy gazda-
-ságí válság miatt az építkezés csak
nagyon lassan haladhatott. 1805-ben
tető alá került az épület s sok ne-
hézség után 1811. június 2-án ke-
rült sor a templom felszentelésére.
Maga a templomszentelési ünnep
Két napig tartott. Nagy boldogság
töltötte el a pesti' hivek szívét:
Istenüknek végre méltó hajlékot
emelhettek.

Ez a hosszú és 'nehéz küzdelmek
.árán felépített templom ma is az

ország cvangélikusságának a temp-
loma. Sok lelkész hirdette' ebben a
templomban Isten igéjét. Háború
pusztította a templomot 'is, de erős
falait Isten megmentette a pusztu-
lástól. A jubileumi év ismét feladat
elé állítja a gyülekezet hiveit. A
volt Pesti - ma Deák téri - egy-
házközség templomának újjáépíté-
sét tervezi. Adja Isten, hogy a terv
megvalósulhasson, s az újjáépítés
a hivek hitét, szeretetét és áldozat-
készségét fejezze ki.

*
Három villanás, három kép, há-

rom jubiláló gyülekezet. Mindhá-
rom bizonysága annak, hogy a tör-
ténelem Ura hogyan őrzi kegyel-
mével, szeretetével a neki szentelt
hajlékokat s hogyan szólaltatja meg
igéjét minden időben Szentlelke
által.

Amikor most a három [ubiláló
gyülekezetre gondolunk, jusson
eszünkbe a saját templomunk, ami
talán a legszebb a számunkra. Ad-
junk hálát érte Istennek! Ha pedig
úgy látjuk,' hogy templomunk ősi
falai megkoptak, nyílj on meg a
szívünk az áldozatkészségre.

Harkányi László

,~e.ÚOc.~f1/ta.tfl, 5rzídó.""io. a gyöngykagyló szolgálata I
A drágagyöngy - könnyek ára.

Éles, kemény kis kavics kerül a
gyöngykagyló húsába 'S a fájdalom
könnyeiben csillogó, ezerfényű
gyönggyé válik.

Petrőczy Kata Szidónia életébe
sok ilyen éles kavics került. Alig-
hogy meglátta 1662-ben, tehát 300
évvel ezelőtt, az Arvai Magura
'zúgó fenyveseit, édesanyja,
Thököly Erzsébet meghalt. Majd
hat éves volt, mikor édesatyja, Pet-
'rőczy István, a felvidéki protestán-
sok vezéralakja, futó csókot lehelt
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kislánya homlokára s üldözött vad-
ként menekült Erdélybe. Halálra
keresték a Wesselényi-féle szövet-
kezés után. A kis Kata rémülten
nézte, hogyan rontanak be Arva
várába, rokonaihoz a császár embe-
rei, őt is lökdösték le a többiekkel
a pincébe. Majd nyolc éves korá-
ban Lengyelországba került, távol
az időközben elhunyt atyjától,
bátyjaitól. Tíz évi bújdosás után
látjuk magyar földön újra mint
18 éves viruló menyasszonyt Pekry
Lőrinc oldalán.

\



Élete ezután is tele van szenve-
déssel. Férje ingadozó jellemű, s
évekre hátat fordított családjának,
Rákóczinak és evangélikus hitének.
Külső előnyökért labanccá lett és
katolikus hitre tért; éveken át élt
Dunántúlon. Messze Erdélyben si-
ratta őt a magára hagyott asszony.

Ezekben az években fakadnak
szívéből legszebb énekei. Bennük
őszintéri kiönti bánatos lelkét, s
megragadja a legnagyobb kezet:
Isten vígasztaló kezét. Hite azon-
ban nem passzív. Könyvet ír és
fordít férjének, gyengéd, szolgáló
szeretettel eszmélteti rá hibás út-
jaira. Mily öröm, mikor férje visz-
szatér! Rákóczi egyik legkiválóbb
vezére lesz. Bár néha megingott
volna, felesége imádsága, hű szere-
tete, melléállása olyan erős falként
vette körül, hogy haláláig megma-
radt az újra megtalált úton. Okos
szemmel, finom érzékkel tudott
férjére hatni, s a szeretet megható
szálaival tartotta vissza hitvesét a
nagyravágyástól, megalkúvástól.

Mikor Rabutin, a német császár
vezére, értesült Pekry tőlük való
elpártolásáról, Petrőczy Katalinon
töltötte ki bosszúját> Szebenben el-
fogatta, kemény rabságra vetette,
kegyetlenül bántak vele. Még abla-
kon sem volt szabad embert látnia
10 hónapon áto Ekkor szerezte sú-
lyos betegségét is, mely életét úgy
megrövidítette. Végül Rákóczi Fe-
renc szabadította ki börtönéből a
hőslelkű asszonyt. Szíve büszkén
dobbant meg, látva a szabadság-
harc sorozatos győzelmeit.

Családjában sok veszteség érte.
11 gyermeke közül 6 fiát temette
el. De szívében egyre ragyogóbba
érett az Isten iránti hitnek drága-
gyöngye!

Csak Jóbnak tűrését, Abrahám-
[nak hitét

Oltsad az én szívembe; .
Én reménységemet s er'őtlensé-

[gemet
Fogadd szent kegyelmedbe.

7 Evangélikus Naptár

Ellened ne vétsek, csak teneked
[éljek,

Bízzam igéretedbe.

Midőn Rákóczi zászl'óí porba
hullottak, mindenüket felégették.
Férje menekült, ő pedig Husztra
érkezett súlyos betegen. Agyában
Isten igéjével vígasztalodott. S le-

fordított a kegyes Arndt Jánostól
egy könyvet. A szenvedésben való
bő részessege bátorította fel arra,
- mint írja -, hogy az emberek-
hez intő írással forduljon, s aláza-
tosságra, a rágalmak meggyőzésére.
a szeretet cselekedeteire biztasson.

Végrendeletében könyörögve köti
férje szívére gyermekeinek evangé-
likus vallásban való tovább neve-
lését. "Ráemlékeztetvén erős hittel
tett szó- és írásbeli fogadására,
hogy azon igaz vallásomban fogja
nevelni s neveltetni gyermekeimet,
isteni félelemben".

44 éves volt csak, de érezte élete
végének közeledtét. Lefordította a
"Csak halandó, elmulandó az em-
ber élete" kezdetű éneket s maga
írta hozzá utolsó versként, szolgáló
életére annyira jellemző imádságát:
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o Megváltóm, szabadítóm, Én
[édes Jézusom!

ErŐsítsed én hitemet; hogy sem-
[mi mulandó tőled

El ne szakassza szívemet!
... A gyöngykagyló ott maradt

félretetten a parton. Csak 200 évre
rá emlékeztek meg róla, mint a
legelső magyar költőnőről, aki 45
meleghangú versevel örökre beírta
nevét a magyar irodalomba.

Görög Tibor

A NÉGYSZÁZ ÉVES
I Bornemisza-kalendárium nyomában

Asztalunkon, szobánk falán, 'zse-
bünkben ott szokott lenni az időnk
beosztásahoz szinte nélkülözhetet-
len segítség: a naptár. Egy-egy évre
szól, újév közeledtével megvesszük
s az évelmúltával - megtette kö-
telességet - el 'is dobjuk:

Mint minden naptárnak, magyar-
nyelvű naptárainknak is ez volt a
sorsa általában .,.--immár négJIIév-

Az 1561. évre szóló naptártöredék
e,gy lapja. Decemberre már négyszáz

évvel ezelőtt is 'a díszmóölés volt
jellemzŐ.
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százada. Ennyire: négyszáz év tá-
volságába kell visszapillantani a
annak, aki az első magyarnyelvű
naptárat keresi. Ha előbukkan egy-
egy ilyen naptár - igen ritka eset
-, azonnal magára vonja a tudó-
sok érdeklődését.

Hadd mutassunk most be - a
lehetőségekhez képest - egy ilyen
naptárt. Éppen négyszáz éve, az
1562-es évre szólóan jelent meg.
Külön érdekessége, hogy ami Bor-
nemisza Péterünk fordította len-
gyelből. Ime a címlapja (mai he-
lyesírással): "Kalendárium és az ég
forgásából való igaz ítéletek, ki az
Krakkói Pietrkouri Tamás szerzése
szerint fordíttatott magyarra Pesti
Bornemisza Péter által. Az édes,'
üdvözítő Urunk, Jézus Krisztus szü-
letésének: 1562. esztetuieiére ... "

Ahogy mondják, a könyveknek
megvan a maguk sorsa; ennek a
naptárnak csakugyan -érdekes kö-
vetni a sorsát.

Keletkezéséről a fordítón kívül.
még annyit tudunk, hogy Hotihat-
ter Rafael, lengyel származású, ak-
kor bécsi nyomdász nyomtatta.
Feltehetőleg már 1561-ben jelenhe-
tett meg Bécsben. A nyomda,
amelyben nyomtatták, később Ma-
gyarország területet is végigvándo-
rolta.

A naptárnak két főrésze volt: az
egyik a tulajdonképpen'i naptári!.
rész, akárcsak a mai kalendáriu-
mokban. Második része: az Ítéletek"



az ún. prognósztikon, Eredetileg
jövendölés a feladata, de ebben a
korban már valamivel tudományo-
sabb tartalmat kap a naptáraknak
ez a része: csillagászati, földrajzi,
történelmi, politikai ismereteket ad
tudtul.

Naptárpéldányunkat Sárváron
használták. Az egyetlen előkerült
példány külön érdekessége, hogy
egykori tulajdonosának (vagy tu-
lajdonosainak?) 22' kis bejegyzését
találták meg benne. Ezek arra mu-
tatnak, hogy Nádasdy Tamás ná-

I dor sárvári belső udvari emberéé
. lehetett a példány. Vendégek érke-

zése - távozása, háborús esemé-
nyek, az időjárás nevezetességei
kerültek feljegyzésre, az utolsó
jegyzetek Nádasdy Tamás halálá-
ról adnak hírt. Találunk egy rövid
fohászt: Jézus, tarts meg e várban
minket, kéri a bejegyző. A kalen-
dárium ekkor még ném volt a tö-
megek olvasmánya. A kőnyv a
XVI. század derekán még igen
drága. Nem sokkal előbb, 1538-ban
jelent meg - még nem tulajdon-
képpeni naptár! - egy naptárszá-
mítási táblázat. Táblázatok és az
ún. naptárkerék segítségével lehe-
tett kiszámítani belőle a hold járá-
sának és a változó ünnepeknek
(húsvét) adatait. Úgy látszik, kez-
detben még nem volt érdemes - bi-
zonyára a költségek miatt - egy
bizonyos évre szóló naptárt kiadni,
illetve megvenni. Az bizonyos, hogy
Nádasdy Tamásné, a nádorné, 1545-
ben naptárt kér Bécsben tartózkodó
férjétől. A kérés hez csatlakozó há-
lálkodás mutatja, hogy a főúri ré-
tegben sem volt még általánosan
elterjedt, természetes dolog a nap-
tár használata.

Naptárpéldányunk sorsát három
és fél évszázadon keresztül homály
fedi. A múlt század utolsó évtize-
dében fedezi fel Hodinka Antal
könyvész-tudós, a körmendi Bat-
thyány-könyvtárban. Fölfedezését
az egyik szakl apban közölte. Ennek
köszönhetjük, hogya naptár egy~

7*

kori tulajdonosának bejegyzései
ránk maradtak. Rajta kívül még
~gy tudós készített feljegyzéseket:
Dézsi Lajos, kéziratos jegyzetét az
Országos Széchenyi Könyvtár őrzi.
Ezt a két nevet azért érdemes föl-
jegyezni, mert nekik köszönhetjük
mindazt, amit csak tudunk Borne-
misza naptáráról.

Ugyanis, amikor a megélénkülö
Bornemisza-kutatás során a törté-
nészek keresni kezdték Bornemi-
szának ezt az ifjúkori fordítását,
sajnálkozva és megdöbbenve kel-
lett megállapítaniuk - még a har-
mincas évek végén -, hogy a nap-
tár már nincs meg! Megsemmi-
sült-e vagy kallódik - nem tud-
juk.

Felbukkanása után így tűnt el
másodszor is ez a negyvenegy le-
vélből álló, nyolcadrét bőrkötésű
kötet. Fölfedezése idején ez volt a
legrégebbi magyar nyelvű naptár.
De ma is, ha megvan. ez a legré-
gebbi olyan naptár, amelynek is-
merjük a kiadási körülményeit.,-
Ma már azonban bizonyos, hogy
megelőzőleg is volt már magyar
nyelvű naptárkiadás. Az Országos
Széchenyi Könyvtár őriz egy hét
levélnyi naptártöredéket, mínden
valószínűség szerint 1561-re jelent
meg. Nemcsak időben rokona a
Bornemísza-naptárnak, hanem ab-
ban is, hogy valószínűleg ez is
Bécsben jelent meg. Mérete is ha-
sonló; egy lapját képünk mutatja.
Hogy még ez előtt is volt-e naptár
- arra nincsen adatunk. A Ná-
dasdy Tamásné által kért naptár -
bár a nádorné mindig magyarul
írta leveleit - nem bizonyos, sőt
nem valószínű, hogy magyar nyel-
vű volt. '

Első naptáraink eltűntek a szá-
zadok homályaiban. De az előbuk-
kanó és újra eltűnő Bornerrrísza-
kalendárium sorsa is arra tanít
mindnyájunkat: becsüljük meg tör-
ténelmünknek még a legapróbb
emlékeit is!

Drenyovszky János
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125 ESZTENDEJE JELENT MEG VÖRÖSMARTY MIHALY "SZÚZATA"

Már több mint fél évszázaddal túl volt a történelem a francia forra-
dalom után; Magyarországon is azért küzdöttek a legjobbak, hogy fel-
rázzák hazánkat az álmos tespedtségből. Reformkor néven jegyzi föl ezt
az időszakot az utókor emlékezete.

Az írók összefogásábólTazt-töl minden évben kis könyvecske jelenik
meg Auróra címen. ~,Hazai almanach. Alapítá Kisfaludy Károly, folytatja
Bajza" - árulja el az 1837-es kötet címlapja. Voltaképpen minden vala-
mire való író közreműködött ennek az évkönyvnek kiadásában. Berzsenyi,
Czuczor, Fáy András, Kazinczy Ferenc, Kís János, Kölcsey, Vörösmarty
neve fémjelzi a mozgalrnat. Az Am'óra kiadása szolgálat a nemzetnek:
az írók maguk terjesztik, példányonként árulva, s nem vesznek fel tiszte-
letdíjat. Az 1837-es kötet vége felé bukkanunk rá - versek, elbeszélések,
színdarabok között - a Szózatra. Akkor még szerényen meghuzódik, hogy
elkezdhesse pályáját: 1845-ben már svéd re fordítják, szabad fordításban
a finnek és csehek között is csakhamar ismertté válik.

Amikor először hangzott el a nagy költő felhívása az egy helyben meg-
torpanni látszó nemzet számára, mint egy hitvallás tett bizonyságot és
adott útmutatást a reformkori politikai élet forduló pontján. Akkor szüle-
tett ez. a költemény, amikor a nemzet és az elnyomó bécsi udvar között
már megtörtént az első nagy összecsapás. Az évszázadok megkötözött-
ségéből. a szolgai sors megalázottságából, az elnyomottság és kizsák-
mányolás elviselhetetlenségéből akart kitörni és önálló, független nemzeti
életet élni. Az 'időt húzó udvar országgyűlési kísérletezései .1825-ben és
30-ban csak taktikai fogások voltak s a nyomukban járó kudarcok csak
tovább feszítették a húrt. A nemzet egyre hangosabban és félreérthetet-
lenebbül követelte történelmi jogait. Az 1832-36-os országgyűlés meg-
döbbentette ugyan a kormányt, de egyben mindkét fél számára nyilván-
valóvá tette a kibékíthetetlen ellentétet is. A kérdés még nem dőlt el,
hogy történelmileg melyik lesz az erősebb, a nemzet-e, vagy az udvar?
A hatalom bitorlója, a bécsi udvar vissza akarta fordítani a történelem
kerekét és az abszolutizmus durva eszközeivel támadt a nemzetre.
1835-ben a felforgatás vádjával támadt az erdélyi országgyűlésre és azt
királyi leírattal feloszlatta. Mindenütt úrrá lett a besúgás, árulás és a
cenzura szelleme. Magát az országgyűlést sem kímélte. Úgy gondolták,
hogy a megfélemlítés jó módszer lesz azokkal szemben, akik a nemzeti
megújhódás harcát vezetik. Még 1835-ben vádat emeltek Wesselényi
Miklós ellen felségsértés címen. Kossuth ellen pedig, aki ebben az időben
az Országgyűlési Tudósítások szerkesztője volt, kiadták az elfogatási
parancsot.

Ez az eljárás sem bizonyult hatékonynak, mert már nem tudott gátat
vetni az egyre nagyobb hullámokat vető reformszellern'nek. Ebben a
pattanásig feszült történelmi pillanatban született meg a Szózat. Történel-
mileg meghatározta annak az ellenállásnak a kimenetelét, amely az
1838-as országgyűléshez, az udvar meghátrálásahoz és az üldözött és
fogvatartott hazafiak - Kossuth, Wesselényi, Lovassy - szabadonbocsa-
tásához vezetett.

Nézzük át Vörösmarty életének a Szózat szerzésével kapcsolatos éveit.
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A huszas évek nagy fellendülése után a költő egy időre elhallgatott.
Csaknem két évi némaság után a harmineas évek közepén írt először
nagyobb lélegzetű hazafias költeményt. A némaság megtörője a lengyel
szabadságharc tragikus lezárása volt. Ennek az elnyomott népnek akarta
tiszteletét és kegyéletét leróni 1835-ben "A hontalanok" című versében.
Már itt érezzük a Szózat szerzőj ének megváltozott fenséges hangját. De
nemcsak a kifejező hang volt ilyen fenséges, hanem az eszmei mondani-
való is. Ekkor már azonosult a társadalommal, levetve nemesi szárma-
zása minden szűkkeblű előítéletét és a fiatalkori építő romantikát a haza-
fias eszme szolgálatába állítja. Sokáig hatalmában tartja a lengyel szabad-
ságharc szomorú sorsa. Saját szabadságharcunkat félti, mely elindulóban
volt már: A költői hivatását az ellenállásra mozgosító küldetésében látja.
A kor mely egyre bonyolultabbnak látszott az irodalmi élet harcában
éppen úgy, mint a reform-eszmék küzdelmei között, arra késztette Vörös-
martyt, hogya Szózattal pontot tegyen a válságos korszak végére, mind
eszmeileg, mind művészí leg.

A Szózat nem Himnusz, nem is óda. Gondolati jellege a Himnuszhoz
fűzi, műfaji elődje pedig az óda.

Mondanivalója a közösségről szól a közösséghez. Személyes en élte át
a közösség problémáit és úgy öntötte lírai gondolatokba. Az átélés nagy-
szerűsége tette a nemzeti eszme tolmácsává, hogy mozgósítson az életbe-
vágó döntő kérdések megoldására. A legalapvetőbb mondanivalója az első
sorokban van: "Hazádnak rendületlenül, Légy híve, ó magyar'. A rendü-
letlenül való helytállás eszrneísége jelentette az újat másokkal szemben.
Megragadni a jelent! Itt és most kell végrehajtani a kapott küldetést.
Itt vetni meg a lábat rendületlenül! Nem beszél nagy szólamokban a
hazafiságról, hanem egyes emberi élethez kötött képekkel érzékelteti
a haza fogalmát és a hazafiasságot. A Szózat örökérvényű parancs mIarad
125 év után i is számunkra. "Itt élned, halnod kell." Előbb tehát az élet,
melynek feladatait nekünk most kell elvégeznünk és csak azután jöhet
a múlt, a lezárt élet, mely hősiességévei kötelez és erőt és bizalmat nyújt-
hat a jelenhez. Csakis így forrhat össze az élni akaró jelen büszke öntu-
datával a hősi múlt idézete. Ez a múlt ídézés nem szűkkeblű nacionaliz-
mus, az egész emberiség történelmének egy része, egy ezredévi szenvedés
jogán. Mint új elemi és felismerés jelentkezik Vörösmartyaál a nemzet-
köziség gondolata, a szabad világ szolidaritására való hivatkozás.

Több mint egy 'évszázad távlatából ernlékezürik a Szózatra. Fülünkben
ott cseng állandóan a gyermekkorban megtanult vers egész bensőnket
megrázó szava: ren d üle t l e n ü 1. Történelmi távlatból nézzük a ver-
set és megelevenedik az egész múlt. Sok véres elnyomás, borzalmas hábo-
rúk, mérhetetlen szenvedések, a világban szétszórt magyarság. Szelgála-
tunk van feléjük is népünk érdekében. Ök is a nemzet teste voltak. Nekik
is szól az örök emlékeztető velünk együtt:

"A nagy világon e kívül Aldjon, vagy verjen sors keze,
Nincsen számodra hely, Itt élned, halnod kell."

A Pesti Hírlap 1843-ban a Szózatot "a nemzet béke és hadi dalának"
nevezte. Ök akkor békés úton akarták a szabadságot elérni s ezért mosgó-
sítottak a béke dalával. A szabadságharcot rákényszerítették a nemzetre
és a nemzet elfogadta mint egyetlen kivezető utat a zsarnokság alól.
A Szózat pár év leforgása alatt hadi dal lett. Egy közös vonás azonban
megmaradt mindkét jellegben: ren d üle t l e n ü 1. Nemzetünk és né-
pünk iránti szolgálatunkban ez marad ma is az egyetlen figyelmeztető
felhívás, mint a Szózat örök parancsa. Jurányi István
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Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt -rneg a honért.

SZÓZAT
Hazádnak rendületlenül
Légy hive, óh magyar,
Bölcsőd az s majdan -sirod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely,
AIdjon vagy verjen sors keze,
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt,
Ez melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai,
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! Itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

És annyi b~lszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
];';1nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"
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Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt,' hol nemzet süllyed el,
Népek veszik körül,
S az ember millióinak
Szemében gyászkönny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, Oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagyvilágon e kívül
Nincsen számodra hely,
Aldjon vagy verjen sors keze;
Itt élned, halnod kell.

Vörösmarty Mihály



"Én egész népemet fo~om tanítani"
I 25 ÉVE HALT UE(; JÓZSEF ATTILA I

Harminckétéves születésnapjára,
tragikus halála előtt fél évvel írta
ezeket a sorokat József Attila: "Én
egész népemet fogom, nem kőzép-
iskolás fokon, tanítani." Ez volt az
élete. Tanította és szolgálta versei-
vel népét.

Messziről indult el az 'irodalom
felé. A "város pereméről", Ferenc-
városból, a Gát utca és Ferenc tér
vidékéről, hogy költészete kitelje-
eedésével ugyanoda találjon vissza:
.a szegények, elnyomottak, kísem-
mizettek világába.

Kétéves volt, amikor apja, József
Aron szappangyári munkás a má-
ról-holnapig érő munkásgondok sú-
Iya elől menekülve, búcsú nélkül
otthagyta családját. Soha többé
nem látták.

Az a kor volt ez, amelyről ké-
sőbb ezt írta:

" •" . kitántorgott Amerikába
másfélmillió emberünk."

(Hazám)

Anyja, Pőcze Borbála szabad-
szállásí zsellérleány. Attilával és
két leánytestvérével, a négyéves
Etussal és a nyolcéves Jolánnal
magára maradt.

A megcsonkult család élete ettől
kezdve elkeseredett és sokszor re-
ménytelen küzdelem a puszta
létért. "A mama napszámos mun-
kát vállalt. Legrosszabb ruháját
vette magára, kendőt kötött a fe-
jére, karjára vette a vödröt a su-
rolóronggyal és a suroló kefével és
kiült a «platzra», a Deák Ferenc
térre a többi napszámos asszony
közé. Ha nem akadt munkája, dél-
felé hazajött" - emlékezik vissza
erre az időre a költő nővére, József
Jolán.

Lakbergondok szűkös albérlet-
ben, havonta, néha hetente költözés
nyikorgó kézikocsival. Sivár sze-

génység, Ez József Attila gyermek-
kora. Lidércnyomásként nehezedik
rá a szegénység, a lélek mélyét for-
máló gyermekélményekben, hogy
később necsak a magáét érezze, ha-
nem egész népéét. Hogy magára
vegye, átélje, megfogalmazza és ki-
moridja a "külvárosi éj" rejtelmeit,
a sivár munkanélküliséget és nyo-
mort.

Az anyagi szegénységen túl a lé-
lek szegénysége, a szeretet hiánya
nehezedett életére, mint őszi köd
az asztmás tüdőre. Igaza van Ha-
lász Gábornak, aki összes versei
megjelenésekor, 1938-ban ezt írta:
"Az igazi szegénységet nem lehet
kiheverni. Mert az nem egyszerűen
gazdasági, hanem lélekállapot."

Halála után hagyatékaból vaskos
füzet került elő. Egyetlen éjszaka
írta tele, 1936. május 23-áról 24-ére
virradón. "Kísérteties olvasmány
ez" - írja József Jolán - "a leg-
megdöbbentőbb vallomás talán,
amit ember valaha papírra vetett."
Ebben írja gyermekkoráról: " ... az
a szerencsétlen, aki ezeket írta,
mérhetetlenül áhitozik a szeretetre.
Ot olyasmiért verték, amit soha
nem tett volna, ha szerették volna.
O az a gyermek, akit nem szeret-
tek -s akit ezenkívül azért vertek,
mert nem tudták elviselni azt, hogy
nem szeretik."

Tizennégy éves, amikor meghal
édesanyja, a "mama", mialatt Ő,
Szabadszálláson van, rokonoknál.
hogy éleLmet hozzon a családnak.
A "mama" elvesztése gyógyíthatat-
lan sebet ejt lelkén. Ebből a fájda-
lomból később csodálatos versek
születnek. Fájdalma, amellyel any-
jára emlékezik, - a, mosónőre, \aki

"A bögrét két kezébe fogta,
ú,gy estefelé egy vasárnap
csöndesen elmosolyodott
s ült egy kicsit a félhomályban."
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milliók fájdalmával egyesül.
Mert József Attila emberszeretete
nem elvont, általános, ilyen
nincs is - hanem azokat szereti,
akik a segítségre valóban rászorul-
nak.

Diákévei küzdelmesek. Középis-
kolás korában, Makón kezd ver-
selni. 1922-ben, Szegeden megjele-
nik első verseskötete, a Szépség
koldusa, Tizenhét éves ekkor.

Beiratkozik a szegedi egyetemre.
Egyik verse miatt, - "Tiszta szív-
vel" - azzal fenyegette meg pro-
fesszora, hogy olyan emberből, aki
versében tagad Istent, hazát és em-
bert, nem lehet tanár. Arra nem
lehet az ifjúság sorsát bízni. Pedig
ő csak az álszenteskedést, a hamis
hazafiságot és a képmutatást ta-
gadta.

Rokonai és jóakarói támogatásá-
val Bécsben .és Párizsban folytatja
tanulmányait krajcáros gondokkal
küzdve. Hazatérve megszakítások-
kal hivatalnokoskodik, szerkesztője
lesz a Szép szó című irodalmi fo-
lyóiratnak és aktívan kapcsolódik
be a munkásmozgalomba. Pénze
még villamosra sem futja. Sokszor
bandukol gyalog Csepelről Rákos-
palotára vagy Obudáról Kőbányá-
ra. Csalódások őrlik életét, előbb
jókedvét, majd egészséget és ide-
geit. Lassan magára marad. Bará-
tait különféle érdekek sodra .sza-
kítja el tőle. Mégis újra meg újra
hi tet tesz a város peremén élő sze-
gények mellett:

,,'Iudod-e,
milyen öntudat kopár orome
húz-vonz, hogy e táj nem enged és
miféle gazdag szenvedés
taszít ide?
Anyjához tér így az agyennek.
kit ídegenben löknek, vernek.
Igazán
csak ·itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz.
Magaddal is csak itt bírhatsz
oh, lélek! Ez a hazám."

(Elégia)

"Van egy könyvkötő barátja, egy
szabósegéd látogatja meg néha és
egy nyomdai kifutófiú lelkesedik
verseiért. Lélekben nincs egyedül.
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Családja megszámlálhatatlan tagot
számol. A mozi előtt ácsorgó, rosz-
szul öltözött suhancok, szótlan,
öreg parasztok, gödörben lakó ku-
bjkosok, gyári lányok "akiknek
arca egy-egy kis külváros" magán-
tisztviselők, utcaseprők, pékek ke-
nyérvető ' jó lapátjaikkal, zengő
szívű kalapáccsal kalapáló vasas ok.
Törékeny teste a legnagyobb terhet
hordozta, érzékeny lelkébe a leg-
nagyobb igényeket ültette, a közös-
ség legtisztább érdekeit kutatta és
igényelte: a tudatot, a szeretetet -
a teljességet."

A nékülözések és a csalódások.
az értetlenség és közöny végül fel-
őrölte idegrendszerét; 1937 decem-
berében Balatonszárszón tehervo-
nat elé veti magát.

*
József Attila alapélménye közös-

ségí, társadalmi élmény. Költészete
azokban a versekben teljesedik ki,
amelyekben az elnyomottak szavát
mondja ki egy "csupacsősz" világ-
ban.

Lehet költeményeit hivő szív-
vel olvasni. És akkor az elnyomot-
tak igazát kiáltó verseiben a régi
próféták, Jeremiás, vagy Ames
hangjára ismerünk, akik ítéletet
hirdettek koruk álszent valLásos-
sága, embertelen kegyessége felett.

Azonban költészetének nagy fél-
reértése lenne őt "kisafátítani" ke-
resztyén írónak. Miénk Ő, úgyis, de
csakis akkor, ha egyek vagyunk a
néppel, a jobb, teljesebb, emberibb,
életet kereső tömegekkel.

Bennünket, keresztyéneket vádol
József Attila költészete. Vádol és.
kérdez. Észrevettük-e -, hogy Jé-
zus örök-időszerű példázatát idéz-
zem - irgalmas és valóban segítő
szeretettel a tőkés társadalom által
tönkretett. embertársat? Irgalmas.
samaritánusok voltunk-e valóban?
Mert József Attila az volt.

A jelenben kötelez ez a költészet,
Mert nálunk begyógyult és gyó-
gyulóban van az ember - a tár-
sadalom - sok. fájó: sebe. De elrna-



radt, gyarmati sorban élő országok-
ban ma is irtózatos a nyomorúság.
Milliók alszanak el estéről-estére
úgy, hogy aznap egyszer' sem: lak-
tak jól. Csenevész utcagyerekek
éhenhalt testvérkéjükkel karukban
kcldulnak. És egy rrrinden eddigi-
nél borzalmasabb háború újra meg
újra előreveti hideg árnyékát ...

*
Es mit talált József Attila kora

keresztyénségében?
A vallásban nyugalmat nem lelt

csak papot ... - olvassuk önvallo-
mását egyik versében. Nyilvánvaló,
hogy itt nemcsak arról az öreg
pópáról van szó, aki Attilát diák-
korában hittan helyett sakkozni ta-
nította, mert unta a dolgát.

Tizenhat éves volt, amikor só-
gora közbenjárására felvették a
szaléziánusok iskolájába, Nyerges-
újfalura. Felvétele feltétele az volt,
hogy tanulmányai végeztével belép
a szaléziak rendjébe. Nehéz szívvel
indult el' és két hét múlva vissza-
jött. Hallgatagságba zárkózottan.
Később is csak ennyit mondott er-
ről: "mit tudhat egy buta kölyök
arról, hogy papnak való-e, vagy
sem. Istennel való dolgunk sokkal
komolyabb. A mezőn egy fa árnyé-
kában, vagy akár az utcán is hama-

rabb elérem Istent, mint a hajnalf
miséken, hideg falak árnyékában."

Harcostársa is volt egyházi em-
her. 1933-ban öten írták alá a ha-
lálbüntetés ellen kiadott röpiratot.
Amikor az ügy bíróság elé került"
ötükből hárman tagadták, hogy is-
merték a röpirat teljes szövegét'
Ezeket felmentették. Nem élt a, ta-
gadás jogával és rezért a bíróság',
elítélte József Attilát és Szimoni-
desz Lajos evangélikus lelkészte.

*
N éhámy évvel ezelőtt az Egyete-

mes Egyház könyvtárát rendezterm
többedrnagammal. Folyóiratokat
rákosgattunk. Kezembe került a,
József Attila szerkesztette "Való-
ság" két megjelent száma és a
"Szép szó" vagy két évfolyama:
Felvágatlan mind. Ekkor ezt mond-
ta egyikünk: azért dobta el életét
József Attila, mert ezek az írásai,
- életműve - sokak számára, -'
akik abból tájékozódást kaptak és
adtak volna tovább, egy új, igaz-
ságosabb, emberibb élet felé -
hozzáféretlen, "felvágatlan" ma-
radt.

József Attila életműve vádol és
kérdez. Felelősségre hív. Tettekben
valósuló szeretetre. Szelgálatra. Fi-
gyeljünk rá és értsük meg szavát.

Schreiner Vilmos

"
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~ MAMA ~
.~ ~, ~
.~ Már egy hete csak a mamára ~
,: gondolok míndíg, meg-megállva. :
, NyikorgÓ kosárral ölében, ~
" ment a padlásra, ment serényen. ~,~ ,~ ~
: En még őszinte ember voltam, :
,~ ordítottam, toporzékoItam, ~
: Hagyja a dagadt ruhát másra. :
_ Engem vigyen föl a padlásra. ~
~ . ~

. ;: Csak ment és teregetett némán, :
~ nem szídott, nem is nézett énrám ~
~ s a ruhák fényesen, suhogva, :
.~ keringtek, szálltak a magosba. ~~ ~
,~ , ,- ~
1 Nem nyafognék, de most mar keso, ~!; most látom, milyen óriás ő - :
~ szürke haja lebben az égen, ~
.~ kékítőt old az ég vizében. :

:: József Attila :
~ ~~ ~
4 ------~---------------------------------------------

émeékeeéó
BANCSÓ ANTALRA

25 éve, hogy elment közülünk 1937. január 3-án. Bancsó Antal emléke
negyedszázad multán is úgy él volt tanítványai, hallgatói emlékezetében,
mint akkor, amikor rnint tanítványok ott ültünk előtte. Beszédében nem
volt semmi póz, még lendület sem. De szabatos, folyékony előadásával
úgy le tudta kötni a hallgatóit, hogy mí nden szava az értelmünkig hatott.
Kevés ember tudott úgy beszélni: olyegyszerűen, világosan, logikusan,
mint ő.

Bancsó Antal 1851-ben született Kisbaboton. Szülei szegény földműves
emberek voltak. Az apja éjjeliőr. Korán árvaságra jutott, alig 3 éves
korában elveszítette édesapját. Özvegy édesanyja, hogy magát és gyer-
mekeit eltarthassa, cselédnek szegődött el. Otthon talán' elkallódott volna
a tehetséges gyermek, mint annyi sok-sok talentum, 'akiket felszívott a
föld, a "magyar ugar". Először Karsay püspök figyelt fel reá. Ott kezdte
Győrött elernl iskoláit, majd Enesén fejezte be. Az elemi után a győrí
algimnáziumban tanult.
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A győri algimnázium elvégzése után Karsay biztatására a soproni
líceumba került. A tanári kar is felismerte a gyermek fényes tehetségét,
-elősegítette a boldogulását azzal, hogy instruktorsághoz juttatta. Igy \
végezte el a saját erejéből és pártfogóinak . jóindulatú támogatásával a
középiskolát. Érettségi után a soproni evangélikus teológiának lett a hall-
gatója, majd a jénai egyetemre ment. 1874. október 14-én tette le Sopron-
ban a'lelkészi vizsgát, ahol másnap felavatást is nyert. Lehet-e nagyobb

'örömöt, boldogságet képzelni édesanyjáénál? Sok fáradtsága, önfeláldo-
zása végre meghozta: gyümölcsét: fia kezében ott volt a lelkészi oklevél.

.A fiatal lelkész folytatni akarja németországi tanulmányait. Édesanyja,
hogy fiát némi leöltséghez juttassa, előre kikérte 2 évi bérét - 200 forin-
tot - s odaadta neki útiköltségre. Igy került Báncsó Antal, már mint
felavatott lelkész a halle-wittenbergí egyetemre, melynek 2 évig volt

.a hallgatója.
A sok tanulás után az eperjesi teológián kezdte meg tanári rnűkődését

1878-ban, - ahol Schnéller utódaként 6 évet töltött: az utolsó három
évben - 31 éves korában - már mint a kollégium igazgatója. Majd
a dunántúli egyházkerület a soproni teológi ára választotta meg rendes
tanárul. Összesen 41 évig működött a lelkészképzés szolgálatában. Az
utolsó 6 évben a soproni teológiai akadémia igazgatója volt. - Az újszö-

'vetségi írásmagyarázatot és a rendszeres teológiai tudományokat adta elő.
1919- ben ment nyugalomba ..Nyugalmi éveit Ferenc fiának családja köré-
ben töltötte Budafokon és ekkor, mint nyugalmazott tanár, a Budapesti

'Evangélikus Teológián újra munkát vállalt és tanított. 1934-ben a sop-
roni teológiai fakultás tiszteletbeli doktorrá avatta. -

Bancsó Antal gyakorlo lelkészi szolgálatot sohasem vállalt, de egész
-életében az egyházat szolgálta. A tanári katedra volt igazi otthona. Fényes
tehetsége, nagy tudása, ismereteinek gazdag bősége itt érvényesült telje-o

.sen, Filozófiai és teológiai ismeretei kiforrott, tudományos rendszert
képeztek. A szabatos, tudományos előadás nagy mcstere volt. Nagy
műgonddal készítette tanulmányait, amik a Protestáns Szemleben jelen-
tek meg. De ugyanez a műgond jellemezte katedrai előadásait is. Az
Újszövetség 2000 éves könyveit közel tudta hozni a jelenhez. Különösen
a Római levelet szerette. A dogmatika elvont fogalmait - még anémet
dogmatikusok közül is - kevesen tudták úgy megvilágítaní, mint ő.
Etikai előadásait pedig a gyakorlatiasság jellemezte. Mondatai csíszoltan
és világosan közölték gondolatait. Nem volt azokon semmi sallang.

-Keresve sem találhat bennük az ember felesleges szót, vagy helytelenül
megválasztott kifejezést.

A tanári katedrán kívül érdemes munkát fejtett ki a líceumi könyvtár
rendezésében. A dunántúli énekeskönyv szerkesztőbizottságának elnöke,
és az egyházi ének egyik ihletett bírálója volt.

Mint ember kissé magábazárkózott egyéniség volt. 25 éve pihen a far-
kasréti temetőben. - Gyászjelentése híven tükrözi vissza egyéníségét,

.áldott emlékű életét és elvégzett rnunkáját: "A bölcsek pedig fénylenek,
míként az égnek fényessége: és akik sokakat igazságra visznek, miként
.a csillagok örökkön, örökké". (Dán. 12, 3.) - Bancsó Antal sokakat vitt
igazságra: százan és százan nyertek fényt a Krisztus rajta keresztül

.sugárzó fényességéből, rnelyet szétárasztott egyéniségéből. életéből, taní-
tásából, kereken 1\0 papi nemzedékre. Ezért áldott közöttünk és áldott
.marad emlékezete.

Kiss Samu
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ecsetteL szoLgáltak
THORMA JÁNOS

HALÁLÁNAK HUSZONÖTÖDIK ÉVFORDULOJA

Virágbaborult nagybányai gyümölcsöskertek előtt 1937 tavaszán félév-
százados szenvedélyes szolgálat után hullott ki az ecset a hatvankét éves.
Thorma János kezéből. "Utolsó tavaszán" - írja Réti István földije,
egy életen át meghitt művészbarátja - még kivitette magát kocsin a
virágzó almafákhoz. Kivitték kocsin az állványát, a tiszta fehér vásznat,
a palettáját s a kazettáját. Leült a vászon elé, bár arníg egészséges volt,
sohasem festett ülve. Közben felállt hogy messzebbről megnézze az elkez-
dettképet, pár lépést tett, elbotlott egy vakondtúrásban, leesett és nem
tudott felkelni magától. Kísérői odaszaladtak, mégegyszer odasegítették
a vászon elé, leült s festett is valamit rajta, de csakhamar kihullott az
ecset kezéből. Még az évben, 1937. december 5-én hosszú szenvedés után
meghalt.

Vajon mi adta és mi tartotta ily szenvedélyesen kezében az ecsetet?
Ifjú korában a bajban vergődő ember szeretete. Első képe, mellyel

bemutatkozott: a "Szenvedők" (1892) tanúskodik erről. A képen két oldalt
koldusok, korának élő halottai, középütt a betegségtől és gyásztói szen-
vedő öreg házaspár, a szomorú őszi temetői táj, mind arról beszél a millé-
neum korán'ak ünnepléstől mámoros nemzetéhez, hogy a ragyogás mögött
setétek az árnyak.

Emberszeretete szélesedik, tüzesedik szinte patetikus, lázas hazaszere-·
tetté élete két történelmi főművén, a fiatal korában megfestett "Aradi
vértanúk" (1896) és a hosszabb megszakításokkal, majd négy évtizedig.
készülő "Talpra magyar" (1937) c. képekben. Míg az előző a halál, a másik
az élet képe. Mind il kettővel az elnyomás ellen tiltakozik és a szabad-
ságért lelkesedik. De ez a színekben kifejezett tiltakozása és lelkesedése"
nem marad .csak az övé, hanem átadja azoknak, akik képeit nézik.

Félévszázados munkásságában egyetlen egyházi témájú képe született:
"Békesség nektek" (1897). Hollandiai tanulmányút jának gyümölcse e kép,
Rembrandt bibliai témájú képei felébresztették benne a református kis-·
diák korában hallott bibliai történetek emlékeit. Úgy festi meg Jézust,.
amint megáll ijedt tanítványai között és békességgel köszönti őket. Krisz-
tus feje körül nincsen glória, hanem a felülről ráözönlő fényzuhatag emeli
ki a tanítványok árnyékban maradó csoportjaból.

Az első világháború utáni időben lassan átalakul műyészete. Egyre-
inkább nagyobb helyet foglal el benne a napfényes nagybányai táj.
'A huszas évek végén már teljessé érik tájfestészete. Anagylevegőjű,
színes, fény teli tájképein ekkor már egyre kevesebb szerepet kap az.
ember. Ebben az 'időben hazaszeretete a szülőföld festésében ölt testet.
Életműve így lett teljessé, amelyben az ember és a haza szeretetére
tanít.

FERENCZY KÁROLY
SZÜLETÉSÉNEK SZÁZADIK ÉVFORDULOJÁRA

A nagybányai festők társasága abban a gyászjelentésben. melyet Thorma
János fogalmazott, úgy emlékezett meg Ferenczy Károlyról. mínt "a mo-·
dern magyar festészet úttörője és messze kimagasló mestere ... '" Ez a.
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jellemzés nem volt alkalmi frázis, vagy a baráti szív túlzása, hanem tiszta
rgazság, A múlt század végére a magyar festészet az akadémizmus útján
vesztegele Európa festészete pedig óriási lépésekkel haladt előre. Szinnyei
Merse Pál kísérletét aplain aire festés re a közvélemény elutasította. El
kellett jönni egy erősakaratú, minden közörnbösséggel és váddal dacoló
embernek, akinek szemein és ecsetjén át vászonra vetül a napfénytől
szikrázó, tiszta színekben ragyogó természet. Erre a nagy szolgálatra
'kapott elhivatást huszonkét éves korában az addig céltalanul élő Ferenczy
Károly. Róma, Párizs, München iskoláí után a nagybányai táj lett vizuális
oktatója, képzeletének törvényhozója, sugallója. Festményeinek szín-
összhangját, egységét, minden látomását ez a táj adta, az itt átélt élmé-
nyek törvényei szerint alakította képzelete legszebb képeit. Bármennyire
is jelentősek előző művei a Bastin-Lapage hatását hordozó "A virágokat
gondozó lányok" (1889), "Kavicsot hajigáló fiúk a Duna partján" (1890),
vagyaPuvis de Chavanne-os "A tékozló fiú" (1892),vagy egyik leglíraíbb
hangulatú képe a "Madárdal" (1894),melyen már ott van teljes erejében
későbbi komponáló készsége is, avagy a nagybányai első évek hatalmas
bibliai témájú képei, ezek mind elmaradnak jelentőségükben a későbbiek-
től. Misztikus félhomályukkal ("Három kírályok" 1898, "Ábrahám áldo-
zása" 1901).és Iátomásszerűségükkel ("József eladatása" 1900) még mindig
csak keresi azt az utat, melyen megjelenik a mindent ragyogó színekben
pompáztató napfény. Végre az 1902-1903-as években felgyúlnak képein
az új fények és új színek. 1902 tavaszán megfesti a páratlan erejű "Már-
ciusi est"-et, "a régi görögkatolikus templomkert megvilágított fehér fala
előtt várakozó fiákerekkel. Az előtérben az alkony hosszú árnyai, a
fehér falon túl barna-vörös hegyek, messze a Feketehegy havas feje és
az egészre végtelen ég hallgatag zöldeskékje, az örök idő döbbenetes
csendje borul". Ezzel elindul azoknak a képeknek sora, melyeken az
örök idő egyetlen pillanatában félelmetesen szépnek tudja láttatni a
"fényárban úszó természetet és a vele egy és tőle elválaszthatatlan embert.

1903-ban fest egy bibliai tárgyú kompozícíót is, a "Keresztről való
levétel-t". Hogy milyen forradalmi változáson ment át fesztészete, azt
akkor látni, ha első bibliai tárgyú képeit és a "Keresztről való levételt"
-egyrnás mellé állít juk. Azokon a szinte meseszerű rejtelmesség, titokza-
tosság uralkodik. Itt pedig a lenyugvó nap sárgás, vöröses fénye reflektor
szerü kegyetlen ragyogással, szinte diadalmasan világítja meg a Jézus
testét gyöngéden átölelő tanítványokat és a fájdalomtól aléltan össze-
roskadó Magdolnát.

Az 1903-ban tartott nagyszabású kiállításán a magyar festészet ezen új
útja diadairá jutott. A közönség és a krítíka elismerte és ünnepelte a nap-
.ténvben felfokozott színek új festési kifejezésmódját felfedező Ferenczy
Károlyt.

A tizes évek felé haladva, elhagyja életútja legszebb magaslatát. A pesti
élet, a főiskolai tanítás és a műterrrrí munka elszakítja igazi ihletőjétől,
a nagybányai tájtól. Érdeklődése középpontjába az emberi test ábrázolása
kerül. Csoportos életnagyságú arcképfestés és a női aktfestés foglalkoz-
tatja. Alakjait ismét a régi félhomályba helyezi. Azután egészen várat-
lanul, fiatalon, ötvenötéves korában, 1917. március' 18-án elragadja a
halál. Az úttörő mester átadta látását és ecsetjét az új nemzedéknek,
hogy hirdessék tovább, amit ő látott: kibeszélhetetlen öröm megörökíteni
azt a pillanatot, amikor az életet adó napfény pompázó színekben ragyog-
tatja a természetet és az embert.

Szita István
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Szolgálat a színpadon.
125 esztendeje, 1837. augusztus 22-én este hetedfél órakor nyitott kaput

a Kerepesi úton, a Belső körút sarkán a Pesti Magyar Színház. Ma kis
kert áll a helyén, a Rákóczi út és a Múzeum körút találkozásánál, s egy'
oszlop, az 1914-ben lebontott épület maradványa. Az első előadáson színre-
került Vörösmarty Mihály e napra írt előjátéka. Arpád ébredése címmel;
a főszerepekben Lendvay Márton és felesége, Egressy Gábor, Déryné és-
Laborfalvy Róza játszott. Magyar tánc és ünnepi zene után egy ötfelvo-·
násos nérnet szomorújátékot adtak elő, az említetteken kívül Megyeri-
Károly és Szentpétery Zsigmond főszereplésével.

Évszádos álom valósult meg ezen az estén. A színjátszás kezdetei nálunk
a reformáció koráig nyúlnak: a tanító célzatú darabokat diákok adták elő.
Később a XVIII. században íróink a magyar nyelvű színjátszásban nyelv-
művelő alkalmat láttak, erkölcsök oskoláját. A magyar színház ügye
összeforrt a nemzet öntudatosodásával, reformküzdelmeivel és szabad-
ságharcával. A színészekben szent lelkesedés lobogott. Pesten, állandó-
épület híján a többszöri nekilendülés mindig elerőtlenedett. A lángot a
vidéki színészek őrizték, Kassán, Kolozsvárt és Székesfehérvárott. Ezek-
ben a társulatokban érlelődött a későbbi pesti színház művészgárdája.

Az építkezésre majdnem 30 évig gyűjtötte a kisemberek adományait
Pest vármegye, amelynek alispánja, Földváry Gábor töretlen lelkesedés-
sel harcolt a színházért. A nagy munkában számos pesti polgárral együtt
az alispán és családja is segédkezett. Az első "társadalmi munkáról"
Vörösmarty is megemlékezik az ünnepi előjátékban:
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Hah mennyi csinos nép! csak menjetek
Ti kényes asszonykák, és úrfiak:
Épen nem irigylern szép ruhátokat.
örüljetek, vagy sírjatok, ha tetszik;
Mert ugy segéljen, én is, azt teszem.
Ti pénzt, adátok tán az épülethez;
De én a' millyen czífráUan vagyok,
Ezen kezemmel, melly élelmet ád,
Két álló hétig' hordtam a' követ,
'S magam fizettem értte - örömet.
'S nézzétek a' ház szép magasra nőtt.

E Napszámos alakjában Vörösmarty Turóczi Pált örökítette meg, akt
feleségével együtt két héten át ingyen dolgozott a színházépítkezésen ..
Az örömre és lelkesedésre jellemző az előjáték következő néhány sora is::

Apa
Megemlékezzél, kis fiam. míg élsz,
Hogy nyolczad évű gyermek láthatád,
Mit sok megaggott ősz hiába várt.
Ez a' magyar játékszín, a' legelső
Melly Pesten épült sok küzdés után.

Egy öreg
Ifjú valék, midőn e' ház' falát
Épülni vártam, 's biztak mindenek.
Azóta elhagyott az ifjúság,
Hiú reményben mult el. jobb korom,
'S már a' koporsó zárja útamat.
De áll a' ház im, 's jobb időkre vár.
Oh hála nektek. a' kik ezt rakátok,
Hogy a' mit olly sok év nem adhatott.
A' sír előtt azt végre láthatom.

Nyolcvanegy esztendeig szolgálta a magyar kultúrát ez az épület;
1840-től már mint Nemzeti Színház. 1875-ben kibocsátotta a Népszínházat
- amelynek épületében "vendégeskedik" 1908 óta -, 1884-ben pedig az:
Operát. Falai között mutatták be 1844-ben a Hunyadi Lászlót, 1879-ben
a Csongor és Tündét, 1883-ban Az ember tragédiáját. Igazgatója volt töb-
bek között Bajza József, Szigligeti Ede, Paulay Ede, színpadán játszott
Jászai Mari, Uj házi Ede, Prielle Kornélia és Márkus Emilia, itt kezdett.
dolgozni az európai hírű rendező, Hevesi Sándor. Története - teli emlé-
kezetes tehetségek áldozatos küzdelmével a magyar és a klasszikus dráma
szolgálatában - nemzeti kultúránknak dicső korszaka, amellyel az egye-
temes színházkultúrában sem vallunk szégyent.

Az ötnegyedszázados jubileumon a főváros ban két opera, két zenés és.
kilenc prózai színház, az országban pedig tizennégy színház huszonöt
társulata folytatja a Pesti Magyar Színház szolgálatát.

Zay Lászlé.
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A
'PROTESTÁNS TESTVÉRISÉG

.s.zolg-á.t~tá&.a."'
400 ÉVES A DEBRECEN-EGERVÖLGYI HITVALLAs

A mohácsi csáta utáni évtizedekben nehéz. helyzetbe került hazánk:
'Dunántúl nyugati és az ország északi része a Habsburgoké lett, Erdély
külön élte állami életét, az ország középső része pedig török megszállás .
alá került. Szinte versengett anémet és a török hazánk pusztítá sában.
Így azután érthető, hogy országunk évi jövedelme alig érte el a 600000
'váltóforintot.

A reformáció mindhárom területen ébrentartotta a hazafiságct: a pré-
dikátorok, iskolamesterek, deákok írásban és szóban úgy hirdették a
"hitbeli megújulást, hogy a nemzet és a társadalom hibáit is feltárták.

Alig múlt el néhány évtized, és a katolicizmus, a Habsburg-uralom
támogatás ával rendezte sorait és megindult az ellenreformáció: vissza-
téríteni az embereket a római katolikus egyházba. Oláh Miklós prímás,
-esztergomi érsek 1560. április 10-én, Bécsben, 1. Ferdinándtól olyan paran-
csot csíkart ki, hogy azokat az egyházi birtokokat, amelyekét bárkinek
adományozott, azonnal vegye vissza. Aprilis 23-án, Nagyszombatban tar-
tott megbeszélésen pedig felolvasták a katolikus egyház fontosabb tanait';'
és Oláh Miklós arról beszélt, hogy milyen formában kell küzdeni a refor-
máció ellen hazánkban. Egyidejűleg behozták a jezsuitákat, akiknek hir-
hedtté vált nagyszombati iskolájuk már 1561-ben megnyílt. Verancsics
Antal, a protestánsüldöző főpap 1561-ben megkapta a nagyjövedelrnű egri
püspökséget. Verancsics már 1560.-január 20-án panaszkodott 1. Ferdi-
-nándnak, hogy birtokáról a jobbágyok és polgárok küldöttséget akarnak
Bécsbe küldení.: mert tiltja az embereket Luther követésétől, és nem
engedik magukat újra ikatolizálni. Február 27-éln pedig így írt: "méltóz-
tassék Öfelsége mindenekfelett megérteni, hogy e helyen (Egerben) és
a környéken a köznép, a nemesség és a katonai rendek többsége lutherá-
nus. Maklár, Nagy- és Kistállya, Egerhez egy-két mérföldre fekvő, és a
-püspökséghez tartozó helységek három prédikátort tartanak."

Méliusz Juhász Péter és Szegedi Gergely debreceni és Czeglédi György
nagyváradi lelkészek a Nagyváradon és Debrecenben tartott zsinatok
határozatai alapján 1562 nyarán - 400 évvel ezelőtt - összeállítottak
egy olyan hitvallást, amely a legjelentősebb hittételeket foglalja ösze.
Ez a hitvallás, főként a predestinációról és az úrvacsoráról szóló cikkei
alapján reform'átus jellegű, és a református egyház első hazai hitvallása.
Töb cikke kétszer, sőt háromszor is szerepel. 50 cikkből áll: a lelkipász-
torokról, prédikátorokról 23, az egyházakról 14, a hatóságok, polgárok
'kötelességeíről 13 cikk szól.

A hitvallás teológiai tartalma mellett tehát a korkérdések is szerepe1-
·nek: szabad-e együtt harcolni a törökkel, miért szakadt három részre az
ország, hogyan szolgáljanak a prédikátorok a kialakult helyzetben, mit
lehetne tenni az haza érdekében? Mind olyan kérdések, amelyeknek fel-
vetése is arra mutat, hogy Magyarországon a protestáns hitélet és a
hazáért való munka kezdettől fogva összetarb -zik, Őseiriket érzékenyen
érintették azok a kérdések, amelyek a korszak nagy kérdései voltak.
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Ezt a hitvallást a debreceniek elfogadták. Debrecenben és környékén
ez a református-kálvini irány megerősödését jelentette: a reformáció
megszílárdulását, az építést, a hazafias szellem munkálását.

Az Eger-környéki lutheránusok és kálvinisták elkérték Méliusztól ezt
a hitvallást, hogy ők is ezzel védekezhessenek Ferdinánd és Verancsícs
előtt. Ez a hitvallás kétféle címlappal, egymástól alig eltérő szövegekkel
külön-külőn jelent meg latinul. Az egyik címlapon úgy van jelezve, hogy
az egríek Ferdinánd részére készítették, a másikon a debrecentek vallás-
tételének van feltüntetve. Innen a neve: debrecen-egervölgyi hitvallás.

Eger környékén - a tanításbeli eltérések ellenére - ez a hitvallás
lutheránusok és kálvinisták közös kincse lett, a protestáns testvériség
egyik szép dokumentuma a Habsburg-katolikus reakció ellen. Melótai
Nyilas István 1621-i ágeridájában tízszer idézte, és mindig a "Magyarok
Confessiójának" (hitvallásának) nevezte.

400 évelmúltával mélyreható politikai, társadalmi és gazdasági változá-
sok következtek be: a Habsburgokat és a jezsuitákat hazánkból elsöpörte
a történelem szele. Oláh és Veraricsies utódai sem szövetkezhetnek többé
a magyar protestantizmus ellen. Szocíalizrnust építő, drága hazánkban
élünk, és mint a múltban, a jelenben is dolgozunk, szolgálunk, hogy békes-
ség és öröm töltse el a szíveket, mindenki boldogés megelégedett legyen.
Lutheránus és kálvinista prédikátor-őseink és egyháztagjaink életéből,
hitéből jelenünk és jövőnk számára a legfontosabb legyen, amit a 400
éves debrecen-egervölgyi hitvallás üzen - asz o 1g á 1a t, embertár-
saink, protestáns egyházaink és magyar hazánk felé! így leszünk méltók
e drága örökségre.

Barcza Béla

dVúsz évvel ezelőtt halt meg STEFAN ZWEIG humanista író. Ausztri
ból Dél-Amerikába menekült a hitlerizmus térhódítása elől. Zweig 1881-
ben Bécsben vagyonos szülők gyermekeként született. Itt és Berlinben
tanult. Beutazta a világot, baráti kapcsolatba került kora számos nagy
írój ával, közöttük Romain Rollanddal, "Európa lelkiismeretével" is.
Élvezi a szépet. "Finom dolgokkal bíbelődik", így éri az első világháború.
Álmodozásából fel kell ébrednie. "Sz'ázmillió ember lőtte, vágta, égette,
gyilkolta egymást." Nem elég álmodozni; harcolni is kell az emberiesség
szép eszményéért. 1915-ben "Jeremiás" címen színdarabot írt. Tiltakozik
benne az esztelen vérontás ellen. A háború után előadásokat tart Svájc-
ban. Salzburgban telepszik meg. A lelkek testvéri összekapcselását tartja
hivatásának. Különösen életrajzi regényeit olvasták, fordították mínden-
felé. Megírta Napoleon rendőrrniniszterének Fouché-nak, Stuart Máriá-
nak, Maria Antoinette-nek regényes életrajzát. Magyarul először "HÚom
mester" círnű Balzac-ról, Dickensről és Dosztojevszkijről írt nagyobb
tanulmánya jelent meg,
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A szolgálat útjának végén
Naptárunk évről évre kegyelettel emlékezik meg azokról a lelkészek-

ről, akik az elmúlt esmendőben értek ela szolgálat útjának végél'e. Ezt
a szolgálatot végezzük el most is, amikor a hazatért szolgákról meg-
emlékezünk.

MAGYAR GÉZA 1883-1960. Örihódoson, Vas megyében született
1883. június 30-án. 1905. július. 2-án Gyurátz Ferenc püspök szeritelte
lelkésszé Kőszegen. Mint segédlelkész szolgált Nagygeresden, Örihódo-
son, Bükön és Pápán, Gyurátz Ferenc püspök gyülekezetében. Rendes
lelkésszé Bakonyszentlászlóra választották meg 1908-ban. Innen hívta
el szelgálatra a Szák-i gyülekezet, ahol 1910-től nyugalomba vonulásáig,
1953. január 1-ig szolgált.

RÖNAY B. GYULA 1882-1960. A Sopron megyei Vásárosfalun szüle-
tett, 1906-ban szentelték lel késszé. Három évig Somlószőlősön volt
segédlelkész, majd 1909-ben őrirnagyarósdi lelkész. 1917-ben Urai-
uj falura választották meg. Itt szolgált 34 éven át nyugalomba vonulá-
sáig 1951. decemberéig. Közel egy évtizeden át volt a vasi egyházmegye
esperese.

GROSZ JANOS 1890-1960. Felsőlövőn született 1890. április 10-én.
1913-ban avatták lelkésszé. Mint segédlelkész szolgált Felsőlövőn;
A kistormási gyülekezet lelkésze volt 1920-tól egészen 1957-ig.

JESZENSZKY JANOS 1885-1960. Szarvason született. Lelkészi okle-
velet az eperjesi Teológiai Akadémián szerzett 1907-ben. Három évig
volt segédlelkész Szarvason és Balassagyarmaton. 1923-ban a tótkom-
lósi gyülekezet hívta meg lelkészi szelgálatra és itt élte le életét.

DR. DEAK JANOS 1883-1961. Sajógömörön született. 1907-ben kezdte
el teológiai tanári szolgálatát Eperjesen, majd a soproni Teológián
tanított az ószövetségi tanszéken.

DR. GÖTTHE ERVIN 1896-1961. Nem volt lelkész, mint ügyész szol-
gált az egyházban 35 évig. Egyházközségi felügyelő volt Vanyarcon,.
1947-től a pesti egyházmegye felügyelője is. Ő végeme az 1954. évi
egyetemes zsinat jogalkotó munkájának előkészítését.

ID. ABAFFY GYULA 1893-1960. Szentesen született. Szegeden, majd
Özdon volt segédlelkész. Szolgált Budapesten. Kiskőrösön, Békéscsabán
és Békésen. 1953-ban ment nyugdíjba.

SCHULTZ ALADAR. 1885-1961. 1885. szeptemberében Szuhányban
született Hont megyében. Segédlelkész! évei után 1910-ben a hont-
megyei Kiscsalomja hívta meg lelkésznek. 1913-tól a dunaegyházi gyü-
lekezet lelkésze volt, majd Maglódori és Bánkon szolgált 1953-ig.

KovACS MIHALY 1881-1960: Mint segédlelkész szolgált Bakonv-
szombathelyen és Pápán. Lelkészi szelgálatot végzett Pusztaszentíászlón
és Mórichidán.

Hálával emlékezzünk reájuk!
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,
testver

dlkik a beliikkel i2blqálnak

Vezetéknevüket elhallgatom és csak a keresztnevükön mutatom be őket
naptárunk olvasóinak.

Az idősebbet Károlynak hívják, 52 év körüli .keménykötésű, izmos:
parasztember. Középmagas termetű, barna szeme mindig lobog a belső
tűztől. Ka1·jai most is acélerősek. Ha suhogó kaszájával rendre vágta
a búzát, alig lehetett .átugrani a rend szélességét.

Károly kevésszavú ember, szereti a családját. Szereti a fiát, aki katona,
de nem akármilyen katona, hanem az elsők között van. Szereti a lányát,
aki ringójárású, kékszemű, édesapja, édesanyja szemefénye.

A fiatalabbat Józsefnek hívják. 50 év körüli, valamivel alacsonyabb,
mint a bátyja. Mindenhez 'értő ezermester. Fekete szeme értelmet, böl-
csességet sugároz. József is szűkszavú ember, aki él-hal a feleségéért és
az egy fiáért, aki a közeli városban gimnáziumba jár és kitűnő rendű
tanuló.

Kapuszínes, világosszürkés színű házban lakik a két testvér.
A kaputól jobbra Károlyék a négy ablakos házrészben. Két szobájuk

van, azonkívül konyha, éléskamra. Minden ragyog náluk a tisztaságtól,
még a napfény is elcsúszik néha a szekrények tükrén. Még a kis fekete
macska is óvatosan lépeget a konyha tisztára fényezett cementlapjain,
mert attól fél, hogy elesik.

A kaputól balra .Jozsejék: laknak a szintén négyablakos házrészben.
A háznak ebben a felében is két szobát, konyhát, .éléskamrát épített
a mester.

József felesége egy szemernyit sem marad el tisztaság dolgában Károly
feleségétől. A konyhaszekrény ben a rézedények úgy csillognak, mintha
színaranyból lennének. Az ablakok meg olyan tiszták, hogy tisztaságuk
szinte eltünteti őket.

Hát még az udvar milyen szép! Hátul hosszú istálló, szín és etető van.
Ezek mögött hosszú, széles gyümölcsös, mindenféle jól ápolt gyümölcs-
fával. Kétoldalt a fal mellett színes virágágyasok köszöntik az udvarra
éTőt. Joboldalt mindig Károly felesége ültet ·muskátlit, őszi rózsát, violát.
Baloldalt mindig József [eleséüe palántál rezedát, paprika virágot, dáliát,
fátyolvirágot.

Az :udvar közepén mély kút kínál üdítő vizet szomjas embernek és
állatnak egyaránt, káváját jobbról is, balról is örökzöld futotta be.

A kút mellett maqas galambdúc áll, melynek tetején a kis galambházalc
ajtajában fehér, csillogóan kék és tarkaszínű galambok búgnak és beszél-
getnek galambnyelven.
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Az ötvenes években jártunk, amikor a két testvér szinte halálosan össze-
veszett. Az asszonyok pletykálkodtak, talán nem is fontos, hogy mit.
A kárörvendő harmadik pedig elvitte a hírt.

, Károly a kút mellett kérte számon öccsétől a koholt vádat. József pedig
Károlynak akart neki ugrani a hallott hazugság miatt. Károly kezébe
pillanatok alatt az ekéttisztogató ösztöke került, József pedig baltát
szorongatott. Folytott harag és indulat szorongatta a testvérek mellét.
Szitkok, vádak repültek egymás felé! Már-már úgy Látszott, hogy szét-
törik egymás kemény fejét, az asszonyok szemüket letakarva sikoltoztak
a konyha ajtóban, amikor az Egres felől retteneteset dördült az eg.
A villámgyorsan érkezett felhőkből szakadni kezdett az eső. A zuhogó
eső áztatta a haragtól felhevült testvérek arcát, testét. Csapzott hajukról
folyt a víz, amikor eldooták: a veszedelmes ütlegeket és befelé indultak.

Ettől az órától kezdve a két testvér nem beszélt ~gymással. A sógornők
se11l1, csak a gyerekek, nekik a szülők megparancsolták, 'hogy nem hara-
gudhatnak egymásra. '

A két testvér közé a haragot szító Sátán 'lépett, akinek legfőbb törek-
vése, hogy elnémítson. Ez az ősgonosz megkötözte nyelvüket, hogy nem
tudták kimondani a nagy szót: Ne haragudj, bocsáss meg!

A két testvér megkötözött nyelvvel járt-kelt az udvaron. Dacosan
összeszorított szájjal mentek el egymás mellett. Nem vették észre, hogy
veszedelmes mélységekben járnak, amikor nem szólnak. Valami rettenetes
hidegség áradt a szívükből. Elfelejtették, hogy ugyanaz az édesanya sziilie,
közös vér táplálta őket. Elfelejtették a pár évvel előbb meghalt édes-
anyjuk simogató kezének melegét, jóra intő szavait. Elfelejtették a már
Tégebben elhunyt édesapa (utolsó szavait. Amikor édesapjuk nagy harcát
vívta a halállal, úTvacsoTával élt, elbúcsúzott a családtól. Akkor gyer-
mekeit megáldotta és aHg hallhatóan mondta nékik: "Új parancsolatot
adok néktek, hogy egymást szeressétekl" I ,

A két testvér' ajkán ,még az egymást köszöntő szó is elhalkult. Még
a kalapjukat sem bokték: meg, mikor találkoztak. A huraq miatt 'életük
szörnyű mélységekbe jutott. Ahogy távolodtak egymástól, úgy jutottak
egyre mélyebbre. Csak a távolodás törvényeit ismerték, a közeledés' tör-
vényeit lábbal tiporták mindennap.

*
Nyáron, mikor ,kasza alá érett a gabona, megsokasodott a munka. Ha

tíz kezük, tíz lábuk lett volna, sem győzték volna a ',Sok-sok tennivalót.
Még nehezebbé tette a helyzetet, hogy a forró melegben egybeérett a búza
a jrozzsal, pedig Károly is, ,meg József is biztosra vették, hogy a:búza és
a rozs aratása között lega~ább két hét lesz. '

És még hozzá, Károly egyik nap rozsdás szegbe lépett. Kinn a mezőn
levetette a csizmáját és mezitláb járt. A beteg láb megduzzadt és nehézzé
vált a járás. lAzért fájó, dagadtlábbal:is ment munkába, de csak fél
munkát tudott végezni, amikor kétszeresen kellett volna dolgoznia.

És ekkor történt, egyik reggel, a nap éppen akkor voetette ,első fény-
sugarát az ébredő mezőre, már suhogtak a kaszák a. jóillatú búzatáblá-
kon, amikor József a marokszedő feleségével együtt a bátyja mögé állt
munkába és vágta utána a rendet verejtékezve, izzadva késő estig. Egész
nap nemi szóltak egymáshoz, csak Józsefék segítettek Károlyéknak., .

De 'a harmadik, meg a negyedik nap is így ment ez! Józsefék .segítettek
Károlyéknak, csak éppen nem szóltak egymáshoz.

A következő napokban meg Károluék. mentek gyerekestől Józsefék
mezőjére, hogy segítsenek az aratás nehéz munkájában. Károlynak már
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a lába is meggyógyult. Együtt,egymást segítve sokkal gyorsabban ,ment
a munka. De egész nap nem szóltak egymáshoz, 'Csak -most Károlyék
segítettek Józseféknek. A gyerekek szóltak ide is, oda is. Délben pont
harangszókor, amire József felesége meghozta a párolgó gulyást, 'lnjeg
a remegőleveZű túrósrétest, és a mesgye szélén ~evő öreg diófa árnyékába
leültek enni, a gyerekek tartották szóval mfnd a két családot.

Hordáskor, hajnalok-haJnalán fogták be a haragvó testvérek a jó lovai-
kat és hol József indult el 'szekeréuei Károly szekere után, hol meator-
dítva. Segítették egymás szekerét megrakni és hol József segítette Káro-
lyékat, hol Károly Józseféket, de semmit nem szóltak egymáshoz. \

A cséplésnél is ugyanez volt a helyzet. ,Egyik a másik búzáját dörzsölte
szét munkástenyerén és jó 'f1agyot biccentettek annak jeléül, hogy nagyon
meg vannak elégedve, de semmit 'sez;nszóltak egymáshoz.

Az idő ho'mbkóráján gyorsan peregtek az egymást váltó napok. Már
fagyos, hideg szelek seperték végig a Inagy falu széles utcáját. A mezők
felől fekete varjak serege károgta a tél dalát. A kémények szorgalmasan
fujták magasba a füstöt.

Kora reggelenként pálinkával köszöntötték a böllért, ki a jól meghízott
disznót jött levágni és feldolgozni. Disznót perzselő szalma lángja lobbant
itt is, ott is és beszélgető, borozgató magyarok ültek a terített asztal
mellé, hogy megkóstolják a toros káposztát és frissen sült kolbászt.

A két testvér némán segített emelni, perzselni, csak nem szóltak egy-
máshoz semmit. \

És eljött szent karácsonyestéje! Mélységes csend borult a falura,
amikor megszólalt a templom harangja. Az oltár mellett csillogó kará-
csonyfa köszöntötte az érkezőket és később fent a szószéken megszólalt
az Isten igéje:

"Isten elküldötte egyszülött Fiát közénk. Jézus tiszta szeretetet hozott
a földre. Azt a szeretetet, amelynek ért~lme a szolgálat. A viI ágo n

117



min den 71 e k sz O 1g á 171 i a kell. Semmi .sincs önmagáért. A fűszál-
nak egy másik életet kell szolgálnia, a virágnak a méhek felé kell kitár-
nia kelyhét. A gyúmölcsfának gyümölcsöt kell nyújtania az elfáradt
vándornak, aki megpihen alatta. Az embervilág sem lehet kivétel a szol-
gálat törvénye alól. A földműves milliók kenyeréről gondoskodik, a
gyárak munkásai az élet ezer szükségét elégítik ki. Jézus pedig eljött,
hogy szolgáljon az emberiségnek. A szeretet, szolgálat, segítés, megbocsá-
tás ereje járja át a szíveteket ma este és mindig" ...

A karácsonyi csillagfényes estében a két testvér is hazafelé indult.
És otthon éppen akkor kopogtatott József a Károlyék ajtaján, amikor
a karácsonyfán meggyújtották a gyertyákat.

József a családjával együtt állt Károlyék ünnepi szobájában, az angyal-
hajas karácsonyfa fényében a bátyja és családja előtt. És József boldog
ünnepeket kívánt és két lépést tett még Károly felé, Károly is lépett
egyet, egész közel voltak egymáshoz. Csend volt, csak a gyertyák serce-
gését lehetett hallani. Ekkor József torte meg a' csendet és Ibeszélni kez-
dett:

- Bátyám, ne haragudj rám és ránk! Nézd, karácsony szent estéje 'Van,
béküljünk meg egymással!

- Már rég nem haragszom, elfelejtettem, ami volt, válaszolta Károly,
miközben egy könnycseppet morzsolt szét az arcán.

Azután megcsókolták egymást és a két család együtt kezdte énekelni
.az ősi éneket: "Krisztus Urunknak áldott születésén ... "

Kinn a fagyos éjszakában melegebb fénnyel kezdtek rp,gyogni a csil-
lagok.

Fülöp Dezső

t
j

~~IC~ IlliU IlliK A.
az Isten embere

Évtizedekkel ezelőtt történt ...
A csütörtöki nap kettős latinórával és dolgozatírással kezdődött.
Csuka, a vörös parókájú, öreg tanár gyanakodva nézett végig a har-

madik B-n. Pálcáj a előtte hevert a katedrán. a keze ügyében mindig.
A nagytáblához is kivitte, amire apró gyöngybetűivel felírta a dolgozat
latinra fordítandó szövegét.

Minden szót ismertek, szótárt használni tilos. Aki csal, irgalmatlanul
elfenekelem.

Ötvenkét szempár tágult rá figyelmesen a nagy táblára.
Leöke, ne suttogj, harsant fel az első figyelmeztetés. Ha mégegyszer

rajt kaplak. elfenekellek!
Az osztály néma csendben dolgozott, csak Maller Lajos, a hórihorgas

szomódi fiú szipogott egyre izgalmában.
Maller, ne szipogj, suhintott egyet felé is Csuka tanár úr szavainak

a kancsukája, mert elfenekellek ...
Serceg tek a tollak.
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Sátori Laci az utolsó előtti padban ült és e vészt jósló igéretekből nem
hallott már semmit. Fejét tenyerébe hajtotta s megbujt aszélesvállú
Buday Feri oltalma alatt. Ez még nem lett volna baj, de aztán elmélyült
.az álma és horkolni kezdett.

Csuka tanár úr sóbálvánnyá merevedett e hang hallatán. Arcát pír
öntötte el és megindult. Atcsoszogott az osztályon és megállt az alvó
diák háta mögött,

Az osztály abbahagyta a dolgozatírást és várt. Várt valamire, valami
égszakadás-földíndulásra vagy ennél is nagyobbra. Csuka szétnézett az
osztályon. Nem szólt, de kiegyenesítette öreg derekát és botja a magasba
emelkedett. Tekintete lángolt. Ha ez a bot pallós, most szegény Laci feje
.a porba gurul, de bot volt, így csak ütni tudott.

"Az anyád" - jajdult fel e tisztességtelen szóval az ébredő gyerek.
Majd meglátta a tanárt és elsápadt. Az meg elvesztette az eszét. Zuho-
gott az ütés, míg az öreg kar ki nem fáradt. A melle is zihált már, mikor
abbahagyta a rendcsinálást. Gazember, l'ihegte, ha még egyszer meglátlak
az osztályornban, agyonverlek!

Sátori Laci felállt a padban. Keskenyarcú, álmatag szemű fili. volt, de
most dac és határtalan keserűség keményítette meg vonásait. Könnye
nem hullt, szava nem rernegett, amint mondotta: ne féljen tanár úr, többé
nem lát itt engem. S mielőtt bárki megakadályozhatta volna, hóna alá
kapta könyveit és elhagyta az iskolatermet.

A gimnázium kapujában majdnem sírva fakadt. Nem tudta volna meg-
mondani miért, de valahol, bent, nagyon, nagyon mélyen fájt valamije.
Torkát is elszorította a fájdalom. Pedig a kapun kívül ölébe vette fájó
lelkét a gyógyító tavasz. Ízek és szagok lengtek a levegőben, sebben
a koradélelőtti, napsugaras órában mintha részegítő erejűvé sürültek
volna, de a kisdíák nem látott e napon az élet roppant szépségéből egy
szemernyit sem. Halálos szomorúsággal bandukolt a Nagytó felé, a parton,
szemben a békésen ringó vízzel leült egy fa alá, és most már megeredtek
a könnyei.

Sírt, sírt keservesen... Itt lehetett, hiszen nem hallotta a zokogását
senki. ..

Másnap kora reggel Csuka tanár úr battyogott a T-i nagyállomás felé.
Nagy, fekete bőröndöt cipelt, s látszott, hogy nehezen viszi. Az Agostyání
utcában egy korcsma előtt meg is állt, hogy kissé kifujja magát. Kisinas
lépett ki e pillanatban a korcsma ajtaján. Háttal jött kifelé, hátán a pék-
inasok "krenclijével", mert Mikli néni, a korcsmárosné a holnapi rende-
Iésről szónokolt még neki valamit.

Te gyerek, mondotta búcsúzóban Mikli néni, mi van ma veled? Mért
vagy olyan szomorú? Máskor folyton jár a szád, ma pedig hangodat sem
lehet hallani. Csak nem tettél valami rossz fát a tűzre?

Sáto ri Laci e faggatásra sem válaszolt, csak elköszönt, illendőképpen.
Miért is mondaná el, mi minden történt vele a tegnapi napon. Egy bizo-
nyos, - futott át most is a lelkén - nem látja többé soha Csuka tanár úro

Dehát ember tervez ...
Kisfiú, - szólította meg ekkor egy jólismert hang - látom, a kosarad

üres már, nem virméd ki ezt a bőröndöt az állomásra? Megfizetern a
fáradságoda t.

Laci elhalt e hang hallatán. Igent rebegatt sa' nagy, fekete bőrönd
belecsúszott a "krenc1ibe". Mindez pillanatok alatt történt, s a fiú meg-
indult terhével. Vékony lábait ugyancsak szaporán szedte, de Csuka tanár
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úr hamarosan megállást parancsolt. Nem bírta e nagy sietést az elhasz-
nált, öreg szív már. Pihenni kellett, s a pihenő perceiben elkerülhetet-
lenné vált a felismerés és a két lélek találkozása.

Most Csuka tanár úr rökönyödött meg. Látszott rajt, hogy már beszél,
mond, nagyon mond valamit, de hang még nem jött ki a torkán. Amikor
szólni tudott, önfeledt, megdöbbent csodálkozással csak annyit mondott:
hát te vagy az, Sátori fiam? Hogy kerülsz te ide ilyen koránjában?

Laci megszeppent és eltörött a mécses. Zuhatagos, szívettépő sírás volt
a válasza. Csuka azonban nem azért tanította a nebulókat kerek ötven
esztendeje már, hogy ne tudta volna megtalálni az utat a pöttöm ke embe-
rek lelkéhez. Meg is találta. Vallatásra fogta Lacit, S kitárult előtte
a fiúcska élete. Megtudta. hogya gyerek a gimnázium után kezdi a
"második műszakot". Kettőre hazaér, s három óra után indul Gyuri
bátyjával Szomódra, a szomszéd községbe tej ért. Onnan ken hozni, a
városban nem kapható, márpedig a kifli tejjel készül. Este pedig, úgy
9-10 óra tájban kezdődik a pékségben a munka. Csak olyan kísinas
munka ez, inkább csak kézhez adogatás, a "szekrények" kihordása, ami-
ben a süteményele kelnek, meg más egyéb apróság, de eltart jó éjfélig.
És reggel ötkor ébresztő! Szét kell hordani a süteményt az üzletekbe,
kocsmákba, Nyolckor pedig kezdődik újra az iskola ...

Nem, nem akart elaludni tegnap sem, csak úgy szemére szállt az álom
magától. Gondolkozni akart a latin dolgozat első mondatán, csukott
szemmel, ahogy máskor is szokott, mert a gőztől gyakran égnek a szemei
még másnap is s nem tudja, hogyan történt... mégis elaludt. S azt
álmodta, hogy kisöccsét, a. Lajost valamiért üti épp, a szomszédék fia,
az Arnon Bandi s ennek kiáltotta oda, hogy "az anyád" s nem is a tanár
úrnak.
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A tanár úr hümmögött közben, majd megkérdezte: aztán miért kelI
neked pékinasnak is lenned, ha egyszer 'diák vagy?

Laci ekkor nézett rá nyugodt tekintettel először. S olyan tiszta hangon,
egyszerűen mondta; hatan vagyunk mi testvérek, tanár úr kérem.
S közülünk már hármat taníttat édesapám, vidéken járnak a felsőbb ísko-
lakba, Meg kell keresnünk a taníttatás árát valahogyan.

Hát nem tanító a te apád, szakította félbe vallomását az öreg.
Az, de csak nappal, éjjel meg pék.
Csuka tanár úr nem is volt kiváncsi másra. Oda is értek az állomásra

s elővette pénztárcáját. Válts fiam nekem egy fél jegyet Kelenföldig.
Itt nz arcképesem is, ha kérik, mutasd fel, de ott ne hagyd!

Laci felszabadultan indult a jegypénztár felé. Beállt a sorba s türel-
mesen várta, hogy rákerüljön a sor. Az öreg ezalatt kezébe vette a
bőröndjét s kiballagott a sínekhez. Jött is a 'vonat,

Laci átadta a megváltott jegyet s ekkor váratlan dolog történt. A tanár
úr lehajolt hozzá, megsimogatta az arcát és homlokon csókolta.

Holnap aztán az osztályomban akarlak látni, ebadta kölyke. Aztán ha
véletlenül lecsukódik a szemed és hunyt szemmel gondolkozol, nem lesz
olyan baj, de ne hortyogj áro, mert akkor elfenekellek... El én ...
s ahogy ezt az ismert mondókát kiejtette, jóságos mosoly terült el ezer-
ráncú, öreg arcán. Majd fellépett a vonat lépcsőjére és suttogóra fogta

, a hangját. Fiam, kisfiam, nehezen tanultam ki, én is, apám szegényebb
volt sokkal a tiédnél, béres ember volt szegény ... Az Isten nyugtassa
haló poraiban is. E pillanatban átnézett a megrendült gyermeken, át, el
valahová a messziségbe, talán egy besüppedt sírt keresett a tekintete, ami
alatt régóta örök álmát alussza már egy öreg béres ...

Könnye pergett ... szava elcsuklott! Isten veled kicsi szógám, csak
szorgalmasan tedd a dolgaidat tovább is, Istennek tetsző szolgálat az,
meg is áld érte ...

A vonat kigördült az állomásról s Laci egyedül maradt, a nyíló tavasz-
ban. Körötte - úgy érezte - kacagnak a virágzó akácok, kacagnak a
kígyózó acélsínek is és velük együtt az egész világ. '

Szívét valami forró öröm, nagy, nagy melegség járta át, s csak később,
hosszú évek után tudta meg, hogy ezen a szépségbe mártott reggelen
annak örült megbékélt szívvel, hogy életében először találkozott Csuka
tanár úrban az Emberrel.

Jakus ilmre

A kecskeméti öregtemplom tövében az utazás és a hazakészülődés
izgalmával vagy húszan is várunk a budapesti autóbuszra. ,Késő délután
van, a nap ~s búcsúzik már a várostól... Fáradt fénye finoman meg-
csókol és csendesen végigsimogat ja az arcunkat, mint ahogy oly sokszor
így búcsúzott el tőlünk kedvesen az édesanyánk ... Én éppen tőle jövök,
látogatni voltam egy csendes sírt az őszi akácok alatt... .

Nem csoda, hogy ;megakadt a ,szemem egy várakozó, öreg asszonyon.
Ott állt ő is a Pestre készülődők között, karján a kosárral. Nagyon idős
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lehetett. Ki tudja hány éves? Előttem az öregeknek nincs koruk, csak
.szépségük. Úgy látom mindig az arcukat, ahogy az öregség őszi alkonya-
tában megszépíti őket a napsugár. Kedvesek, bölcsek, öreg jó szülők ...
haza készülők ... Ajándékozó életek, gazdag gyümölcsfák, akiknek min-
,dig van valami csodálatos meglepetés a karjukon tartott kosárban ...

De most nagy riadalom topog a kendős nénike szemében. Megvan rá
az oka. Most· állt be a főtérre a "busz" és a kinyíló ajtó elé odatódul
.a nép ... Mi ketten "öregek" persze hátul maradunk.

- Hova utazik, kedves Néni!? - szólítom meg csendesen, hogy csitít-
sam a nyugtalanságát.

- Lajosmizsére. Tudja lelkem, ott lakunk mi a tanyán ...
- No ne féljen, kedves Néni, ha nem vennék fel a pesti autóbuszT'a,

-ak.kor egy óra múlva indul a másik, a helyi autó busz, az éppen Lajos-
'mizsére megy.

- Igen ám - [eleli majdnem sírva a Nénike, de azzal én már nem
·találok haza, mert öreg szememmel máT nem látok jól ...

Szava a szívembe vág. Mintha a fia lennék ennek a kedves öregasszony-
-nak, vele és érte aggódom ... .A tömeg tolakszik és én csendesen imád-
.kozom érte, mint annyi sokszor az én anyámért: "Istenem, vigyázz reá!
Istenem segítsd meg, hogy hazaérjen ... ci is ... ma estére ... "

És az autóbusz nyitott ajtajában megjelent a kalauz. ci sem fiatal már.
Az arcán szemüveg. A haja ősz. Lehet vagy ötven éves. Az arcvonásai
7,ágyak, kedvesek. Jó embernek nézem ...

A szívemben lassan felpislákol egy kis láng ... reménykedem. Jó ember
lehet ez a kalauz. Majd csak .megcsinálja valahogy, hogy még a sötétség
előtt hazakerüljön az én kedves öreg nénikém ...

De ekkor <páratlan esemény történt. Egy ember jött oda és arra kérte
a kalauzt, hogy valami reklám-cédulát osszon ki az utasok között.

- Am~g nincs rá utasítás, addig nem lehet - utasította el magától
«i kalauz.

Az ,ember erősködött, vitatkozott, de hiába. A kalauz kemény arccai
védte az utasítást, a szabályt, a törvényt ...

- Hű, itt baj lesz - gondoltam nyugtalanul. A kalauz mégis csak
:szigorú 'ember és az öreg nénikének nincsen előre váltott jegye.

Végre a 'reklámos ember elment, a szigorú kalauz ott állt az ajtóban
és a törvény szerint, az utasítás szerint egymás után szólította szám
.'szerint az utasokat, akiknek jegyük volt, akik Pestre utaztak, ..

Aztán kiszólt a többieknek: "Akik a környékre utaznak, várják meg
a későbbi helyi járatot!"

- 'Úgy van - erősítette meg a szabályt a gépkocsivezető is, amikor
'hivatalosan odaszólt .a kalauznak: c- csak a létszámig, Pista bácsi!

Az öreg néni pedig ezalatt ott állt három kisebb gyermek mellett és
csak nézte, nézte az autó buszt ... Nem szólt semmit, csak mi láttuk,
'hogy nehéz, öreg könnycseppek hullanak a kosárba ...

Aztán beült a vezető is. Még egy pillanat és becsukódik az ajtó a
"buszon" és ma este egy öreg néni nem fog hazatalálni a vak éjsza-
kában ...

De az ajtó nem csukódott be ... A törvénynek is van szíve ... A kalauz-
nak is van szeme ... Pista bácsi is feltette a szemüveget, amikor kezelte
a jegyeket, de nem volt rövidlátó, amikor kezelte az embereket ...

Kiszólt a' kocsi ból.
- Jöjjön csak néni, magát még elbírja a kocsi ... és ott az a három

,gyerek, még az is szálljon jel ...
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A lemaradtak utat nyitottak, az utasok az édesanyjukra, a gyermekükre
gondoltak és örült, örült a "busz", hogy ma este mindenki hazaérkezik.
Még ez a kedves öreg néni is, aki nem lát iz sötétben ...

A zsúiolt autóbusz elindul. Pista bácsi, az öreg kalauz mielőtt feltenné
a jegykezelő szemüvegét, még megkérdi:

- Hány éves a néni!? .
- 97 vagyok - mondja csendesen:- köszönöm, hogy elhozott. Kis

kukoricát hoztam a fiamnak. Most megyek hazafelé ...
Pista bácsi odasúg valamit egy fiatalembernek, aztán hangosan :ezt

mondja: I

- Aki megért 97 esztendőt, az megérdemli, hogy leüljön . .. Aztgn
gyöngéden átölelte és leültette a nénikét ... Hogy nyug.odtan, békésen és
boldogan mehessen hazafelé... I

Az autóbuszban csillogtak a szemek ... és a gyönyörű jelenethez .tap-
soltak a szívek ...

En pedig néztem, sokáig néztem Pista bácsi emberré, gyermekké simult
arcát. .. Egy vastag és három vékony ezüst stráf csillogott ,a kabátja
hajtókáján . . . ,

Jól uan. Pista bácsi! Megérdemelné, hogya szíve színére cseréljék ki
azokat a sirátokat - aranyra!

Jól van Pista bácsi! Kívánom magának, hogy a maga szívét, életét,
oreaeéoét és .ezüst haját is így aranyozzák be gyöngéden és szeretettel
fiatalok és öregek ... otthon és úton mindig az emberek ...

Aki így szólgál - megérdemli!
Mindent megérdemel... .

Friedrich Lajos

Apöm
Néha egy csendes élet többet prédikál a szol-

gálatról, mint a legszebb beszéd, amely a szolqá-
latról szól.

*
'. Már a születése lis csendben történt. Nem kísérte sem kiáradó öröm,'
sem közöny. Nyolcadik gyermekként érkezett a kis falusi lévita-tanítói
lakásba. Ekkora gyermekáldás után már nem rendeznek zenés keresz-
telőket. Mindössze annyi történt, hogy nagyapám széjjelsimogatta nagy
komor bajuszát és mélyet szívott a hosszú szárú pipából.

- Egy szájjal több - dünnyögte a pipa mellől. - A többi mellett majd
felnő ez is.

Ezzel aztán el is indult apám az életbe. Nagy jövő nem várhatott rá,
hiszen míből is ·futotta volna a szegény tanítói fizetésből iskolára, könyvre,
Az öreg tanító nemsokára itthagyta népes családját. Halálos ágya mel-
lett, mint orgonasípok álltak ott gyermekei. Elcsukló hangon a jóságról,
becsületről beszélt nekik. Apám a sor végén állt a maga hat esztende-
jével s bizony nem sokat értett ebből a búcsú beszédből.
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Nagyapámnak igaza lett. Felnőtt apám is a többi testvéreivel együtt,
Gyermekkorának legkedvesebb játéka a rajzolás volt. Ö rajzolt legszeb-
ben a falusi iskolában és még egészen fiatal legényke volt, amikor igazi
olajfestéket szerzett és festett magának egy képet.

Én még láttam ezt. Ott függött nálunk a hálószobában. Egy karácsonyi
estét ábrázolt, amint a dombon levő falusi templomba esti istentiszte-
letre sietnek az apró lámpásokat kezükben tartó parasztok. Legnagyobb-
örömeim közé tartozott az, amikor takarításkor levették a falról és közel-
ről is megnézhettem. Színe akkorra már megfakult. A zöldből szürke lett",
a fehérből porszín. A sok kicsi lámpás fénye kialudt már... Aztán a
háború pokla elvitte a képet megfakult színeivel együtt.

Nem lett belőle festő. Talán tehetsége sem volt, hogy az lehessen.
Ehelyett fiatalon, hátán a bornyúval elment az első világháborúba, hogy-
egy súlyos sebesüléssel és számomra sok-sok hallgatni valóval hazatérjen;
De akkor már oda volt ifjúsága is. Otthagyta valahol a szerb fronton ...

Ecset helyett tollat fogott. Irodista lett. 42 esztendőt töltött az íróasztal.
mallett. A "ranglétrán" nem emelkedett, mert nem volt törtetés a kenyere.
Dolgozni szeretett. A számok, kimutatások szívében életté váltak s oly-
szerelmesen tudta vonalazni az üres papírt, mintha egész életét betölten é-
a rubrikák sokasága. Vékony, száraz kezében a toll volt a munkaeszköz
és egész életének tartalma.

O, az a kéz! Hányszor simogatott, hányszor fogta meg az én kis kezemet
és vitt magával, hogy megismertessen az irodai munka sok fortélyával.
Simogatását ma is érzem. Lágy volt és remegő. Nem emlegette nekünk
gyermekeknek, hogy szerej bennünket, de éreztük kezének remegéseben.
Ez volt szívének a hőmérője.

Huszonegynéhány esztendő telt el azóta s ma is érzem kezének melegét,
Karácsony volt s mi egy alföldi tanyán laktunk. Akkor került a szomszéd.
községbe egy fiatal segédlelkész, aki nagyambicióval és erős hittel elha-
tározta, hogy összegyűjti a tanyavilág evangélikusait. Apámat kérte meg,
hogy segítsen neki ebben a munkában. Így lett apámból presbiter gyüle-·
kezet nélkül, gondnok hivek nélkül és pénztáros pénz nélkül. Mindennap
korán reggel vonattal járt a városba a hivatalba, de hazatérte után min-
dig talált időt arra, hogy nyakába' vegye az elfáradt lelkész gondját és
hétközben ő végezze helyette a hivek összegyűjtését, néha még a pásztoro-
lását is. Mind többeket sikerült megnyerriiők Krisztus ügyének és már-
istentiszteleti helyről és oltárról beszélgettek. És lett mindkettő.

Azon a karácsony estéjén volt az első istentisztelet. Hullott a hó, s mínt.
apám régi festményén, mi is kezünkbe vettük a kis viharlámpát és elin-·
dultunk, hogy valahol az országút mellett együtt énekeljük a régi éneket:
Krisztus Urunknak áldott születésén ...
• De csodálatos is volt nekem az az este! Apám kezét fogtam s kis lábam
térdig süppedt a puha hóba. Néha egy-egy kopasz bokor kísértetiesen
hajolt felém, de apám keze mindannyiszor legyőzte bennem a félelmet.

Amikor odaértünk, már tele volt a helyiség. Apám leültetett anyám
mellé, ő pedig átvette az egyházfi szerepét: énekeskönyveket osztott szét,
gyertyát gyujtott. Nem sokáig birtam az ülést. Észrevettem, hogy az oltár-
felett az a kép van felakasztva, amit eddig otthon láttam, szüleim ágya
felett. Odafurakodtam apám mellé és megkérdeztern:

- Apuka, miénk az a kép ott az asztal fölött?
- Miénk volt, de most már nem a miénk. Most már az Istené.
Egész este csak azon törtem a fejem, hogy lehet a mi képünk az Istené..

de sehogy sem tudtam megérteni. Amikor vége lett az istentiszteletnek-
elindultunk hazafelé.
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A sok UJ élményelfárasztott. Apám beszélt hozzám, de hangja oly
messziről hangzott. Kezében viharlárnpa, köztünk karácsonyestéjének
havas sötétsége s bennünket csendesen fehérre varázsolt az égi festő.

- Szeretném fiam, ha te is pap lennél ... - ez a mondata azért elju-
tott a fáradságtól és álmosságtól bukdácsoló fiához.

Akkor még nem értettem, de ma már tudom, hogy ilyen csendesen is
lehet szolgální az Urat. .

*
Az évek gyorsan elrohantak. Apám arca vékonyabb lett, szemei vére-

sebbek. De a tollat és a ceruzát éppen olyan erősen szorította, mint régen.
Esténként órákig tudott beszélni egy-egy kimutatás fontosságáról. Szüle-
tett adminisztrátor volt. Amikor írogatní kezdtem, sokszor kértem, hogy
TIleséljen életéről. Úgy gondoltam; volna abban az életben valami olyan
esemény, amit érdemes lenne tollvégre venni.

- Nem történt velem semmi érdekes, fiam. Ha érdekeset akarsz írni,
akkor azokat kérdezd meg, akiknek az életükben több történt - küldött
el magától. Valóban nem lett volna semmi életében, amit érdemes lett
volna megírni?

Nem volt büszke ember, de egy valamit mindig büszkén emlegetett .
.- Én még sohasem hiányoztam a munkából. Még betegen is dolgoztam.
Én már akkor nem laktam otthon, amikor 1956 ősze ránk köszöntött.

Szüleim a budai hegyek tövében egy kis faluban laktak. Abban a lázas
fékevesztett időben jobb volt nem kimozdulni otthonról. Apám mégsem
tudott egyszer sem otthon maradni, pedig anyám hányszor kérte. Valami
hajtotta, űzte: neki el kell mennie dolgozni, mert ha nem megy, akkor
elmarad a munka.

November elején még jártak a buszok, csak senki sem utazott rajtuk.
Apám, reggel a szekett időben - nehogy elkéssen, elindult. Kezében az
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*

elmaradhatatlan aktatáska, szájában cigaretta. Pest felöl lövöldözés hal-
latszott, de neki mennie kellett ...

Rajta kívül a buszon csak a kalauz volt. Az is megpróbálta lebeszélni.
- Baj lesz szakikám - mondta. - Ilyen öreg ember miért nem marad

otthon? Szálljon le, mert nem szeretném, ha belénk lőnének.
Alig mentek néhány. száz métert, amikor a' János-hegy oldaláról gép-

pisztoly sorozat zúgott el fejük fölött. A vezető azonnal leállt.
- Ugye mondtam - okoskedott a kalauz. - Mondtam én az öregnek.

hogy szálljon le, de hallani sem akart róla. Most aztán mainern vé-
günk lett.

Apám leszállt. És elindult, de nem haza, hanem Pestre, munkahelye
felé. Gyalog tette meg az utat oda is és vissza is. Nem, neki nem lehetett
hiányoznia!

Amikor nyugdíjba ment, sírva fakadt, pedig addig nem láttam sírni.
De amikor megtudta. hogy továbbra is bejárhat munkahelyére, úgy örült.
mint a kisgyermek.

Munkájáról nem írtak az újságok és nem lett kiváló dolgozó. De neki
mindennél többet jelentett az, hogy dolgozhatott és egy vágy hajtotta.
hogy minél jobb és eredményesebb munkát végezhessen.

Csendes, jelentéktelen kistisztviselő volt. És mégis munkájával, pontos-
ságával, hűségével szolgálatot végzett. Szelgálatot embertársainak.

Volt egy kedves meséje. Sohasem tudtam meg, hogy ismeri-e a végét
vagy sem. Amikor kicsi voltam térdére ültetett és elkezdte a szün-
telenül visszatérő mesét Aladdinról és a csodalámpáról. Isten tudja hány-
szor kezdte el, de egyszer sem fejezte be, mert vagy meguntarn hallgatni
a végetnemérő mesét, vagy pedig elaludtam. .

Amióta nagyapa lett, azóta kisunokájának mesélte. Ha már mindenki
kidőlt az unoka mellől, akkor a nagyapa lépett akcióba és meséje sikert
aratott. Néhány perc múlva a kis Anikó ott aludt nagyapa ölében. Amikor
legutoljára találkoztak, ismét Aladdinról beszélgettek. Hazafelé megkér-
dezte a gyerek:

- Apu! Nagypapa sohasem akarja elmondani az Aladdin végét. Mondd
el te! .

- Majd a nagyapa elmondja, ha legközelebb találkoztok.
Anikó sem fogja már megtudni, hogy nagyapa meséjének mi akart

a vége lenni ...
Mert nagycsütörtök délben nagyapa kezéből kiesett a ceruza és félbe-

maradt a kimutatás. A kórházban még tele volt tervekkel. De aztán ereje
kezdte elhagyni.

Néhány hétig volt csak beteg. Betegségét is éppen olyan csendességgel
viselte, mint amilyen csendes volt egész élete. Isten is kegyelmes volt
hozzá. Nem voltak sem nagy fájdalmai, sem javulása.

Amikor már nagyon elgyengült, úrvacsorát kért.
- Kit hivjak, apám? - kérdeztem.
- Te gyere fiam.
Ilyen nehéz szolgálatom még sohasem volt. De az a nyugalom és békes-

ség ami az arcára ült, amikor magához vette Jézus Krisztus testét és
vérét, boldoggá tett. Szeméből a könnyet csak remegő kézzel tudtam
kitörölni ... Csonttá fogyott kezét alig tudtam megcsókolni ...

Azon az estén ágyára ültette anyámat és végrendelkezett. Nem maradt
utána sem vagyon, sem érték. S mégis a legnagyobb értéket osztotta szét:
a szeretetet.
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- Vigyázzatok egymásra. - mondta csukott szemmel, de tíszta szív-
vel. - Te vigyázz a gyerekekre, mert azokra mindig vigyázni kell.
A gyerekeknek pedig mondd meg, hogy azt üzentem nekik, hogy ameddig
csak élnek, el ne hagyjanak téged. A kis Anikóra pedig mindnyájan
nagyon vigyázzatok ....

- Ha valamit vétkeztem ellenetek, bocsássatok meg ... - ezek voltak
utolsó szavai.

Ezután még két hétig élt. Csendben feküdt, mintha már nem is lenne
köztünk. Aztán egy napfényes májusi délben itthagyott bennünket. Ami-
lyen csendes volt világra jövetele, olyan csendes volt halála is.

Mi megkaptuk tőle a legdrágábnat. Mert, amikor fáradt és dolgozott
értünk, amikor imádkozott és könyörgött, amikor mesélt és simogatott,
akkor cselekedte a legnagyobbat, amit csak az ember itt a földön meg-
tehet: szolgált, .

Ma érzem csak igazán, hogy mennyit tudtam volna írni az ő életéről ...

*
... mert néha egy csendes élet többet prédikál a szolgálatról, mint a

legszebb beszéd, amely a szolgálatról szól.
Karner Agoston

({}ÍZ[(ERESZTKOR TÖRTÉNT

Vízkereszt előestéje volt. A pap ezen az éjszakán végre szeretett volna;.
egy nagyot pihenni. Pihenni is, fel is készülni a holnapi ünnep szolgá-o
latára. Vízkereszt - kiskarácsony. A pap úgy érezte, hogy ennek a kis-
karácsonynak terhe most nagyobb, mint a nagykarácsonyé. A nagy ünne-
pek szolgálata, a szórványutak fáradalma, az évvégi számadások renge-
tege még ott égett, bizsergett szívében, tagjaiban. S most jön még egy
nekifutás. Vízkereszt s utána rögtön egy vasárnap. Pihenni kellene, de
e1'őt is kell gyűjteni a közeli feladatokra. Ehhez ünnepi csend és készülés
kell. Anagyünnepek uszályán az utolsó fodor, a vízben úszónak az utolsó-
karcsapás, az ami most következik. A pap végigsétáltatta tekintetét a
holnapi igéken: "Én vagyok a világ világossága ... Aki szereii az ő a(yja-
fiát, a világosságban mamd ... "

A család készült elvonul ni. A pap már alig várta. Szeretni az ,atya-
fiakat -' ez a téma, de azért jó egy kicsit egyedül is maradni. A .papok
régi, megszokott természete ez: Egyedül és csendben, hogyannál jobban.
társalkodhassék a szív.

Már csak egy kicsi fény hunyorgott. A ráiió halk zenébe kezdett s a pap
szemét lehúnyva merengett leckéje felett. Szeme a sötétben is látni kez-o
dett, szíve kezdett átmelegedni az ige szavaitól: "A sötétség már szűnni
kezd, az igazi világosság már fénylik."

Mintha a halvány fény egyszerre éles ragyogás ba ment volna át, mintha
őt is vitte volna valami erő a fény felé, mintha már nem is lett volna
egyedül; mintha elindult volna ő is másokkal, sokakkal egy messze
kigyulladt csillagfény felé ... A sok fáradtság és gond mintha egyszerre

127



*

·Zehámlott volna róla, a 'teher egyszerre gyönyörűségessé és könnyűv é vált
,és ő vitte, vitte valaki felé.

Aztán újra közönségessé vált a fény. Újra a szobai lámpa világított tört
fénnyel, mégis világosságot árasztva.

Valaki belépett a szobába és halkan az Ilpa nevét szólította. A nagy fiú
volt. O jött haza s :csendben szólongatta apját: - Apám kelj fel, siess,
öltözz és gyere közénk. Várunk. ,Anyánk üzente. Ott van mindenki a
kultúrházban. A másik pap is ott van, és a nép azt kérdezi: Te hol vagy.
Miért nem vagy ott?

- A másik papnak nincs Iholnap ünnepe - próbált visszazökkenni
álomvilágába a felriasztott alvó. A gyűlést jól előkészítette édesanyád,
,(j a falu kultúrfelelőse. Mi szükség lehet énreám?

- Nagy dolgok vannak, édesapám. Nem maradhatsz idehaza. Siess,
mert mindenki vár!

A falu központjÁban erős fényű lámpa sugárzott. Úgy tünt fel, mint
,egy messziről világító csillag. A fény felé emberek tódultak seregestül
a friss en havazott utakrol, A pap ott találta magát egy zúgó zsongó
.emberámdat közepén. Későre járt az idő 's az emberek mégis olyan fris-

sek: voltak, mint akik nagy útra készülnek. Feszült percek csendje, fel-
'rnomjló zúgás, éles, de fegyelmezett hangkitörések váltogatták egymást.
A -falu hangja szólt. A pap egyszerre úgy érezte, mintha templomban
volna s egy hatalmas orgona zúgását hallaná a dörgő hangoktól a gyenge
síp hangjáig. Hangok dübörögtek, eszmék kavarogtak. Először szavak,
azután mondatok, !végül teljes beszédek:' Élet, kenyér, sors, jövő ... ezek
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ra szavak cikáztak elő a nagy hangviharból. Senki sem i.rányítottaahan-
:!lok menetét karmesteri pálcával s mégis úgy tűnt fel, hogy 'ez az ütemes
zaj valami láthatatlan kéznek engedelmeskedik. Mátyást választhatta
királlyá valaha ezzel a morajlás sal a negyvenezer 'előd, kopogva, 'zúgva,
harsogva, toporogva a nagy Duna jegén. Cegléd piacán zuhog hatott így
-a "Megadjuk" kiáltás Kossuth apánk felé. Történelmet kongatótt Imost
ennek a kicsiny falunak ezerje. A pap csendben figyelt a szavakra. Az ő
népe ez. Nép, amely ,.tud hallgatni, bóbískolni is a szószék alatt. Most
~bren van.

Hangját hallatja, sorsa felől határoz. Túl a feltörő ,hangokon és hang-
joszlányokon, erőteljes szónoklatok, ékes magyar beszédek szállanak,
hömpölyögnek elő, betöltve a terem minden zúgát. A pap szíve megtelt
<Ímulattal. Mi ez? Harangok zúgása, vagy dörgő emberi hang? Harangok
.zúaása: öbZösen, mélyen, tompán harsogón, sikoltón, élesen. Emberi hang-
-orkán: deresedo nagyapák, komor családfők, szilaj édesanyák torka ontja
,(J, szót, levegőt és szívet hasítva.

- Ha már az életünk 'elérkezett ehhez a fordulóhoz - kondult meg egy
nehéz érc harang lszava - tanulja meg minden ember, hogy mi ezen a
jöldön akarunk élni. ,

- Nem'; csak mink, hanem gyermekeink is - sipít belé egy élesebb
7wng. \- Ha eddig a imagunk földjén munkálkodva a magunk verejté-
'kévet kerestük meg kenyerünket, vegye tudomásul mindenki, hogy ez
a föld munka nélkül senkinek sem ád megélhetést és fogadja meg min-
·denki, aki ebből a )földből akar megélni, hogy a közös munkából nem
húzza ki 'magát, mert mindnyájunk kenyeréről van szó, az enyémről úgy,
mint a tiédről.

- Binitm - bamm.
- Ha már »ezért "'ell magunknak választanunk, mert anélkül nem

ooldogulhat'a nép, akkor legyen a vezető olyan ember, aki közülünk való.
Köztünk él és dolgozik. Szereti a földet és szereti a parasztot, akié a föld .

..:...Bamm - bamm.
- És ha nevet kell adni ennek az összefogásnak, ami mától fogva egy

jalu életét irányítja, legyen az a név la Rákóczi neve. Ö adta nekünk ezt
«i földet. Az övé volt és ő n népnek adta. Legyen ez a föld örökre a népé,
.a Bákóczinépéé ...

A vihar elült. A hangorkán elcsitult, ,a nép szíve megnyugodott. Énekszó
cseruiiilt, virágcsokrok hullottak a frissen ütött pecsét mellé, könnyek
-csilloqták: Ének, virág és könny, 'ami minden örömöt kifejez, minden
"bánatot elfedez.

A pap úgy érezte, hogy 'istentisztelet volt az, ami körülötte lefolyt.
Hasonló ahhoz, amikor Jákob tusakodott az erős férfiúval egész a hajnal
:feljöveteléig. Küzdött a nép s birkózva, viaskodva győzött. Igen - isten-
tisztelet volt. A harangok szava elnémult, az ige harmatát beitták a
szívek. Az áldás is megfogant s az ének továbbdalol a szívek mélyén,

4mikor a nép kitódul a templo;mból.

*
A pap előtt még akkor is ott villódzott la fény, amikor végre újra ágyba

'keriitt. A világosságra gondolt, meg az életre, A kettőnek találkoznia kell.
Holnap erről fog prédikálni. Holnap? Nem. Ma, hiszen éjfél elmúlt vnár.
Vízkereszt első percei ezek, az elindulás percei, mikor a napkeleti bölcsek
-nekunumak: az útnak, mely p, világosság felé mutat. ·A pap szíve rágondolt
-a napkeleti biilcsekre, akik a fényt nemcsak meglátták, hanem el is
;indultak felé. A pap iszíve ott pihent meg népe sorsa mellett s mlpst 'már
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szinte tüzelni kezdett benne a mai igeszakasz utolsó verse: Aki pedifJ'
gyűlöli az ő atyjafiát, a sötétben van és a sötétségben jár és nem tudja.
hová megy ... Vajon tudja-e ezt az ő népe? Vajon lehet-e egy sorsáért
vívódó nép között ~gy járni, hogy élettel, példával és odaállással ne a.
jobb felé vezesse? Vajon van-e ennél nagyobb, szebb és igazabb szolqáíat?
Kérdések, amelyekre a válaszadást ránk bízta valaki. 0, aki azt mondja.
magáról, ~ogy Ő a világ világossága.

Nikodémusz János;

A hóongyol
Ezt a történetet egy öreg szobrásztól hallottam, aki galambősz hajával.

hosszú fehér szakállával maga is olyan, mint valami szép fehér márvány-
szobor. Úgy adom, ahogy vettem': se hozzá nem teszek, se el nem veszek
belőle.

*
Én bizony gyermekkoromban sohasem gondoltam arra, hogy szobrász

leszek. Tán azt se tudtam, mi az a szobrász.
- Varjúnak varjú a fia! - ez volt a szavajárása édesapámnak. S mivel

ő takácsmester volt, én is az .akartam Ienrrí. Mindig ott sündörögtem,
a szövőszék körül s kattogó muzsikáját óraszámra el tudtam hallgatni.
Addig, míg el nem aludtam rajta. 0, olyan édeseket sohase álmodtam,
többet, mint ott a szövőszék árnyékában!

Négy-öt éves lehettern, mikor utoljára, szundikáltam a szövőszék mel-
lett. A nagy csendességre ébredtem föL Apám szép csendesen ült a padon"
egyik kezével fogta a vetélőt, a másikban a serkentő-madzagot és nézett.
előre mereven, hogy még csak nem is pillantott.

- Édesapám! - szóltam oda hozzá.
A keze hideg volt, mint a jég és ahogy megrántottam. nagy koppanássaL

esett ki belőle a vetélő, Csudáltam, hogy nem hajol le érte és kiszóltam;
a konyhába édesanyánlnak:

- Szülém, apám nyilván meghalt!
Ezt rrrinden ijedelem nélkül mondtam, mert nemigen tudtam, mi az':

a haláL Azt hittem, az az egész, hogy az ember nyitott szemmel alszik.
Csak az anyám jajveszékelésén fakadtam sírva s csak akkor szorult össze'
a szívem, mikor az apámat temették. Haragudtam, hogy' olyan sok földet
hánynak a koporsójára, de azzal nyugtattam meg magamat, hogy másnap.
majd fölkaparom én azt onnan a kis kap ámmal,

Másnap azonban eljött értem a keresztapám, aki esztergályos volt és.
elvezetett őhozzájuk. Ott voltam egy hétig s megtanultam csigát eszter-
gályozni. Elhatároztam, hogy esztergályos leszek s rá' se gondoltam töb--
bet a temetőre.

Akkor megint hazavittek, nem ismertem rá a házunkra, Nem volt az:
udvarán kert és nem' volt a szobában szövőszék. Mosóláb volt a sarokban;
azon teknő, a szoba tele volt gőzzel, a falakon. csurgott a>pára. s, elfultr
a lélegzetem, ahogy megszólaltam:
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- Vissza akarok menni a szép házunkba!
Szülém letette a ruhát, amit öblögetett, a szívére szorított és elmondta,

hogy most már nincs szép házunk, kertünk, nincs semmink sem. Szegé-
nyek vagyunk és egymáson kívül nincs senkink.

- Akkor ki akarok menni az apárnhoz! - toporzékoltam elkesere-
-detten.

Soha se felejtem el, micsoda ijedelemmel szorított magához az anyám.
- Lelkem, kicsikém, ne hagyjuk el egymást!
Észrevettem, milyen kisírtak szegénynek a szemei és hirtelen megsai-

náltam. Többet nem igen emlegettem az apámat s a temetőbe se jutot-
tam ki.

- Nem való" a gyerek a temető kertjébe - mondta szelíden szülém,
ha ki akartam vele menní.

Nagy nyomorúságban éldegéltünk vagy két esztendeig. Most már
tudom, hogy nyomorúság volt az életünk, de akkor nem tudtam. Örültem
annak, hogy az édesanyám mosóasszony, mert így legalább mindig meleg
volt nálunk és mindig szivárványt lehetett látni a gyertya körül a sűrű
vízpárától. Föl is tettem magamban, hogy én meg mosóember leszek,
ha megnövök.

De ebbe a mesterségbe aztán bele is kellett ám tanul nom, ha akartam,
ha nem. Az édes szülém mindig köhécselt s néha úgy erőt vett rajta
a köhögés, hogy le kellett neki feküdni a lócára, Olyankor ügyetlen kís
kezemmel én csavartam helyette a vizes ruhát.

De bizony én nagyon ügyetlenlee voltam és egyre szűkös ebb lett nálunk
a kenyér és szegény szülém is úgy veszett, fogyott, mint a megszegett
"kenyér. Most már nem a lócára feküdt, ha elővette a köhőgés, hanem
"a szalmanyoszolyára és én nem győztem melengetní, takargatní ölelő két
"karommal. Már ekkor nagyobbacska voltam, már tudtam rettegni a halál-
tól és éjszakára mindig oda tol tam az ajtóhoz a mosószéket, hogy ki ne
.birja nyitni.

Nem ért semmit, a halál be tudott jönni máshol is. Tán a törött ablakon,
tán a megrepedt falakon, de valahol csak belopózott. Szülém odahúzott
magához, utoljára megfésűlte a kócos hajamat, megcsókolta a homloko-
"mat és azt mondta:

- Fiacskám, én most kimegyek apához, de ne félj, soha nem hagylak
"el téged. Most pedig szaladj a keresztapádért.

Mire visszaértünk, szülém lelke már a csillagok közül integetett le rám:
- Ne félj, soha nem hagylak el téged!
Tudtam, hogy úgy lesz, ahogy szülém mondja s ez a hit meg is békített

-egy kicsit. A jó emberek, akik magukhoz vettek, nem győztek rajta
'csodálkozni, hogy milyen nyugodt vagyok.

De a harmadik nap elhagyott a nyugalmam. Nem éreztem a szülémet
'magam körül, tehát én mentem ki hozzá a temetőbe.

Haragos, zimankós téli nap volt, majd megvett a h'ideg, ahogy a havas
'rnezőkön bolyongtam s csurgott a könnyem, mire rátaláltam szülém sír-
jára. Egy sírba tették apámmal s ahogy ráborultam a havas halomra,
mintha ő is erősítette volna szülém szavát:

- Ne félj, soha nem hagylak el téged!
Talán csak cinegék bújkáltak a száraz vadrózsabokron, talán csak a

szél ütögette össze az ecetfák zuzmarás ágait: én mégis hallgatózva néz-
tem körül. És kimondhatatlanul elszomorodtam, mikor észrevettem, hogy
körös-körül minden síron van sírkő, csak az én szüleirnén nincs.

Megakadt a szemem a földesurék kriptáján, Márványangyal állt annak
az ajtajában, ajkára tett ujjal, mintha azt akarná mondarri:

9" 131



- Csitt, idebent alszanak!
- Nini - gondoltam magamban -, ilyent én is tudnék csinálni.
S már akkor hernperegtem, gyúrtam, formáltam is a havat a sírhalom

fölött s nem éreztem többet semmi hideget. Inkább égett az egész testem,
mint a parázs, mire készen lett a térdelő hóangyal,

Abban a percben hangot hallottam a hátam mögött:
- Ez a fiúcska kész szobrász!
A tanító bácsi fogta a karomat, aki koszorút hozott valamelyik halott-

jának. Fogta a karomat és el se eresztette többet. O taníttatott ki szob-
rásznak. Az első igazi szobrom a szülém szobra volt, aki beváltotta, amit
igért. Nem hagyott el a halálban sem.

Móra Ferenc:

AZ EGYHÁZ HUMORA
Az öreg, okos pap várta kora reggel a borbélyt, aki késve érkezett.

Es amikor megérkezett siránkozva beszélte el, hogy az imént hallotta.
vége lesz a világnak. Mégpedig ma az állatok, holnap pedig az emberek
pusztulnak el. . .

Az öreg, okos pap mosolyogva hallgatta a borbélyt és így 'szólt: "Ez.
bizony elég nagy baj, mert nem tudom, hogy holnapután ki fog meg-
borotválni."

Az egyház életéből
Valaki megkérdezte a gyülekezet lelkészétől, vajon az óceánok medre

elég lenne annak a sok könnynek, amit az emberek elsírnak?
Az igazi, szívből jövő könnyeknek pár kehely is elég, mert sok az

oktalan könny is, hangzott a válasz!
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ORSZÁGOS VÁSÁROK
ABA feor. 27, OKt. 25; ABAÚJ,SZANTO ápr. 11, júl. 4, okt. 3, dec. 5; ABAD-

SZALOK szept, 2; ABONY rnárc. ll, máj. 27, aug, 19, nov. 2'5; ACSA okt. 1;
ADONY ápr. 1, jún. 24, nov. -2'5'; AJKA jan. 2-4. marc. 7, máj. 9, júL. 4, aug. 15,
nov. 14; AKASZTO szept, _HJ; ALAP ápr, 16, júl. 22. szept, 30; ALATTYAN ápr,
8; ALBE.RTIRSA febr. 4, apr, 29, szept. 2-, dec. 9; ALPAR rnárc. 4; jún. 3. (sertés
és k irakodóvásár) ; ALSONEMEDI ápr, ll, júL. 25, szept, 19, dec. 19; ANDOCS
ápr, 19, szept. 2:2; 'APATFALVA ápr. 2-8, jún. 2:3, szept. 15, nov. 24; APC jan. 15,
márc. 19, máj. 2'1, aug. 20, .okt. 15; ASZOD jan. 2.6:. rnárc. 30, máj. 25, júl. 27,
aug. 31, okt. 19, nov. 9; ADAND marc. :2'6, máj. 14, aug. 7, nov. s, .

BABOCSA rriárc. 15, jún. 4, aug. '27, n,N. 26; BADACSONYTORDEMÍC máj. 31,
nov. 29; BAJA febr. ll, ápr. 22, jún. 3, júl. 15, szept. 1-6, okt. 2'8, dec. 2;
BAJNA máj. 17, nov. 15; BAKTALÚRANTHAZA febr,. 5, ápr. 2, jún. 4, aug. 6,
nov. 5; BÁLATONFŰKAJAR aug. 9, nov. 8; BALATONFUiRED ápr. 1,8, júl. ll,
szept. 12; BALATONLELLE ápr, 18, szept. 5; BALASSAGYABMAT febr. 12, ápr,
9, jún. 11, aug, ,13, szept, 10, okt. 8, dec. 10; BALKANY febr. 27, jún. 26, szept,
25, dec. 2-5; BALMAZÚJVA.ROS aug. 14, nov. 13; BARACS ápr. 10, jún. 15, szept,
10; BARCS ápr. 4, jún. '27, ezept, 19, dec. 12'; BA'ITONYA márc. 2'5, jún. 10, aug.
12, okt. 2'8; BACSALMAS febr. 12, á pr. 23, szept, 10, nov. 12; BACSBOKOiD rnárc.
1'9, nov. 19; BARAND ápr. 17; okt. 2; BATA máj. 1, okt. 9; BATASZEK rnárc. 19,
szept. 17, okt. 22; BELED mínden ihónap' első kecídjén.; BE,.RCEL rnárc. 15, jún.
15, szept. 20', dec. 20; BERETTYÚÚJFALU ápr. 12.. aug. 16, okt. 18; BE.RHIDA
máj. 27, aug. 26, okt. 14; BE.RZENCE ma-DC.· 26, jún. 14, aug. 8, dec. 15;
BESENYSZ(}G jún. 18, okt, 15; BÉKES rnárc, 17-1S, aug. 111-112. okt. 13-{[4, dec.
1-2; BÉ,KESCSABA febr. 10, máj. 5, okt. 6, dec. 8, R többi tháctlJap ejső szorn-
batján havi á}'1atvásá,r; BELAPATFALVA jan. 15, márc, 19. jún. 4, szept. ID, nov.
26; BICSKE jan. '25, ápr. 25,' júl. 25, szept. 26; BIiHARKERESZTES máj. 23, szept.
26; BIHA.RNAGYBAJOM marc. '7, jún. 7, ezept, 23; BODAJK jan. 1, marc. 26,
júl. 3, okt .. 1; BOnROGiKERESZTUR febr. 22, máj. 24, aug. 23, nov. 2:1.;
BODVASZILAS márc, 6.. jún. 26, szept. 18, dec. 4;' BOLY febr. 2, rnárc. 2, máj.
4, júl. 6, szept, 7, okt. 20, dec. ll; BONYHAD márc. 5, ápr. 23, aug. 6, nov. 26;
BOHONYE marc. 15, júl. 23, szept. 15; BUGAC máj ... 6, aug. 5, okt. 14; BUGYI
m.árc. 5, szept, 3; BUJAK febr. 25, jún. 3, okt. 14; BUZSAK nov. 14.

CECE marc. 8, jún. 14, aug, 14, okt. 11, dec. 111; CEGLED joan. 14, ápr. 8. jún.
3, júl. 15, szept, 2, nov. 4; 'CELLDOMOLK febr. 19, ápr. 16, jún. 18, aug. 20,
okt. 15, dec; 17; CERED jan. 18, máj. 17, szept. 20, nov. ·15; CIBAKHAZA marc,
11, máj. 13, szept. 16, nov. 11; CIGAND máj. 7, júl. 2', sze~t. 3, nov. -5; CSANAD-
PALOTA rrrárc, 17, jún. 1,6, okt. 20, deo. 15; CSANYTELEK jan, 27, ápr. 28, júl.
28, okt. 27; CSAPOD febr. 21, aug. 22; CSAKVAR márc. 5, jún. 4, ezept, 3, dec.
3; CSASZAR ápr. 12, júl. 19, okt. 1'8; CSASZARTOLTElS aug. 12; CSENGER
rnínden hónap harmadik péntekjén; CSENGŰD nov. 1'5; CSESZTREG okt. 28;
CSETENY ápr. 3', okt .. 12; 'CSEPA ápr. 21, júl. '14, szept. 1, dec. 8; OSOKONYA-
VISONTAápr. 26, júl. 2'6, szept., 21; CSONGRAD marc. '10'-111, máj. 12'-113, aug.
4-5, nov. 10-11, a többi hónap második hétfőjén havi állatvásár; CSORNA jan.
3, marc. 14, máj. 2, jún. 27, szept, 19, nOV. 14.

DABAS febr. 25, máj. 6, júL 8, okt. :?1; DAD rnárc. 28, okt. 24; DARÁNY máj.
2-6, aug. 15; DEBRECEN [an, ~-9, apr. 16-,17, aug. 13-14, okt. 1-2; DEOS máj.
28, szept. 2-4;DEMECSE.R febr. 13; máj. 8, szept, 18, nov. 27; DEVECSER jan. 22,
rebr. 8, ápr. 30, máj. 10, jÚl, 12, aug. 6, okt. 29, nov. 8, országos állatvásár:
márc. 2'9, szept. 27; DEDESTAPOLCSANY máj. 14, seept. 11; DEG ápr. 5, nov,
24; DOBOZ márc. '5, aug. 6; DOMBOvAR febr. 11, ápr', 8, jún. 10, aug. 12, okt.
14, dec. 9; DOMBRAD jan. 8, máj. 14, júl. 16, okt. 15, dec. 3; DÖBROKOZ márc,
27, aug. 21; DOMSOD márc, 12, aug. 20; DRAVAFOK febr. 8, máj. 10, szept. 13;
DREGELYPALANK ápr. IZ, júl. 12, okt. 11; DUDAB máj. 17, okt. 17; DUNA-
FOLDVAR márc, 11, jún. 10, aug. 19, szept. 23, nOV. 4; DUNAPATAJ. febr. 12,
ápr. 9, jún. 25, aug. 27, okt. 8, dec. 3; DUNASZEKCSÚ jan. 22, márc, 31, máj. 28,
jún. 25, aug. 6, szept, 3, nov, 5; DUNASZENT·GYORGY máj. 19, nov. 17; DUNA-
VEC~E fehr. :25, máj. 13, júl. 22, szept.: 30; DUSNOK máj. 20, okt. 7.

E!>ELENY jan. }8, marc, 15, ápr .. 19, máj. 17, júl. 19, szept. 20, nov. 15, dec.
20; EGER jan. 8, márc. 26, máj. 7, júl. 9, szept, 24, dec. 17, minden hónap első
péntekjén .havi állatvásár; EGYEK jan. 15, ápr. 16, aug. 2{), okt. 15; ENCS jan.
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4, febr. 8, rnárc, 1, ápr. 5, máj. 3, júl. 5, szept. 6, okt. ll, I1IOV.1, dec. 13;
ENDROD febr. 4, máj. 13, aug. 12, okt. 218; ENYING febr.. 5, ápr. 30, jún. 4,
szept. 3, dec. 31; EMOD márc, 26, máj. 218, szept. 2~, ThO'V.26; ERCSI máj. 6,
szept. 30; ERDOTELEK ápr, 8, okt. 21; ESZERGQM máj. 28; ERD márc. 1~. máj.
7, aug. 13, nov. 19; ERSEKVADKERT rnáro. 25, máj. 27.

FADD rnárc. 14, okt. 12; FAJSZ febr.. 26, máj. 21, aug. 20, nov. 12; FÁBIAN-
SEBESTYEN máj. 21, szept, 24; FEGYVE,RNEK márc. 4, máj. 20. szept, 23, nov.
25; FEHERGYARMAT febr. 12, márc. 26, máj. 21, júl. 23, szept. 1(1. dec. 10;
FELSONYARAD jan. 16, márc. 20, máj. 15, szept. 18; FELSONYEK márc, 29,
okt. 4; FELSOVADASZ márc. 26, jún. 25, aug. 27, okt. 29; FERTOSZENTMIKLOS
llebr. 20, ápr. 17, jún. 19, aug. 21, okt. 16, dec. 18; FOT ápr. 9; FOLDEAK máj.
ZI, szept, 23, dec. 9; FOLDES marc,' 20, máj. 8, szept; 18, nov. 20; FfJLOPSZAL-
LAS ápr. 15, aug. 26; FUZESABONY mínden hónap első hétfőjén; FU.ZESGYAR-
MAT rnárc, 18, jún. 17, aug. 19, okt. 218.

GAMAS jún. 2, szept. 16; GAVA jan. 9, ápn, 24, júl. 10, okt, 23; GELEJ ápr.
17, nov. 27; GESZTELY jan. 23, ápr, HJ., jún. 26, okt. 23; GODOLLO rnárc. ll,
máj. 13, júL 8, okt. 14, dec, 9; GONC márc, 20, jún. 12, aug. 14, okt. 9, dec. ll;
GORCSONY febr .. 2,7, ápr. '24, máj. 28, szept. 24, nov. 26; GYON ápr. 1, szept,
1,6; GYOMA márc. ll, máj. 20, szept, 16, I1IOV.ll; GYONGYOS máj. ll, júl. 20,
szept, 14, nov. 16, mínden hónap első péntekjén havi átlatváeár ; GYONGYOS-
MELLEK ápr. 7, aug. 4, okt. 6; GYONK febr. 1, máj. 3, aug. 2, nov. 1;
GYOMORE márc. 13, máj, 8, okt. 16, dec. ll; GYOMRO okt. 8; GYOR, jan. 15,
ápr. 16, jún. 18, júl. 23, szept. 3, okt .. 15, nov. 26; GYORASSZONYFA máj. 7,
szept. 17; GYORSZENTMAR'ION marc. 15. aug. 9, nov. 12; GYULA febr.. 3'-4,
máj. 12-13, szept. 22-23, dec. 1-2', a többi hónap második péntekjén havi állat-
vásár ; GYULAKESZl nov. 11. .

HAJDÚBOSZORMENY rnárc. es júl. [6, In,OIV.Hl; HA.TDTIDOROG febr. 22. I!1JOV.
8; HAJDÚHADHAz márc. 13, szept. 'll, dec. 18; HAJDüNANAS marc, 21, júl. 18,
szept. 5, dec. 5; HAJDÚSZOBOSZLO máj. 14, okt. 22; HAJOS ápr, 29, aug. 26,
okt. 28; HABTA márc. 1, jún; 15, szept. 20; HATVAN' febr. 18, marc. 18, ápr. 2tl.,
máj. 13, jún. 17, aug. 12:. szept. 16, okt. 2'8, nov. 18; HEGYFALU 'nov. 9; HEGYKO
ápr. 2, okt. 1. országos kjra'kodóvásár ; HERCEGSZANTO ápr. 1, nov. 4; HEVES
jan. 12, ápr. 22. júl. 15, okt. 21-. a többi hórsap második szerdáján havi állat-
vásár : HEDERVAR rnárc, ZI, szept. 10; HIMESHAZA máj. 23, aug. 29, nov. 7;
HODMEZOVASARHELY jan. 20, márc. 17·. aug. 25, okt. 20, minden hó első pén-
tekjén ihaví állatvásár; HOGyESZ márc. 28, szept. 4, nov'. 21.

IGAL ápr. 24, jún. 25, okt. 29; IGAR márc. 12, aug. 1, okt. 5; JREGSZEMCSE
ápr., 18, szept, ll; IVAN jan. 9, máj. 8, aug. 14, nov. 13; IZ'SAK márc, 27, szept.
18, nov. 13.

JANKMAJTIS márc. til, máj. uo, aug. 9, nov. 8; JANOSHALMA ápr, 18, szept,
2~,nO'V.21; JANOSHAZA marc. 1~. jún. 4, aug. "24, nov. 15; JA..t"lOSHIDA jan. 25,
apr. 5, jún. 14, aug. 30, nov. 15; JASZALSOSZENTGYORGY jan. 8, máj. 14, aug.
13, okt. 8; JÁSZAPATI febr. 1, máj. 3, a.ug, 2, nov. 1; JASZAROKSzALLAS
febr. 27, máj. 15, aug. 7, okt. 2; JASZBERENY marc, 25. máj. 6, aug. 5, szept,
2, okt. 2'8, dec. 9; JASZBOLDOGHAZA júl. 2, nov. W; JASZDOZSA jan. 14, ápr,
15, júl. ll, okt. 14; ,JASZFENYSZARU rnárc, 13, máj. S, szept. 11, nov. 13; JASZ-
JAKOHALMA márc. il, máj [3, szept. 9; JASZKAlRAJENO ápr. 15, okt. 21;
JASZKISER febr. 4, ápr. 1J:2:, júl. 1, nov. 4; JASZLADANY ápr, 1, nov. 18;
JASZSZENTANDRAS ápn, 24, aug. 14, I1IOV.20; JASZiSZENTLASZLÚ máj. 31,
okt. 25; JOBBAGYI jún. 24, dec. 2.

KABA febr. 14, szept. J'2" nov. 7; KADARKUT jan. 17, jún. 25, aug. 20, nov. 6;
KAJDACS máj. 2,6, szept, '29; KALOCSA marc. 19, jún. 4, szept, 10, nov. 26;
KAPOLCS máj. 14, okt. 2'4; KAPOSMERO febr. 12, ápr. 9, máj. 21, jún. 10, aug.
9, szept. 26; KAPOSVAR minden <hónap első vasárnapján; KAPUVAR jan. 29,
marc. '19, máj. 28, júl. 30, aug. '27, szept, 17, okt. 15, dec. 17; KARANCSKESZI
febr. 15,ápr. 19, jún. 21, okt. 18, dec. 20,; KARAD "rriárc. L máj. 7, jún. 23, szept,
24; KARC AG :f\ebr. 25, máj. 27, júl. 8, szept, 30, nov. 25; KARCSA márc. 14,
jún. 20, szept. 19, dec. 19; KATYMAR máj. 21, okt. 8; KAL márc, 2'8, szept. 19;
KALÚZ márc, 2,8, jún. 25, szept. 24, dec. 17; KAPOLNA febr. 21, máj. 16, aug.
15, nov. 15; KECEL júl. 16. nov. 5; KECSKEMET márc. 25, máj, '/fl, aug. 26,
nov. 25; KENDERES okt. 14; KENGYEL apr. 2'8, okt. 13; KEREKEGYHAZA febr.
21, ápr. 18, jún. 18, okt. 1; KERTA jan. 8, ápr, 16, aug. 13, nov. 19; KESZ'IHELY
jan. 11, rnárc, t, ápr. 5, máj. 3, jún. 7, aug. "2,okt. 4. nov. 1. dec. 6; KEMES
máj. 17, aug. 10, okt. ll; KE'J\EGYHAZA máj. 8,' nov. 6; .KETÚJFALU marc, 3.
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máj. 19, okt. 20; KlSBER ápr. 26, jún. 28; KlSKOROS febr. 19, jUn. 11, olst, 15;
KISKtJNDOROZSMA ápr. 8, jún. 24, szept. 16, dec. 9; KlSKUNFELEGYHA.ZA:.
má rc, 18, máj. 13, aug. 19, okt. 21, dec. 2; KISKUNHALAS febr. ll, ápr. r; jú n;
3, aug. 5, okt. 7, dec. '2; KISKUNLACHAZA febr, 26, máj. 22, szept. 10, dec. 17;
KISKUNMAJSA febr. 10, máj. 12, aug. 11, nov. 10; ,KISLANG ápr. 9, aug. 25';.
KISTELEK jan . .14, ápl'. Il, jlli. 22, okt. 20.; KISTERENYE febr. 6, ápr. 8, jún. 5,
aug. '7, okt. 2, dec. 4; KISÚJSZALLAS marc, 1&. jún. 24, szept. 2, dec. 2; KlS-
VARDA márc. 12, III1áj. 21, júl. 9, aug. ZI, <>kt. 29, dec. 17; KOCS szept. 118;
KOCSERmárc. :1, okt. 4; KOCSOLA marc, 13, okt. 4; KOKA febr. ll, má rc. 25,
jún. 10, aug. 6. okt. 7, !I1OV.25; KOMADI ápr. 27, jún. 22, aug. 24, okt. 19;
KOMAROM jún. 25, okt. 1; KOMARvAROS rnárc. 5, júl. 16, nov. 5; KONDOROS
jan. '20-21, ápr. 28-29, júl. 21-'22, okt. 27---QoS;~OLCSE jari. 8, fehl'. 26, apr;
23, jún'. 25, júl. 9, aug. 27, okt. 8, nov. 2'6; KOLESD máj. 15, okt. 27; KOROS-
HEGY rnáro. 28, aug. 22, nov. 8; KOROSLADANY máj. 19, okt. 13; KOROS-
TAIRCSA ápr, 26, okt. 25,; KORMEND febr. 12, marc, f2, ápr. 3, máj. 8, jún. 22,
júl. 18. <arug.22, szept, 19, okt. 10, nov. 9, dec. 1>1;KORNYE máj. 22, szept. 25;
KOSZEG ápr. 16, jún. 4, júl. 23" okt. 15; KOTELEK jan. 22, máj. 7, okt, 1;.
KOVESKAL ápr. 24, aug. 27; KUNHEGYES ápr. 1, szept. 9; KUNMADARAS máj.
13; KUNSZENTMARTON ápr. 1, jún. 3, aug. 5, okt. 7; KUNSZENTMIKLOS
márc. 1'8, jún. 24.. aug. 26, okt. 21.

LAJOSKOMAROM febr. 22, jún. 28, aug. 16, nov. 8; LAJOSMIZSE márc. 25,
máj. 13, júl. 1, szept. 23; LAKlTELEK márc, 11, szept. 16; LENGYELTOTl ápr;
5, jún, 16; LENTI apr. 11, dec. 6; LEPSENY máj. 28, olet. 8; LETENYE febr. 24..
jún. 2, júl. 29, aug. 25, okt. 6; LEBENY nov. 7; LOVASBERENY rnárc. 26, máj.
21, okt, 29; LOvASZPATONA ápr. 23, jún>. .11, szept. 17, nov. 12; LOVO febr. 8,
ápr. 19, aug. 9, nov. 8.

MADARAS febr. 26, aug. f2f1, nov. 19; MAGYARKESZJI ápr, 10', a'ug. 14; MAKO
ápr. 14-15, szept. 8, nov. 10, havi ál1atvásár: 'febr. 14, ápr. 11, jún. 13, aug. 8',
okt. 10, dec. 12; MARCALI má rc. ,z,6, máj. 5, szept. 4. nov. 6; MARCALTO jún.
Hl, nov. 8; MAR'IONVASAR marc, 27, jún. 24, szept. 17; MAGOCS febr. 28, ápr,
25, jún. 27, aug. 22, okt. 24; MANDOK márc. 19, jún. 18, szept. 10, nov. 19';
MATESZALKA jan. 29, marc. 19, ápr, 23, júl. 2, szept. 24, n-ov. 19; MEDGYES-
EGYHAZA marc. 11, máj. 27, szept. 9, dec. 9; MEDINA máj. 5, okt, 6; MERNYE
máj. 28, nov. 12; MEZOBERENY ápr. 21-'22, okt. 20-21, országos áüatvásár jan.
5, júl. 6; MEZOCSAT jan. 10, marc, 14, ápr. 11, máj. 9, jún. 13, aug. 8, szept.
12, okt. 10, nov. 14, dec. 12; MEZOFALVA márc. 19, máj. 21, aug. 20, okt. 22;
MEZOKERESZTES febr. Hl, ápr. 9, júl. 9, szept, 10, okt. 1, dec. 17; MEZO-
KOMAROM ápr. 3, máj. 22, nov. 27; MEZOKovACSHAzA rnárc, 4, nov. 11;
MEZOKOVESD márc. 19, jún. 25, aug. 20, okt. 8, dec. 10, 'havi állatvásár; jan.
ll, ápr. 12, máj. 10, szept, 13, nov. 8; MEZOSZILAS febr. 5, máj. 7, szept. 3',
nov. 5; MEZOTUR ápr. 29, júl. 29, !NYV. 4; MELYKÚT márc. 1, máj, 24, aug. 9',
nov. 1; MIHALYI ápr, 10, aug. 14, nov. 27; MIKE febr. 19, ápr. 11, máj. 10, júl.
25, szept. 6, nov. 7; MINDSZENT jan. 6-7, ápr. 21-'22, jún. 23-24, okt. 27-28;
MISKOLC febr. 12, máj. 28, aug. 27, okt. 22, dec. 10; MISKE márc, 5, szept, 3;
MOHACS mínden hónap harmadtk hétfőjén; MONOR márc, 2'5, máj. 20, aug. 12,
nov. 25; MOSONMAGYAROVAR máj. ZS, dec. 24; MOSONSZENTJANOS ápr, is,
nov. 12; MÚlt febr. 19, ápr, 20, jún>. 18, szept. 3, nov. 12'; MORHALOM máj. 13',
aug. 12, new. 11,

NAGY ATAD márc. [12, ápr. ~, júl. :Ul, aug. 14, szept. 10, nov. 19; NAGY·
BAJOM rnárc. 21, máj. 2, aug. 21, okt. 8; NAGYBORZiSONY máj. <8, szept. 18;
NAGYDOROG rnárc. 12, aug. 27, okt. 8; NAGYECSED marc. 6, jún. 26, aug. 28,
dec. 4; NAGYFUGED jún. 24, szept, 4, nov. 13; NAGYIGMAND marc, 19 ,jún. 4,
szept. 24; NAGYKANIZSA febr. 6, márc. 6, ápr, 3, máj. 1, jún. 5, aug. 7, szept,
4, okt. 2.. nov. 6, dec. 4; NAGYKALLO márc. 29, máj. Z4, okt. 11, dec. 6;
NAGYKATA jan. 28, ápr. 15, aug. 28, szept. 9, nov. 11; NAGYKONYI ápr, 21,
okt. 11; NAGYKOROS márc. 4, ápr. 22, jún. 17, júl. 22, szept. 9, okt. 28, dec. 2;
NAGY'K!ORU máj. 26, okt, 20; NAGYLETA ápr, 12, okt. 4; NAGYLOC marc. 26,
jún>. 25"szept. 3, dec. 3; NAGYOROSZl máj, 2'1, szept, 24; NAGYSZAKACSI
febr. 1'8, ápr. 3, nov. 13; NAGYVAZSONY rnárc. 5, szept. 3; NADUDVAR jan. 1,
rná(j.7, szept, 3, 11'O<V. 5; NAGOCS marc. ,19, dkt. 15; NEMESBJKK rnárc. 19,
jún. 18, okt. 221, dec. 17; NEMESNADUDVAR máj. 20, okt. 14; NOVA márc, 10,
szept, 22" dec. 15; NYIRAéSAD máj, 1, okt, 2; NYIRADONY márc. 21, dec. 12;
NYIRABRANY marc. 9, szept, 14, dec. 14; iNYIRBATOR febr. S, ápr. 26, szept,
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6, nov. 22'; NYIIREGYHAZA márc, 5, ápr. 9, máj. 7, jún.. 4, aug. 6, szept, 3,
okt. 1, nov. 5, dec. 3; iNYIRMADA rnárc, -28, máj. 9, júl. 18, szept. 5, nov. 21-

OKANY máj . .:17, aug. 2', nov. 22; ORGOVANY júl, 8, okt. 28; OROSHAZA
marc, 1, jún. 14, szept. 113, 0Ikt. 4, havi állatvásár jan. 4, febr. 1, ápr. 5, máj. 3,
júl. 5, aug. 2, nov. 1, dec. lJ; OZORA marc, 26, okt. 1; OCSA jan. 21, ápr. 1,
júl. 10, nov. 6; ON OD minden hónap első csütörtökjén; OZD febr. 3, apr. 14,
okt. 6, dec. 1: ÖC.SÖD febr. ll, máj. 6, aug. 19, nov. 18; ÖRKENY jan. IS. ápr.
2, aug. 13, okt. 15; ORISZENTPETER máj. W, szept. 12. -

PACSA febr. 25·,ápr. 12', jún. '2Il.,aug. 21, okt. 25, dec. 20; iPAiKS febr. 5, máj. 7, júl.
16, szept. 17, nov. 26; PAKA jún. 14, okt. 10; PALF'A márc. 23, szept. 28; PAL-
HAZA márc. 29, máj. 10, okt. 11, dec. 13; pALMONOSTOR jún. 29, okt. 31;
PAPA febr, 6-7, marc, 27-26, jún. 5-6, júl. 3-4, aug. 28-29, szept. 18-19, dec.
11-1:2, első nap ló- és szarvasmanha, második nap sertés- és kirakóvásár: PAPA-
'DESZER ápr. 12, jún. 14, szept. 13, okt. ll; PÁSZTO fe,br. 18, ápr. 16, jún. 17,
aug. 13, okt. 21, dec. 1'6; PE'RiKATA márc. 7, máj. 2, aug. 1, nov. 7; pECEL
máj. 7, szept, 3; PECS míndere hónap első vasárnapján: PEcSvARAD febr. 26,
ápr. 23, jún. 4, aug. 27, okt. 16, dec. 26; PER jún. 25, dec. 3; pETERVASARA
jan. 16, marc, 13, máj. 6, júl. ilO, szept. :25, nov. ll; PILIS jan. 7, márc. 18, júl.
1, szept. 16; PINCEHELY febr. ?fl, ápr. 24, okt. 23; PITVAROS jún. 26, szept. 27,
dec. 20; POCSAJ máj. 1, okt. 9; POLGAR jan. 3, márc. 14, jún. 20, szept. 26;
POLGARDI márc, 19, szept. 10; PORCSALMA márc. 1, máj. 3, szept. 6, nov. 1;
POROSZLO máj. 10, nov. 8; PUSZTAMEIRGES márc. 9, aug. 10, nov. 9; PUTNOK
febr. '5, apr. Hl, aug. 13, okt. 29, dec. 17; PüSPÖKHATVAN rnárc, 6; PüSPÖK-
LADANy márc. 22, szept, 27, nov. 22.

RAKACA febr. 28, máj. 23, aug. 8, okt. 17; RAKAMAZ febr. 26, máj. 14, szept.
:24, dec. 17; RABAPATONA ápr', 28, okt. 1; RACALMAS ápr. 20, szept. 21; RAC-
KERESZTUR máj. 6, okt. 2'1; RACK,EVE jan. 29, ápr, 9, júl. 9, nov. 51;
RAKOCZIFALVA ápr. 22, okt. 28; RECSK febr. 12, máj. 7, szept. 10, dec. 3;
REGÖLY máj. 8, aug. 7; REnE máj. 22, nov. is: REPCESZEMERE máj. 7, szept,
14; RIeSE marc. 26, jún. 25, okt. 15, dec. Hl; ROM HÁNY febr. 25, máj. 20, júl.
15, okt. 21; RUDABÁNYA febr. 21, márc. 21, ápr. 18, jún. 20, júl. 18, szept. 19,
okt. 17, dec. 19, haVi. á11atvásár jan. 17, máj. 16, aug. 15, nov. 21; RUM jan. 14,
márc. 19, jún. 25, aug. 23, okt. 20.

SAJOKAZA márc. 20, szept, 25, nov. 20; SAJOSZENTPETER rnárc. 12, ápr. 16,
jún. 25, szept, 2'4, dec. 3; SALGOTARJAN jan. 15, máj. 13, aug. 6, okt. 1, dec.
3; SARKAD jan. 25, ápr. 19, szept. 13, dec. 13; SARBOGARD febr. 12, ápr, 9,
jún. 11, szept. 10, nov. 19; SARI máj. 6, aug. 12; SARKERESZTUR márc. 19,
máj. 14, aug. 13, okt. 8; SAiROSD ápr. 30, jún. 25, nov. 12; SAROSPATAK jan. 3,
febr. 7, márc. 7, ápr. 4, máj. 2. jún. 6, júl. 4, aug. 1, okt. 3, nov. 7, dec. 5;
SARRETUDVARI febr. 21, aug. 15, okt. 17, dec. 19; SARSZENTLORINC ápr. ll,
szept. 12; SARVAiR ápn, '2, máj. 9, aug. 6, szept, 2'6, okt. 218, nov. 2'6; SASD mínden
!hónap első csütörtökjén; SATORALJAÚJHELY f·ebr. 20, ápr. 17, máj. 15, júl.
17, okt. 16, nov. 20; SELLYE jan. 2, febr. 6; marc. 6, ápr, 10, máj. 1, jún. 5,
júl. 3, aug. 7, szept. 4, okt. 2, nov. 13, dec. 4; SEREGELYES márc. 8, [úl, 2,
okt. 18; SIKLOS minden hónap második hétfőjén; SIMONTORNYA márc. 20,
máj. 15, szept. ll, nov. 6; SIOFOK ápn, 16, jún. 16, aug. 16, okt. 17; SOLT jan. 1,
máj. 7, szept. 3, nov. 24; SOLTVADKERT ápr. 24, nov. 6; SOMOGYVAR ápr, 25,
okt. 10; SÖJTÖR márc. 1, máj. 14, júl. 2,6, okt. 15; SüMEG márc, 20, máj. 15,
júl. 17, aug. 2t. okt. 16, nov. 20; SüKÖSD máj. 3, dec. 6; SüTTO jún. 21, szept. 2.0.

SZABADBATTYÁN ápr. 7, okt. 6; SZABADEGYHAZA ápr. 2, okt. 1; SZABAD-
HIDVEG marc, 13, aug. 28, dec. 1~; SZABADSZALLAS márc. 25, júl. 1, szept. 9,
nov, ll; SZAKALY ápr. 6, okt. 12; SZAiKCS jún. 6, szept. 10; SZAKMAR márc,
27, okt. 2; SZALKSZENTMARTON jan. 2'8, máj. 14, júl. 20, okt. 18; SZANK
márc. 3'1, szept, 29, dec. 1; ,SZANY rnárc, 1, jún. 7, szept, 6, dec. 6; SZARVAS
marc, ll, jún. HI, szept, 2'; dec. 2; SZASZV AR márc. 20, jún. 19, szept, 18, nov,
20; ,sZEGED febr. 10-11, máj. 12-13, jú~. 14-15, szept, 8--9, nov. 10-11, havi
állatvásár a többi hónap első szombatján ; ,SZEGHALOM febr. 19, máj. 26, júl. 23,
szept. 24; SZElGVAR rnárc, J-4, jún. 2-3, szept, 1-2; SZF;KSZARD febI'. 12, ápr.
9, jún. ll, aug. 13, okt. 8, dec. 10; SZENDRO jan. 15, márc. 26, máj. 7, júl. 2-3,
szept. 24, nov. 19; SZENTANTALFA jún. 20; SZENTES febr. 1'8-19, máj. 27-28,
szept. 9--10, nov. 25--126, havi állatvásár jan. 2,2, ápr. 9, júl. 9; SZENTENDRE
máj. 28, aug. 25, dec. 1; SZENTGAL rnárc. lJ, szept. 4, nov. 6; SZENTGYÖRGY-
VOLGY aug. 10; SZENTLOiRINC rnrnden <hónap második szerdáján ; SZENT-
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l\IARTONKATA jan. 14, máj. 6; SZERENCS jan. 16, márc.5, ápr, 24, aug. 23,
szept, 20', nov. 2; SZECSENY jan. 212,márc, 5, ápr, 23, jún. 4, júl. 2, aug. 27,
szept, 24, okt. 15, nov. 2'6; SZEKESFEHERVAR minden hónap [harmadik szom-
batján.; SZEKKUTAS ápr. 13, okt. 12; SZIGETVAR mtnders hónap második pén-
tekjén: SZJKSZÚ febr. 5,ápr. 16, júl. 16, szept. 10, nov. 12. havi áüatvésár márc,
6, aug. 7, okt. 2,; SZIL jan. 15, ápr, 16, júl. 16, okt. 15; SZIRAK marc. 18, ápr,
29,. szept, ts, .nov, 12'5;SZOB rnárc, 25, aug. 19; SZOKOLYA máj. 29, aug. 28;
SZOLNOK febr. 1, marc. 1, ápr, 5" jún. 7, aug. 2, okt. 4, nov. 1; SZOl\lBATHELY
febr. 13, ápr. 10, máj. 8, júl 117,szept, 4, okt. 2, nov. 27; SZOLOSGYÖRÖK máj.
19, szept. 18, okt. 21; SZOREG marc. 4, szept, 2; SZ'fALINVAROS ápr, 9, jún. 4,
aug. 27, okt. 29, dec. 10.

TAB ápr. 14, aug. 4. szept, 26; TABAJD máj. 3, nov. 1: TAl\IASI márc. 27,
máj. 22, dec. 18: TAPOLCA rnárc, 6, ápr, 4, aug. ll, szept. 5, nov. 7, dec. 5;
TARCAL febr. 19,. máj. 14, aug. 13, nov. 19; TARNAl\IERA jún. 3, aug. 5, okt. 7;
TARNAÖRS márc. 4, máj. 13, aug. 12, dec, 2; TARPA rnárc. 1, jún. 21, okt. 18,
dec. 27; TASS febr. 12, ápr, 24, aug. 12, nov, 4; TATA márc. 20; TALLYA jan. 26,
áor. 13', jún. 22" okt. 26; TAPIÚBICSKlC máj. 14, nov. 19; TApTúGYÖRGYE febr.
27, jún. 25. szetit. 18, dec. 18; TAPTÚSULY márc. 13; TAPIÚSZECSO áor. 18, júl.
IR; TAPIOSZELE rnáec. 19. máj. 28, okt. 8, dec, 31: 'J'APIOSZENTl\IARTON febr.
1'8. aug. 1.2,df'C. 2'; TENGELIC jún. 21, okt. 25; TERENY j.an. 1. ápr. ,15, júl. 8,
okt. ['5; TENYO márc, 15, j,ún. 21, okt 18, dec. 6; TET jan. 11, áor. 12,
jún. 14, aug. 9, okt. 11, dec, 20: TTSZo\.BERCEL febr. 7, ,ápr. 25, jún. 13,
a'ug. 8. okt. 3, dec. 5: TISZACSEGE ápr. 9. jún. ?'!;. S7.f'Ot. IQ, nov, 12;
TISZADADA ápr. W, jún. 5. szetit. 4. nov. 13: TISZAiFOUDVAR rnárc, 19,
mái. ?7, aug. 12. okt. 14; TJSZAFURF,D jan. 4, áor. 12. aug 9, okt. 4;
TJSZA'KAIRA.n márc. 28, máj. 16,' jún. 27, szept, 12, ~kt. 17, nov: 21; TISZA-
KECSKE máj. 27, aug. 12..nov. 18; TJSZALöK febr. S. máj. 10, aug. 1&.szept. 20,
okt. 11, nov. 15; TISZALUC +an, 1, ánr, 2, júl. 2, nov. 5; TISZANANA febn. 2'1,
á nr, 24, aug. 14, okt. 9; TJSZAPALKONVA febr. 26, máj. 21, aug. 20, okt. 15;
TJSZASULY ánr. 15, okt. 21; TISZATARJAN ápr. 2, júl. 16, szept. 17, nov. 26;
TTSZAVASVARlI jan. 22. máj, 14, okt. 2~. dec. 17; TOKAJ márc. 25, jún. 17.
iúl. 15, szent, 16, okt. 2S, nov. 1'8, havi ál1atvásár jan. 5. ápr. 6, máj. 4, dec. 7;
TOLNA máj. 7, nov. 5,; TOl\lPA mái. 6; TORNASZENTANDRA.S ).an. 25, mát, 17,
8'Ug. 16, okt. 18; TOALl\IAS márc. 25, okt. 28; TOSZEG márc, 10. szeot. R: TÚT-
KOMLOS febr. 26, ápr. 23, aug, 2'1. nov. ~'6: TOT{OL máj. 1, okt. 9; TOMOR-
KENV márc. 7, jún. 6, szeot. 5. dec. ,5: TÖRÖKKOPPANY márc. 22, jún. 13,
S7PIJt. 25, nov. 15; TOIRÖKSZENTl\IIKLOS jan. 13, ápr. 14, jút. 2'8, okt. 6;
TÖB.'fF.L árir: 1, szent, 30: TURA rnárc, 7. mái. 2, szept, 5, okt. 3, dec. 5;
TURKEVE marc. '25, jún. 1'1, sze ot. 1,6, dec. 16; TURJE ápr, 27.

UGOD mái. 7, nov. 5; Ú.T1"Fl'fERTÚ febr. 1. jún. 14, aug, 16. nov. 15; nJHAR-
TYAN aug. 2'7. nov. '-6; ÚJSZASZ jan. 13', jún. 9, okt. 13; USZOD máj. 14, szept.
10; UIJLO máre. 5, Okt. 1.

VA.TSZLO máne. 21, máj. 16. iúl. 18, szept. 19, okt. 17, dec, 19: VASVAR jan.
23. rnárc. 19, máj. 7, jún. 9, aug. 13, szept. 25. nov. 13; vxc márc, Iq, máj. 27.
jún. 2~, aug; 26, okt. 14, df'c. 16. or.<7át'ooS'álLatvásár áor. 8, nov. 4: VAT, febr. 1~.
mái. 14. aut'. 20, okt. 15; VAl\IOSMTKOLA ánr. 2.1, júl. Ir:, o1<"t. '29. dec. 3;
VASAROSl\ITSKE márc, 2'4, okt. 2; VASAROSNAME'''Y febr. 19. ánr, 16, iún. 11,
8Ut'. 13. szetit. 17, okt. 1l. nov. 12. dec. 3': VESZPRE1\I{ ff'br. 12,áor. 9, jún. 11,
s7ent. 17.,dp",. 10: VESZJ'REIVfVARSANY rnárc. 2R. máj. 16, au~. 22. okt. 3. nov.
7; VERESEGYHAZA rnárc. 5. szept. 17; VERPELE'[ jan 'Ui, ,á""r. 9. júl. 16.
okt. 8: VEl\IENiD márc. '23. máj. 25, júl. 27, szept. 27,nov. 23: VES7TO f,'bT,. 8,
ápr. 26, aug. 9, nov. 1; VILLANY rnárc. 7, apr, 4, jún. 6, szept, 5, okt. 3, dec. 5.

ZAGYVAREKAS febr. 12, jún. 25, szept. 19; ZALA ápr, 5, mái. 25. auz. 27,
okt. 4; ZALAAPATI mái. 16, okt. 12; ZALABAKSA júl. 7; ZALAEGERSZEG
minden hónap második keddjén: ZALALÖVO j.an. 13, ápr. 4. jún. 16, au.g 25,
nov. 1; 7ALASzANTO máj. 8, okt. 9; ZALASZENTGROT márc. 8. szept. 11, dec.
26; ZANKA máj. 17, okt. 18; ZOl\lBA júl. 29, okt. 24; ZIRC ápr, 24, júl. 17,
szept. 25.

Az országos vásárok kitűzött időpont jaiban elörordujhatnak változások. Eppen
ezért a kalendáriumban közölt vásári adatokért felelősséget nem v ál.lalun k, Leg-
jobb, ha a vásárok megtartása felől a helyi tanácsoknál is érdeklődnek kedves
olvasóink.
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