
,
badít a felelősség gyakorlására, bátor kezdeményezésre egészen konkrét
kérdésekben.

Az istentisztelet rendje több elemet vett át az ortodoxliturgiából. Nyi-
kodim moszkvaí metropolita intonálta az énekeket. Megrendítő élmény
volt itt is és egyéb alkalommal is hallani, amint a terem különböző
pontján szétszórva elhelyezkedő ortodox résztvevők - kiki a maga anya-
nyelvén r+: többszólamú egyetlen kórussá váltak külön próba és vezény-
lés nélkül.

Backleín főtanácsos (NDK) és dr. Vető Lajos püspök Prágában

A Betlehem Kápolna Husz' János ősi temploma helyén épült múzeum.
A nagy befogadóképességű csarnok a város tulajdona. Nem istentiszte-
leti helység, de átengedik ilyen célokra is. A különféle ornátusban meg-
jelenő, ünnepi gyülekezet tarka sokszerűsége pünkösd emlékeit ébresz-
tette.

Az Obecni Dum

Hatalmas, századeleji, szecesszlOS stílusban tervezett épület a város
belsejében. Első emel etén kétszeres karzattal körülfuttatott óriási hang-
verseny terem.' Zeneakamiánk díszterménél is nagyobb. Smetanáról, a

,nagy cseh muzsíkusról nevezték el. A bejárattal szemközti színpadszerű
ernelvény falát világoskék függöny borítja. Rajta mennyezettől földig
lefutó keskeny zászló a Világgyűlés emblémájával: a kereszt két karja
átöleli a földgömb mindkét felét. Az elnökség hosszú asztalát itt helyez:"
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ték el. Az asztal vegen, oldalt állt a szószék, ahonnan az előadások
hangzottak. A karzat páholyüléseiben foglaltak helyet a Nagygyűlés
megfigyelő résztvevői és vendégei. Középen, a bejárattói egészen az
elnöki asztalig vagy hat sorban párhuzamosan futnak az asztalok. Mel-
lettük, egymással szemközt ülve foglaltak helyet a küldöttségek, Az egyes
országok helyét nagy tábla jelölte. A magyar delegátusok a bolgárok-
kal kerültek egy asztal mellé. Miridegyikünk előtt kicsi doboz. Azon kap-
csolóval állíthatta be kiki magának, hogy a konferencíán használható
öt nyelv közül, az angolt, az oroszt, a németet, a franciát, vagy a csehet
kívánja tolmácsolásra használni. Nem könnyű megszokní az előadások
felerősített hangját, közben pedig fülhallgatóval a tolmácsolást hallgatni.
Zsong az egész terem.

Itt a Smetana teremben folytak le tehát a plenáris ülések, amelyeken
mindenki résztvett. Állandó filmezés. Reflektorok sugárkévéje gyullad
ki. A fotoriporterek villanófénye cikázik. Közöttünk a világ kíváncsi
füle és szeme. 52 újságíró jött el a Világgyűlésre. - Az Obecni Dum
óriás épülettömbjében több étterem, tárgyalóterem, tágas folyosó és elő-
csarnok szolgálta a gyűlés szükségleteit.

Kezdődik a munka

Az első és az utolsó két napon csak plenáris ülések voltak. Reggel
B-tól este 10 óráig, sőt olykor éjfélig hangzottak az előadások, fel szó-
lalások, viták. Közben kiadós ebédszünetet és kávészünetet biztosítottak,
hogy legyen alkalom a személyes ismerkedés re és beszélgetésre. Az első
plenáris ülés Nyíkodim metropolit imádságával kezdődött. Hromadka
dékán tartott'} meg utána főreferátumát, majd Ondra főtitkár ismertette
a Keresztyén Békekonferencia két nagygyűlés közé eső munkásságát és a
II. Világgyűlés feladatát, célkitűzéseit. Hromadka különös ajándéka, hogy
ha ezer emberhez is szól, pillanatokon belül mindenkinek az az érzése,
hogy személyes en vele beszélget. Előadása bevezetését már említettük.
Az élet és a béke összefüggéseiről, tárvlataíról szólott egészen konkrét
kérdésekig közelí tőn. Az Isten és az ember között fennálló szövetség
fogalmának kibontása szolgál:tatta mondanivalója alapját és teológiai
kíindulópontját. Atmoszférát teremtett.

Az első két nap plenáris ülésén több üdvözlő köszöntés hangzott el.
Nagy érdeklődéssei hallgatták meg a résztvevők annak a táviratnak a
szövegét, amelyet U Thant, az Egyesült Nemzetek főtitkára intézett a
Világgyűléshez. Táviratban küldte el köszöntését Makariosz ciprusi érsek,
köztársaságí elnök, M. S. Musztafa Sierra Leone miniszterelnöke, Lapira
főpolgármester Flrenzéböl. Személyes en üdvözölte a .megjelenteket Prága
városának főpolgármestere, aki egyben a Béke- Világtanács üdvözletét is
is tolmácsolta. Helyesléssei fogadta a Világgyűlés azoknak a táviratok-
nak a szövegét, amelyet Hruscsovnak, a Szovjetunió miniszterelnökének,
Johnson amerikai elnöknek, Home angol miniszterelnöknek, A. Novotny
csehszlovák elnöknek és De Gaulle francia köztársaságí elnöknek küld-
tek. .A nagygyűlés utolsó napjain már felolvashatták Hruscsov mlnísz-
terelnök és Home miniszterelnök, valamint Novotny csehszlovák köztár-
sasági elnök válaszát. .

A főreferátumot a korreferátumok követték. Lehetetlen valamennyit
ismertetni. Nagy érdeklődéssei hallgatták a madagaszkári Andríamanjato
előadását az "Egység és szabadság" kérdéséről, D. Harvey Cox amerikai
teológiai tanár "A keresztyének felelőssége technizált világunkban" c.
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korreferátumát, "Ázsia küzdelme a békéért és függetlenségért" címen
pedig a japán Inoue-t. Az előadások közül a két legkiemelkedőbb Boro- I

voj es Emilio Castro előadása volt.

Forró percek

Nem szűkölködött a Világgyűlés élénk eszmecserékben, .sőt vitákban
sem. Az ellenkezője lett volna különös. Amint várható volt, a kormány-
zatokhoz és egyházakhoz íntézendő üzen et szöveg-tervezete felett alakult
ki hosszantartó vita. A Nyugatról jött testvérek közül többen azzal ér-

Ondra főtitkár (Prága) és Kiivlt evangélikus érsek (TaIfin) ll! prágai
kenferencián

veltek, hogy náluk bizonyos fogalmaknak és kifejezéseknek más a tar-
talma és csengése s ez félreértéseket idézhet elő. Nyíkodírn metropolita
áthidaló szövegezési javaslatát végül testvéri gesztusként értékelték, s
felállva helyükről nagy tapssal honorálták. Az elnökség angol tagja, egy
fehér reverendát hordó anglikán lelkész, hozzálépett és megölelte. Ki-
gyulladtak a reflektorok, odairányították fényük et. Kattogtak a film-
felvevő kamerák. Szikráztak a fényképészek villanófényei.

Miért sikerült?

A II. Keresztyén Béke- Vífággyűlés is nyilvánvalóvá tette, hogy a Prágai
Keresztyén Békekonferencia bázisa kiszélesedett, 'szervezete teherbíró,
munkája eleven és hatékony. 1961-ben, míkor. Új Delhiben az orosz ortodox
egyházat felvették az Egyházak Világtanácsának szervezetébe, azt mond-
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ták egyesek. hogy a Prágai Keresztyén Békekonferencia elveszítette je-
Ientőségét és sorvadásnak indul. Hamis prófécia volt. A Keresztyén
Békekonferencia munkája hézagpótló a keresztyénségben. Feladata
konkrét és égetően fontos.

Benczúr LászÍó

A reformáció előfutára

HUSZ JÁNOS MŰKÖDÉSE

550 éve halt meg Husz János

A reformációt megelőző megúi-
hodási mozgalmak sorában jelen-
tős helyet foglal el a Husz János-
ról elnevezett huszitizmus.

Husz János műkődés éhez a ked-
vező feltételeket a waldensek,
Wiclif iratai, a nemzeti szellemű
prágai érsekség, a prágai egyetem,
és néhány prágai lelkész jelentet-
ték. '

1402-t jegyzett akkor a króni-
kás... '

Husz János már a prágai egye-
tem tanára és a Bethlehem-kápol-
na cseh nyeívű igehirdetője volt.
Mindenütt bizalommal voltak irán-
ta. Vencel király neje, Zsófia gyón-
tatójának választotta és Sbynko
prágai érsek zsinati igehirdetővé
nevezte ki.

Először filozófiai kérdések rní-
att volt vitája az egyetemen: Husz
és cseh kollégái, mint Wiclif tisz-
telői a realizmust, a bajorok, szá-
szok és lengyelek pedig a nomina-
Iizmust vallották. Ez utóbbiak vol-
tak többségben, és elvetve Wic1if
tanítását, bírálták Husz csoport-
ját. Később Vencel király azt kí-
vánta az egyetemtől és a klérustól,
hogy a pisai egyetemes zsinat
(1409) időtartama alatt sem XII.
Gergely pápa, sem XIII. Benedek
pápa mellett ki nem állva, semle-
gesek maradjanak. Husz és köve-
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tői ezt meg is tették, de az érsek,
a tanárok és a diákok egy csoport-
jával XII. Gergely mellett nyilat-
kozott. A király haragjában meg-

'változtatta az egyetemi szabályza-
tot: a cseheknek 3, a többieknek
csak 1-1 szavazatot engedélyezett .
.Ezért a ném et tanárok és diákok
elhagyták Prágát, és 1409-ben Lip-
csében új egyetemet alapítottak.
Prágában ekkor Husz lett a hely-



zet ura, mint egyetemi rektor és
a király tanácsosa.

Husz győzelmét Sbynko érsek nem
nézte jó szemmel. Huszt és mun-
katársait eretnekséggel bevádolta
V. Sándornál, az új pápánál. Wic-
lif iratait az 1410. évi nemzeti zsi-
nat határozata szerint elégette, és
Huszt eltiltotta az igehirdetéstől,
majd Sbynko Huszt és követőit ki-
közösítette. Sbynkót a nép kigú-
nyolta és - a zavargás ok miatt -
kénytelen volt hazánkba menekül-
ni. Itt is halt meg. A pápai követ
Huszra és követőire. 1411-ben ki-
mondta az egyházi átkot, de ez ha-
tástalan maradt.

A teológiai fakultás szakított
Husszal, a páp a pedig tartózkodási
helyét is átok alá vetette. A király
kívánságára Husz János elhagyta
Prágát. A mozgalom így vidékre
is kiterjedt. A várkastélyokban és
a cseh kisvárosokban szívesen fo-
gadták a huszita tanokat. Husz

. ebben az időszakban írta "De ecc-
lesia" (Az egyházról) című, legha-
tásosabb művét.

Husz János tanaiban nem mutat
olyan eredetiséget, és önállóságot,
mint Wiclif. A katolikus dogmák-
tól is kevésbé 'tért el. De küzdött
a pápai hatalom mindenfajta meg-
nyilvánulása ellen. Az egyház feje
Krisztus. A papok mind egyenlők.
A szerzetesrendek feleslegesek. Az
igehirdetőket az eleven hit és az
alapos tudás jellemezze. Az úrva-
csorát' Jézus rendelése szerint,
mindenkinek, két szín alatt kell
kiszolgáltatni. Hangsúlyozta a
nemzeti nyelv fontosságát az ige-
hirdetésnél. Isten bocsátja, meg a
bűnöket, ezért a bűnbocsánatot
nem lehet pénzzel megvásárolni.
Bárkinek joga az egyház életét bí-
rálni.

A KONSTANZI ZSINAT

Zsigmond császár, cseh és ma-
gyar kírály, Vencel testvére és
utódja a konstanzi egyházjavít6

zsinatra Huszt is meghívta, hogy itt
igazolja magát és tanítását. A
konstanzi zsinat célja az eretne-
kek kárhoztatása, a hitszakadás
megszüntetése, a pápai tekintély
helyreállítása és az egyház megre-
formálása volt. Husz János 1414.
november 4-én érkezett meg Kons-
tanzba, garancia-levéllel és csá-
szári kísérettel. Tudományos színtű
vitatkozást várt, de letartóztatták
és eretnekség vádjával bebörtönöz-
ték. Zsigmond megszegts a Husz
János szabadságára vonatkozó ígé-
retét!

A zsinat Wiclif tételeit és Husz
tanítását elítélte. Husz nem vonta
vissza tanítását. Tanai közül 39-et
eretnektanításnak minősítettek.

Husz Jánost halálra ítélték és 550
é v vel eze 1ő t t - 1415. július
6-án m á g l y ára ker U 1t.
A hagyomány szerint halála előtt
ezt mondta: "Most csak egy libát
égettek meg, de majd egy hattyú
jön utánam, akit már nem tudtok
elnémítani!" (Husz neve a cseh
nyelvben libát jelent - Luther
címerében pedig hattyú volt.) A
tragédia folytatásaként Prágai Je-
romos Husz barátja és munkatársa
- aki Csehországban, Ausztriában,
Lengyelországban, Magyarországon
hirdette és terjesztette a huszitiz-
must - 1415-ben megjelent Kons-
tanzban, és mint eretneket elítél-
ték, majd 1416. május 30-án szín-
tén túzhalállal halt meg.

A HUSZITA MOZGALOM

Husz János és Prágai ,Jeromos
máglyahalálában a csehek a páp a
és Zsigmond részéről nemzeti sé-
relmet is láttak A konstanzi mág-
lyák szították fel igazán a néphan-
gulatot! Különösen Zsigmondot
gyűlölték, mint tanítómesterük
gyilkosát, de a klérus ellen is
bosszút esküdtek. A nemzeti és
vallási bajokhoz szocíális bajok
járultak.
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A huszita mozgalorn két ágra
szakadt: a m é r sékel t e b-
b ek (utraquísták) célja a két
szín alatti úrvacsoraosztás. a tisz-
ta, nemzeti nyelvű igehirdetés, az
apostoli szegénység, a szigorú egy-
házfegyelem volt, de a csoport ra-
gaszkodott azokhoz az egyházi ha-
gyományokhoz, amelyek a Biblia
tanításával nem voltak ellentéte-
sek. A rad í k á lis abb a k (ta-
boriták) Ziska, majd Prokopius ve-
zetésével az dtéletnap közeledtét,
Jézus váratlan visszajövetelét hir-
dették nagy erővel. Helytelenítet-
ték a Bibliából le nem vezethető
egyházi tanokat. Hirdették a va-
gyonközösséget, a feudális rend
elleni fegyveres küzdelmet, a ti-
zedfizetés megszűntetését, az ige-
hirdetők egyszerű életmódját.

Zsigmond kérésére V. Márton
páp a keresztesháborút is indított a
husziták ellen. A. huszita szabad-
ságharcok több, mint 20 évig tar-
tottak.

Hazánkban főleg az északi or-
szágrészen érződött a huszitizmus
hatása, de országszerte ismerték
tanításukat. Tamás és Bálint hu-
szita prédikátorok fordításában a

.prófétai könyvek, a zsoltárok és az
evangéliumok fordítása a Bibliá-
ból, irodalomtörténeti értékünk is.
A huszitizmus taboríta irányzata
hatással volt az 1437. évi erdélyi
parasztfelkelésre is. 1444-ben r.
Ulászló megígérte, hogy támogatja
az "eretnekek" kiirtását, de ebben'
meggátolta a várnai vereség.

A huszita tanokat a Csehszlovák
Szocialista Köztársaság egyik pro-
testáns egyháza magáénak vallja.
A Csehszlovák Szocialista Köztár-
saság nemzeti hősének tekinti
Husz Jánost. A Bethlehem-kápol-
nát nemrég nagy leöltséggel a cseh-
szlovák állam renováltatta, Husz
életéről, szolgálatáról pedig nagy-
-szabású filmet készíttetett.

A HUSZITIZMUS,
MINT A REFORMACIO

ELŐKf:szITOJE

a) Feltárta a középkori (kato-
likus) egyház Bibliával nem
egyező tanítását;

b) észrevette az egyházi és a tár-
sadalmi élet hibáit;

c) Krisztus az egyház feje
rámutatott a pápaság világ-
uralmi törekvéseire;

d) hangsúlyozta az egyház nem-
zeti jellegét;

e) irodalomtörténeti és társada-
lomtörténeti dokumentumok-
kal gazdagította az egyetemes
művelődést.

Husz János szobra Wald és Wic-
lif szobrával együtt a wormsi
Luther-emlékmű talapzatán áll.

Husz és a huszitizmus értékeit
megbecsülve, az Ige és gazdag re-

.formát ori örökségünk, felelőssé-
günk fokozására indít a z e m -
berért é s világáért!

Barcza Béla
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HAGYOMANYOS FORMA - tis HANG

450 éve kezdte meg Luther a Római levél magyarázatát

LUTHER REFORMATORI FELISMERÉSE

Amikor Luthert 1512. október 19-én doktorrá avatták, és néhány nap
múlva kinevezték Wittenbergbe a szentírástudományi tanszék professzo-
rává, még teljességgel a kozépkori római egyház lelki gyermeke és híve
volt. "Amikor ezt a munkát megkezdtem, - mondja később magáról, -
annyira meg voltam szédülve, és bele voltam merülve a pápaság dog-
máiba, hogy képes lettem volna bárkit megölni, aki akár csak egy <I?Ó-
val is megtagadta az engedelmességet,a pápának." Elképzelhetjük, meny-
nyi belső kiiztielembe kerillt, míg a pápaság hívéből az egyház reformá-
tora lett. Nem akarta elrogadni a megbizatást. Ösztönösen érezhette,
hogy még nem találta meg a Szentírás megértésének kulcsát, és ezért
nem alkalmas az írásmagyarázati tanszék betöltésére. De alávetette ma-
gát a szerzetesi fegyelemnék: "El kellett fogadnom a doktorátust,és az
én kedves Szentirásotnra kellett esküdnBm és megfogadnom, hogy húsé-
gesen és tisztán prédikálom." Fogadását megtattotta, és teljes erejét a
Szentírás tanulmányozására fordította. A zsoltárok magyarázatával
kezdte. Belső vívódása a 30. zsoltár magyarázata táján érte el mély-
pontjat, de ugyanakkor jutott el reformátori felismerésére is. Isten igaz-
ságának hibás értelmezése okozott neki súlyos lelki problémát: "Amikor
a zsoltárokban ezt olvastam .és énekeltem: Szabadíts meg igazságoddal!
- akkor mindig megrémültem, és ellensége voltam ezeknek a szavak-
nak: Isten igazsága, Isten ítélete, Isten cselekedete. Mert úgy tudtam,
hogy lsten igazsága az Ö szigorú ítéletét jelenti. Ha pedig szigorú íté-
letével »ment meq«, akkor örökre elvesztem." Luther tovább tanulmá-
nyozta a Szentirást, míg végre a Római levélben megtalálta a megol-
dást: "Sokáig kerestem, de hála Istennek, amikor megértettem a lénye-
get, és megtudtam, hogy Isten igazsága az az igazság, amellyel megigazít
minket Jézus Krisztusban ajándékozott igazsága által, akkor megértet-
tem aszöveget, és még csak akkor ízlett nekem igazán a Zsoltárok
könyve." _Nagg1J.álett előtte ez a Római levélben idéze'tt ige: "Az 'igaz
ember hitből él!" (Rm. 1, 17.) Megértette belőle. hogy ha az ember Isten
ingyen kegyelméből igazul meg, akkor az embert semmiféle törekvése
vagy cselekvése sem igazítja meg Isten előtt, hanem egyedül az a hit,
amely Isten ingyen kegyelmére támaszkodik. Megértette, hogy kegye-
lemből élni és hitből élni egyet jelent, és hogy a hitből-kegyelemből
elő ember igaz Isten előtt. A Római levélen keresztül így nyílt meg
előtte az egész Szentirás é"rtelme. Ezért rövid idő múlva, 1515. november
3-án megkezdte az újonnan megértett Római levél magyarázatát.

Luther az egyetemi hagyományoknak megfelelően teljes tudományos
készültséggel fogott hozzá cr Római levél- m-agyarázatához. Korának hu-
manista tudósai az eredeti klasszikus szövegeket kutatták fel és tanul-
mányozták. Luther is a középkorban kizáról"agosan használt latin fordítás
mellett állandóan figyelemmel kísérte az Újsz8vetség eredeti görög szö-
vegét, és arra építette magyarázatát. Tanulmányozza, és felhasználja, a
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reqi írásmagyarázókat, de egyre élesebben bírálja őket, mert az ókori
filozófia fogalmaival -telített teológiájuk e~homályosítja a Szentírás ere-
deti értelmét. Luther a hagyományos formák szerint készítette jegyze-
teit előadásaihoz. A Római levél ritkított sorokkal szedett szövegébe
először a szavak értelmezését jegyezte be, azután a margóra írta, rövi-
debb magyarázatait, végül külön lapokra jegyezte egy-egy vershez vagy
szakaszhoz fűződő fejtegetéseit. A szokásnak megfelelően ezeket ugyan-
ebben a sorrendben kellett diktálnia. Az új nagy mondanivalója azon-
ban egyre inkább áttörte a hagyományos formákat. Tanítványainak
fennmaradt jegyzeteiből kitűnik, hogy Luther szabadon használta fel
előre elkészített jegyzeteit, és egyre kevesebbet diktált. Úgy adott elő,
mintha szószéken lett volna. Professzori munkáját igehirdető szolgálat-
nak tekintette. Életszerűen, sokszor bőbeszédűen, de mindig lendületesen
és meggyőzően szólt az ember bűnösségéről, a megigazító hitről, a bibliai
értelemben vett jócselekedetekről. Előadásainak egyéni érdekessége volt
az, hogy a latin szövegbe az egyetemi szokással ellentétben gyakran
kevert zamatos német kifejezéseket és mondatokat. Ez ugyan nehezítette
a megértést, de annál életszerűbben hatott azokra, akik a latin és né-
met váltakozását követni "tudták. A reformátor mondanivalója egyre
inkább áttörte a hagyományos formákat, és a tisztán felismert evangé-
lium bevitte az életet az egyetemi előadóterembe.

ISTEN IGAZSAGA AZ EMBER IGAZSAGA ELLEN

A Római levél magyarázata az elmondottakon túlmenően azért is von-
zotta a hallgatókat, mert benne nem a kész reformátor szólt, hanem az
a Luther, aki súlyos belső kiizdelmek drán halad előre, és hatol bele
lépésről lépés~e az evangélium értelmébe. Belevonja hallgatóit a hit har-
cába, és ezért mindig frisset ad. Előadásáb.an eleinte még nem vetkőzte
le teljesen a reformátori felismeréseivel ellentétes középkori fogalma-
kat es gondolatmeneteket. Ellenben kezdettől fogva tisztán és élesen
szólal meg alapvető rejormátori felismerése az isteni és az emberi igaz-
ság ellentétéről.. Mindjárt az első mondat így hangzik: "Az az apostol
fő mondanivalója és ezésuiéka ebben' a levélben, hogy lerontson minden
saját bölcsességet és igazságot, viszont a bűnöket, amelyek nem voltak
(ill. amelyekről igazságunk .miatt azt hittük, hogy nincsenek) ismét ér-
vényesítse, növelje -és naggyá tegye (ill. megláttassa velünk, hogy azok
eddig is megvoltak, számosak és nagyok.)" Isten igazsága tehát kizárja az
ember 19azságának lehetőségét: "Erre tanít minket az egész teremtettség:
annak van szüksége orvosra, aki betegnek érzi magát; csak azt a bá-
rányt keresik, amely elveszett, csak az szabadul meg, aki fogva van;
csak az kap gazdagságot, aki szegény, csak az magasztaltatik fel, aki alá-
zatos, csak az tölthető be, ami üres, és csak az állítható lapra, aki el-
esett. Ezért aki tele van saját böicsességével és igazságával, az képtelen
befogadni Isten bölcsességét és igazságdt. Mert ez csak ott fogadható be,
ahol üres tér van."

A HIT IGAZSAGA

Ahol ennyire középpontba áll az, amit Isten cselekszik, ahol a hang-
súly ennyire Isten igazságán és kegyelmén van, ott az ember oldalán
ugyanilyen hangsúlynak kell esnie a hitre.' Luther már a Római levél.
magyarázatában -is látja a szoros összefüggést a hit és Isten igéje, a hit
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és Jézus Krisztus kozctt, Egye(őre azonban Luther ezeket az összefüggé-
seket még kevéssé fejtegeti. Korának hamis kegyessége ellen fordulva
sokkal inkább azt emeli ki, hogy az ember hit által ismeri meg saját
bűnösségét: "Ha semmi bűmt. sem ismerünk fel magunkban, akkor is
hinnünk kell, hogy bűnösok vagyunk. Isten ítélete alá kell állnunk, és
beszédének kell hinnünk, amellyel nem igaznak ítél minket. O pedig
nem hazud hat." Ebből adódik az a jellegzetes reformátori tétel, hogy az
a hívő és igaz ember, ciki' önmagát bűnösnek vallja. (Gondoljunk a fari-
'zeus és a vámszedő példó'zatára!) Eszerint tehát kétféle bűnös van: "Az
egyik azt állítja magáról, hogy igaz, és nem vágyódik megigazulásra, sőt
arra vár, hogy megjutalmazzák és megkoszorúzzák. A másik tagadja,
hogy igaz volna, attól fél, hogy elkárhozik, és arra vágyódik, hogy meg-
igazuijon. Nem marad tehát más hátra: bűnösök maradunk, és Isten
i1'galmába vetett reménységgel kell sóvárognunk megváltásunkra. Mert
Krisztus minden bűnü nk et hordozza, ha gyűlöljük 'bűneinket. tgy pedig
azok már nem a bűneink, hanem övéi, viszont az ő igazsága miénk lett."

.il HIT CSELEKEDETEI

Luthert ugyanúgy mint Pál apostolt sokszor félreértették, mintha a
kegyelemről és a hitről szóló tanításukkal elhomályosítanák a cseleke-
detek fontosságát. 'Nem elemezhetjük itt ezt a problémát Luther teoló-
giájának egészére nézve, de bizonyos az, hogy a Római levél magyará-
zata szerint a hitet azért kell hangsúlyozni, hogya cselekedetek jók le-
gyenek. Luther már az első fejezeteknél is s4ól erről, a 12. fejezet ma-
gyarázatát pedig azzal vezeti be, hogy amit az apostoi eddig elmondott
az a cselekedetek megalapozása volt: "Miutdn az apostol az előzőekben
lefektetette az igazi alapot, a1T/,ely a Krisztus, az erős kőszikla, amelY1'e
a bölcs ember épít, és miután lerombolta a hamis alapot is, amely saját
igazságunk és érdemünk, az a fövény, amelyre az oktalan ember épít,
most kezd ráépíteni aranyat, ezüstöt és drágakövet (1. Kor: 3,12). Mert a
jócselekedeteknek, amelyek hasónlatosak az épülethez, mindenekelőtt
szilárd és megbízható alapra kell épülniök." Luther egyre szélesebb tciv-
latokban fejti ki a "keresztyén etikát" a levél 12-15. fejezetei alapján.
Szerinte Pál a 12. fejezettől kezdve arra tanít, "hogy mit kell cseleked-
nünk a Krisztustói kapott igazságból folyóan." Luther azonban azt nem-
csak az egyes keresztyén emberre, hanem az egyházra és az emberi kö-
zösségre is alkalmazza. Egyszerre megjelennek előadásaiban korának
egyházi és társadalmi körftlményei és eseményei. Élesen bírálja az egy-
házat az érdemszerző jócselekedetekre beállított hCfmis istentisztelete
miatt. A 13. fejezet alkalmat ad arra, hogy vádolja a. ptipaságot a világi
hatalomra való törekvése miatt. Attól sem riad vissza, hogy konkrét ese-
ményekre hivatkozzék. Példó'ul súlyos szavakkal ítéli el a Mindenszentek
alapítványának gyarapítását Wittenbergben és a választófejedelem erek-
lyegyűjtő szenvedélyét. f'Őbbször is helyteleníti az állandóan háborús-
kodÓ II. Gyula pápa egyházpolÚikáját. Bizonyos, hogy hallgatói ott is
elértették célzásait korának eseményeire, ahol azt ma már nem is seii=
jük. Mindez arról tanúskodik, hogy Luther reformátori felismerése több
volt, mint egy kereső lélek tal6.lkozása Istennel és megnyugvása Isten-
ben. A magányba vonult szerzetes Isten' által visszatalált a világba.
Mert Isten a vil~gba küldt azt, aki megtá'Zálja őt, és cselekvésre indítja
azt, aki hit által nyugalmat talalt nála.
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kat, rövidesen tanára lett az egye-
. temnek, majd elnyerte a filozófia

és teológia doktori cimet. Közben
az egyetemmel kapcsolatos .wit-
tenbergi vártemplom lelkésze is
lett. Éppen ebben az időben ér-
kezett egy új tanár áz egyetemre:
a tudós ágoston-rendi szerzetes,
Luther Márton. Luther és Ams-
dorf, a két fiatal pap-tanár - hu-
szonöt évesek voltak ekkor - így
ismerkedett össze és kötött egy~
mással barátságot. Már a reformá-
ció kezdete előtt megmutatkozott,
hogy. mennyire megérti Amsdorf
Luthert. Akkoriban elfogadott ta-
nítás volt, hogy az ember saját
eszével és erejével képes betölteni
Isten parancsolatait. Amikor ezt a
tanítást Luther - professzor tár-
sainak nagy megütközésére
megtámadta. Amsdorf volt az első,
aki mellé állt. A következő évben,
1517. október 31-én szögezte ki Lut-

AZ ÚJRA MEGTALALT KÉZIRAT

Luther egy év alat: ment végig a Római levél magyarázatán. Élmény-
számba menő előadiísát nemcsak feszülten figyelték, mint nagy esemé-
nyek előjelét, hanem szorgalmasan jegyezték is. A ránk maradt gondo-
san ffekötött jegyzetek mutátjiik, hogy megbecsülték előadásait. Eredeti
kéziratát is díszkötés ben őrizlék. De nyomtatásban nem jelent meg többi
műveivel együtt, és így rövid idő alatt feledésbe ment. A múlt század
első fele óta évtizedeken át ki volt állítva a berlini állami könyvtárban,
de senki sem ismerte fel. Egy kutató bukkant rá a századforduló táján,
és kinyomtatta. S ekkor az elfelejtett írásmagyarázat újra élni és hatni
kezdett. Az első világháború után a negatív kritikába és idealista mora-
lizmusba [eneklett teológiát az Istennel tusakodó Luther a Római levél
magyarázatán keresztiií Isten színe elé állította, és újra megtanított
hinni Isten minden értelmet meghaladó kegyelmében. Akkor erre volt
égetően szükség. Ma méfl teljesebben kell átvennünk Luther örökségét a
Római levél tnaquarázatából, hogy megtanuljunk hitből élni a. világért.

Prőhle Károly

~hev- hű bav-át;a
400 éve halt meg Amsdorf Miklós

Luther Mártonnak, a nagy re-
formátornak barátai és közvetlen
munkatársai közül utolsónak szállt
sírba 1565-ben, életériek nyolcvan-
kettedik évében Amsdorf Miklós
eisenachi lelkész. A németországi
Torgauban született 1483. dec em':
ber 3-án, jó három héttel később
csupán, mint Luther. De míg Lut-
her egyszerű bányász fia volt,
Amsdorf nemesi családból szárma-
zott. Szülei hat gyermeke közül ö

volt a második. A papi pályára
szánták. Lipcsében járt iskolába
és ott kezdte meg egyetemi tanul-
mányait is tizenhét éves korában.
Két évvel később azonban átment
az újonnan alapított wittenbergí
egyetemre. Neve azok között sze-
repel, akik elsőnek iratkoztak be
itt. A tanulásban való buzgóságát
és szorgalrnát mutatja, hogy gyor-
san megszerezve az egymás után
következő tudományos fokozato-
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her a híres 95 tételt; ettől az ese-
ménytől számítjuk a reformáció
kezdetét. Amsdorf nagy helyeslés-
sei és örömmel fogadta a tételek
kiszögezését, s a legbuzgóbb volt
azok közt, akik állhatatosan kitar-
tottak a támadások kereszttüzébe
került Luther mellett. Ott találjuk
ót Lipcsében, amikor Luther Eck
Jánossal folytatott vitát. Volt al-
kalma összehasonlítani a nagytu-
dású, de felületes Ecket a Szent-
írás mélyére hatoló Lutherral. El-
kísérte Luthert a nevezetes wormsi
birodalmi gyűlésre is 1521-ben.
A Wormsba vezető, két hétig tartó
hosszú úton ott ült az elszánt re-
formát or mellett a rázós kocsin.
Ha meggondoljuk, hogy Luther V.
Károly császártól írásbeli biztosí-
tékot kapott, hogy nem esik bán-
tódása, és ennek ellenére is meny-
nyien féltették életét és kérték,
hogy ne menjen Wormsba, akkor
megértjük, hogy Amsdorf cseleke-
dete nemcsak az utazás fáradal-
mainak vállalását jelentette, ha-
nem saját élete kockáztatását is,
hiszen ő nem kapott a császártól
biztosító levelet. A baráti hűség-
nek ezt a megnyilatkozását Luther
sohasem felejtette el. Talán Ams-
dorf bátorságának is volt valami
része abban, hogy a reformátor
oTy határozottan tett vallást a fé-
nyes gyűlés előtt: " .. : semmit visz-
sza nem vonhatok és nem is aka-
rok, mert nem ajánlatos és nem
tanácsos bármit is a lelkiismeret
ellen cselekedni." Hogy rní történt
a wormsi birodalmi gyűlés után,
azt maga Luther így beszélte el:
••A választófejedelem tanácskozott
embereivel, és megparancsolta ta-
nácsosainak, hogy rejtsenek el en-
gem. A kivitellel egy lovagot bí-
zott meg. Amsdorf is tudott róla,
de más senki. Eisenach mellett az
erdőben négy lovast látott köze-
ledni. A lovagok közelünkbe ér-
nek; megfenyegetik a kocsist, aki
rögtön megáll. Közben engem ki-
ragadnak a kocsiból és szitkozód-

li Evangélikus Naptár

nak. Amsdorf tetette magát és rá-
juk kiáltott: "Micsoda durvaság
ez? De hát a hatalmatokban va-
gyunk!" Ezzel a kocsist akarta
megtéveszteni. Engem pedig a ko-
esiból kivonszoltak és lóra ültet-
tek. Éjszaka érkeztem meg az
Eisenach melletti Wartburgba,«
Mint tudjuk, itt élt Iruther kilenc
hónapig. Amsdorf tudott a refor-
mátor rejtekhelyéről. Egy Ízben
nála szállt meg Luther, amikor ti-
tokban Wartburgból Wittenbergbe
látogatott. Luthernak Wittenbergbe
történt végleges visszatérése után
Amsdorf kitűnő munkatársnak bi-
zonyult a bibliafordító munkában.
Sokáig azonban nem maradtak
már egymás közelében, mert Ams-
dorf 1524-ben Magdeburgban lett
lelkész és első városi szuperinten-
dens. Itt wittenbergi minta szerint
szabályozta az istentiszteletet és
új, evangéliumi szellemű iskolát
létesített. Közben több más város-
ban is végzett reformátori munkát.
Életében akkor következett be je-
lentős fordulat, amikor János Fri-
gyes választófejedelem naumburg-
zeitzi püspökke nevezte ki. Ez a
kinevezés a dómkáptalan ellenke-
zésével történt, és a magdeburglak
sem engedték öt el szívesen. Mégis
megtörtént az ünnepélyes beikta-
tás. Ezt Luther végezte 1542. ja-
nuár 20-án a választófejedelem és
nagyszámú gyülekezet jelenlété-
ben a hatalmas naumburgí székes-
egyházban. Amsdorf két nappal
később Zeitzben is átvette a püs-
pökséget. Mindez egyházunk törté-
nete szempontjából is jelentős, mí-
vel Amsdorf volt az első evangé-
likus püspök. Luther még kétszer-
meglátogatta barátját és csitította,
mikor az visszakívánkozott Mag-
deburgba. Luthernak 1546-ban tör-
tént halála súlyos an érintette őt.
Nem sokkal később kitört a há-
ború a császár és a reformáció hí-
vei között. A háború a mühlbergí
csatával jutott szomorú forduló-
pontjához. Itt egy császári sereg-
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hez tartozó magyar huszár elfogta
János Frigyes választófejedelmet.
Amsdorfnak el kellett hagynia a
püspökséget, s azt soha többé nem
foglaihatta el. Hűségesen ragasz-
kodott a császár fogságába esett
választófejedelemhez, aki később
Eisenachba helyezte őt. Itt műkő-
dött 1565. május 14-én bekövetke-
zett haláláig. Az eisenachi György-
templom oltára előtt temették el.
Markáns alakjának vonásai ott lát-
hatók sírkövére vésve. Egész éle-
tén végighúzódott Lutherhoz való
törhetetlen hűsége. A reformátor
műveinek jenai kiadását· ő irányí-
totta, és ő írt hozzá előszót. Kér-·
lelhetetlen és hajlíthatatlan volt,
amikor a lutheri tanítás tisztasá-
gát védelmezte. Az úrvacsoráról
és a jó cselekedetekről kíméletle-
nül vitázott még azokkal is, akik

régi harcostársai voltak, de akik-
ről úgy látta, hogy Luther tanítá-
sától csak egy hajszálnyira is el-
tértek. Nem csoda, hogy mindin-
kább magára maradt. De egyéb-
ként is magános volt: sohasem nő-
sült meg. Ellenfelei megvetették,
de a reformáció második nemze-
dékének Lutherhoz szígorú an ra-
gaszkodó tábora úgy tekintette őt,
mint "második Luther"-t. Szemé-
lyének a legnagyobb megbecsülést
Luther Márton adta meg, amikor
"A német nemzet keresztyén ne-
mességéhez" címzett iratának ele-
jére ezt az ajánlást írta: "Nemes
Arnsdorf Miklósnak, a tiszteletre-
méltó, érdemes' úrnak, a Szeritírás
mesterének és wittenbergi székes-
papnak, az én különös en kedves
barátomnak."

Marschalkó Gyula

Tiszta, igaz magyar szóval
375 éve fejeződött be a Vízsolví Biblia nyomása

Örök vizek csobogásánál állott Mantskovit Bálint, amikor megállt a
Hernád partján s nézte a szelíd fodrokat. A vizek mándig az örök múlt-
ból jönnek s az örökkévaló felé mennek. Csobogásuk elcsendesít s nincs
az a patikárius, aki felzaklatott idegek re hatékonyabb porokat tudna
keverni ennél: megállni vizek partján s nézni a halkan fodrozó hullá-
mokat, vagy a zúgó habokat.

Mantskovit Bálint mögött zúgó múlt állt. Lengyel honból jött át, hogy
Bornemisza Pétert, a lángoló prédikátort szolgálja nyomdai segédként
előbb Semptén, majd Detrekőn. Már akkor tervezték az egész Biblia
magyar nyelvű kinyomtatását, de mestere korán elhalt .(1585) s a búcsú-
zás emléke még most IS szívében szúr, pedig immár három esztendeje
annak.

Örök vizek csobogására figyelt itt most a Hernád partján. Nem a
Hernád fodrai ezek, hanem az élő víz, az Ige csobogása, amely ki tudja
milyen széles hörnpölygésre indul most az ő kétkezi munkája nyomán.
Ecsedi Báthori István országbíró vette meg a detrekői nyomda egész
felszerelését s Rákóczi Zsigmond egri kapitány (később erdélyi fejede-
lem) egy elhagyott épületében szerelték fel itt Vizsolyban. Homonnai
Drugeth István s Mágócsy Gáspár álltak mellettük egyakarattal és se-
gítő karral. Hozattak új betűket Némethonból s papírt is bőven.

A nem messzi Göncről jött a kézirat s míg folyt a szorgos munka,
gyakran jött át Károlyi Gáspár üzeneteivel, leveleivel egy suttyó le-
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gényke, az akkor Oöncön deákoskodó 14-15 éves Szen ci Molnár Albert.
c emlékezett meg feljegyzéseiben később szótári értékű nyelvi tanács-
kozásokról, amelyeket hallott s gyakorta ütötte meg fülét az "istenes vén
ember" sóhajtása, hogy Isten csak addig éltesse, míg e bibliát kibocsát-
hatja s kész lesz Krisztushoz költözní,

Míg Vízsolybasi Mantskovit betűit rendezte sorokba és táblákba, Gön-
cön folyamatos, szorgos munka folyt, már 1586 óta. Az asztalon s pol-
cokon könyvek, iratok. A héber s görög eredeti nyelvű szentkönyveken
kívül ott látjuk az ótestamentom görög fordítását, a Septuagintát, - a
bíblia latin fordítását, a Vulgátát, - 'Pagninus Santes domonkos szerze-
tes latin fordítását, - Franciscus Vatablus párisi tanár magyarázatait,
- Sebastian Münster hebraista nyelvész művét, - Tremellius és Junius
heidelbergi tanárok latin bibliáját s más könyveket. A magyar nyelvűek
közül kétségtelenül ott volt Bencédi Székely István zsoltárfordítása s
Heltaié is. Valószínűleg használták az addig megjelent többi magyar
bibliai részfordítást is.

Segítőtársak is hajolnak Károlyi ősz fejével együtt a könyvek fölé s
hosszú beszélgetésekben vitatják meg a nehezebb szövegrészek fordítá-
sát. Ott látjuk Pelei János göncí tanítót, Huszti Imrét, Károlyi gönci
lelkésztársát s öccsét, a szintén képzett teológus Károlyi Mihályt, A kö-
zelből át-átjárnak a munka segítésére Thuri Mátyás szántói és Czeglédi
János vizsolyi prédikátorok.

Ma már világos, hogy nem csupán tanácsadó és megbeszélő segítőtár-
sakról van szó, -hanem részfordítókról. Pontosan nem tudjuk megállapí-
tani, hogy mely rész kitől ered, de kétségtelen, hogy nyelvi tekintetben
az újtestamentom fordítása egy ember műve, az ótestamentom viszont
legalább három részfordító segítőtársat feltételez. A zsoltárokban pedig
felhasználták Bencédi munkáját is.

A mű ajánló bevezetése mind a magyar teológia történetnek, mind az
irodalomtörténetnek drága gyöngyszeme, Arra tanít benne Károlyi, hogy
miért szükséges Istennek' szólnia hozzánk. Bár az egész teremtettség az
ő dicsősége jegyét hordozza, de az állatok "néma mesterek", .az ember
természete pedig megromlott. Ezért szólt az Isten maga felől. ,,0 tanít
mínket magára." Ezt Krisztusban teszi, aki "az Isten Lelkétől hitnek
általa a mi szívünkbe beoltatík és beplántáltatik az igének hallásából."
Tovább a fordítás szükségét indokolja s rámutat, hogy ő maga is több

-fordítást segítségül vett, de a zsidó és görög eredeti számára az irányadó,
mert "jobb embernek a forrásból inni, hogynem a folyásból". Ezzel a
fejtegetésévei nem csak a reformáció bibliaértékelésének alapmotívumát
mutatta meg, de irodalmi emléket hagyott kora humanista filológiájá-
nak "ad fontes" elvéről: vissza a forráshoz, az alap szöveghez. Végül sze-
mélyes vallomást tesz arról, hogy miképpen munkálkodott a fiordításon
három esztendeig, míg letehette Isten színe előtt népe kezébe az első

• teljes magyar bibliafordítást. "Szabad mindennek az Isten házába aján-
dékot vinni; egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drágaköveket, én azt
viszem, amit vihetek, tudniillik magyar nyelven az egész Bibliát." Meg-
tette "tiszta igaz magyar szóval".

A fordítás 1590 júniusában látott napvilágot. Azóta számtalan, kritikát
kiállott. A maga korában épp úgy, mint azóta. Nem teremtett oly mér-
tékben irodalmi nyelvet, mint a maga honában Luther fordítása, de
"olykor valósággal ihletszerű villanással talált rá a máig leghelyesebb
és legmagyarabb fordításra" - állapítja meg róla Révész Imre, Horváth
János irodalomtörténész pedig- úgy értékeli, hogy ez a mű máig befolyá-
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solta és regles ízben konzerválta az egész protestáns magyarság vallás-
irodalmi nyelvét, részben az élőbeszédet is.

Vizsolyban a Hernád partján, amikor fáradságos munkája pihenő szü-
neteiben vizek fodrain nyugvó tekintettel elmerengett Mantskovit Bálint,
nem tudom, érezte-e munkája alázatának szépségét. A fordító Károlyi
Gáspár alázatának szépségét már megénekelte a költő:

"Fordítani annyit tesz, mint meghajolni,
Fordítani annyit tesz, mint kötve lenni,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva,
Félig őt vinni, félig vele menni."

* * *
"Amíg mennek, a kemény fordítónak
Tán verejtéke, tán vére is' hull,
De türelrnén és alázatán által
Az örök Isten beszél - magyarul."

A fordító alázatának emléke -rnellett most, a Vizsolyi Biblia megjele-
nésének 375. évfordulójan hadd emlékezzünk a nyomdász alázatáról is.
Nem tudom, érezte-e Mantskovít Bálint munkája alázatának szépségét
ott a Hernád partján. Tudta-e, hogy század ának legnagyobb nyomdai ter-
mékét bocsátja ki keze alól a 7-800 példányban megjelent első magyar-
nyelvű teljes bibliával. Tudta-e, hogy két keze munkája fogalommá nő,
így: "a Vizsolyi", Tudta-e, hogy olyan alapmű betűit rakja rendbe, ami-
nek tekintetbevétele nélkül azóta sem képzelhető el érdemleges magyar
bibliafordítás, Tudta-e, hogy nyelvet indukál és stílust s hogy amit keze
alól kibocsát, zamattá lesz a magyar nyelv mérhetetlen méretű elede-
lében.

Tudta-e vajon mindezt Mantskovit Bálint, Bornemisza Péter neveltje,
amikor nyomdafestékesen, de az iparnak művészetként művelt erejével -
és hites f'eszültségével, 'magát szinte névtelenné alázva alkotott. S míg
csillagíves pályáján fut a "Vizsolyi", lehull róla Károlyi neve, le a mun-
katársaké, le a mecénásoké, le Mantskovité s marad az, ami fénylő és
örök - az ige, tiszta igaz magyar· szóval.

Lutl"er írúsaiból

Koren Emil

Keresztyént imádság nélkül éppúgy nem lehet találni,
mint élő embert érverés nélkül, mely soha meg nem áll,
mozgásban van és szűntelenül ver, mégha alszik is, vagy
olyasmit tesz az ember, hogy közben nem figyel rá.

* * *
Embereken, akik vétkeztek, nem szabad elsietve kétségbe-

esnünk. .. Mert a szívek idővel megváItozhatnak, megszeIí-
dülhetnek és megnyugodhatnak, úgy hogy megjavulnak go-
noszságukból. Az idő, múlásával elmúlik a nagy bosszúság
és a heveskedő harag. . . .

".•:., ,;;,
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Régi énekeskönyv, régi imakönyv
(325 éves a Bártfai énekeskönyv)

A keresztyén ember a világért él. Nem menekül ki belőle, hanem
tudja, hogy élete szolgálat a világnak és a világért. De a világért szol-
gáló keresztyén életnek is vannak csendes percei. Ezekben a csendes
percekben méri föl szolgálatát, és kér erőt a világban végzett szolgá-
lathoz Istentől.

Ilyen elcsendesedést a keresztyén ember végezhet a gyüZekezet kö-
zösségében vagy a beZső szoba csendjében. A kettő szorosan összetar-
tozik: énekeskönyveink mutatják legjobban. Együtt van szinte mínd-
egyikben a gyülekezeti istentiszteletre szánt ének és a belső szoba csend-
jébe szánt imádság.

Most egy 325 éves énekes és imádságos könyvre vessünk egy rövid
pillantást. 1640-ben, Bártfán adtak ki a Kereszt[y]éni isteni dicséretek ...
című énekeskönyvet. A kis énekeskönyv már akkor kényelmesebb lehe-
tett: ez az énekeskönyv eltér egy nagyobb tenyérben. Gondos, szép
nyomdai munkával készült: könnyű legyen használni. Hogy hányat nyom-
tattak belőle, azt ma már nem igen lehet kideríteni. Napjainkban össze-
sen két példányról tudunk. Az egyik példányát a Magyar Tudományos
Akadémia könyvtárában találhat juk meg. Az ilyen régi könyvet mindig
kíváncsian veszi kezébe az ember. A régi könyv olvasásával mindig a
régi kor vall magáról. S a kései olvasóban támadt kérdések a .régí kort
vallatják: vajjon jobban, vagy rosszabbul csinálta a régi kor embere azt,
amit ma is csinálunk még.

Először az énekeskönyv előszavát fut juk végig. Hogy éneklésre szük-
ség van, azt nem bizonyítja: ez természetes. Országunkban az éneklés-
sel együtt· kezdett az evangélium terjedni - ez az egyik oka, hogy szí-
vesen énekelünk. A könyvnek azért kell megjelennie, mert "minden
szükséges cselekedetek ... értelemmel, szép renddel, jó móddal és éke-
sen legyenek ... " S hivatkozik arra, hogy a mi országunkban ezt a szép
rendet a gyülekezetek mindig szívesen megtartották. Amikor az énekről
ír, ilyen tulajdonságait írja le: legyen értelmes, józan, mértékletes, csen-
des beszédű, legyen lélekben és igazságban. Némelyik követelményéről
csak sejtjük, hogy mit is jelenthetett. -De hogy nagy követelményeket
szab, az biztos.

Még egy érdekes vonatkozást látunk. Az előszó vége felé azt követeli,
hogy' az ének legyen magyarul. Nincs értelme az olyan éneknek, amely
nem anyanyelven. hanem latinul folyik, mert nem érti senki sem. Érte-
lem és haszon nélküli kiáltozásnak minősíti az ilyen éneket.

De ha az előszó után az első éneket lapozzuk föl, meglepődve látjuk,
hogy az latinul van. Egy latin himnuszt közöl eredeti szövegével és ma-
gyar fordításban is. Bizonyára a tanulóifjúság hasznáihatta a latin éne-
keket, s ők értették is. Van az énekeskönyvben bőven belőle. Többnyire
magyar fordítása is kövctkezík, de nem mindíg. Olykor nagyon szabad
fordítás, vagy hasonló ének, de néha egyáltalán nincs magyar szöveg a
latin után.

De' ez a- latin énekkincs tizede sem lehet az egész énekeskönyvnek. Aki
magyarul akar énekelni, talál benne éppen eleget. S az énekeket olvasva
egy más kor levegőj ére következtethetünk. Megjelenik benne a szerető
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mennyei Atya, a Teremtő, vagy ahogyan az énekeskönyv nyelvhasznála-
tában írva van: a "Teremptő". A gyülekezet őt imádja s szereti, mint
gyermekek az édesapjukat. Tőle kérnek minden jót és neki adnak hálát.

Különösen szép énekeket találunk a bűnvallásra szántak között. Az or-
szág elesett állapotáért például nem a körülményeket, nem is mást okol,
hanem saját bűnei büntetésének tartja.

Az énekeskönyvnek van egy példánya, ahol a nyolcszáz lap nyi éneket
még háromszáz lapnyi imádság is követi. Mihálykó János imádságos-
könyve ez. Ez az imádságoskönyv - egyetlen példány van belőle -
Budapesten nem érhető el. De az Országos Széchényi Könyvtár mikro-
fflmtárában másolatot találunk róla. Az apró filmkockákról kivetítve
olvasható számunkra az" ősök imádsága. Nehéz róla pár szóban beszá-
molni. Van imádság reggelre, estére; étkezésre, istentiszteletre, betegsé-
gek idejére. "Szép és ájtatos könyőrgések" - olvassuk índen lap tete-
jén az ún. élőfej ben. A nyelvük is szép, Némelyik imádság nagyon hosszú,
akkor talán több id"ővolt az olvasgatásukra. "

Mind a két könyv átdolgozott kiadás. De az átdolgozás tól függetlenül
is tudatosan szemünk előtt vannak az ősök énekei, imádságai. Nem min-
den áron való újítás a céljuk, hanem a gyülekezet építése. Nem fölfor-
gatni akarják a meglevő rendet, hanem inkább fejleszteni, tökéletesíteni.

Ez a tanulságuk is. Régi kerokból átvesszük, ami hasznos, tanulságos.
S a tanulságok hasznosítása közben megpróbáljuk a jelenben a magunk
életét a leghasznosabban élni.

Oberlin, a népet szerető evangélikus lelkész
(Születésének 225. évfordulóján)

225 ÉVVEL EZELOTT, 1740.
augusztus 31-én született Strass-
burgban.: Apja gimnáziumi tanár
volt, anyja pedig evangélikus lel-
készi családból származott.' Ak-
kori szokás szerint nem volt kor-
hoz kőtve a gimnázium elvégzése,
így már 15 éves korában befejez-
hette Oberlin János. Frigyes közép-
iskolai tanulmányait, s megkezd-
hette a teológia tudományának ta- I

nulmányozását, A strassburgi teo-
lógián a hithű lutheri tanítással
ismerkedett meg, amit az akkori
idők ébredési irányzatai színeztek.
A teológiai tanulmányok befejez-
tével, a kor szokása szerint még
nem nyert lelkészi avatást a pap-
jelölt, hanem vagy az iskolában,
vagy magánházaknal folytatott ne-
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velői szelgálatot. Igy került Ober-
lin egy neves sebészorvos házához
nevelőnek, ahol elsajátította a
francia nyelvben való" [ártasságot
és a kor világi műveltségét.

A "KÖVES VÖLGY" a francia
-német határ mentén terült el.
Az egy évszázaddal azelőtt lezaj-
lott 30 éves háború viharai idején
ez a vidék teljesen kipusztult. Las-
san népesült be német, francia,
svájci, olasz lakosokkal. Az elma-
radottság igen nagy fokú volt, hi-
szen az életet előlről kellett kez-
deni a háború pusztítása után. A
lelkészek közt az a vélemény ter-
jedt el, hogy kész büntetés erre az
elhanyagolt vidékre kerülni. A
"Köves völgy" lelkészének, Stu-
bernek a felesége fiatalon halt



meg a nehéz körülmények követ-
keztében. Stuber alig várta, hogy
strassburgi lelkész lehessen.

WALDERSBACH SZÉKHELY-
LYEL 1767. április 1-én kapta meg
Oberlin az egyházi vezetőség kine-
vezését a "Köves völgy" lelkészi
állásába, Stuber helyére. Oberlin
ezidőtájt kapta meg a teológia tu-
dományos (magiszteri) fokozatát.
Dolgozatában a lelkészi tiszt fele-
l.Qsségét és magasztosságát fejtette
ki. A magas színvonalú teológiai
munkássághoz szokott Oberlin hir-
telen zuhant bele az emberi nyo-
morúság rnélységébe. A lakosság
igen szegény volt, a földesurak so-
kat követeltek tőlük. Az időjárás
szeszélyeinek kitett emberek ép-
pen ezekben az években voltak a
mélyponton, egymásután kellett el-
szenvedniök a mezőgazdaságí
szempontból katasztrófális éveket.
Oberlin maga írta, hogy ekkor a
lakosság fő tápláléka a tejben főtt
fű volt. A· műveltségi színvonal is
lesújtó volt. A négy nyelvű lakos-
ságot nemzetiségi ellentétek is
szembefordították egymással. A
lelkészi javadalom a lehető leg-
alacsonyabb volt, az is a földesurak
szeszélyétől függött.

JÉZUS KRISZTUS EMBERSZE-
RETETE hatotta át Oberlint. Nem
hátrált meg a, nehézségek elől. Az
emberszeretet a nép szeretetében
öltött konkrét alakot Oberlin éle-
tében. Az evangélium hirdetése
úgy vált hitelessé ebben a hely-
zetben, ha a hit megtermette a jó-
cselekedetek gyümölcsét. A Krisz-
tus-követés a szeretet konkrét tet-
teiben nyilvánult meg. Ez a gya-
korlatban azt jelentette, hogy a
nép felemeléséért kellett fáradoz-
nia Oberlinnek.

SZEMÉLYES P:E:LDAADÁSSAL
mutatta meg Oberlin a keresztyén
ember közösségi magatartását. Ab-
ban az időben, amikor még azt ter-
jesztették, hogy a testi munka le-
nézett dolog, Oberlin ásóval, ka-

pával a vállán ment végig a falun,
hogy résztvegyen új országút épí-
tésében, amely az élszigetelt völ-
gyet összekötötte a várossal s ez-
zel megnyitotta a fejlődés útját.
Máskor hídépítéshez nyújtott se-
gítséget s maga is ott dolgozott a
néppel együtt. Személyes példájá-
val azt is megmutatta, hogyan kell
a közügyeket felkarolni. Három
célra adott tizedet szerény jöve-
delméből: először a templom ja-
vára, másodszor a községi közcé-
lok számára, harmadszor az insé-
get szenvedők céljára.

SZOCIÁLIS TEVÉKENYS:E:GET
mindig összhangban látta keresz-

. tyén hitével. Leleményes volt ab-
ban, hogyan lehet új módokat és
eszközöket találni a nehézségek
leküzdésére. Az elmaradt rnező-
gazdasági módszerek helyett kor-
szerű technika bevezetésére bíz-
tatta faluját. Anyugateurópai. ipa-
rosodás [elentőségét felismerve, se-
gítette faluja ügyes fiátaljait ab-
ban, hogy kézműves mesterséget
tanuljanak, sőt előmozdította azt
is, hogy kisebb üzemek létesülje-
nek a "Köves völgyben". Ezeknek
az eredményeknek a hatására
egyre többen költöztek Walders-
bachba. A lakosság Oberlin életé-
ben megkétszereződött. Az egykor
nyomorúságos vidék felvirágzott.
Növekedett az iskolázás és a mű-
veltség iránti érdeklődés is.

A NAGY FRANCIA FORRADA-
LOM közelről érintette Oberlint,
mert ez a vidék Franciaországhoz
tartozott. Rajongó várakozás okkal
köszöntötte a forradalmat, Isten or-
szága evilági beteljesedését várta
tőle. Ebben természetesen csalód-
nia kellett. De reális volt az a re-
ménye, hogy a királyság, az arisz-
tokrácia, a klérus hatalma alól
megszabadulhat a nép. Oberlin
egész életművéből következett,
hogy lelkesedett az emberjogok kl-
szélesítéséért. 179(). július 14-én fa-
luja népével kivonult a "Medve-
hegyre", hogy ott emlékművet ál-
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Iítsanak a forradalom tiszteletére.
Oberlin nem volt forradalmár,
megmaradt evangélikus lelkész-
nek, azonban együttérzett népével,
amikor azt öröm hatotta át elnyo-
mott helyzetének javulása miatt.

OBERLIN, AZ EVANGÉLIKUS
LELKÉSZ azt a feladatot kapta
Istentől, hogya nép mellé álljon s
minden erejével segítse, Ez termé-
szetesen nem vonta el tulajdon-
képpeni lelkészi szolgálatától, ha-
nem azzal -szorosan összefüggött.
A hirdetett evangéliumnak együtt
kellett járnia a szeretet cselekede-
teivel. Sok ezernyi leírt prédiká-
ciója és imádsága a bizonysága an-
nak, mennyíre komolyan vette az
evangélium szolgálatát, Éppen eb-

ből a hűségből fakadt gyakorlati
emberszeretete.

MA MAR egészen mások a kö-
rülmények, mint Oberlin korában.
Ma nálunk szabadon építheti a nép
a maga országát, nincs elnyomás,
nincs szegénység. A megváltozott
körülmények mellett is példa ma-
rad Oberlin. Példás az a segítő-
készsége, amellyel odaállt minden
jó ügy mellé, ami a nép gazdasági
és kulturális haladását szolgálta,
Amilyen odaszánással segített
Oberlin a közügyek előbbre vitelé-
ben, úgy kell nekünk mai keresz-
tyéneknek is kivennünk részünket
mindabból, ami közös felemelkedé-
sünket szolgálja,

Dr. ottlyk Ernő

A "nagykorú vi/áS" /álója
- 20 éve halt meg Bonhoeffer

"Mi t tennék, ha megtudnám.
hogy 4-5 hónapon belül véget ér
életem? ... Úgy gondolom, megkí-
sérelném tovább folytatni teológiai
előadásaimat és igyekeznék minél
többet prédikálni." - Ezeket a so-
rokat négy évvel halála előtt Irta :
Dietrich Bonhoeffer, mikor hírül
vette egyik hozzátartozójának gyó-
gyíthatatlan betegségét.

A ném et evangélikus egyháznak
ez a kiváló teológusa és igehirde-
tője valóban így töltötte élete
utolsó időszakát. Nem betegágyon,
hanem a fasiszták koncentrációs
táborában. De szinte az utolsó pil-
lanatig foglalkozott teológiával és
közvetlenül kívégzése előtt is pré-
dikált.

A Berltn-Tegel-i fogházban írta
töredékesen és vázlatos an fennma-
radt etikáiát. A koncentrációs tá-
borból küldött leveleivel, itt ké-
szült feljegyzései vel, néhány imád-
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írásai egy fal omladék rejtekéből
kerültek élő a háború után. Ba-
rátja, Eberhard Bethge adta kí .
őket könyv alakban: "Wiederstand
und Ergebung" (Ellenkezés és meg-
adás) címen. Börtönnapló, de alig
számol be eseményekről. Egy ér-
zékeny szívű és ragyogó művelt-
ségű ember Isten igéjének fénye
mellett látja izgalmas egységben
legszemélyesebb élményeit s a vi-
lágtörténelem tornyosuló esemé-
nyeit.

Élete utolsó napját pedig egyik
fogolytársa, egy angol katonatiszt
így írta le:

,,1945. április 8-án vasárnap rö-
vid istentiszteletet tartott szá-
munkra Bónhoeffer lelkész. Be-
széde szívünk mélyére hatott. Meg-
találta a helyénvaló szavakat. Alig
fejezte be utolsó imádságát, mikor
kinyílt az ajtó. Két titkosrendőr lé-
pett be. így szóltak: Bonhoeffer fo-
goly velünk jön! Velünk jön
ezek a szavak valamennyi fogoly
számára csak egyet jelenthettek: a
vesztőhelyet. Búcsút vettünk tőle.
Hozzám lépett és így szólt: Ez már
a vég, számomra azonban az élet
kezdete. - Következő napon fel-
akasztották Flossenbrügben."

Teológiával és igehirdetéssel fog-
lalkozott utolsó pillanatig. Talán
ezért is - de semmiképpen sem
ennek ellenére - vett részt a fasiz-
musnak ellenállék tevékenységé-
ben s vált mártírrá.

Miért került Bonhoeffer kon-
centrációs táborba? Miért kellett
nyomorultul elpusztulnia? Miért
vált mártírrá? Ezt szokták mon-
dani: azért, mert szerette egyhá-
zát, mert ő is szembeszállt a "né-
met keresztyének" egyházbom-
lasztó tevékenységévei. Ebben. a
megállapításban van igazság, bár
nem teljes. Bonhoeffer odaadással
vett részt a "Hitvalló Egyház" küz-
delmeiben, de ezt még talán elnéz-
ték volna néki. Itt azonban nem
állt meg. Úgy. látta, hogya világ-
ért, annak békéjéért és éppen ezért

a fasiszta őrület mielőbbi felszá-
molásáért is küzdenie kell. így ke-
rült az ellenállók' táborába. Együtt
működött a legkülönbözőbb egy-
házon kívüli emberekkel, el egé-
szen a kommunístákig. Talán nem
kellett volna tennie - mondják
sokan. Maradt volna meg szígo-
rúan csak egyházi keretek között.
Nem tehette. Nemcsak képességet,
összeköttetései, hanem hite is arra
késztette, hogy az egyház keríté-
sein túlra nézzen. Az egyház· nem
önmagáért van, hanem a -világért,
mert Jézus Krisztus sem csak a
vallásos emberekért adta életét,
hanem mindenkíért. Ebből a szem-
pontból egyre inkább illette bírá-
lattal magát a hitvalló egyházat is.
Attól féltette, hogy - bár a fasiz-
mus egyházbomlasztó eszméi ellen
felvette a harcot - annyira önma-
gára néz, hogya maradi gondol-
kodás és a visszafelé húzó társa-
dalmi erők menedékhelyévé és tá-
borává válik. így ír 1944. június'
8-án barátjához: "A Hitvalló Egy-
ház már régóta elfeledte a Barth
te~ógiája által adott kiindulópon-
tot és a pozitivizmusból a konzer-
vatív restauráció sineire futott.
Nagy érdeme, hogy a keresztyén'.
teológia döntő fogalmait érvényre
juttatta az egyházban, de ebben a
tevékenységében szinte kimerült."
(WuE 220.) Aggodalma beigazoló-
dott. A háború után mindinkább a
restauráció erői törtek előre a né-
metországi protestantizmusban,

vagyis azok, akík töretlenül ott
akarták folytatni az életet; ahol
1933-ban, Hitler uralomrajutásakor
megszakadt .

Talán érthető ezek után, miért
'keltettek olyan nagy vísszhangot
világszerte Bonhoeffernek a "világ
nagykorúságáról" élete utolsó sza-
kaszában felvázolt gondolatai. Úgy
látta, hogya ma élő keresztyének-
nek egy nagykorúvá váló világ
iránt kell együttérzésüket, szolid a-
ritásukat megbizonyítaniok, "Szün-
telenül foglalkoztat - írja 194'1.
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április 30-án -, hogy mi ma a ke-
resztyériség és mit jelent Jézus
Krisztus ma számunkra tulajdon-
képpen. Egy teljesen .. vallástalan
korszak fere megyünk, Az embe-
rek nem tudnak már úgy valláso-
sak lenni, mint ahogyan eddig
voltak. Még azok is, akik magukat
vallásosaknak tartják, a gyakorlat-
ban nem azok." Azért mert olyan
nyíltan és világosan beszélni a vi-
lág nagykorúvá válásáról, mert
egéslen világias környezetében, a
börtönben ismerte fel azt is, hogy
Jézus Krisztus milyen egyszerűvé
és kézenfekvővé tud válni vallási
szempontból közönyös, sőt érzéket-
len emberek számára. Rájött arra,
hogy kegyes érzület, vallásos haj-
lam, vallásos világszemlélet nem
feltétele a hitnek. Ezek nélkül is
meg tudja teremteni bennünk Isten
a hitet igéje által.

A világ nagykorúvá válásán Bon-
hoeffer egy régóta megindult folya-
matot ért. Ez a folyamat hasonlít
ahhoz, amit az egyes ember él át
akkor, amikor a gyermekkorból a
felnőttkorba lép áto Régebben fel-
világosodásnak nevezték ezt a fo-
lyamatot és így írták le: "Az em-
ber megszabadul önmaga okozta
kískorúságából. Kiskorúság az, ha
az ember értelmét nem tudja hasz-
nálni más valaki vezetése nélkül."
Nos az egyház sokáig a gyám sze-
repét is betöltötte az emberiség kő-
rében. Nemcsak az evangéliumot
adta, hanem vallásos jellegű vi-
lágnézetet is adott az embereknek,
hogy ennek segítségével rendezzék
el tudatukban a világ dolgait. Ez a
vallásos világnézet természetesen
állandóan változott. Más volt a
keresztyén világnézet 'a középkor-
ban, mint pl. Amerika felfedezése
után, vagy a polgári társadalom
kialakulásának idején. Bonhoeffer
szerint a világ ma nem igényli az

egyháztól a gyámkodást, nem
igényli, hogy vallásos világnézetet
készítsen számára, nagykorúvá lett.
Ez nem jelenti az egyház küldeté-
sének megszűnését. Az továbbra is
érvényben van. Hogyan gyako-
rolja azonban az egyház küldeté-
sét a nagykorúvá lett világban?
Milyen a nagykorúvá lett világban .
élő keresztyén ember élete és szol-
gálata? - ezek a kérdések foglal-
koztatják. Inkább a kérdést veti
feL De talál igen jelentős felelete-
ket is. Ova int a hitvitától és a hit-
védelemtől. "A világ nagykorúvá-
tétele nem szolgáltathat okot arra,
hogy vitába szálljunk vele, vagy
hogy hitünket védelmezzük meg
ellene, hanem szinte jobban kell
megértenünk őt, mint ahogyan
önmagát érti, hiszen az evangé-
lium, Jézus Krisztus felől közele-
dünk hozzája." (WuE 221.)

Bonhoeffer kérdései üdvös nyug-
talanságot keltenek mindinkább.
Rendszeresen hívják össze legkivá-
lóbb teológusok részvételével azo-
kat a konferenciákat, amelyek en-
nek a bonhoefferi hagyatéknak a
feldolgozásával és tovább gondolá-
sával foglalkoznak. A konferenciák
anyaga "Mündige Welt" (Nagykorú
világ) címen eddig négy kötetben
jelent meg. Nagy figyelmet ébresz-
tett a berlini Humboldt Egyetemen
Hanfried Müller benyújtott és kö-
zel 600 oldalas könyvben megje-
lentetett doktori értekezése Bon-
hoefferről ezen a címen "Az. egy-
háztól a világhoz". (Von der
Kirche zur Welt.)

Dosztojevszkijnek híres Puskin-
beszéde zárószavai jutnak eszünk-
be: "Puskin erejének teljes virágá-
ban halt meg és kétségtelenül egy
titkot vitt magával a sírba. Es
most már nála nélkül kell meg-
fej tenünk ezt a titkot.".

Benczúr Lász16
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dl~dúeni J-rinjáték
Dante születésének 700. évfordulóia

Hétszáz évvel ezelőtt született
Firenzében a világ egyik legna-
gyobb k61tője, az Isteni Szfnjáték
alkotója: Dante Alighieri. Egy hó-
napon át gondolhatunk' születésére,
mert 1:1 születésnek csupán a hÓU13JP-
ját ismerjük, napját nem. 1265. má-
jusát írták akkor az olasz naptár-
csinálók.

Szóljunk a költő származásáról,
környezetéről, életéről. Babits Mi-
hály azt írja híres fordításának elő-
szavában, hogy "Dante élete, amint
nem végződik halálával, úgy nem
kezdődik születésével: hanem szét-
olvad a világtörténetbe". Igaza
van. Dante költészetében ott duz-
zad a gazdag itáliai múlt megannyi
képe s a mondanivaló nem zárul
a költő korával. Atizzik a százado-
kon, látomásai, képei, gondolatai,
költői hasonlatai ma is avval az-
erővel hatnak, mint a maga korá- .
ban. Mondják, hogy az Isteni Szín-
játék összefoglalja mindazt, amit
a középkor jelent Európa történe-
tében: politikát és teológiát, gazda-
sági és társadalmi harcokat, olasz nemzeti vágyakat s egy ember, egy
lángelme sajátos sorsát. Ez utóbbi maga Dante. Valóban az Isteni Szín-
játék az európai középkor enciklopédiája. De a költő és nagy költemé-
nye már nem latin, már nemzeti, olasz, az első európai irodalmi nyelv,
a médern irodalmi nyelvek egyikének megteremtője. .

Voltakép tehát .Dante renaissance-ember s műve, mely elsőnek említi.
az "újjászületés" fogai mát, a hűbériség kereteit szétfeszítő új társadalmi
rétegnek, a polgárságnak. öntudatos kifejezése egyúttal. S mi teszi örök-
kévalóvá e nagy költeményt? Az olasz történetből következtetni tudunk
az egész európai történetre. A reformáció előtti keresztyén hittudományi
műveltség is a maga teljességében megtalálható az Isteni Színjátékban.
Vad és véres valóság-rajzok váltakoznak benne bájos és angyalian szelíd
képekkel, az érzelem tombolás a csendes-édes lélekzetvétellel a tavaszi
napsütésben. S mindez olyan megjelenítő erővel szerepel a terzinákban,
Dante híressé vált versformájában, hogy itt - Arany János kitűnő meg-
határozására gondolva - a valóság "égi mását" élvezzük. Dante olyan
gazdag emberi sorsok és jellemek rajza dolgában, hogy csak Shakespeare,
Balzac, Jókai és Tolsztoj rajzoltak ekkora emberi színjátékot. Mindez a
nagy költemény realizmusára mutat, halhatatlanságát tehát valóságot
megjelenítő erejében is kereshetjük.

/
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Mert az a fontos minden alkotásnál, hogy hitele legyen az olvasó előtt.
A mű, mely elveszíti hitelét, képtelen gondolatok átadására. Dante gon-
dolatai azért hatnak oly lenyügözően, mert hiteles figurákkal mondatja
el. A legizzóbb látomást is reális emberi tapasztalatokból formált maté-
ri ával fejezi ki. Színek és hangok tengeri áradása ez a mű. Formája pedig
a legzártabb és legkeményebb krístály. Az Isteni Színjáték három rész-
ből áll: Pokol, Purgatórium és Paradicsom a címűk. Mindenik rész
harminchárom ének, s az egész költemény a bevezetéssel együtt kere-
ken száz ének. S mert a strófák mindenik harmadik sora rímel, ezért
terzina, ter za rima, a neve.

Amit még ezen felül el kell mondani Danteról, az a következő: Dante
Alighierit Firenze, a csodálatos bűvöletű alkotásokra ihlető város rin-
gatta. Dante előkelő családból származott, tanulmányai végeztével a
város élére kerül, 1300-ban már Firenze vezetője és lángoló hazafi. Mint
városbíró elítél három polgárt, akik a pápáért elárulták hazájukat.
Száműzi azokat, akik ellentéteket szítanak a városban, mert Firenzének
békére van szüksége, hogy erőre kapjon. Mialatt Rómában jár követség-
ben, ellenfelei otthon megbuktatrák. Hamis vád alapján máglyára ítélik.
Dante e pillanattól kezdve politikai száműzött, egyik helyről a másikba
menekül, de emelt fővel él a szegénységben is, törhetetlenül. Sok hányó-
dás után végre 1318-tól kezdve Ravennában talál némi nyugalomra, ott
dolgozik s ott hal meg 1321. szeptember 21-én. Akkor már egész Itália
tudta, hogy legnagyobb fiát, nemzetének szellemi egységesítőjét, az olasz
nyelv királyát veszítette el. Az ostoba, gőgös firenzei urak legszíveseb-
ben a holttestét is ellopatnák, de Ravenna úgy őrzi a halott költőt, mint
legnagyobb kincsét. Végül is Firenze egy üres, díszes kőkoporsót emelt
emlékének.

Dante több művet írt, poétikaiakat és prózaiakat egyaránt. Még latinul
írta tudományos művét az egyeduralomról (De monarchia címen), amely-
ben a társadalmi boldogság biztosítékát nem az egyházban, hanem az
államban látja. írt ugyancsak latinul tanulmányt a köznyelvi ékesszó-
lásról (De vulgari eloquentia), ebben a nép nyelv mellett tör lándzsát.
Első nagy költeménye, az olaszul írt ifjúkori Új Élet (Vita nuova), mely-
ben halott szerelmesének, Beatrice Portinarinak állít emléket. Ez a nő
áll az' Isteni Színjáték végén is, a fényben, ahol az Isten és a világ min-
dent feltáró látomásával fogadja Dantét. Az Isteni Szírijáték, olaszul
Divina Commedia, Dante legfőbb alkotása. Hőse maga Dante, aki a világ
képét életének és szerelmének keretébe foglalja. Dante önmagából indul
ki s elérkezik az emberiség vágyaihoz: a szabadsághoz, békéhez, örök
pellengérre vonva mindazokat, akik az emberiséget e javaktól meg akar-
ják fosztani. Ezért egyként ostorozza a pápaságot s a hűbér íséget. Ke-
mény bírálatot mond az egyházról, mindenkiről, aki visszaél a hatalom-
mal s lábbal tiporja az emberek jogát. Merész és határozott bírálata az y

egyházról Dantét szinte a reformáció előfutárai közé sorozza. Hivatkoz-
hattak rá, ítélete megfellebbezhetetlen volt. Nézzük meg közelebbről ezt
a gyérnánt-ragyogású költeményt.

A Pokol az Isteni Színjáték első része. így kezdődik Babits Mihály
fordításában: .

Az emberélet útjának felén
egy nagy sötétlő erdőbe jutottam,
mivel az igaz utat nem lelém.
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Ó szörnyű elbeszélni mi van ottan,
s milyen e sűrű, kusza, vad vadon:
már rágondolva reszketek legottan.

A halál sem sokkal rosszabb, tudom.
De hogy megértsd a Jót, mit ott találtam,
hallanod kell, mit láttam az úton.

Dantet a retteriet erdejében Beatrice veszi pártfogásába, elküldi hozzá
a régi római költőt, Vergi liust, aki még pogány volt, de valamit sejtett
már a keresztyénségről, A két költő ezentúl együtt járja a földöntúli,
utat, Mennek, s megérkeznek a Pokol kapujához. Arra Dante ezt a fel-
iratot rótta:

"Én rajtam jutsz a kinruü telt hazába,
én rajtam át oda, hol nincs vigasság,
rajtam a kárhozott nép városába.

Nagy Alkotóm vezette az igazság,
Isten hatalma emelt égi kénnyel,
az ős Szeretet és a fő Okosság.

Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel,
csupán örökkel: s én örökkön állok.
Ki itt belépsz, hagyj fel miruleti reménnyel!"

Istenné tettetek aranyat, ezüstöt,
nálatok bálv6.nyimádó se rosszabb:
egyet imád az és százat a püspök.

Leszállnak a Pokolba. Az egy tölcséres üreg, mely a Föld középpont-
[áig terjed. "Itt sóhajok, sírás és csikorogva száz zaj hangzott a csillag-
talan éjen" - írja Dante. S megdöbbentő képek sorozatában festi a bű-
nösöket, akik ott bűnhődnek. ,A legelső bűnösök: a közönyösek, akiket
nem ért sem dícséret, sem gyalázat, ort vannak azok az angyalok is, akik
fellázadni féltek, de hívek se voltak. Aztán jönnek a gyatrák, akik óva-
kodtak bármit is tenni életükben, Cháron, a holt lelkek révésze, átviszi
őket az alvilág folyóján. A pokol elsŐ körében ott látják a nagy pogá-
nyokat, a másodikban a krétai Miriosz király ítélkezik a szerelem bűnö-
sein szakadatlan viharban. Aztán jönnek' a tivornyák hősei, utánuk sor-
ban a haragosak. Majd bejut a két vándor az alvilág istenének városába,

. ahol az eretnekek, erőszakosok, a csalók és árulók szenvednek. Dante itt
megmutatja, kikkel érez együtt, s kiket vet meg. A zsarnokok és rablók
ellen haraggal fordul, az öngyilkosok előtt szava elhalkul, de- a csalók,
hízelgők, képmutatók, az egyházi hatalommal visszaélők, a szeritség-
vásárlók ellen hatalmas erővel kítör. Volt mit mondania szülővárosa
bitorlói ellen, az árulók ellen, akik megmérgezték életét. A Pokol XIX.
éneke pedig rendkívül szókimondó támadás a züllött papok és a pápa
ellen. '

írja Dante. Aztán tovább vándorol a Pokol legmélyéig, ahol a haza-
árulók szenvednek, nemzetük gyilkosai. Ezek a jégbefagyott, Isten ellen
pártütő Lucifer karjai közt vergődnek, Judástól kezdve mind. Szűk bar-
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langon lépked a két költő a Föld túlsó oldalára, ahol az óceán közepén
a Purgatórium hegye emelkedik egy szigeten.

A Purgatóriumban Ádám és Éva laktak hajdanán, mert a földi para-
dicsom e hegy tetején volt. Azóta, ha ki ide elkalandozik, nem tér
vissza élve. Itt a kísebb bűnösök szenvednek, akiknek megadatott a re-
mény a szabadulásra. A hatodik énekben a két költő találkozik egy har-
madikkal, a Purgatórium lakójával, Sordelloval. Dante itt mondja el
híressé vált ódáját Itáliához:

Rab Itália, hajh, nyomor tanyája,
kormánytalan hajó vad förgetegben,
világnak nem úrnője, csak rimája,

lám, alig földed szent neve kirebben
s honfitÍírsát holtan e "drága szellem
fogadja testvérénél melegebben,

míg élve benned testvér testvér ellen,
kit egy fal övez s egyazon árok,
nincs, hogy egymással hadat ne viseljen.

Ez egy részlet a nagy ódából, hogy értsük meg a hazafiúi érzést moz-
gató nagy költő szavát. A tizenegyedik énekben találjuk meg a Miatyánk
parafrázisát, az árnyak zsongta imát. A Purgatórium hét erkélyból áll s
mindeniken ott szenved és várakozik az Istenhez térni vágyó bűnösök
egy-egy típusa. Végül itt találkozik, e lassan oldódó lelkek közt, a végén,
midőn az égen valahára feltűnnek a csillagok, a szépséges, csupafény és
csupa-szellem kedvesével, Beatricével. Beatrice .leveti fátylát s Dante ve-
zetőjévé válik, miután Dante elbúcsúzott Vergiltustól, megköszönve neki
a nagy közös bolyongást s a tanulságokat. Dante maga is új emberré
vált a tisztítótűzben, új tavaszi galynak érzi magát, "tiszta s röpülni kész
a csillagokhoz", Elhagyja a földet, fölszáll a csillagokba. De ez már a
nagy költemény harmadik része, a Paradicsom.

A Paradicsomban Dante együtt találja mindazt, ami földi eszmény:
a császárság megdicsőülését, a bűnök elfeledését s az erények feltáma-
dását. Beatrice maga a tökéletes erény jelképe:

S én mind e dolgok nyügét összetörve,
Beatricével a magasba szálltam,
s dicsőn fogadtak ott az égi körbe.

A tűz övén át a Hold, a Nap, az állócsillagok egén keresztül eljut a
Kristályégbe, az angyalok karához. Azon túl fényeskedik az Isten, a Nyu-
galom s a Végtelenség. Ott megpihen az emberi vándor, mert ott vár
rá a Boldogság. Ki minél tökéletesebb, annál közelebb kerül az Isten-·
hez. A Hold egében a hibájukon kívül tökéletlenek találhatók, aztán jön-
nek a serények, az isteni szerelmesek, a bölcsek, a harcosok, a nagy bírák
és az elmélkedők. Az út végső szakaszában már nem Beatrice, hanem
Clairvauxi Bernát, a szerit vezeti Dantét. Ott találkozik Assisi Szent
Ferenccel, s Dante kerának katolikus egyháza ellen szólva himnikus
hangon ünnepli. földijének, Isten szegénykéjének, Ferencnek, megható
szegénységet és erkölcsi tisztaságát. így elmélkedik Szent Domokos éle-
téről is. Itt nyílnak ki egymás után a filozófia és a teológia tanításai, a
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társadalmi problémák, s Dante egyéni sorsának sodra, kortársak és ese-
mények á végső summázásban. Dante szeme a túlvilágról is állandóan
a földi léten csüng. Mert minden teológia és politika végső kicsengésé-
ben azért van, hogy az ember élete a földön értelmesebb, szebb, boldo-
gabb legyen. Az Isten ehhez viszi azt, aki őt a szívében hordja. A szere-
tet visz minket az Istenhez s ugyanakkor az emberekhez, fclebarátalnk-
hoz,' s így egyszerre teszi fényessé és tisztává az emberi létet. Az Isteni
Színjáték utolsó strófája ezt így magyarázza:

Csüggedtem volna lankadt képzelettel,
de folyton-gyors kerékként forgatott
vágyat és célt bennem a Szeretet, mely
mozqat napot és minden csillagot.

Ez a tartalma és ez a hangja ennek a hatalmas költői alkotásnak,
amelyhez nemcsak évfordulók alkalmával tér vissza az európai ember.
Dante örök olvasmány lett, mert írója őszintén és művészien szólt hoz-
zánk.

Még egy szót arról, mennyi közünk van Dantéhoz nekünk, magyárok-
. nak. Magyarországot Dante többször is említi nagy művében, Leghíre-

sebb a Paradicsom XIX. énekében ez a két sor:

Oh, boldog Magyarország,
csak ne hagyja magát félrevezetni már!

Hazánkban akkor Ill. Endre uralkodott, az utolsó Arpád. Dante ismerte
kora egész európai helyzetét, a miénket is. Mátyás király híres budai
könyvtárában megvolt Dante egyik. első kéziratos kiadása, melyet ma a
budapesti Egyetemi Könyvtár őriz kincsei között. Egy század óta egész
sereg magyar fordítása van Danténak. Elsőnek nyolcvan évvel ezelőtt
Szász Károly tolmácsolta alakhíven az egész trilógiát. Azóta mások is
lefordították, de legjobb Dante-fordításunk: Babits Mihály csodálatos
műve. Babits fordítása egyúttal a Divina Commedia legjobb fordítása
valamennyi közt a világirodalomban. Azért kapta Babits a legnagyobb
olasz irodalmi kítüntetést, a San Remói-díjat. Jó volna, ha Dante mű-
vével újra meg újra ismerkednék a magyar olvasóközönség. Pazar tükröt
talál benne mindenki.

Szalatnai Rezsi)

-.
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Az anyák megmentője
100 éve halt meg Semmelweis Ignác

1818. július L-én született, mint
negyedik gyermek, Semmelweis
József budai szatócs és Müller Te-
rézia fia: Semmelweis Ignác Fülöp,
"az anyák megmentője". Gyermek-
kora semmi rendkívülit nem árul
el. .Legfeljebb az feltűnő, hogy a
gyermekekre jellemző, kíváncsisá-
got, vagy tudni akarást, eláruló,
kérdést: miért, szokatlanul sok-
szor kérdezte szüleitől. Ez a ."mi-
ért" és a rá keresett válasz hatá-
rozta meg Semmelweis egész éle-
tét. .

A középiskola elvégzése után jo-
got tanul Bécsben. Édesapja azt
akarja, hogy hadbíró legyen. Egy
véletlen azonban más irányba te-
reli életét. Barátai unszolására,
egyszer, elment Rokitansky pro-
fesszor egyik "kórbonctan" órájára.
Az ott látottak alapján elhatá-
rozza, hogy orvos lesz. Szüleinek
ezt írja: "Gyűlölöm jogi tanulmá-
nyaimat. Orvos akarok lenni. Bo-
csássanak meg nekem."

18.37-ben kezdte el orvosi tanul-
mányait Bécsben. 1844. április
21-én doktorrá avatták. Ugyanezen
évben {elnyerte a "szülészet mes-
tere" címet. Közben járt a sebé-
szetre is és' 1845. november 30-án
ebből is megszerezte a diplomát.
1846-ban kinevezik a bécsi szülé-
szeti klinika 1. számú osztályára
Klein professzor mellé asszisztens-
nek.

Itt, az Allgemeines Kranken-
haus-ban találja magát szembe a
kor szülészetének legnagyobb kér-
désével: a gyermekágyi láz prob-
lémájával. A fiatal tanársegéd reg-
gelenként a boncteremben kezdi
munkáját. Gyermekágyi lázban el-.
halt nők és csecsemők hulláját bon-
colja és keresi a választ. a nagy
miért-re. .. Lassan meggyőződésé-
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vé lesz, hogy a gyermekágyi láz
nem járvány, epidemia, hanem en-
demia. Vagyis a megbetegedéseket
valamely helyi tényező okozza. A
sok boncolás meggyőzi arról, vagy
legalább is sejteti vele, hogy a
gyermekágyí . láz a vérmérgezés
egyik faja. De mí okozza a vérrnér-
gezést?! Miért van gyermekágyi
láz?! Miért?! Mi az a rejtélyes kór,
melynek tünetei: gennyvérűség,
viszér-, hashártya-, agyhártya- és
elsősorban nyírokérgyulladás.

Boncol, boncol ... , aztán járja a
szülészeti osztályt és' mindig csak a
rettegett gyermekágyi lázzal ta-
lálja magát szembe. Tehetetlen.
"Minden megmagyarázhatatlan;
minden kétséges, csupán a halot-
tak nagy száma kétségtelen való-
ság" írja. Már-már ősszeroppan,
amikor néhány hétre Olaszor-
szágba utazik.

Visszatérte után arról értesül;
hogy fiatal barátja, aki a törvény-
széki orvostan tanára volt, Kol-
letschka, időközben meghalt. Bon:'



colás közben keze megsérült, s ez
okozta halálát. Hullamérgezés,
Semmelweis 'elkérte a boncolási
jegyzőkönyvet és megdöbbenve ol-
vasta a talált tüneteket: gennyvé-
rűség, viszér-, hashártya-, agyhár-
tya- és nyírokérgyulladás. Barátja,
Kolletschka, és a gyermekágyi láz-
ban meghalt asszonyok és csecse-
mők (!) boncolási lelete teljesen
egyforma! Megszületik benne a
felismerés: Kolletschka halálát kéz-
sérülésénél a. szervezetébe került
hullarészek felszívódása okozta, ez
lehet az oka a gyermekágyi láz-
nak is! De hogyan? És ekkor ... ,
megérezte a hullaszagot ' kezein.
Rádöbben arra, hogy az orvos jut-
tatja az anya testébe a hullarnér-
get. A vizsgáló orvos, aki a bonc-
teremből egyenesen aszülőszobába
megy, .

Semmelweis megdöbben, de az
igazságot kereső és szerető őszinte-
ség mégis leirattatja vele e soro-
kat: "Meggyőződésemhez híven
tanúságot kell tennem, hogy csak
a jó Isten ismeri azoknak számát,
akik miattam szálltak,idő előtt,
sírba ... "

Semmelweis· kezein érzi a hulla-
szagot és tudja, hogyamíg ezeken
a kezeken hullaszag van, addig
fennáll a gyermekágyi láz veszé-
lye. Ez a láz, "felszívódási láz",
amit rothadt, elpusztult hullaré-
szek felszívódása okoz. Megkezdő-
dik a harc, a hullaszag, illetve a
fertőzés ellen. Szappannal, meleg-
vízzel, alkohollal mossa a kezeit.
Hiába. A 'szag csak nem akar el-
.tűnni. 1847. májusában aztán klór-
vizzei kísérletezett. Kitartó fára-
dozását siker koronázta: a hulla-
szag eltűnt kezeiről> Rövidesen
hirdetmény jelent meg a szülészeti
kértermek ajtaján: "Minden hall-
gató és orvos, aki vizsgálat céljá-
ból belép a kórterembe, köteles
alaposan megmosni kezét klórvíz--
ben, amely a kórterem bejárata
mellett megfelelő medencékben
található."

7 Evangélikus Naptár

Két különös eset után arra is
rájön, hogy nemcsak hullarészels.
hanem bármely bomló szerves
anyag is okozhat gyermekagyi lá-
zat, még a levegőn keresztüli fer-
tőzés útján is. Épp ezért elrendeli,
hogy ezentúl mosakodni kell mín-
den egyes szülés levezetése, illetve
az ezt megelőző vizsgálat előtt is.

Sokan megmosolyogják, sokan
ellenségei lesznek, de eléri, hogy
1848. márciusában az 1. sz. szülé-
szeti osztályon, ahol előzőleg 15-
30 % volt a gyermekágyi lázban
meghaltak száma, nem halt meg
senki! Kevesen értik meg. 1848-
beli magatartása miatt is mind
több az ellensége, Amikor aztán
1851-ben elmélete ellen foglal ál-
lást az azt vizsgáló bizottság, s
meg akarják neki tiltani, hogy élő-
kön és holttesteken tanítson, el-
hagyja Bécset. 1851-ben vesziát a
Rókus kórház szülészeti osztályá-
nak vezetését. Néhány év alatt a
gyerrnekágyí halálozási arányszám
0,85%-ra csökken. 1855-ben a szü-
lészeti tanszék tanárának nevezik
ki. 1857-oen a zürichi egyetem
felkínálja neki a szülészeti tanszé-
ket, de Semmelweis itthon marad.
Tovább küzd az igazságért. Meg-
írja "A gyermekágyi láz kóroktana,
fogalma és megelőzése" című kőny-
vét, majd híres "Nyílt·leveleit".

A folytonos küzdelem és harc
közben idegei lassan felmondják á
.szolgálatot. Mind többször kap
dührohamokat. sírógörcsöt. Csele-
kedetei elárulják, hogy már nem
mindig beszámítható. Barátai, fe-
lesége kérésére, a döblirigi téboly-
dába viszik. Még Budapesten,
egyik utolsó műtétjénél, megse-
bezte kezét. Döblingenben a seb
üszkösödni kezd és 1865. augusz-
tus 14-én ugyanazon tünetek kö-
zött, mint barátja, Kolletschka, és
mint az a' sok .asszony, akiknek az.
életéért harcolt egész életében"
meghalt Semmelweis Ignác Fülöp"
"az anyák megmentője".

Megemlékezésünket az ő látnoki
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szavaival fejezzük be: "Ha jelen
meggyőződésemmel visszatekintek
a múltba, csak úgy sikerül elűz-
nöm a rám nehezedő szomorúságot,
hogy szememet a boldog jövőre
szegezem, amikor" már sem a szü-

lészeti kórházakban, sem azokon
kívül, világszerte nem lesz többé
gyermekagyi láz. Ez az idő elóbb-
utóbb elkerülhetetlenül bekövet-
kezik!"

Loós János

Rabszolgák felszabadítója
I

Lincoln halálának 100. évfordulóján

"Isten minden embert egyformá-
nak teremtett. . . ünnepélyesen
megfogadjuk, hogy ezek a halottak
itt nem haltak meg hiába, hogy
ennek a nemzetnek a szabadsága
Isten segítségével újjá fog születni
és hogy a nép kormánya, melyet
a nép választott meg és amely csak
a népnek szenteli magát, soha nem
fog kiveszni a földről."

Amikor ezek a komor és ünne-
pélyes szavak Gettysburg-ban el-
hangzottak, már több mint két éve
folyt a polgárháború Ameriká-
ban. A falvacska környékén még
temetetlenül feküdtek a csatában
elesett ezrek. Az északiak győztek
ugyan, de a háborúnak még koránt-
sem volt vége. Lincoln Abrahám,
az elnök, mély megrendülés se!
kezdte így beszédét 1863. július
3-án. A Potomac folyótól kellett az
északi seregnek visszavonulnia
Gettysburg alá. Attól a folyótól,
amelyet így említ meg F. Donglass
szökött néger rabszolga: "Bemu-

-tatom Önöknek az emberhajcsárt.
Ott található valamennyi déli ál-
lamban. Bejárják az országot és az
országútakat telezsúfolják az em-
beri jószág nyájaival. Láthatjuk az
emberhús-kereskedők egyikét,

amint pisztollyal, korbáccsal és
vadászkés sel felfegyverkezve száz
férfiből, nőből és gyermekből álló
csoportot hajt a Potomactól a New
Orleans-i rabszolgapiacra. A nyo-
morultakat egyenként vagy csopor-
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tosan eladják a vevők kívánalmai-
nak megfelelően. Belőlük táplál-
kozik agyapotföld és a halálos
cukorgyár ... "

Ezek a szavak még komorabbak
és lerántják a leplet egy emberte-
len korszakról, amelyet ma az új-
kori rabszolgaság kerszakának ne-
vezünk. Röviden erről csak annyit,
hogyarabszolgaságnak ez az in-
tézménye a legtovább Amerikában
élt, mégpedig az Egyesült Allamok
déli államaiban. Nem térünk arra
ki, hogy Afrikából miképpen hur-



colták be a négereket. hogy szá-
muk a 16. századtól a 19. századig
sok millióra rúgott, hogy sorsuk
elképesztően kegyetlen és ember-
p1ény szenvedései után a 19. szá-
zad humanizmusa ,enyhített a fa-
gyos, állandósult légkörön és indí-
totta el a szerencsétlenek felsza-
badítását.

Lassan, csigalépésben haladt a
rabszolgák felszabadításának gon-
dolata. A világ unott egykedvű-
séggel vitázott milliók sorsa felett
és valójában szégyenteljes a hala-

dásnak lassúsága, ahogyan érde-
kükben a törvények megszülettek.
Kiváló férfiak, írők, költők és hu-
manísfák rázták meg a lelkiisme-
ret szunnyadó erőit, de a másik.
'Oldalon ott állt a kapzsi vágy, a
gazdagodás, jó életl ehetőség egyet-
len feltétele: az ingyenes rabszol-
gamunka, Elválaszthatatlanul szö-
vődik össze az erkölcsi kérdés a
tömény anyagiassággal, gazdasági
kérdéssel ,és ma megdöbbenünk
azon, hogy il rabszolgaság intéz":
ményének is milyen kiváló teoreti-
kusai voltak. (pl. Calhoun.)

A legnagyobb válságot ez a sze-
rencsétlen intézmény, a magát leg-
szabadabb világnak nevező Egye-
sült Államokban idézte elő. Az
Egyesült Államok történelmi fejlő-
désének jellemzője a belső ket-
tősség. A szabadság, az emberi jo-
gok korlátlan tisztelete egyrészt, a
rabszolgaság fenntartása és a tár-
sadalmi, faji különbség' befdegző-
dött, konok érzése másrészt, Az
Egyesült Államok északi telepesei
az európai óhazából vallásuk, sza-
badságuk miatt üldözött emberek
voltak, a déliek az Európában el-
virágzott feudalizmust újították
fel, ókori, brutális formában. Egy
állammá lettek, de nem váltak
nemzetté. Egy nyelvet beszéltek,
egy szövetségben éltek, mégis két
világban és ennek terhes feszült-
ségét vérükben hordozták. Oly
mélységes szakadék tátongott a két
ág között, olyan ellentétes felfo-
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Igás, lelkialkat, világnézet hatá-
rozta meg Észak és Dél jellegét,
hogy valójában a szövetség, az
egyesülés puszta papírforma volt.
Ha ezt az ellentétet nem képesek
felszámolni, az Únió maga is ketté-
szakad.

1861-ben állt be a kritikus hely-
zet. Eddigre úgy elmérgesedett a
különbség, hogy Dél tillenegy álla-
ma kivált az Únióból. A kíválás :
oka a rabszolgakérdés és Lincoln
Ábrahám elnökké választása volt.
Lincoln neve eddigi munkássága
révén egybefonódott a rabszolga-
ság eltörlésével, ezért esett össze
megválasztásával az elszakadás.

Lincoln' a legnagyobb arnertkai
'államférfiak egyike. Két elv ren-
díthetetlen harcosa. A rabszolgák
felszabadítása és emberi jogaikba
helyezése, valamint az Únió e'gy-
sége, Az első Lincoln-t a legna-
gyobb humanisták közé, a máso-
dik a legnagyobb államférfiak
közé emeli. Lincoln magatartását
bizonyos fOKig életéből magyaráz-
hatjuk. Ne terhéljük ' magunkat
életrajzi adatokkal, hiszen egy
maroknyi is az egész embert állítja
elénk, l809-ben egy Kentucky-
állambeli erdőben látta meg a
napvilágot. Szülei szegénysorsúak
voltak, nagy nehézségekkel tudták
csak gyermeküket nevelni. A szo-
kásos Iskolák helvett Lincoln az
,.élet iskoláját" i4rta. Volt hajó-
inas, favágó, szatócs, földmérő, De
mint autodidakta, mindenkor ta-
nult. Kiváló üzvvédnek képezte ki
magát és szüntelenül a politika
iránt érdeklődött. Mint jó szónok,
derűs előadó, a lényeget meggyőző
erővel magyarázó ember, szögletes
arcával, szakállas és tipikus jenki
-megjelenésével az emberek szí-
vébe lopta magát. Mindent elol-
vasott, ami kezeügyébe került. Az
első könyvek, amelyek ,stílusát
csiszolták, a Biblia, Shakespeare,
Burns voltak. A kiváló férfit lR6l-
ben választják elnöknek első ízben.
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Ugyanez az év az Egyesült Alla-
mok polgárháborújának kezdete.

Lincoln nevéhez fűződik most a
négyesztendős háború, amely mére-
teiben, idejében,' de áldozathozata-
lában sem kicsinylendő le. (Az.
Egyesült Államok 1861-65-ig 'tartó
polgárháborújaban annyi embert
.vesztett, mint a második világhá-
borúban, kb. 600 ezret!) Ne tér-
jünk' ki a váltakozó sikerű hábo-
rúra, amelyről Shermann tábornok
leveléből kapunk ízelítőt: "Az
.egész világot megdöbbenti a bor-
zalmas látvány; a· roppant sok ,
halál és pusztítás, ami most garáz-
dálkodik. Ez a munka naponta ha-
ladt az elmúlt két hónap folyamán
és nem látom jelét a csökkenés-
nek, amíg el nem pusztul egyik,
vagy mindkét hadsereg. Kezdem
csekélységnek tekinteni kétezer
ember lemészár'lását ... és talán jól
is van, hogy errnyire megedződ-
tünk ....."

Arról azonban nem feledkezhe-
tünk meg, hogy Észak és Dél küz-
delmében, - és ebben az esetben
külön hangsúlyoznunk kell a rab-
szolgakérdést, - valami módon
részt vett az egész világ. Europa
uralkodó körei Délt támogattak
pénzzel és együttérzésükkel.
Európa népei, melyek mintegy 25
évvel voltak szabadságharcaik mö-
gött (ezek rendre mind elbuktak!)
!.éJekben, lelkesedésben, szolidari-
tásukban ott álltak Észak oldalán.
Mintha ott -folytatódott volna sza-
badságukért ia . véres küzdelem.' A
magyar szabadságharc emigrált
tisztjei .és .katonáinak számtalan
'sora ott harcolt, Lincoln oldalán.
Köztük sokan hősi halált haltak it
négerek felszabadításénak ügyéért.

Lincoln megérte Észak győzel-
mét és ennek biztos tudatában már
1862, szepternberében közrebocsá-
totta ,híres kiáltványát,' rnely sze-

.'. !'.

"
. ,, ~

r:int 1863. január 1-től az Egyesült
Allamok egész terül etén mínden
rabszolga szabad. Ebből lett a rab-
szolgafelszabadító törvény. Reá
várt volna a háború szenvedésétő]
sújtott ország rendbehozatala ís
mert 1865-ben 'újra választották
elnökké. És benne kétségkívül meg
volt az a képesség, hogy az Egye,",
sült Államok belső rendjét helyre-
állítsa. A négerek felszabadítója
azonban mártírja lett az eszmének.
1865. április 14-.én Washíngtonban,
színházi páholyában egy déli de-
mokrata érzelmű színész lelőtte. o>
volt az első elnök aki merénylet
áldozata lett. Neve azonban egybé-
forrt az emberi jogok, az egyenlő-
ség és a szabadság fogalmával.

Lincoln halála tragikus, követ-
kezményekkel járt. A konszolr-
dáció évekre, sőt évtizedekre húzó-
dott el. A négerek egyenjogúsága
pedig a következőkben papírtör-
vény, maradt. .Száz év távlatábóf
lernérve személyét és az eseménye-
ket, azt kell mondanunk, hogy a
gyilkos golyó olyan életet oltott ki.
amely képes lett volna a maga
bölcs átfogo tehetségével más
irányt szabni az Egyesült Államok
belső társadalmi fejlődésének. Lin-
cQln_ halála a társadalmi-, faji
megkülönböztetés döbbenetes való-
ságáról rántotta le a leplet. Ez az:
ellentét Amerikát napjainkig meg-
hasonlásban tartja. A néger rab-
szolgák leszármazottainak milhóí,
(számuk ma kb. 20 millió) a mai
színesek, az Egyesült Államokban
Lincoln óta azonos helyzetben van:-
nak. Lincolnnak sikerült a tör-
vényt megalkotnia, de a merény-
let megakadályozta abban, hogy a
lelkekbe is átvigye a törvény szel-
lemét: "Isten minden embe~t egy-
formának teremtett ... " (Gettys-
burg-í beszédből).

Rédey PáJ.
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A természet hangjainak muzsikusa
Sibelius születésének 100. évfordulója

Ma már alig tudom, valóság-c,
vagy látomás, - térben s időben
olyan messze van tőlem, de a szí-
vemhez oly közél, hogy ma is el-
akad a lélegzetem s valami bor-
zongva fut végig a hátamon.

Csípős, metsző reggelen indul-
tunk. Süvítő szél söpörte a kvarc-
éles hószemek millióit a hogyaluk-
kal simára tisztított. széles ország-
úton, míg suhantunk észak felé a
hótól roskadó mérhetetlen fenyő-
erdők között. Húsz fokos. hideg
volt.

Jarvenpaa - jelezte az útjelző
tábla, de házak alig-alig jelezték a
települést az útmenti .erdők fái kő-
zött. Nem sokkal később megállot-
tunk egy erdővel borított emelkedő
szélén .
. - Jöjj egy kicsit utánam -

szólt az útitársam s kilépett az
autóból. Széles léptekkel taposott

•
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utat, térdig merülve a hóban, az
erdő mélye felé.

Nagyokat emelve lábamat, lép-
kedtem utána a csizmájával mé-
lyesztett apró hókutakban. Gallé-
romat felhajtottam, kucsmámat
mélyre húztam. Hunyorgö szemern
alig állta a süvítő szélben millió
tűként szúró hókristályokat.

Rövid út után megállt. Bent
voltunk már mélyen a fák között.
Fordulnia kényelmetlen lett volna.
Két lába cövekként mélyedt a
hóba. Csak úgy a válla fölött szólt
hátra:

- Mit hallasz?
Kérdése értelmének mélyét für-

késztem s fülem-lelkem figyelni
kezdett.

Zúgott az erdő. Szélparipák sza-
guldottak végig, tarolva a recsegve
hajladozó- szálfákat. Egyre éleseb-
ben tombolt a hóvihar. A' lábunk-
vágta hókutakat mögöttünk már'
betemette, mint minden életet,
amely a hó alatt sejlett. Nyögve
kiáltoztak a fenyőóriások. Süvitó
hangorkán dörögte túl jajszavu-
kat. Teljes regisztrálással orgonált,
az erdő s ha csöndesült a vihar,
pillanatokra megállt a szél, úgy
öntött el a csend, mint amikor láz-
ban égő arccal hideg szélben ál-
lunk s a szél hirtelen múltával el-
öntt arcunkat a forróság. Muzsí-
kált ez a csend halk melódíáka t .s
ha új lökésekkel indult a szél s a-
fák' csúcsai fent jajongva csapód-
tak egymáshoz, behunytam sze-
mem s láttam az ősi föld ősi erdő-
irtóit verejtékkel döntve a monu-
mentális szálfákat, majd később
szeries arccal kotorva a parazsat.
hogy égjen a haraszt, a gally s a
tönk. - mint Fdelfelt híres fest-
rnénvén - ma+í mint mély dob-
pergés törte szét a képet a mesz-



sziről rohamra induló szélármádia
újabb robaja.

- Flrilandia! mondtam ki
mindazt, amit hallottam s barátom
mosolya inkább az együttérző él-
mény bizonységtétele volt, mínf
pajkos derű, amikor kinyújtott
karral mutatott egy erdőszéli tá-
voli ház felé:

- Nézd, ott lakik Sibelius!
Az élmény nagy fortissimóval

zendült meg akkor bennem. A F'in-
landia végének zsoltáros himnusza
búgott, a Rege, a Tapiola személy-
telen és történettelen mesealakjai
villóztak előttem, a 'I'uonelai hattyú
megfoghatatlan ereje emelt, a Bis-
tilukki dallam zengett s a Valse
tríste finom bája ringott.

Az erdőből mint hatalmas köd-
kép formálódott elém a tar, mar-

, káns koponya, Sibelius, aki ez év-
ben száz esztendeje, hogy szüle-
tett, az élményem idején még élt,
s azóta immár az örökkévalóság
finn egébe tornyosult óriás lett.

*
Életének javát ott élte a jarven-

páai tóparti, erdőszéli házban:
Ainolában, ahogyan feleségéről ne-
vezte otthonát. útjai behálózták
szerte a világot. de hangverseny-
dobogókon állva is a finn grániton
vetette meg lábát, fülében a finn
erdő zúgott s szeme előtt a tóparti
táj ringott.

Hámeenlinnában született 1865.
december 8-án, orvos fiaként. Kö-
zépiskolás korában kezdett kíbon-
takozni zenei érzéke.' Hegedű volt
a kedves hangszere. Gyakran' állt
hosszasan a tó mellett s hegedűjén
utánozni próbálta a természet
hangjait. Lassan komponálni kez-
dett.

A gondos családi nevelés min-
dent biztosított a számára. de ab-
ban az időben a zenei pálya nem
tartozott a különösebben megbe-
csült pályákhoz, így a család irá-
nyítására jogot kezdett tanulni.
Közben azonban egyre muzsikált.

Szerencséjére a szigorú, de kitűnő
zenetudós és pedagógus Wegelius
keze alá került, aki kemény mun-
kát követelt és kitűn o alapot adott
az egyre inkább zeneszerzés felé
forduló ifjúnak. Tanulmányaira
nézve ezt mondta neki: "Emeld ki
azt, ami szívedhez közel áll, de al-
kotásaidban csak saját szívedet
használd, máséhoz ne nyúlt"

1889-től többször járt külföldön,
zenei tanulmányokat folytatva,
majd hangversenyezve. Előbb Ber-
linben járt, de a porosz lélek hide-
gen hagyta. Tanulmányaira és fej-'
lődésére Bécs volt kü!földön a leg-
nagyobb hatással. Goldmark tanít-
ványaként hűségesen mélyedt el
kora nagy zeneszerzőinek tanul-
mányozásába. Szerette Strausst
hallgatni, de minden zeneszerző-
nél többre becsülte Beethovent,
akiről így nyilatkozott: "Beethoven
nekem kinyilatkoztatás".

Első nagy zenekari műve a Kul-
lervo-szimfónia meglepetésszerű
sikert arat. "Férfias törekvések
forradalmi prológja" - írják a la-
pok a merész és megrázó műről.

Kiemelkedően jelentős állami
stipendiumot élvezett, ami gond-
mentessé tette életét és fejlődését.
A helsinki Konzervatóriumnak,
amely utóbb az ő nevét vette fel,
tanára lett. Baráti köre világosan
mutatja fejlődésének irányát: Ak-
seli Gallen-Kallela, a robusztus
festő-egyéníség, aki a Kalevalához
fűződő műveit illusztrálta is, Eino
Leino, a finn költők egyik' legna-
gyobbika, Saarinen építész, aki a
finn lelket gránitba építette, Ju-
hani Aho és Linnankoskf írók, a
finn nemzeti irodalom klasszikus
nagyjai tartoznak követlen köré-
hez.

Boldog házassága csendes háttér-
ként .simul kibontakozó és egyre
ívelő művészete mőgé. Feleségének
testvérei közőtt három művész: egy
költő, egy festő és egy muzsikus.
Sibeliusné, Aino Járnefelt nyilat-
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kozata pontosan tükrözi a művész
otthonát: "Uram zenéje: létem for-
rása. Boldogságomat köszönhetem
neki. Szeretem gyermekeimet, sze-
retem környezetemet, de urammal
és muzsikájával együtt élni il leg-
nagyobb győnyörűség."

1900-ban jelentős európai hang-
versenykörútra indult zenekarral,
amelyen sikert siker ér. Utóbb is
sokat utazott. De 1904-6en meg-
épült Járvenpátiben Ainola s azóta
ez a fészek, ahol minden születik.
Ide tér meg mindig: a finn táj és
lélek világába, amiből és amiben
él a művészete. 65 éves korában
visszavonult. 1951-ben az óriási
sikerű helsinki Sibelius-fesztivált
is Ainolából hallgatja végig rádión.

1957. szeptember 20-án halt meg,
92 éves korában. Halálhírére egész
népe gyászba borult. Az üzletek
kirakataiba gyászkeretes képe ke-
rült s temetésén egy nép egésze
gyászolta. "A késő éjszakai órákig
tartott az emberek végeláthatatlan
sora, amint lassan vonultak be a
templomba. Helsinki minden járni
tudó lakosa elvonult a ravatal
előtt" - írta nekem egy magyar
szemtanú a temetésről. A nagy-
templomból a nép sűrű sorfala kö-
zött vitték végig a fővároson, el
egészen Jarvenpaaig, ahol szereteft
Ainolajának kertjében helyezték
nyugalomra.

Száz éve, hogy megszületett.
Nyolc éve, hogy meghalt. Időtlen,
míg művészete él.

*
Nehéz magasztalni őt, az embert,

aki így 'nyilatkozott: "A finn em-
bernek kisebb a hangja, mint a
rangja". Művészetét is nehéz ér-
tékelni. mert ugyancsak ő többször
hangsúlyozta: "A művészet nem
magyarázható."

Csak elmondani lehet, hogy ke-
reken 120 'opus, több mint 20 szám
nélküli mű, több mint 100 szöveg-
megzenésítés maradt utána. Ha
művészetéről esett szó, előbb kité-

104.

rően a finn tájról beszélt. Ilyene-
ket mondott: "Amikor megpillant-
juk azokat a gránitsziklákat, egy-
szerre megértjük, miért tudjuk
úgy kezelni a zenekart, ahogyan
tudjuk!" "Romantikus vagyok -
mondotta egyszer önmagáról
mert a természet minden megnyi-
latkozását szívembe zárom és mu-
zsikába formálom. Modern va-
gyok, mert célkitűzései mb en a ha-o
ladás fontos szerepet játszik. Újító
vagyok, mert magam szabom meg
útam irányát és kifejező eszközeírn
egyéniek. Konzervatív vagyok,
mert ragaszkodom a zene leglénye-
gesebb céljához, a széphez."

Magyar méltatója, A. Balogh Pál,
így ír róla: "Sibelius művész életé-
nek alapvető szükséglete a sza-
badság és a magány. A természet
szerelrnese. Az erdőben keres nyu-
galmat; szíklák, madarak, források
és vizek között dolgozik Orákon
át sétál magánosan az erdőben, tó-
parton, télen, nyáron, hóban, vi-
harban és figyeli a természet hang-
jait. Ezek a hangok érzelmeket vál-
tanak ki, fantáziáját' zenei ötle-
tek re, formákra és színkerésésre
serkentik A vízben tükröződő nap-
fénynek: egy sugara, egy' falevél
hullása. a hóesés vagy záporeső
elegendő, hogy alkotó képzeletét
megindítsa."

Észak gránítján állva keresi a
sajátos finn művészethez az utat.
Az egyik út, amelyen hatalmasan
járt, a szimfóniák útja. "A szím-
fóniát a legtisztább zenének érzem
- írja. Más szóval, ahol a muzsíka
kezdődik, a szónak meg kell szűn-
nie. A tételek születésekor behú-
nyom a szemem és képeket látok,
de a képek csak hangjegyekkel ér-
zékelhetők"

A másik úta finn zene, amit
legjelentősebben a Kalevala epikus
tartalma határoz meg. "Olvasom a
T<:alevalát és lelkemben muzsikát
hallok így alkotok!" - mondja,
majd hozzáteszi, s ez is mutatía,
mit értett ő finn zenén "Itt



minden gránitból van:, a föld, a lé-
lek és a művészet. Időtálló mind
a három. Nem a mának dolgozunk,
hanem a holnapnakl"

Egyházi muzsikát szinte. egyál-
talán nem írt. Bár a finn énekes-
könyv őriz tőle egy súlyos an szép
dallamot, művei között alig talál-·
ható két orgonadarab s egy kórus-
mű orgonakísérettel. De ezek mel-
lett jellemző, hogy az Op. 1. "Ot
karácsonyi ének", s az egyik utolsó
műve, az Op. 113. "Music Reli-
gieuse", költeményekre írt 12 té-
teles egyházi zene.

*
Születésének századik évforduló-

jakor emlékezünk reá, de alakja
sokkal közelebb van, semhogy egy
század dal tudnánk mérni. A mi
generációnk élő emléke Ő, s bár
nem támaszkodik többé faburko-
latú szobáinak falához, messze me-
rengve a tág ablakokon át a finn
tájak, a finn erdő, a finn múlt felé,
nem. jár lassú léptekkel fényőkhöz
idomult szálas alakjával Ainola
kertjében, egy kicsiny nép világ-
szintre emelt muzsikáló bizony-
ságtételét hozza közénk. Mert Si-

belius muzsikájában mélyebb és
emberibb, egyetemlegesebb és ha-
tártalanabb is van, mínt a finn
tavak és erdők képe. Ebben a mu-
zsikában a magas eszmeiség szól
hozzánk, a személyes lelki nagy-
ság, a küzdő lélek, amely áttöri a
szerzemények fátylát képező északi
külön-világot s örök naggyá, min-
denki sajátjává lesz...

Köszönöm neki a Finlandiát, a
Valse tri stet, a Tapiolát, a Regét,
a Ristilukkit s a többit mind. Kö-
szönöm bennük az erőt, a hitet, a
bizonyságtevést arról, ami emberi,
örök és szép, --. köszönöm neki a
finn tájat, népet és múltat, költé-
szetet és művészetet, amiket emlé-
keimben az ő muzsikája kelt életre,
-- köszönöm az esti csendet, ami
lemezjátszóm mellett az ő muzsi-
kájával telik' hangokkal gazdag
csenddé, - köszönöm, hogy meg-
tanított érezni és hallani is azt,
amit látok, hogy jelenné tudja
tenni azt, ami múlt, gyógyí tóvá
azt, ami láz, összhanggá azt, ami
hangok zavara és erővé azt, ami
fájdalom.

Koren Emil

----•••r~~••••----
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Mien/í. és az egész emberiségé
Bartók Béla halálának évfordulóján

1965. szeptember 26-án lesz 20
éve, hogy századunk egyik legna-
gyobb zeneszerzője, népzenetudósa
és zongoraművésze Bartók Béla egy
New Yorki kórházban meghalt.

Bartók Béla 1881. március 21-én
született Nagyszentmiklóson, nol
édesapja a földmívesiskola igazga-
tója. agy ő, mint édesanyja zenét
művelő emberek, így a gyermek
"muzsikális levegő"-ben nő fel.
Sziilei hamarosan feifedezik kitűnő
zenei képességeit. 5 éves korában
édesanyja kezdi zongorázni taníta-
ni. 7 éves, mikor édesapja meghal.
Édesanyja ekkor először Nagyszöl-
lősre kerül tanítónőnek. Itt kelet-
keznek első zongora kompozíciói
és itt figyel fel Bartók rend7dvüli
tehetségére Altdörfer Keresztély
evangélikus egyházkarnagy. Ké-
sőbb a Bartók család Pozsonyba
kerül, mely város élénk zeneéleté-
vel igen kedvező hatással volt a
serdülő ifjú fejlődésére.

Érettségi után Budapestre jön a Zeneművészeti Főiskolára, ahol a zon-
gora és zeneszerzés tanszakon mindjárt a II. osztályba veszik fel. Társai
közül itt is hamarosan kitűnik. Az akadémiai évek során ismerkedik
meg és köt életre szóló barátságot másik világhírű zeneszerzőnkkel,
Kodály Zoltánnal. Kodály ösztönzésére kezd a né'Pzenével foglalkozni és
maga is gyűjteni.

1907-ben, 27 éves korában, több nagysikerű bel- és külföldi hangver-
senykörút után Barték. a Zeneművészeti Főiskola zongora tanára lesz.
Ekkorra mint zeneszerző is jó nevet. szerez magának. A főiskolán 1934-ig
tanít, közben természetesen folytatja zongoraművészi, népzenekutatói és
zeneszerzői munkáját is. Ettől kezdve tanári munkája helyett a Magyar
TudománYQ§ Akiuiémiérá nyer beosztást, hogy lejegyezze és rendezze az
addig gyűjtött népdal anyagot. 1936-tól pedig ez intézménynek rendes
tagja.

Bartók a 30-as évek végén egyre jobban szenved a fasizmus elóretö-
résétől. Ellenszenve olyannyira fokozódik, hogy 1937-ben már nem megy
Olaszorszáoba nyaralni, letiltatja műveinek előadását anémet és olasz
,·ádiókban, kiadásukat pedig az eddigi német cég helyett angol kiadóra
bízza. Végül 1940 októberében búcsú hangverseny v.tán az Amerikai Egye- .
~{jlt Államokba utazik. Nem akar végleg ott maradni, csak a háború végét
és az ismét nyuQodt munkalehetőséget biztosító konszolidációt kivárni s

.azután "hazatérni, de végleg!" Sajnos ez a vágya már nem teljesedhetett.
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Ai emigráció első évei sok lelki és anyagi nehézséggel és súlyos be-
tegséggel telnek. 1943-ban a helyzet javul, de utána betegsége ismét rosz":
szabbra fordul és 1945. szeptember 26-án a New York-i West Side Hos-
pitalban meghait.

190'3-ban Bartók ezt írja édesanyjának: "Én részemről egész életem-
ben, minden téren, mindenkor "ésminden módon egy célt fogok szolgálni:
a magyar nemzet és a magyar haza javát." Ez a cél vezette a magyar
népzene kutatásában is. A magyar népdalok mellett .hamarosan kiter-
jeszti a gyűjtést ·és az anyag rendszerezését a szomszéd népek: a szlovák
és a román népzenére is. De nem áll meg ezeknél, hanem tovább széle-
síti a kört az ukrán, délszláv, majd a bolgár népzene vizsgálatára. Sőt
1913-ban Algirban, 1920-ban Kairó vidékén arab, majd Anatóliában török
népzenét gyújt. Végül amerikai tartózkodása idején egy horvát-szerb
népzene gyűjtemény feldolgozásával fejezi be népzenekuta.tói munkássá-
gát. Ez a kutató munka megismertette Ba1·tókkal a magyar és a t8bbi
nép parasztságának életét, történelmi, szociális helyzetét: feltárul előtte
a bejart országok kultúrája, sok közös vonása, problémája is. Ezek hatá-
sára fejlődik Bartók azzá a nagy humanistává, amilyennek nagy múvei-
ből ismerjük s ez fordítja szembe már korán a naciona.lista elfogultság-
gal, érleli meg benne a nemzetközi kulturális együttműködés gondolatát,
melyért olyan sokat tett s melyet 1931-ben így fogalmazott meg: "Az én
igazi vezéreszmém azonban, amelynek - mióta csak mint zeneszerző
magamra találtam - tökéletesen tudatában vagyole a népek testvérré
válásának eszméje, a testvérré válásnak minden háborúsá!J és minden
viszály ellenére." Egykori hazafias kijelentése ez ellenpárjával epészül
teljessé. Bartók sikerekben gazdag hangversenykörút.iait is e kettős cél
szolgálata vezeti. Ez utak a Szovjetuniótól egész Észak-Amerikáig vezet-
nek.

A küiönböző népzenék. tanulmányozása Bartók zene szerzői munkájára
is nagy hatással van. Sikertit magáévá tenni e népzenék nyelvezetét és
azokból csodálatos adottsággal sajátját kialakítania. UfJyanekkor az új
euronai zenétől sem szakad el, annak minden vívmányát felhasználja és
beleolvasztja ebbe a sajátosan egyéni nyelvezetbe. Az 1. zenekari szvit
egyénien r01!1antikus hangjától merész, nagyívú és hosszú út vezet a Zene
húros és ütőhangszerekre és cselesztára, a VI. vonósnégyés, az egynemű
kórusok, a II. hegedú és a 111. zongoraverseny összefogó, leszúrt, letisz-
tult stílusáig. Bartók zeneszerzői f~jlődésének ez útja sajátosan egyéni és
egyszeri, bármilyen hatás terméke-auiti is meg.

"Ha jövő emberei meg akarják tudni,'- írja Szabolcsi Bence - hogyan
küzdött és ezenvedett korunk embere, s hogyan találta meg végül fel-
szabadulá .•a útont, (f. h,.,.,.""ón;,fi b .• (1 hp.kót.· (1 felemelő hitet önmagában
és az életben: Bartók Béla zenéjét kell majd meghallgatniok s újra meg
újra visszatalálniok a nagy magyar mester példaadásához."

, Sulyok Imre

------ •• ~I~~ ••• ------
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A sajt6 szószéke
Sajtóosztályunk .15 éves

Amióta van könyvnyomtatás -
tehát immár közel ötszáz eszten-
deje - az egyház is felhasználta
szolgálatában a nyomtatott betű
szerszámát. Tehát volt az egyház-
nak is sajtója. A reformáció szol-
gálatát, lendületét meg éppenség-
gel lehetetlen elképzelni a nyom-
tatott betű eszköze nélkül. A' nyom-
tatott betű adott szárnyat Luther
és a többi reformátor gondolatai-
nak: a 95 tételt, a Kátékat s a
többi reformátori iratokat azért
olvashatták megírásuk után alig
néhány héttel már Németország-
szerte, majd hamarosan, - erede-
tiben, vagy fordításban - egész
Európában, mert ezer és ezer pél-
dányban kinyomtatták őket. Vagy
gondolJunk Luther bibliafordítá-
sára és általában a reformátorok
bibliafordításaira, jelesül Károlyi
Gáspár munkájára. A reformáto-
rok szándéka: Bibliát adni min-
den keresztyén ember kezébe, hogy
olvashassa a maga nyelvén ld ki
Isten igéjét, kivihetetlen lett volna
a nyomtatott betű szolgálata nél-
kül. Némelyik magyar reformátor
- pl. Huszár Gál - nyomdász is
volt egyszemélyben s szekerén hor-
dozta magával kézisajtóját, hogy
prédikációit, iratait mindjárt lá-
nyomtatva adhassa oda híveinek.

A magyarországi evangélikus
egyház történetében mi1!cdia is je-
lentős szerepe volt a sa.1tónak, a
nyomtatott betűnek. Ez talán azzal
is összefüggött, hogy egyházunk
sok lelkésze egyházi szolgálata
meUett úttörője, lelkes munkása
volt a magyar művelődésnek s az
eauetemes emberi haladásnak is.
Elég itt - a sok közül - csak eay
nevet említenünk: a Ráth Mátvá-
sét, aki a magyar nyelvű újságírás-
nak volt úttörője. - S azok is, akik
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kimondottan egyházi szolgálatot
végeztek, prédikációt írtak, vagy
imádságos könyvet adtak ki, teo-
lógiai tudományos műveket szer-
kesztettek, vagy egyházi hírlapokat
adtak a gyülekezetek kezébe, min-
dig igyekeztek úgy forgatni a tol-
lat, hogy írásműveikkel egyúttal a
magyar nyelvet is_ művelték, nem-
zeti irodalmunkat is gazdagították.

Volt tehát egyházunknak mindig
sajtója, voltak tollforgató emberei,
voltak újságjai, kiadványai. S ami-
kor ezelőtt tizenöt esztendővel
megszervézték az Evangélikus
Egyetemes Sajtóosztályt, ezt az
egyházi sajtómunkát akarták még
jobbá, még hatékonyabbá tenni.

Tekintsünk csak végig azokon a
területeken, amelyeken a Sajtóosz-
tály kiadvá.nyaival munkálkndik.
Itt van mindjárt a hírközlés. Ezek
a nevek: újság, hírlap, arra utal-
nak, hogya sajtónak,. így az e'oan-
pélikus em/házi sajtónak is, egyik
fontos feladata, hogy híreket kö-
zölJön, friss ú.1donsáaokról számol-
,jon be olva.sóinak. Ezzel kapcsolja
bele olvasóit magyar~országi evan-
gélikus egy1íázunk életébe, tudó-
sitja agyülekezeteket etnrmá« dol-
gairól, örömeiről, gondjairól, be-
számol a gyülekezetek életének
fontosabb eseményeiről, vagy köz-
egyházunk eaész életét érintő ese-
ményekről. Mindezzel erősíti (1 gyü-
lekezetek együvétartozásánaJ: tu-
r1atát. építi a közösségp~ a hívek
között, munkálkodik abban, hogy
igazán egy testté leouiink, Persze
ezt csak akkor teheti iaazán ered-
ményesen, hit valamiképpen min-
den híradásában benne van valami
a nagy újságból, az örömhírből. az
evanaéliumból. Akkor szolgálata
valóban a Krisztus testének épí-
tésére lehet.



Ezzel már át is tértünk az egy-
házi sajtó munkájának egy másik
nagy területére s ez a tanitás. A
reformáció egyháza mindig is ta-
nító és tanuló egyház volt egy-
szerre. Vagyis olyan emberek kö-
zössége, akik soha nem vélték
magukat a teljes és kész, lezárt és
befejezett igazság birtokában, ha-
nem akik mindig készek voltak:
újat tanulni. Esetleg a régit is újra
tanulni vagy egészen új utakra in-
dulni, mindig Isten igéjére fi-
gyelve, alázatosan és gyermeki
szívvel. A reformáció eoyháza so-
hasem akarta kikapcsolni az embe-
rek értelmét, sőt inkább a megvi-
lágosított értelmet, a mindip ta-
nulásra kész és tanuló értelmet
akarja Isten és a felebarát szolqá-
latába állítani. tgy "válik a tanítás
építéssé bibliai értelem ben: lsten
jó akaratának előmozdításává az'
emberek életében.

A hírközlés és a tanítás szolgá-
latát persze mindig úgy kell az
egyház sajtójának végeznie, hogy
messze tekint, túl a saját kerítés in,
túl országhatárokon s a felekeze-
teket elválasztó különbségeken is.
Így állíthatja bele olvasóit a világ
keresztyéneinek nagy közösségéb'e,
az ökumeuébe. tgy kapcsolhatja
bele hazai gyülekezeteinket abba
a mindinkább élénkülő és remény-
ségünk szerint egyre gyümQlcsö-
zőbb beszélgetésbe, amely világ-
szerte az equh.ázak: között folyik,
S így kapcsolhatia bele a vi7.ág, az
emberisép közös nacn) ügyeiért
való fA7előssépvti7lalásba is. Abla-
kot nuithat, amin kitekinWnk s
utat é'r'ifh'3t. amin kezelebb jutha-
tunk eavmáshoz.

Miruiereket a célokat. szoioálják
a Sajtóoszflil.?/ kiadványai. Guiile-
kezeti . hetilapunk az Evangélikus

Élet, a lelkészek továbbképzését
szolgáló havi folyóirat a Lelki-
pésztor, a káték és tankönyvek, az
imádság os könyvek és építő ira-
tok, az évenkint megjelenő biblia-
olvasó Útmutató és a Naptár, éne-
keskönyvünk új kiadása és új
Ágendrínk, az istentiszteleti 7'end
és tudományos teológiai művek
sora, - hogy csak a fontosabbakat
említsük. A magyarnyelvű Biblia
a magyarországi protestáns egyhá-
zak közös kiadásában jelenik meg,
anna/(. ter.1esztéséből azonban Saj-
tóosztályunk is kiveszi a részét.

Mert Sajtóosztályunk nemcsak
előkészíti és kiadja mindezeket a
sajtótermékeket, hanem gosdosko-
r';k azoknak terjesztéséről is. a.T7·ól,
hogy azok gyorsan eljussanak a
gl'ülekezetekhez, az olvasók ke-
zébe.

Adjunk hálát Istennek. azért,
hogy van egyházi. sajtómunkánk,
hogya nyomtatott betű szolgálata
is elt-készittiet Isten igéjének ér-
telmes és engedelmes meghatl.ga-
tás ára, sőt, ha (j akarja
maga ez a nyomtatott betű is az
igehirdetés ezsközévé lehet a szá-
munkra. - S gondoljunk szeretet-
tel ifs hálával az egyházi sajtó
munkásaira is. Azokra. akik írnak,
s azokra is a.kik szerkesztenek; ad-
minisztrálnak, könyvelnek, szá-
molnak, csomagol nak, akik a
m/Omdart~""ek mellett állanak, -
akik min(lt7zt a. mun7(át elvégzik,
ami sziikséries ahhoz. hogy legyen
sajtója egyházunknak.

Ez a sa,1tó abban akar segíteni,
hoou keresztvén emberek Iehes-

. sünk itt és ma. Engedjük, hogy ez
a szoloáiat eredményessé lehessen
az életünkben.

~--••ar.~~~••----

Groó Gyula



1 ELBESZÉLÉSEK II

Újrairt prddikáció
Három kemény nap áll előttem! A principálisom elutazott a család

után az ország másik felébe tuirom napra, tegnap átadta nekem a kul-
csokat és a pecséteket. Beírt a naptáTba egy-két tennivalót, aztán el-
vonult aludnj. Búcsúzóul csak ennyit mondott.

- Káplánkám, hó'rom napig te vagy itt az ekklézsiában mindenek
ura. A feladatokat tudod. Egy hónap alatt begyakorolhattad magadat a
mindennapos tennivalókba, a többit apasztorális prudenciádra bízom.

Hamar lefordítottam magamban ez utóbbit, tehát lelkipásztori böl-
csessépernre bízta az anyaszentegyház e kicsiny téTÜletét.

- NIinden rendben lesz Nagytiszteletű úr - makogtam rákveresen és
begomboltam a kabátomat. Kezetioatumk: Barátságosan bólogatott és
visszaszólt az ajtóbÖl.

- ji tyúkokat reggelenként a szomszéd Juli néni megeteti.
Ez egy kicsit felbosszantott, mert semmi közöm a tyúkjaihoz. Én nem

azért vagyok itt, hogy a 'haz tartás ba besegítsek. Főiskola van a hátam
mögött, papi teendőket kell végeznem, nem gazdaságiakat. Utólag meg-
róttam magam az indulatos gondolatokért, hiszen semmi bántó nem volt
az esperes atya szavaiban.

Három nap. Még lefekvés előtt programot dolgozok ki e három szép
nyári napra. Néhány családot meglátogatok, sajnos csak- néhányat, mert
őriznem kell a paróchiát. Van bőven irodai munka; este áhitatot tartok.
Szerencsémre a vasárnapi prédikációt már elkészítettem. Négy istentisz-
teletem lesz a szórvciny6kéval együtt. A keddi lelkészgyűlésre dolgozatot
kell készitenem, ez tS elveszi egy napomat. És hányan jönnek még lelki-
pásztori tanácsért? ' •

Tehiit három nap'- Hogy is mondta a princi bácsi? - Pasztorális pru-
denciádra bízom... .

Úgy érzem, nem hiányzik a pásztori bölcsesség belőlem. Nyugodtan
alhat az esperes, meg lesz elégedve majd lelkipásztori munkámmal!

Más?tap este.
Rengeteg dolgom volt ma, de papi - alig.
Juli néni korán reggel megetette a tyúkokat. Addig csörömpölt, míg

ki nem mentem én is. Kért, hogy hozzak ki egy kanna vizet a tyúkok-
nak. fáj a dereka, nem tud emeini. Megtettem a jó léleknek, mire agyba-
jőbe dicsért, hogy én milyen barátságos és szíves vagyok. Ha még ugyan
nem is tudok úgy prédíkáln{ _mint a nagy tisztelendő úr, de sokkal szeb-
ben mutatom az áldást az oltár elől.

Félora mulva elmenekültem az oregasszonytól, mert talán még most
is bes~éI1w. Megtudtam, hogy "rehomája"· van, a menyével sokat perle-
kednek és, a kisebb1k unokájanak nagyon tetszem, aKi már masodikos
gimnázrs'ta es a legszebb liiny az osztályban, valamint együtt van a sta-
fírungja is. '

Békésen. irogattam a hivatalban, amikor beállított egy ismeretlen
ember és hosszas bevezetés után száz -forint hittestvéri kölcsönt kért,
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mert a vasúton ellopták a pénzfárcáját. Ajánlottam neki, hogy forduljon
a rendőrséghez, de azt mondta, hogy azok már úgysem találják meg a
tolvajt, mert az elutazott. Nekem gyanús volt ez az ember, meg is mond-
tam teki, mire kiabálni kezdett. Szerencsémre éppen benézett az abla-
kon a kurátor bácsi, aki kovács és jóerőben van. Szelíden kitessékelte a
szélhamost és meginvitált a. műhelyébe.

A műhelyből íCitni lehet a paróchiát, nyugodtan átmentem. Ott aztán
ki.bökte a jóember, hogy az inasa iskolán vatt, embert nem talál, a kocsi-
tengelyert meg egy óra mú1va jönnek, segítsek üllőre tartani a tüzes ten-
gelyt.

Jó félóra múlva félig süketen, reszkető kezekkel tértem vissza a paró-
chiára. A kovács báési hálálkodott. Mondta, hogy igazi papi ember va-
gyok, mert az Íráshoz tartom magam, ahol az van: - Egymás terhét hor-
dozzátok!

A harangozó délben gyomorgörcsöt kapott, én húztam meg helyette (J,

harangokat, ő ezalatt lcitöltött magának a nagytiszteletű asszony spájzá-
ban egy (vagy két?) kuinca: pálinkát, mert ilyenkor csak az segít. Meg
is róttam a pálinka szeretetéért, amit ő alázatosan meghallgatott.

Szerény ebédemet a községi vendéglőben költöttem el, kérés nélkül
hoztak egy kisfröccsöt - málna nem volt -, amit jóízűen leküldtem a
zsíros ebéd ut!Ín. Először voltam ~tt. A tanácstitkár is itt étkezik, futó-
lag ismertem még csak. Most leült az asztalomhoz és jóízűen eldiskurál-
tunk. Azt mondta, hogy jÓkat hallott rólam, orül, hogy ilyen derék kis-
papja van a falunak, aki a népért él és hal. Szerényen mosolyogtam és
magam sem tudom hogy törf~nt, egyszercsak ígéretet tettem neki, hogy
a községi járdaépítesnel délutÓ,n két órát elvállalok társadalmi munká-
ban.

Félötig csákányoztam a kemény földet, megismerkedtem egy sereg em-
berrel, akik mind meqiqérték, hogy vasárnap meghallgatnak a templom-
ban, tehát eljönnek istentiszteletre. A járda húsz métert nőtt ezalatt,
tenyeremen szorgalmasan szaporodtak a vér hólyagok. Egyenesen büszke
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lettem a teljesítményemre, nemcsak a járda nőtt, hanem a káromkodás
is fogyott közelemben. .

Fél öt~or leálltunk, szelíd erőszakkal bevittek a kocsmába, de csak egy
pohár sort fOfLadtam el. MegvaiTom, nagyon jóleseÚ. Meg az az éljen is,
amit rám kiáltottak.

Visszamenet megdobbenve Üíttam, hogyakertajtó nyitva maradt és
a tyúkok a nagytiszteletű asszony féltve őrzött sóskáját legelik. Össze-
vissza futkároztam, amíg ~izavartam a baromfikat a kertből. A kár saj-
nos észrevehető. .

Gy~rünk vissza papi munkára! Az esti áhitat textusán meditáltam
néfúíny percig, amikor négy lány áliított be, hogy bibliai jelzőt vegyen.
Ez ugyan nem az én dolgom, mert a kurátor felesége az iratterjesztő,
de ha már itt vannak ci kislányok, hát hadd válogassanak. Juli néni uno-
kd,ja is koztuk: volt, válogattak a jelzők között és közben kacaráztak.
Gondoítam ut az alkalom, hogy examináljam őket. Feltettem hát néhány
kérdést a konfirmációi kátéból, hogy tudják-e még? Az a huncut Julika
meg azt motuita, hogy megfelelnek, ha én is megfelelek nekik. Megígér-
tem. Mire szépen elmon'dták a káté válaszokat, majd megkérdezték
tőlem, hogy tudok-e "twisztölni", mert itt senki sem tud a táncban szépen
..twhziöini". Azt hittem, hogy megnyílik alattunk a föld, de nem tör-
tént semmi, boldogult püspök atyánk képe nyájasan mosolygott a falról.
Rozika a kánai, mennyegzővel érveIt, ahol tudomása szerint a tanítvá-
nyok együtt örültek és táncoltak a lakodalmasokkal. Nekem se esne le
az ujjamról az aranygyűrű - ha volna! - ha a nagymama őrizete alatt
titokbarc m-egtanítanám őket szépen erre a táncra. Elutasítóan feleltem,
hogy ismerem ezt a táncot, de én ilyennel már nem foglalkozom, mert
nem illik a hivatásomlÍoz. Szelíden, de határozottan' kitessékeltem őket
a tisztetetremélto hivatal bOI, de Julika segítségül hívta az öreganyját,
aki betessékelt minket hozzájuk. Terített asztal várt bennünket - nagy-
szerű kuglófot tud sütni a Ílrága öreg néni - aztán ígéretet tett, hogy
nem kürtöli szét a faluban és bekapcsolta a rádiót. Sóhajtva kezdtem
bele a tdncórába, ebbe a deré-kficamító táncműveletbe. Sajnos ismerem
ezt az ostoba divatos táncot, mert otthon két húgom van és mindig velem
gyákorolfák. Csillogó szemmel lesték a tornamutatványnak is beillő tánc-
mozdulatokat - jelzem ez a tánc még tisztességesnek is mondható, mert
a párok egy ujjal sem érintik egymást - Julika bizonyult a legtanulé-
konyabbnak. Meg vagyok vele elégedve; - határozottan jól- halad.

Félóra múlva leléptem renqetea kuglóf elfogyasztása után, finom volt
a kakaó is, persze meg kellett ígérnem, hogy egy-két tánCleckét adok
még.

A kertek alatt mentem haza. Az' esti szolqáiat igéjét újból magam elé
tettem, megakadt egy versen a szemem:' - Mindent megpróbáljatok,
ami jó azt megtartsátok. A mai napon mindent csináltam, csak azt nem,
ami a dolgom lenne.

Még két latogatóm volt. Két legény jött be nyakig olajosan, bemutat-
koztak, jóegészséget kívántak és illedelmesen megkértek egy papi jócse-
lekedetre. Szívesen álltam rendelkezésükre, kifelémenet alkalom hoz illő
mon<:l.anivalón gondolkoztam. Az utcán odavezettek egy bedöglött motor-
kerékpárhoz, ami nem akar megindulni, most már csak én segíthetek.
Letettem .hát a kabátom, felidéztem motoros tudományomat, végigpróbál-
tamaz üzemanyag útját, a karburátort, a szikrát, csakhamar rájöttem
hol a .hiba. Beallitottara a gyújtást - gondolatban 'áldottam a nagy-bá-
csimat, aki motorozni ,tanított. KeTtő csődii,let közepén - már gyülekez-
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tek a hívek az esti áhitatra - egy rúgá-ssal beindítottam a motort és
átadtam a kortnánut a megilletődött legényeknek. Azt hiszem egy éves
prédIkálással sem szereztem volna előttük olyan tekintélyt, mint ezzel a
félórás szereléssel.Hát ez bizony nem nagy dicsőség!

Az esti áhitat on jónéhányan fáradtan szunyókáltak. A kurátor és a
többiek siettek utána haza, az öregasszonyok ráérősebben körülfogtak.
Megkérdeztek; hogy nincs-e valamire szükségem, meg hogy miért vagyok
olyan levert? Búsan megvaUottam nekik, hogy az elvesztegetett nap miatt
bánkódom. Mennyi szép és jó papi munkát tűztem ma ki magam elé és
nem végeztem el belőlük szinte semmit.

Juli néni csípőre tette kezét.
- Hogy nem-e? - kérdezte harciasan - egy hónap alatt nem végzett

annyi lelkipcisztori munkát odabenn, mint a mai egy napon idekinnI
Milyen jólesett öreg derekamnak, hogy a tisztelendő úr hozott helyettem
reggel egy kanna vizet. De jólesett a -kovácsnak is nagy bajában a segit-
Bép! A harangozó sem fogta be a szájcit, hogy kisegítette őt a tisztelendő
úrI A koma meg azzal jött haza a járdaépítésről, hogy vasárnap nagy
t~mplombamenés lesz, pedig féléve nem látta már belülről a templomot!
A kislányok- mennyire dicsérték, hogy milyen kedves, barátságos, - jól
van nem moruiom tovább. A legények meg a paróchiáig eljöttek már, ami
nagy szó! Itt ,ma mindenkin segítettek!

- Jol mondi a Juii - bólogatott Rozi néni - ez ippeg így nagyon
jóvan. Elöszőr szeretni kSU az embereket, segíteni köU rajtuk. Akkor
aztán hisznek is annak, aki a jót mondja nekik. Az ör,eg tiszte1endő úr
már nem tud harangozni, csákányozni, mer aszmás. Motort javítani sem
tud, azt a klstisztelendőnk tudja. El is érte azokat, akiket már szinte el-
búcS'Úztttitunk.

- Akárhogy is van - kiáltott közbe a Juli szüle - ma csak aludjon
jól kistisztelendőnk, a legjobb szolgálatot tette a falunak!

- Az embereknek!
- Az Istennek!
Elmentek hazafelé. Meghatottan -néztem utánuk. Kedves jó öregek.

Lehet, -hogy igazuk van.
Abba is hagyom az írást, sok dolgom van még. Újra kell írnom a va-

sárnapra készített préd[ká-ciómat. Más papi szolgálatot mutatótt nekem
lsten af _eddigi mellett és boldog vagyok, hogy az újarcú gyülekezetnek
prédikálhatok.

H. Németh István

------••~r~••••--~-
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~~... nem fogadlák be sr:
János 1,11

Sokáig, nagyon sokáig nem értettem meg azt, hogya karácsonyi törté-
netek között, amiket az emberek elbeszélnek egymásnak, miért akad
olyan sok szornorú historia. Azt sem értettem sokáig, hogy az írók ha a
karácsonyról kezdenek el beszélni, mesélni miért változik meg a hang-
juk, miért bicsaklik meg atolluk s majd' míndannyíszor másról sem
tudnak írni, mint apróbb-nagyobb szornorúságokról, bánatról.

Igen, ezt a jelenséget nagyon sokáig nem értettem meg, mert nem is
érthettem.

Az én emlékeírn között a karácsony ünnepe - gyermekkorom tól kezdve
mindmáig - az ezerszer valóságga lett jóságot, a szépséget, a határta-·
lan örömöt jelentette. A jóságot, a szépséget, az örömöt az élet aprósá-
gaíban s az évenként vissza-visszatérő hangulatában. ,

Igaz, hogy én is tudnék olyan Szentestéről beszélni - az én nemze-
dékem hogyne tudna Ilyenról -, amikor otthontól, családtól távol, az
ünnepi hangulat minden szokásos kellékétől megfosztva teltek el óráink.
de akkor sem öröm, szépség nélkül. Nem nélkülük, mert még ezeket, az
amúgy kellemetlen órákat is bearanyozta az első karácsony varázsa s az
együttérző, a jó és rosszsorsban osztozó emberek embersége, szeretete.

Egyszer aztán, hosszú évekkel ezelőtt, valaki mégis megértette velem:
van a karácsonynak árnyoldala is, mintahogy a fény is árnyékot vet.
míntahogyan a fényes betlehemi éjszaka is mélységes emberi szomorú-
ságot takart. Csakhogy ezeket az árnyakat sohasem a ragyogó égi fény.
hanem az ember embertelensége idézi fel ...

Hirtelen nem tudnám megmondani, hogy kitől hallottam azt a törté-
netet, amit most el szeretnék mondani. Az illető neve csakúgy elmosó-
dott az emlékezetemben, mint az arca. Szokott ez így lenni és különő-
sen akkor, ha valakinek érdekesebb a szernélyisége, mint a szokványos,
külső emberi meghatározottságok.

Emlékezetemben nevenemmaradott barátom a harmineas évek végén
ösztöndíjasként került ki az akkori Németországba, a Harmadik Biro-
dalomba. S éppen ezekről az 'ott töltött hónapokról esett szó beszélgeté-
sünk folyamán. .

Az igazat megvallva eleinte nem nagyon érdekelt az, amit hallottam.
Nem érdekelt, mert az elhangzott mondatokból nem derült ki csak annyi.
hogy ismerősöm sorsa se volt jobb, sem rosszabb, mint az akkor a náci
birodalomban tartózkodó vékonypénzű fiatalembereknek, akik még rá-
adásul magyarok is.

Egyszerre azonban minden megváltozott: a figyelmem egyre éberebb
lett, és éppen akkor, amikor nem magáról, nem a saját .sorsáról, hanem
- nagyon csendesen - másokról, mások sorsáról kezdett el beszélni ...

"Idehaza, mielőtt útnakindultam volna - fűzte tovább megkezdett
szavait - édesapám arra hívta fel a figyelmemet, hogy anyai nagybá-
tyám az egyik német kisvárosban él s tudomása szerint megbecsült köz-
tisztviselő.

Ez számomra ott, abban a pillanatban újdonságként hatott. Annak.
mert tudtam ugyan, hogy régen meghalt édesanyám - három éves ko-
romban vesztettem el - egy, az egész Monarchiát keresztül-kasul ván-
dorló hivatalnok családból származott, de azt nem is sei tettem, hogy az
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egyik öccsét az' első világháború után - ma sem tudom, hogy miért -
oda, abba a Rajna melléki kisvárosba vetette a sors.

Azt sem tudnám megmondani, hogy apám miért nem beszélt eddig
róla. Talán, mert minden emlék, minden családi kötelék, ami összefűzte
őt édes anyám mal fájt volna neki? Lehet, sőt valószínű.

Nagybátyám címét megkaptam s gondosan el is tettem azzal a szán-
dékkal, hogy alkalomadtán írok neki és ha lehet fel is keresem ottho-
nában.

Az első őszi hetek nehezen teltek el az idegen környezetben, Szorított
a tanulás, a komoly munka s ezért csak októberben, egy véletlenül üres
órámban, jutott eszembe otthoni elhatározásom. Azonnal le is ültem
íróasztalomhoz, de valahogy azzal a bevallott gondolattal, hogy úgysem
kapok soraimra választ. Ki tudja - gondoltam -, hogy mi minden van
ebben az országban az emberek fejében, lelkében? Mert már tudtam,
hogy feneketlen gyűlölet és mélységes félelem. .

S valóban, választ csak hetek múltán kaptam és akkor is olyan tar-
talmút, ami egyszerre megdöbbentett.

A kapott levél minden sorából valami megmagyarázhatatlan össze-
visszaság csapott felém. A mondatok tele voltak ellentmondással, a sza-
vak helyesírási hibákkal s a mondanivaló összességét érthettem így is,
meg úgy is. Mégis, mindent összevetve, azt éreztem egyre határozottab-
ban, hogy valamiért, valami megnevezhetetlen ok miatt nagybátyám
nem akar találkozni velem. Ennek megállapításával azután egyelőre le
is tettem arról, hogy újra írjak. .

Annak az esztendőnek a novembere - 1938-at írtunk akkor - pedig
még gyanakvóbbá tett minden és mindenki iránt. Ezekről az események-
ről ugye nem kell hogy beszéljek? Ekkor csapott át szennyes hullámai-
val egész Németországon a második Szent Bertalan éj: a "Christal-
nacht", a "kristályéjszaka" ....

December elején sürgős táviratot kézbesített címemre a posta. Csak
ennyi állott benne: "Hans Klein - ez volt nagybátyám neve - meg-
halt. Azonnal jöjjön." A szöveg alatt egy ismeretlen, valami' Joachim
Wagner neve.

Azonnal vonatra ültem és még aznap délután megérkeztem az eddig
soha nem látott városba. A vasútállomáson nem várt senki. Mit tehet
ilyenkor az ismeretlenbe vetett ember? Elkezd kérdezősködni, érdek-
lődni: merre kell mennie, hogy elérje célját. Furcsa, vállvonogató vála-
szokat kaptam és melléjük egy oldalsó, gyanakvó szemrándítást. Azon
hirtelenjében nem értettem, hogy mindezt miért.

Az utcát s benne a házat, ahová igyekeztem, mégis, ha nagynehezen is,
megtaláltam. Csengetésemre senki sem nyitott ajtót s csak nagysokára
vettem észre, hogy nincs is bezárva.

Az előszobában nem találtam senkit s így benyitottam a következő
helyiségbe. ott sem volf senki, de az ajtón túlról valami egészen nem
emberi, vinnyogó hang hallatszott. Benyitottam hát ide. Itt volt felrava-
talozva nagybátyám.

A koporsó mellett egy toprongyos, sáros alak állott. Többnapos sza-
kálla, piszkos, sáros ruhája, szánalmas, leírhatatlan jajgatása láttán
földbegyökeredzeU. a lábam.

Megszólítottam, de választ nem kaptam. Ez a toprongyes valaki egyre
csak hajtogattá nagybátyámra borulva: Nem igaz Hans, hogy meghaltál!
Nem igaz! Gyere, elmegyünk együtt, hogy elfelejtsük ezt az egész világot!
Cimborám, nem igaz!
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Tökrészeg volt. Később kiderült, hogy az a bizonyos Joachim Wagner.
Már éppen tenni akartam valamit, hogy elhallgatta ssam, amikor egy

feketevarjú vénasszony nyitott ránk.
- Az úr a halottnak, ennek a részeges disznónak az unokaöccse? -

kezdett hozzá bántóan magas hangon. Ha az, akkor intézkedj en a teme-
tés felől, ha tud, mert itt, ebben a városban senkit se fog találni, aki
maga helyett ezt megteszi! Örüljön, hogy mi a szomszédok legalább a
koporsót megrendeltük!

Amikor elment, mint egyházi ember; legelső gondolatom váltottam
valóra: útnakindultam, hogy felkeressem a városka lelkészét, talán ő tud
valami útmutatást adni.

Útközben kegyetlenül nehezen csikorogtak gondolataim. Hát ez lenne
az én nagybátyám? Az az ember, akiről az apám azt mondotta, hogy egy
városka köztiszteletben állo hivatalnokembere. Ha igen, akkor hogyan
tudjam összeegyeztetni a kettőt: tiszteletreméltóságot, azzal a topron-
gyos, részeg alakkal és azzal, amit az a vénasszony mondott. '

A lelkész, amikor bemutatkoztam, mégfelelő udvariassággal fogadott.
Csak akkor riadt meg egy pillanatra, amikor elmondtam, hogy miért ke-

restem fel, hogy tanácsát és temetési szolgálatát kérern. Akkor hirtelen
valami olyan mozdulattal válaszolt szótlanul szavaimra, mint ahogyan
azok az emberek szoktak, akiket bánt a lelkiismeret vagyegyszerűen
csak félnek. Amikor pedig kérdőn néztem rá, akkor minden bevezetés
nélkül, szinte mentegetőzve mondotta:

- Nézze kedves kollega úr, maga úgy látszik nem ismeri jól sem el-
hunyt nagybátyját, sem a szituációt! Engedje meg azért, hogy elmond-
jam.

-.:..Az ön nagybátyja a húszas évek elején egy zsidó leányt vett el fele-
ségül. Szépen, csendesen éltek egészen 33-ig. Attól kezdve egyre erőseb-
ben kezdték a helybeli városi urak követelni tőle, hogy jó hazafi lévén
válj on el feleségétől. Amikor ezt nem tette meg, akkor előbb nyugdíjaz-
ták, majd senki se állott szóba vele. Senki, illetve, ahogy ez szokott lenni,
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akadt megis valaki: egy javíthatatlanul részeges alak és ő is csak a
pénze miatt.

- De hol van akkor a nagybátyám felesége? - vágtam hirtelen közbe.
Ot nem láttam, nem találtam sehol.

- Az ideggyógyintézetben. Már hónapok óta fekszik ott.
A temetésről 'nem akarok semmit se mondani. A lelkészen kívül csak

ketten kísértük a gyászkocsit. Én és az a tántorgó valaki, akinek a nevét
csak onnan tudtam meg, hogy ő küldte a táviratot. Ennyi becsület azért
volt benne. Vagy talán ez több volt annál s több azoknak az emberek-
nek a magatartásánál, akik ebben a városban tisztes polgároknak mon-
dották magukat? Nem tudom. .

A szokásos formaságok elintézése és a lakás lepecsételtetése után el-
határoztam, hogy nem megyek el addig, amíg legalább nem válthatok
néhány szót azzal az asszonnyal, aki a nagybátyám felesége volt.

A kórházban ismét csak udvariasan fogadták, de azt előre megmond-
ták, hogy hiába Jöttem, mert Elfriede Klein asszony soha se szól senki-
hez egy szót sem. Apátiás beteg.

Valóban így is volt. A korán megőszült asszony moccanatlanul feküdt
ágyán. Csak a kezével tett néha egy-egy tétova mozdulatot. Egész való-
ján látszott, hogy semmi sem érdekli ezen a kerek világon. Sem maga,
sem mások.

Nem érdekelte, hogy beléptem a szobába s neve hallatára se fordította
felém a fejét.

Mégis beszélni kezdtem - bár úgy láttam, hogy ennek semmi értelme
sincsen. Elmondtam, hogy ki vagyok, hogy honnan jöttem. S akkor, egy-
szerre hirtelenül felém fordult s halkan, nagyon halkan megkérdezte:

- Maga nem német?
- Nem - feleltem. Magyar vagyok.
Megint néma csönd volt a válasz. De csak egy pillanatra. Csak egy

pillanatra, mert kibuggyant belőle a zokogó sírás .
-r-e Én félek a németektől ! Félek azoktól, akik ide juttattak! Akik

tönkretették a férjemet, akik miatt öt éve nincs egy nyugodt napom.
- Azt mondja, hogy meghalt? Nem tudtam. De ha meghalt, akkor

már neki jó, nagyon jó. Érti, neki már jó ...
Ezután egészen váratlanul másról kezdett el beszélni. Hangja megint

csondes lett és szinte kedvesen, mesélni kezdett. Mesélni a Rajnáról,
erről a csodálatosan szép folyóról. A partjain égbeszökkenő sziklákról s
rajtuk a regényes várromokról. A kisvároska kedves utcáiról. Azokról a
helyekről, ahol fiatal korában olyan boldog volt ...

Amikor egy óra múltán - ennyi időt adtak a látogatásra - ki1éptem a
szobából, az ápolók értetlenül álltak meg előttem. Mi történhetett, hogy
ez az asszony beszélt s hogy miért tette? Nem tudhattak, Németek voltak.

Elutazásom után az első gondom az volt, hogy Elfriede asszonyt va-
lamiképpen kiszabadítsam nyomasztó környezetéből. Tudtam, hogy ezzel
talán még segíthetek rajta, talán még semmi sem késő. Rövid utánjá-
rással sikerült is számára egy helyet szereznem abban az intézetben,
amelyről egyházi körőkben olyan sok szó esett addig is, mindmáig. Itt
majd biztos helyen tudhatom - gondoltam és ezzel a tudattal indultunk
el az intézet autótával.

December második fele volt, közel a karácsonyi ünnepekhez. A beteget
az intézet orvosai minden továbfil nélkül kiadták. Mintha még egy kicsit
meg is könnyebbültek volna.

A visszafelé vezető út eléggé nehéz volt. A decemberi tél alaposan

117



próbára tette a gépkocsivezető tudását, de azért még a besötétedés előtt
megérkeztünk közvetlen célunkhoz.

És most mit is mondjak? Mit is mondhatnék? Csak annyit, hogy a
falu határában hatalmas tábla fogadott bennünket. Rajta a felirat:
Ebben a községben a zsidók nem kívánatos élemek!

Teljesen tisztában voltam azzal, hogy mit jelent ez a mondat. Az inté-
zet gépkocsivezetoje is tudta és néhány szó után visszafordultunk a Rajna
menti kisvárosba, a néhány órával azelőtt elhagyott kórházba ...

Februárban tértem vissza ismét az egyetemre. Egy levél várt asztalo-
mon. "Tudatjuk, hogy Elfriede Klein asszony január 20-án elhunyt" -
ez volta szöveg.

Hogy miért, mílyen betegségben halt meg, azt abban az időben nem
volt tanácsos megkérdezni. Bajba kerülhetett az is, aki kérdezett s az is,
akit megkérdeztek és választ adott ... "

Igen, sokáig, nagyon sokáig nem xértettem meg azt, hogy miért hallot-
tam, olvastam olyan sok szomorú karácsonyi történetet. Ma már sokszo-
rosan értem. Értem, de azt is tudom, hogy ezt csak megérteni az nagyon
kevés. Kevés, és a többi már a mi dolgunk. A mi dolgunk, hogyasze-
retet, az emberségesség ünnepének, hétköznapjainak ne legyenek sötét
árnyai csak fénylő sugarai.

Vámos József

------..~~------
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Jónapot kívánok Tisztelendő úr, lefröcskölte az autóm? Ezer bo-
csánat!

- Semmi baj Karaszi úr, én álltam közel az úthoz.
- Talán az autóbuszra vár?
- Igen, Z ... -be mennék, de a busz már egy órát késett.'
- Szálljon csak be, elviszem. Én is Z ... -be megyek. Csak egy órát

leszek ott, szívesen visszahozom hazáig. Tessék a másik ajtón... így,
mehetünk.

- Micsoda nagyszerű kocsi ez, remekül szalad.
- Nemrég cseréltem át, elégedett vagyok vele.
- Sokat megy vele?
- Sokat. Mostanában sokat járok erre.
- üzleti ügyben bizonyára.
- Nem, magánügyben. A menyasszonyomat látogatom minden nap.
- ji menyasszonyát? Tréfál, ugye? Hiszen felesége van.
- "Igen, papír szerint.
- Nem hinném, hiszen a két gyerek nem papír szerint a magáé.

- Már úgyertem, hogya házasságunk csak papír szerint létezik.
A gyer~kek jelnőttek, a fiam kereső, a lányom""menyasszony, nem lesz
már szi1;kségükrám.

- És a [eleséqe?
- Qvé lesz a lJ,:áz,a szőlő és tartásdíjat is felajánlok neki.
- Nem is tudtam, hogy válóban vannak. Összevesztek?
- Tulajdonképpen nem.
- Rossz útra tert a felesége?
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- Ugya'[t már, mit tetszik gondolni, nem olyan asszony Margit.
- Hát akkor?
- Háát ... túl fiatal voltam, amikor elvettem.
- És szerelmes.
- No igen, az is. De egy fiatalember könnyen szerelmes lesz.
- Hm. A menyasszony hány éves?
- Húsz.
- Tehát annyi idős mint a lánya.
- Igen, annyi, de ez nem számít. Ismerem ezeket az érveket ... mi lesz

húsz év múlva ... Nem hallott még arról, hogy _nagy korkülönbség elle-
nére is milyen jól élnek egymássa( néhányan? .

- Igen hallottam már, de csak néhány esetet.
- Én most tudtam meg, mi az igazi szerelem. Nem szabad nekem is

boldognak lenni?
- A felesége boldogtalansága árán.
- Meglesz mindene.
:-- De az a legszebb húsz év, amit magának adott az életéből, nem ;00

már vissza.
- Nekem is csak egy életem van.
- Meg neki is.
- Miért kellene egy fiatalkori ígéret miatt az embernek egész életé're

lebilincselve lenni?
- Ön ezt mindig bilincs nek érezte?
- Hát jónéhG.nyszor.
- Ugye amikor feltuiit egy-egy kívánatos nő az életégen?
- Nemcsak akkor.
- Hát mikor?
- Amikor beleszólt az asszony a dolgaim ba, hajaj de hányszor!
- Hát ön nem szólt bele az ő életébe?
- Mi~ csinátjak, ha már nem szeretem.
- Gyűlöli?
- Azt nem mondom, de már semmit sem érzek. iránta. A másikért a

. tűzbe menmék!
- De -htszen huszonnégy évvel ezelőtt ugyanezt mondta a jegyesénekI
- Ugyan. egy huszonegynéhány éves fiú mindent mond.
- Miért, talán a jövendőbeli}e egy kiforrott nő?
- Nagyon szeret, meghalna értem.
- Biztos benne, hogy a kisi6.ny néhány é1Jmúlva nem jelenti-e ki.

hogy joga van mással a boldogsághóz, mert neki is csak egy élete van?
- Mondja Tisztelendő úr, mwrt keserít? Nem-a mi egyházunk papja.

önöket mindig felvilágosodottabbaknak tartottam az élet dolgaiban.
- A hdzasság kérdésében mindenesetre közelebb vagyunk a hívekhez.

Nem keseríteni akarom, csak megérteni szeretném. Kérdezhetek?
- Tessék. Atgondóítam én már mindent.
- A házassági esküt annakidején nem Isten előtt tette?
- Sejtettem, hogy az eskünél lukadunk ki. No igen, letettem az esküt

fiatalon. Ahány esküt már letetettek velem.
- be persze most is le fogja tenni a nagyesküt az új feleségnek, hoflJl

soha el nem hagyja. Sőt ha addig megözvegyül, még templomban is.
- Nono, nem kívánom én Margit haláZdt. '
- HeU mindenesetre most útban van magának.
- Nem, nem! Én térek ki az ő 71tjából.
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- Ezek csak szavak. Mondja, a n~gyszemközti eskünek is csak ann'yi
értéke lesz mint az elsőnek? .

- H6:t honnan tudjam én az{?
- Szóval az új feles~gnek is csak bizonytalan ígéretet tesz.
'- Senki mást nem fogok szereini, csak őt.
- De egy válás már van az életében. Egy asszonyt már elfogyasztott:
- Ne 'bántson Tisztelendő úro Ezt a hangot nem érdeml em Öntől.

_ - Bocsásson_ meg, erős voltam. Nem az én hívem, nincs jogom hozzá.
De magam is házas ember vagyok, sokat is láttam, nem ismeretlen előt-
tem sem az ön válsága.

- Én kérek bocsánatot, hogy így érzékenykedem, de senki sem érti
meg az én helyzetemet. Már a hivatalban is próbáltak meggyőzni. A No-
tanácstól is eljött 'egy ismerŐs asszony, hogy lebeszéljen. De mit tudják
ők mit érzek: én. Sok álmatlan ~jszaka van mögöttem.

- Legalább nyugvópontra fútott?
- Nemcsakén válok manapság. Én is lezár ha tom a múltat.
- Úgy gondolom, hogya múltat sohasem lehet lezárni. Az első házas-

ság emlékeit élete végéig hordozza az ember. Beleviszia másodikba is.
- A mostani feleségem nem fog szükséget látni.
- Nem nézett még Ön úgy erre a válságra, hogy csak magát vádolta

miatta?
- Hát azért az asszonyban is sok a hiba. Tudnék mesélni.
- Azt hiszem a felesége is mesélhetne, talán többet mint ön. Mi lett

volna,ha ezek miatt kozbesi ő hagyja ott magát?
- Két gyerekkel? ,
- Szóval ő koice van magához, de fordítva ez nem kötelező. Önt az

eskü, _a húsz meghitt éves a két gyermek nem kötelezi semmire sem?
'-:- Mit csináljak? Életem végéig hálálkodjam? Ö sem élt rosszul mel-

Zette~ mindent előteremtettem a családnak, nem kellett dolgozni mennie.
- Csak önre dolgozott és a gyermekeikre. '
- Hát az biztos, hogy beleásta magát a háztartás ba, ki sem látszott

belőle.
- Persze ön ezt nagyon sokáig nem kifogásolta.
- Nézze Tisztelendőúr, szilárd az elhatározásom, ezen senki sem vál-

toztathat. Becsiüetesebtmek: to:rtom, hogy így tegyek.
_ - Engedje mag, hogy megkocháztassak egy kijelentést. Én nem tar-
tom ljecsületes eljárásnak ezt. 6n néhány hónap óta egy új érzés má-
morában él, ezért átgázol mindenen. Szerencsétlenné tesz három embert,
őszülő fejjel leköt egy fiatal életet es nem meri végiggondolni mit dob
el magától. Tudja, hogy milyen felelőtlen önmaga iránt is?

- Önmagam iránt? Hiszen a legjobbat akarom magamnak!
- be hogyan? Atszáilna ebb'ől a masszívautóból egy nyitott verseny-

autóba csak' azért, hogy kétszer ?,zyen sebesen menjen ezután? Aligha.
feClig ezt csinálja. Beül c! szenvedélyversenyautójába és versenyt fut az
időve'!z. de miért? És meddig?! Amíg belerokkan vagy felbukfencezik.

- Mire várnék? Az életben mégegyszer ilyen boldog nem leszek.
- 'Aki csak magára gondoZ, az nem ismeri meg az igazi boldogságot.

Ez olyan búnös önzés, "ameüue; a legbiztosabb úton tesszük magunkat
szerencsétlenmé, másokról nem is beszélve.

- A Mn nagyon relatív dolog Tisztelendő úro Én felvilágosodott em-
bernek tartom magam, eljárok néha a templomba is. Lehet, hogy nem
bún az, amit az emberek Tobbsége annak tart.

- Rendben van. Akkor álljon nyíltan ezzel a kérdésével Isten elé.
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- Ugyan kérem, csak nem fogok vita ba szállni a papjaimmal. agyis
tudom mit mondanak. A házasság-·szentség, életünk végéig cipelni kell
,a terhét, ha nem, kiközösítenek.

- En. nem azt mondtam, hogy a papjaival vitázzon. Azt mondtam,
iilljon az Isten -elé, Istenhez nemcsak a papokon keresztül vezet az 'Út.
Szenteljen ennek csak egy hónapot. Vigye imádságban Isten elé ezt a
válságos helyzetet, hallgasson oda, hogy mit mond a Szentírásban a ta-
nácstalan embernek: Ha leteszi kezébe az életét, akkor cselekszik Isten
€lőtt becsületesen és nem marad valasz nélkül.

- Talán még azt is megengedi, hogyelváljak?
- Ne gúnyolÓdjon. A házasság nem szentség, nem a keresztyénség

hozta, nem Jézus,rendelte. Az már a teremtéstől fennálló rend. Emberi
dolog - világi ügy. De a házasságot lehet keresztyén módon élni, min-
denre elég erővel és ezeretettel. Ne gondolja, -hogy Isten minden házas-
.ságot, amit az ember bűne széttört, össze akar .drótozni dogmákkal és
€gyházi fenyegetésekkel. Nem is szentesíti a bűnt, de kézenfogja azt az
€mbert, aki hozzá menekül.

- No Íle most komolyan! Lehet, hogy Isten igazat adna nekem?
- Nem tudom. De elvezeti az igazsághoz, amiből lehet tovább élni.

Hadd moruijarn. el egyik ígéret~t: - Hívj segítségül engem a nyomorú-
.ság idején, En. meghaligatlak téged és te dicsőítesz majd engem!

- !fagyon köszönöm ezt (J) néhány jó szót. Bíztatásnak veszem.
- Itt volnánk. Köszönöm, hogy elhozott. Rendben van, egy óra múlva

-találkozunk. Szívesen varok is. Viszontlátásra! -

* * *
- Mi az, on m6r iit van? Azt hittem én fogok várni önre Karaszi ,11'.

Mi baja? Rosszul van? Ön sír?
- Több mint félórája itt ülök, mintha agyonvágtak volna. Megjött a

kislány első szerelme... huszonnégyéves fiatalember. Csak dacból sza-
kított vele és kezdett ki velem. A korom is imponá It neki ... az autóm
is. Bocsánatot kért... sírt... nagyon boldog most... szívfájdítóan bol-
dog.

~ Talán induljunk el.... I!:s ön megbocsátott?
- Neki igen ... magamnak nem. Micsoda vak voltam és őrült ...
- Ha lehet, ne hajtson ilyen gyorsan. Családunk van mind a kettőnk-

nek. Várnak haza minket. Szükségük van ránk. Dehogynem, nagyon fog-
nak örülni önnek'.

- A tékgzlp apának... _
- Ne legyen cinik.us ... most kezdődhet valóban valami új az életé-

'ben. Megismeri a bűnbocsánat örömét, Isten legnagyobb ajándékát Krisz-
tus szeretetén keresztül. Megengedi, hogy szóljak róla hazáig? ..• Kö-
.szönöm. És bemehetnék majd néhány percre önökhöz?

- Kérem rá. .
- Nagyon szívesen. Emberi kötelességem, hiszen testvérek vagyunk.

Egy úton vándorlunk a viidgban hazafelé.
H. Németh István

•••••
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BESZÉLGETÉS
(A lelkészlakás kertjének árnyaslombú diófája alatt ketten beszélget-

nek, a gyülekezet lelkésze és az a presbiter, aki Jézus tanításai nyomán
el akar igazodni a ví lágban.)

Presbiter: - A múltkor egyik prédikációdban valami olyasfélét mondtál,
hogy az egyház a világért van. Hogyan van ez? Hogyan kell
ezt érteni?

Lelkész: - SŐ;tmég 'azt is mondtam, hogy Jézus azonosította magát a
világgal úgy, hogy magára vette a világ bűneit.

Presbiter: - Szeretném, ha erről a kérdésről beszélgetnénk!
Lelkész: - Egy kicsit messzebbről induljunk el. Tudod, .hogy a szó-

széken nem lehet mindent elölről kezdeni. Először arról be-
szélgessünk, hogy hol van egyház? Mi az egyház ismertető
jegye?

Presbiter: - Ezt az Ágostai Hitvallás pontosan megmondjá. Megmondja
azt is, hogy mi az egyház és azt is, hogy mikor beszélhetünk
arról, hogy az egyház valóban egyház-é?

Lelkész: - Ez igaz! I

Presbiter: - Akkor most erről ne beszéljünk!
Lelkész: - Mégis kell róla beszélni, mert a mai modern, ember nem

egészen érti, hogy mikor tiszta az igehirdetés és mikor szol-
gálják ki helyesen és jól a szentségeket. Vagy te azt gondolod,
hogy egyház ott van, ahol egy társaság pecsétes bizonyítványt
ad arról, hogy az egyház mi vagyunk?
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Presbiter: - Ezt nem gondolom, és nem is hiszem!
Lelkész: - Azt hiszed, hogy egyház ott van, ahol templom van? Pedig

szeretjük a templomot és szükséges, hogy a hívek templomba
járjanak.

Pre-sbiter: - Nem, ezt sem hiszem!
Lelkész: - Azt hiszed, hogy egyház ott van, ahol fényes szertartások

folynak?
Presbiter: - Gondolom, hogy a fényes szertartások nem feltétlen ismer-

tető jegyei az egyháznak! '
Lelkész: - Azt gondolod, hogy egyház ott van, ahol a pápa van?
Presbiter: - .Ezt is tudom! .
Lelkész: - No látod!
Presbiter: - Most már igazán kíváncsí vagyok, hogy hol is van hát az

egyház? \
Lelkész: - Egészen egyszerű en fogalmazva: Egyház ott van, ahol

Krisztus' szeretete valamilyen formában. megjelenik azok kö-
zött, akik Krisztust Uruknak vallják. Akikben pedig a Krisz-
tus szeretete megjelenik, nem önmaguknak élnek, hanem el-
kezdenek szolgálni. Még pontosabban: a Krisztus szeretete
érdekeltté' teszi az embereket egymás sorsában!

Presbiter: - És az üdvösségünk nem előbbre való, nem döntőbb? '
Lelkész: - Mcstanában divat az üdvösségünk rendkívül fontos ügyét

a világért szolgálni akaró szeretet ellen' kijátszani.. Igenis
döntő az üdvösségünk kérdése, de el tudsz te képzelni egy
olyan keresztyént. aki Istentől a bűneire bocsánatot kapott,
utána pedig azt mondja, hogy engem sem a másik ember, sem
a világ sorsa nem érdekel? Miféle egyház tagja az, ahol így
gondolkoznak és valóban egyház az, amelyben' ez a felfogás
uralkodik?

Presbiter: - No de meg van Irva, hogy ne szeressétek ezt a világot!
Lelkész: - Ezt az igét én is jól ismerem. És azt is tudom, hogy volt

egy olyan idöszak, amikor a gyülekezeti tagok azt mondták:
Ki a világból. A világhoz csak addig van közünk, amíg a fize-

.tésünket megkeressük. Akik ezt tették, az általad idézett igére
hívatkoztak, rosszul! Ma már nem is egy olyan tudós teoló-
gus van, akik egyértelműen állítják, hogy ebben az igében
arról van szó, hogya világnak azt a mentalitását ne szeres-
sük, ami gyűlölködést, háborút, békétlenséget eredményez.
A világnak ezt a felfogását a nem hívő, de becsületes embe-
rek: sem szerethetík.

Presbiter: - Most kezd világosodni előttem a probléma!
Lelkész: - Biztosan tudod, hogy van egy másik ige is: úgy szerette

Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz,
el ne vesszen, hanem őrökélete legyen. Ebből az igéből pedig
nem következik az, hogy mi keresztyének megverjük a mel-
lünket és azt kiáltsuk, hogy mi vagyunk az elsőszámú világ-
megtartók. Mert ez sem igaz!

Presbiter: - Most viszont összezavarsz, mert a mi örökkévaló hazánk
mégsem itt van a {Öldön!' .

Lelkész: - A Szeritírás egybehangzó tanítása szerint hisszük, hogy "az
alapokkal bíró város" felé megyünk. Igen ám, de itt a földi
életen, a földi hazán át vezet az út. Emlékszel a bibliának arra
a részére, amely arról szól, hogy Jézus sírt hazája láttán?
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Presbiter: - Hát akkor most, hogyan tovább? Hogyan lehet a feszült-
séget feloldani, kibékíteni ?

Lelkész: - Úgy, hogy látnunk kell, hogy Isten itt a földön adja az el-
végzendő feladatot! Ezt a feladatot pedig nem kikerülni, ha-
nem megoldani kell. Nem szabad a földi küldetésünket meg-
vetni, kijátszani azzal, hogy úgyis a mennyei haza felé tartunk.

Presbiter: - Talán 20 évvel ezelőtt egy evangélizációs előadás azt tár-
gyalta, hogy a küldetésünk azt jelenti, hogy "lelkeket halász-
szunk" Isten országa számára. Ehhez mit szólsz?

Lelkész: - A királyi parancs kettős, vagy csak egy mondanivalója
van? .

Presbiter: - Kettős!
Lelkész: - Szóval akkor érted, hogy az emberszeretet törvénye is adva

van. Az emberszeretet törvénye pedig nem jelentheti a teg-
napi ember, hanem a mai ember szeretetét, problémáival,
gondjaival, feladataival együtt. Azzal együtt, ahogyan a mai
világhoz viszonyul.

Presbiter: - Jó, hogy most mindezt tisztáztuk, világossá tettük!
Lelkész: - Miért? .
Presbiter: - Ugyanis néha hallok kisebb csoportokat suttogni arról,

hogy a mi egyházunk, a mi papjaink eladták magukat a világ-
nak.

Lelkész: - Nem gondolod, ha ezeknek a kisebb csoportoknak azt hir-
detnénk, hogy mától kezdve szeressétek a "nyugati világot",
rögtön megváltoztatnánk a véleményüket. Pedig, amikor azt
mondjuk, hogy ne szeressétek a világban azt, ami rossz, azt
egyaránt keletre és nyugatra is értjük!

Presbiter: - Most érződik a- szavaid on az a feszültség, amelyről az imént
pár szót mondtál.

Lelkész: - Van feszültség, csakhogy ezt a feszültséget engedelmesen
kell elhordozni.

Presbiter: - Olvast ad ma li Lesung igét?
Leíkész: - Olvastam. I. János 2, Iü-re gondolsz: "Aki szereti az ő

atyjafiát, a világosságban marad, és nincs benne botránko-
zásra való!" . .

Presbiter: - Persze, botránkozások mindig voltak és lesznek.
Lelkész: - Jézuson is megbotránkoztak és ő azért a városért, amely

nem volt hajlandó befogadni, meghalt.
Presbiter: - Köszőnöm a beszélgetést, értem a lényeget, tovább is

tudom adni.
Leikész: - Nem kétséges, hogy a világ túlhaladt a tegnap on és túl-

haladt azokon a gyülekezeti tagoken is, akik azt hiszik, hogy
akkor lesznek Jézus igazi gyermekei, ha a tegnap képleteiben
gondolkoznak.
(Az asztalra párolgó fekete kerül és az égen kigyúlnak a
fényes csíltagok.) ,

Fülöp Dezső

-. .
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NEHEZÉRE ESETT A FELKELÉS. Nem is sietett elhagyni az ágyat.
Most már megengedhette magának a későnkelést, hiszen egész életében
koránkelő volt. Szerette a hajnalt, qz első sugarakat, amely elsőnek
villant át a lelkész (ütal ültetett lugas levelei között. Ilyenkor készült a
szolgálatokra. S mire a család felébredt, addigra már készen volt a pre-
dikációval. Délelőttjeit a lelkészi hivatalban töltötte. Szerette ezt az ár-
nyékos szobát, amely úgy tapadt hozzá a nagy és termes szobákból álló
parókiához, mintha szégyelné azt a munkát, amit falai között végeznek.

Ma éjjel a gondnokéknál aludt. Utódja, a fiatal lelkész, felajánlotta
neki a vendégszobát, de ő már tegnap este elbúcsúzott azoktól a falak-
tól, amelyek családjával egyutt közel negyven esztendeig befogadták.
A szolgálq,ti naplóba a tegnapi napnál ez volt az utolsó bejegyzése:
"A szolgálati naplót is átadtam. Ezzel végleg elköszöntem a gyülekezet-
től."

A nyári nap már magasan járt az égen, amikor felkelt. Talán igaza
volt az asszonynak, hogy neki is el kellett volna mennie vele együtt teg-
nap este. De nem ment. Úgy érezte még maradnia kell. Legalább ma
estig.

Felkelt és felöltözött. A verandán ott volt elkészítve a reggeli a taka-
rosan megterített kertiasztalon, de nem nyúlt hozzá. Nem volt éhes. Ki-
lépett akiskapun és bezárta maga után az ajtót. A kulcsot a megszokott
helyre akasztotta, hiszen majdhogynem itthon volt ebben a házban."
Aztán kilépett akiskapun.

Fekete ruhája megbontotta a világos utcát, ahol ilyenkor nyáridőben
egy lélek sem járt. Egy pillanatra tétován megállt. Merre is menjen? -
tépelődött. Ha felfelé veszi az irányt, akkor hamar ott lesz a templom-
hál. Ha egyenesen a templomkertbe menne, akkor úgy érezné, megrővi-
dítené a még hátralevő időt, amelyet itt tölt. A temető felé indult.

A TEMETÖ aRES VOLT. Ugyan kinek van ideje ilyen nagy munka-
idŐben a mulandóság világához látogatóba menni? Az öreg tiszteletes
szerette a temető_t. Ha csendesség után kiáltott a, lelke, akkor mindig a
temető felé irányította lépteit. •

Mostani útjának. kettős célja volt. Egyrészt elköszönni ment, másrészt
a megsárgult viriígok és korhadó fejfák közé eljött visszaálmodni az itt
töltött negyven esztendőt. .

Itt van például mindjárt a bejárat mellett a temető egyik legelhanya-
goltabb sírja. A düledező fejfcin alig lehet kibetűzni lakójának nevét.
A lelkész nem "is próbálkozik ezzel. Tudja Ő, - nagyon is tudja, hogy ki
nyugszik itt, talán örök nyugtalanságban, Bakali Mária. Élt 19 évet.
Milyen egyszerű is ez így! Egy név, amely alig motui valamit és egy hir- f

telen hervadásra ítélt életkor. 19 év!
Negyven esztendő alatt sok nehéz kérdést tett fel számára az Isten.

Most, amikor megállt ezelőtt a sír előtt úgy érezte, ez volt a legnehezebb.
Akkor még a Ba~ali család volt a falu leggazdagabb családja. Az öreg

Bakalinak fontosabb volt egy hold föld, mint a Miatyánk. Egyke lányt
vett feleségül, hogy az összeragasztott föld csak az övé lehessen. Ami-
kOT Mária megszületett, már tele volt az apja tervekkel. Még mindig
éhes volt a földre. Azt is ő határozta el, hopy az egykébő7, nem enged.
Igy aztán Mária sosem érezhette, hogy mit jelent testvérnek lenni.
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Az élet sokszor nem köti magát paragrafusokhoz, elgondolásokhoz.
szokásokhoz. Széttöri a bilincseket, arcul üt embereket, megítél ősi szo-
kásokat.

KŐzpen Mária nagylány lett. Fiatal, szép, gazdag lány volt. Az öreg
Bakali egyik vasárnap istentisztelet után így szólt papjához:

- Tisztelendő úr, adjuk .férjhez ezt a Máriát.
- Adjuk? Azt6n kihez?
- Hát a CáspÓ,rsógor fiához. Jóképű legény és gazdag is.
Mária sírját ta,.karó borostyán közül egy gyík lopódzott a szomszéd:

sírkő mellé, hogya nyári napfényben megfürdesse halványzöld ruháját.
Az öreg pap szemével követte a kis állat útját. A gyík apró szemeivel'
széjjeltekintett a számára hatalmas világban, aztán kényelmesen elny'lij-
tózkodott. Élvezte a levegőt, az éltető napfényt. Talán nem is a napfényt
kereste, hanem a szabadulást a borostyán sűrű szövevényéből, amely
fullaszt6vií és fülledté teszi a levegőt, az életet.

Bakali Mária - nem tudott menekulni az áporodott levegőtől. Inkább
ezt az utat választotta. Ö mást szeretett, nem azt, akinek a földje az
apJáé mellett volt. .

Ezen a tragédián az öreg pap sem tudott segíteni. Ezért érezte most,
hogy ez volt a leonehezebb szolgálata. Hiszen ő mindig a berozsdásodott
bilincsek _megofdását, fülledt levegőjű otthonokba napfényt hirdetni, az
élet örök törvényeinek val6 ajtónyitást tekintette hivatásának.

Kissé elidőzott Bakali Mária sírjánál, míg mindezt újra végiggondolta,
az{iín továb-b ment. A temető k6zepe felé indult. Ismerős nevek köszön-
tötték. Az egyiket keresztelte, a másikat konfirmálta. Aztán negyven év
termését a halál a mindig éhes csűrjébe -betakarította. Ma már nem
tudná megmondani, hogy negyven esztendő alatt hányszor kellett neki
itt állnia ezek között a sírok között, hirdetve a reménység és feltámadás
igéit.

Nehezek voltak ezek a szolgálatok? Bizonyára. De a leqnehezebbet
ezelőtt a kis sír előtt kellett végeznie, ahová most érkezett.

A· szomorúfűz loknis ága a meleg széltől körülsimogatja a márvány-
sírkövet.

Az idén még ültett ek a sírra árvácskát, de vajon jövőre ki fogja gon-
dozni? Szerelmük első gyümölcse pihen itt az árvácskák alatt. -esmost a
sok csodálkozó virágszemben mintha a kis Ctzi mosolygás k~k szem~t
látná. Pedig annak idestova harmincöt esztendeje, hogy az akkor meg
fiatal pap ajkán önmaga felé felcsendült az ige: "Az Or adta, az Vr
vette el, áldott legyen az Úr neve."

Odall!pett a sírkőh6z, amely alatt a kislány sz6szi feje- píhent, össze-
kulcsolta kezét és imádkozott. Csendesen,magában. Csak a végén lehe-
tett ennyit hallani:

- tsteti ssetea lányom, itt többet már nem találkozunk. Lassan én ts
követlek. Es akkor majd ott fennt fogunk találkozni. Ugye, Te ts {gy
akarod, Uram? Amen.

AZ ELMÚLAS VILAcABOL a múlthoz irányította lépteit. A temptom-
kertbe igyekezett. Az ő temploma a Főteren állt magányosan, fák nél-
kül, kopáran. A friss levegő és a napfény körülcs6kolgatták ablakait és
berqgyogták az oltárt. Most a falu másik temploma felé igyekezett.

Sokáig még a dátumot is pontosan tudta, de aztán az idő tengerének
hullámverésében a dátum már rég elmerült, de az emlék .élete végéig
elkíséri.
_Ji platánok most is csendes b6logatással köszöntötték, mint akkor. Le-

ült a kert egyik padjára és átadta magát emlékeinek.
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Mikor is volt? Mindegy. Régen. Megtörtént. A fiatal seqédlélkész, aki
memréq jött ebbe a gy~lekezetbe, egyik temetés után nem hazafelé, ha-
nem ide igyekezett. ,Akko.:! még a platánok kisebbek voltak, az ő haja
dúsabb volt. Fiatalok voltak mindketten, tele reménységgel és az egy-
más iránt érzett szeretet melegéveI. Talán éppen ez alatt a fa alatt atu
az II pad, ahol Anikó várta a fiatal lelkészt. A fiatal tanítónónek is
égett az arca. Talán nemcsak a melegtől ...

Ritka ágaival, foltos törzsével, susogó leveleivel magányos vándorok a
platánok. a fák világában. Nem szeretik a nagy erdőséIlet; mert ott a
többi _simatörzsű fa kicsúfolja őket foltos, kopott ruhájukért. Inkább így
összebújnak ketten-hárman, griás leveleikkel az őszi szélben elsiratják
magányosságukat, gubancos termésilkkel végigkopogják a fagyos földet.

Egy hosszú életre szóló szeretet szövődött a platánok alatt s a fiatal
tanítónőből nagytiszteletű asszony lett. Még azután is évekig eljöttek
ide, megfogták egymás kezét, szemük megpihent a platánok levelén s em-
lékeztek arra a verssorra, amelyet megismerkedésük első évfordulóján
véstek rá "arra a padra: "Rám ezer virágg.al szórtad a tavaszt".

Azóta az a pad már régen elpusztult a sok rávésett emlékkel együtt,
de az ő szívében még most is a régi sorok visszhangzottak.

Régen készült már az őszre. Mindig azt az étiszakot szerette a teme-
tők. csetuiiéuel, a szüret viiiámsagával, az iskolába induló gyerekek láT-
majával és az új 'munka kezdetével. ,Szeretett végigmenni a plátánok
megsárgult leveleivel borított úton s k'özben gondolatokat' szövogetní az
elmúlásról. Most mégis úgy érezte, hogy korán köszöntött be a tavaszt
már nem hozó ősz az ő életébe.

Felállt a frissen festett padró'l, végignézett a templomkert ismerős
fáin, mélyet sóhajtott és örökre elbúcsúzott az akkori' tavasztól. Lassan,
mint aki nem akar elszakadni egy kedves helytől, elindult a másik
templom felé, - az ő volt otthona felé, - de nem nézett vissza.

AKKOR NÉZETT AZ úRAJARA, amikor a templomhoz ért. Fél tizen-
ke!tőt mutatott a régi, de még ma is pontos zsebóra, amelytől sosem
tudott megváln1" Egyenesen a kórusra ment. A szúette lépcső fájdalma-
san nyikorgoit léptei alatt. Leült az orgona játszóasztala elé. Ujjait vé-
gigfuttatta a bilientyűkön aztán. hallgatta, hogy verne~ visszhangot a
tömör falak.

Ha valami kérdésben nem érezte Isten útmutatását, vagy ha nem ment
a szolgálatokra való készülés, otthagyta az íróasztalt, a gyötrelmesen
tovafutó félórcika.t, feljött ide s az üres templomban felbúgó orgona el-
csendesítette az Ő háborgó szívét s megnyitotta az új s tisztult gondola-
tok sokszor berozsdásodott zsilipjét.

Mégegyszer végigfuttatta ujjait, - nem tudta melyik énekkel búcsúz-
zon templomától. Aztdn lenézett az oltárra, amely elől a bűnök bocsá-
natát hirdette a kérgestenyerű éssokszor megkérgesedett szívű híveinek;
rápillantott a szószékre s ldtta magát predikálni s már ttfdta mit ken
játszania.

Az öreg pap a billentyűkre hajtotta fejét s az üres templomot tele-
p1·édÍkc!:.ltaaz ujjai alól kicsendülő dallammal, amelyet ő is énekelni kez-
dett: Jővel Szentlélek Úristen ...

Régen elhalt már ajkáról az énet«, a falak sem szívták már be az or-
gona ismerős rezqését, de az öreg lelkész ,még mindig a játszóasztal előtt
ült. Aztán lecsukta az asztal fedőlapját, lenézett az oltárra és a szószékre
s hangos szóval elköszönt templomálOl, amely az ó szolgálatáno,k negy-
ven évig csendes hajléka volt.
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AMIKOR LEÉRT A PARÓKIA udvarába, megszólalt a harangszó.
Delet harangoztak. Az fl templomának, amelynek építését évekkel ezelőtt
ó vezette, - harangjai kongtak bele a falusi csendbe. Először a nagy-
harang, aztán mintha átdobta volna a hangot a kicsinek az is sietve
utána kondult. Legkedvesebb hang, ilmely nemcsak a fülének szólt, ha-
nem a szívének is.

Felnézett a toronyra, de már nem látta az aranyozott keresztet.
Szívét szaggatta az ismerős hang, s úgy érezte valami meg szakadt

benne. Szeme tele lett könnyel, me'rt tudta, hogy ez a harangszó ma őt
búcsúztatja. Nézte-nézte az újonnan aranyozott' keresztet, de a szemére
borult fátyoltóI csak azt érezte, hogy neki búcsúznia kell.
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Azt sem vette észre, hogy a parókia ajtajából az új lelkész figyeli.
Annak a szeme is tele volt könnyel. Amikor a harang utolsót kondult,
az öreg pap kitörölte szeméből a könnyet. A fiatal is bement az irodába.
Fiatal volt, szégyelte könnyeit.

AMIKOR A DÉLUTANI VONAT lassú mozgással kigördült az állo-
másból, az öreg pap mosolygó arccal búcsút intett s csak ennyit kiáltott
le a már mindjobban gyorsulo vonatról:

- Vigyázzatok nagyon erre a nyájra!
Régen elhalt már a vonat robogása, amikor a lelkész és a presbiterek

elindultak hazafelé. Csendben mentek, egy szót sem tudtak szólni. Érez-
ték, hogy most valaki nagy feladatot bízott rájuk. .

A parókia kapujában a presbiterek elköszöntek a lelkésztől. Valami
ilyent, mondtak: •

- Mi nemcsak őt szerettük nagyon, hanem Tisztelendő urat is:
A fiatal lelkész szívéből egy mondat tört elő: A hatalom Istenének,

zendüljon ajkunkon ének.
Karner Agoston



A ,
ven varázsló

Az asztalnál ketten ültünk. Barátom és én. Csendben beszélgettünk.
ízes, humoros történetek elevenedtek meg előttünk, amelyek a baboná-
val, babonás szokásokkal és főleg babonás emberekkel álltak kapcsolat-
ban. Ilyenek ugyanis mindkettőnk praxisában bőségesen akadtak. Ezen
az estén különösen is az állatokkal kapcsolatos, titokzatos "gyógyítások"
kerültek elő. Ezekről folyt a szó. ,

- No most majd én mondok el egy esetet - szóltam barátomhoz.
Bizonyára érdekel, hiszen szakmádat is érinti. Való történet. Semmit sem
teszek hozzá és semmit sem veszek er Belőle. Úgy mondom, ahogyan
megtörtént.

- Hát csak ki vele! - hangzott a siettető szó asztaltársam ajkáról,
aki egyúttal községünk derék állatorvosa is volt.

- Először az egyik távoli tanyán _találk,oztam Vele. Külseje; öltözete"
éppen olyan volt, mint a többi parasztemberé. Tekintetében azonban
volt valami furcsa, valami külőnös, Révült nézése nagyon hasonlított
annak 'a tengerésznek a nézéséhez. aki egész életén keresztül nem tesz
jóformán egyebet, mint fürkészi a távoli szirteket, partokat, világokat.
Mikor kezet fogtunk s jól szemébe néztem, valóban úgy tekintett rám,
mintha én is nagyon-nagyon messze, sok-sok kilométerre lennék tőle ...
Tény, hogy jelentőségben, a "gyógyítás" tudományában nagyon kicsi
voltam előtte és nagyon messze álltam tőle ...

Már nagyon sokat hallottam, hogy az egyszerűbb falusi emberek kö-
zött akadnak olyanok, akik "ráolvastatnak"" a beteg gyermekre, sze-
mölcsös kézre, a kitartóan köhögőre, az elapadt tejű állatokra. A magam
részéről ostoba babonának tartottam míndig az ilyesmit, bár a "gyó-
gyultak" minden esetben váltig állították, hogy betegségüket a ráolvasó,
illetve a ráolvasás gyógyította meg. Még pedig sokkal jobban, mint
maga az orvos. Sőt amikor az orvosi tudomány elégtelennek bizonyult,
a ráolvasó akkor is tudott segíteni... " " '

Hogy azon a nyári alkonyon az Öreget, vagy 'ahogy akkor a magam
számára elneveztem, a vén Varázslót, személyesen is megismertem, az
emésztő kíváncsiság úgy hatalmába kerített, hogy nem tudtam nyugodni.
Több nyugtalan nap és éjszaka után elhatároztam, hogy felkeresem az
Öreget s ha csak egy mód lesz rá, kivallatom '"titkát" és megismerem li
"tudományát".

Másodszor tehát már az otthonában találkoztunk. Nádfedeles. szerény
házikója volt a falu végén. A lécből készült, könnyű kapuval nem volt
bajom. Kutya sem rohant rám. Kihalt volt a ház tája. A konyhában
találtam rá. Rövidlábú széken ült. Közel a tűzhelyhez. Kurtaszárú pipá-
ját szívta. Hogy megmondtam ki vagyok, felállt és lassú léptekkel meg-
indult a szebaajtó felé. Rendes volt a szoba is. A falakon .régebbi idők-
ből származó arckép ek sorakoztak. Köztük néhány,' a katonaévekre em-
lékeztető fénykép is tarkállott. Fal mellé állított.: magasra vetett ágyak,
festett szekrények, sublót képezfék a tiszta 'szoba szerény berendezését.
'Na meg az asztal a négy székkel.

Leültünk. Én közel az ablakhoz. Háttal a világosságnak. O szemben
a fénnyel.

- Hány éves maga Huszák bácsi? - törtem meg a csendet.
Nem' felelt mindjárt. De aztán megszólalt:
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- Nyolcvanhét.
- Nyolcvanhét? Nem gondoltam volna! Igen örülnék, ha mondana

valamit hosszú élete történetéből. Nagyon érdekelne.
- De mintha nem is hallotta volna szavaimat. Kinézett a fejem fölött

a néptelen utcára. Hiába jöttern - gondoltam. De kis idő múlva csak
szólní kezdett:

- A Mollináry - ezredben szolgáltam ... Katona időm legnagyobb
részét kórházaknál töltöttem ... Sok beteggel és sok orvossal volt dol-
gom. o. mert beteg, sebesült volt mindig bőven... Szívesen is segítet-
tem ...

- Ugye akkor tanulta meg maga is az "orvoslást"? Mikor mint ka-
tona segített az orvosoknak?

Egy kukkot sem szólt erre. A szótlanság csigaházába húzódott vissza és
némán ült tovább székén.

- Ne féljen! - bíztattam. Nem akarom ellopni tudományát. Kenye-
rét sem akarom elvenni. Csak hát nagyon szeretném megtudni azoknak
a beteg birkáknak a gyógyítását ... Úgy tudom, míg magát nem hívták
semmi tejet sem adtak. De hogy maga kezelésbe vette őket, minden úgy
lett, mint azelőtt ... Dőlt'a tej! így volt? ,

- Na és mit felelt erre a te vén Varázslód? - hangzott felém a szak-
ember kíváncsi kérdése.

- Semmit! Legalább is egyelőre semmit. Konokul hallgatott és leve-
gőnek nézett éppúgy, mint addig. Semmi kedvet sem mutatott, hogy tit-
kába beavasson. Ehelyett váratlanul mocorogní kezdett. Csak nem elé-
gelte már meg az egészet?- gondoltam ijedten. Fáradt talán? De mit
is kívánhatok Tőle? Hiszen az emberi kor végső határán ballag már ez
a Idszíkkadt testű aggastyán. Érthető, hogy inkább pihenni, mint beszél-
getni kíván. De azután, mintha a belső vívódás vonásai ütköztek volna ki
az arcán. Mintha mondani készülne valamit ... 'Aztán mégis meggon-
dolja' magát és nem szól semmit ... Nem is csodálkozhatom ezen. Hiszen
egy nagyon hosszú, viszontagságokkal sűrűn teletűzdelt élet féltve őrzött
sötét titkát rejtegeti magában. Valami megkötözi, fogva tartja és nem
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engedi, hogy világosságra jöjjön ez a belső sötétség és megoldódjék a
nehéz béklyókba vert nyelve ...

Köpenyem zsebébe nyúltarn. Csendben és óvatosan. Aztán kihúztam
belőle egy pakli jófajta pipadohányt s szép csendben odatoltam eléje ...
Aztán hasonlóképpen cselekedtem a másodikkal is ... Aztán figyeltem a
hatást!

Nem maradt el! Sőt nem is késett sokáig!
Tekintete az utcáról visszatért a szobába. Közelebb húzta székét s mé-

lyen ráhajolt az asztalra. Majd sejtelmes titokzatossággal beszélni kez-
dett:

- Hát nem bánom, tudjon meg mindent ... Tudja meg, hogy én Isten
hatalmával gyógyítok ... Ezért fontos, hogy ne legyen hitetlen az, aki-
nél dolgozom... Istenben bízzon... de adjon is valamit okvetlenül ...
Ha mást nem, egy pipa dohányt vessen legalább ... Nem nézem én azt,
hogy mit, sem azt, hogy mennyit ... de valamit okvetlenül ...

Mondanom sem' kell, hogy ezekre a beszédekre már én is közelebb
húztarn székem az asztalhoz s fülemet egészen oda tartottam szájához.
Egy szót sem akartam elveszteni azokból a mondatokból, amelyeket a
vén Varázsló révületében számomra kinyilatkoztatni szándékozott ...
Szerettem volna mindent beraktározni az emlékezés tágas tárházába.
Hiszen ezért, csakis ezért jöttem ide ...

Már nem váratott az Öreg. Minden ösztönzés nélkül folytatta tovább:
- Hogy mi lelte azokat a birkákat a tanyán? .. Hát azokat ... meg-

rontotta ... valaki! ! Hogy ki az a valaki .. ? az a. valaki. .. az... az egy
vénasszony Egy vénasszony, ... aki boszorkány ... ! Aki a szornszéd
tanyán lakik az járt a birkák közelében ... az verte meg őket szem-
mel . .. azért apasztottak el a birkák... azért nem volt tejük ... , mert
az a boszorkány ... ellopta tőlük a tejet! ! ! ...

Figyelmem intenzitása a maxi mu mához érkezett! Szemverés'! . .. Tej-
lopás! '," Boszorkány! ... Sötét, nagyon sötét dolgok ezek, amelyek elő-
elotörnek ennek a vénembernek a szívéből. Hiszen ez a vén Gonosz bo-
szorkányokban hisz s azoknak rontó hatalmat tulajdonít! S vannak még
olyanok, akik hisznek neki! ! ! .
. Könnyen érthető, hogy ezek után már csak fül lettem. Csupa fül. Nem

volt már külön kezem, lábam, fejem. Csak fülem ...
- Hát tetszik tudni - az egyik nap úgy estefelé kimentem arra a.

tanyára. Megmondtam a gazdának. hogy hajtsa háromszor ki-be a bir-
kákat. Végül aztán csukja ránk az ajtót, majd siessen el az istállótól.
Meghagytam neki szigorúan, hogy senki emberfia oda ne jőjjön ... Mi-
kor aztán egyedül maradtam a birkákkal, akkor egyenként elkaptam a
birkák egyik hátsó lábát s a hátukra fektettem őket ... Aztán jobb ke-
zembe egy kihegyezett pálcát fogtam ... A pálcával megkörőztem minden
egyes birka tőgyit egészen a hasáíg, miközben hol a tőgyít, hol a hasát
érintgetve ezt mondtam: Uram Jézus, segíts meg! Nincsen ennek a bír-:
kának semmi baja! Van errnek teje elég! Az Atyának, a Fiúnak! 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tej van elég! Atyának, Fiúnak! Isten! Add meg ennek a
birkának a tejet, hogy ne hiányozzon a kis báránynak, Jézus legkedve-
.sebb' ál latkájának, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Legyen tej elég! Atyának!
Fiúnak! Istenem! Add meg ennek a birkának, a Jézus legkedvesebb állat-
kájának a tejet! io, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tej legyen elég! ...

A titkok templomának az előcsarnokából a szentek-szentjébe érkez-
tünk! Ámulva hallgattam ezeket a beszédeket. Hiszen ezek az "orvoslás"
közben elmondott szavak - varázsszavak! A sűrűn elsorjázott számok -
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varázsszámok! A köröző, hegyes pálcikák pedig nem mások, mint - va-
rázspálcák. Az ördög cimborája ez a vén Varázsló, ha ugyan nem maga
a valóságos Ördög!

De volt még folytatás is!
- Tetszik tudni, ha ezt mind a három pálcával, mindenegyes birkán,

harmadnaponként végigcsinálom, akkor a háromszor harmadik nap után
való napon biztos a gyógyulás. De a pálcikákrél sem szabad ám elfelejt-
kezni! Nem ámt Ott kell eltemetni őket, ahol az orvoslás történt. De úgy,
hogy senki se lelhesse meg. Eldobni nem szabad, a világért sem, nehogy
valaki megtalálja őket és felhasználja. Mikor betemetem őket a földbe
ezt mondom: akkor hiányozzon a teje az állatoknak, amikor én a pálcá-
kat innen kiveszem ... Én nem veszem ki őket innen soha! ! ! ...

- Vége?
...:.....Igen. Mit szólsz hozzá?
- Hogy boszorkányok nincsenek. így hát lopni sem tudnak. Még tejet

sem. ,
- Ez igaz. De mivel magyarázod meg a tej elapadását, illetve a tejelés

újból való rnegíndulását? -
- Nem tartom valószínűnek, hogy az összes birka 'egyszerre elapasztott

volna. Egyeseknél tejcsappanás állhatott be, másoknál apasztás. Ez le-
hetséges. Ennek oka a hirtelen történt takarmányváltoztatásban. esetleg
emésztési zavarokban keresendő. Belső, idegrendszeri hatás következté-
ben megszűnt a tejelés. A birka különben is igen érzékeny, igen ·félénk
állat. Hajlamos az ilyesmire.

- Ezt tudom, de hogyan indult meg azután mégis a tejelés?
- Külső hatásra., Semmi esetre sem a varázsigék. sem a varázsszámok

következtében. A tőgyí-, hasirész sűrű érrntgetése következtében is fel-
oldódhatott ez a merev, görcsös állapot s a reflexek újból működni kezd-
tek. Vagyis megindult a tej képződés és a tejelés.

Nincsen ebben semmi boszorkányság, Ilyesmi megtörtént régebben is
és előfordul most is. Oszintén reméljük, hogy népünk egyszerűbb, hiszé-
kenyebb fiai közül egyre kevesebben lesznek, akik e dologban nem az
állatorvoshoz fordulnak segítségért. A tudomány a mi javunkra dol-
gozik. Most is s jövőben még inkább. És akkor már ilyen dolgokban nem
lesz szüksége senkinek a vén Varázslók és egyebek szemfényvesztő mes-
terkedéseire. I

'*
"Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy nevével ne átkozódjunk, ne

esküdözzünk, ne varázsoljunk, ne hazudjunk, se ne csal iunk, hanem nevét
minden bajban segítségül hívjuk, imádjuk és hálaadással dicsőítsük."

Zoltán László

-- __r_..~_--
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Kedves es kü-Iönös hozzátartozónk, azt hiszem mindnyájunknak,
a "postás bácsi" .. Igen, így kedvesen és közvetlenül, hogy "postás 'bácsi".
Már gyermekkoromban így hallottam becézni, amikor édesanyám átvette
tőle a levelet, pedig jóval idősebb volt a fiatal postásnál. Azóta magam
is, mások is így szólít juk meg Őt, amikor megáll, előttünk a küszöbön,
kezében a levéllel, vagy a pénzesutalvánnyal.

Ez a kedves megszólítás bizonyára azért született a szívünkben, mert
hálásak vagyunk, hogy az ő kezei közül 'kerül ki sok örömü,nk, tiiriink;
ajándékunk, -sok hétköznapi boldogságunk.

A postás bácsik a csendes örömök, a békés boldogság követei. Persze
ezt a ke,dves megszólítást azért is kapták, mert kedves követek. Nem csak
egyszerű en hivatalnokok, hanem emberek. Köztünk és velünk élő, velünk
érző emberek. Legtöbbjük már ismer is minket. Örömünket és bánatun-
kat, vágyainkat és reménységeinket. Nemcsak halott leveleket látnak,

, hanem élő arcokat. Az évek során bölcsekké lesznek és boldogok, ha lát-
ják, hogy egy~egy levél átvételekor feiragyog az arcunk. ,

Nem igen láttam mi?g szomorú, vagy rosszkedvű postást. Azt h.iszem,
hogya vidámságuknak, emberségüknek az a boldog titka,' hogy ők min-
den pillanatban érzik, mÜyen jó dolog j6 hírt, j5römöt és békét, meg-
nyugvást és reménységet vinni a világba.

Az a postás bácsi, akiről ezek a sorok szólnak, egy vidéki 1Járosban
élt. Alföldi városban, ahol a külterületen bizony sokszor tanyai messze-
ségben vannak egymástól a házak. Egy különöser>~ is hideg őszön <1 vál-
tásnál a mi postásunk az egyik külső kerületet kapta. Hosszú évek óta
nem járt már erre és kíváncsian várta, mi van a kerületben? Hogy él-
nek ott az emberek? Mi lett a gyermekekből, akik azóta már felnőttek
lettek. és mi van a felnőttekkel, akik már megöregedtek. Hiszen ő sem
fiatal mdr. Ahogy mondani szokta "nagyon levélboríték szine van már
a naiamnak",

Igy jutott el a novemberi napNnyben Bencze néni házához. Ez volt a
legtlivolabbi ház a kerületben. Nem is volt oda levél, de azért mégis el-
indult a ház felé. Szerette volna tudni, mi van a kedves Bencze néni vel,
m~ a ,kisfiával. A háboru után járt ott utoljára. Utolsó emléke az volt,
milyen hősies erőfeszítéssel nevelte egyetlen fiát a Bencze néni. A férje
ott maradt a háoorűoar: és neki egyetlen álma volt: hadd legyen békés,
sz~p ~s boldoq jövője annak fr kisjiúnak. Emlékszik rá, mennyit dolgo-
zott, küzdött, hogy legyen pénz iskolára, könyvekre, ruhára, kenyérre és
gyermekmosolyra.

Igy lépett be a kis kertkapun.
A kopogásra kinyíló ajtóban fehér hajú, hajlott hátú kedves öreg asz-

szony fogadta. Megtort szemében felcsillant a régi fény:
- Maga az, postás bácsi! De régen nem láttam. Jöjjön csak beljebb.
Azt6n letörött egy széket a kedves vendégnek.
- Tudja Bencze neni - kezdődött a beszélgetés - most újra én va-

gyok a maguk postása. Én fogom most hozni magának is a leveleket.
- Hát, tudja postás bácsi, nekem már csak ez az örömöm. Pesten van

a fiam a gyárban, de most is olyan jó gyerek, mint amilyen itthon volt.
És én már csak ebből ~lek, hogy a fiam levelét várom. A nyugdíjam
eleg az életre. Az emberek is jók hozzám. Sokszor meglátogatnak isme-o
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rősök és szomszéiiok: De tudja, a fiam levele, - az nékem a világ, az
élet értelme, szépsége, ünnepe.
_4 postd,s bácsi végig hallgatta Bencze nénit és aztán vitte neki hol sű-

rűbben, hol ritkábban a fia levelét. Aszerint, hogy mennyi munka, meny-
nyi öröm. vagy mennyi bánat volt abban a messzi· nagyvárosban, ahol a
fiú otthona volt.

Közben karácsonyra készülődött a tél. Hosszú hetek óta hullott a hó.
Kemény, hideg reggelek voltak. A postás bácsi örült, ha "közeliek" vol-
tak a levelek. Sietett végezni, hogy hazamehessen pihenni, melegedni.

Persze ez nem ment mindennap simán. A karácsony előtti napokban
nagy volt a forgalom. Ahoay mentek a napok, úgy huzódott el a munka.
Egyre fáradtabb lett és egyre később érkezett haza.

Karácsony délutdnján már "elöntötték" a levelek. Ilyenkor mindenki,
aki csak teheti, kula egy-egy üzenetet a hozzátartozójának.

Atriikor- reggel elrendezte a leveleket, látta, hogy az egyik Bencze né-
ninek szól. Szépen helyére tette, aztán elindult.

VidCíman ment végig a városon. Jól esett éreznie, hogy ő is visz vala-
mit az ünnepi készulődéshez.

Már mituieti levelet átadott, amikor még hátra volt Bencze néni levele.
Megnézte az óráJát: este 8 óra volt. Most kellene kezdődnie az ő kará-
csonyának is. Otthon már biztosan nyugtalanul várják, hiszen évek óta
mindig ilyenkor gyúlnak ki a gyertyák az otthoni karácsonyfán.

De hát ha hazamegy, akkor Bencze néninek ma nem lesz karácsonya-o
Ha nem viszi el a levelet, akkor valahol ott messze, abban a magányos:
házban kialszik a reménység utolsó lángja is. Igy nem lehet a kigyullad6
karácsonyfa alá állni.

Elindult hát a Ben,cze. néni háza felé.
Fémjes ablakok bíztatMk végig az utcán. Amikor elhagyta a házakat,

heves hófúvás SÖpö1·teszemébe a havat. Mit csináljon? Visszaforduljon?
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Bencze nemre gondolt és elindult tovább.
Amikor nagynehezen a kis kertkapuhoz ért, nagy kendők közé bugyo-

lálva ott állt_ Bencze néni és - várta a levelet.
A postás bácsi átölelte a síró nénikét és úgy kísérte be a házba. Még

megvárta, amíg remegő, fagyott kezével kibontotta a vastag levelet és
elkezdte csÓkolgatni a levélből kihulló fényképeket.

Aztán elköszönt és .elindult haza a maga karácsonya felé.
Számára kicsit később kezdődött az idén a karácsony, de még soha nem

volt ilyen boídog karácsonya.
Aztán jött az új esztendő és újra levele volt Bencze néninek.
Amikor kivitte, nagy emberjérás volt Bencze néni ·portáján. Itt tudta

meg, hogy az éjszaka meghalt. Csendes, nyugodt, békés és boldog mosoly
pihent a halott néni arcán. .

Atadta a levelet a szomszéd nak, aki gondjaiba vette a házC1;tés a ha-
lottat. '

A szomszéd ekkor rámutatott az asztalra. Két levél volt ott megcí-
mezve. Az egyik a Bencze néni fiának, a másik a postás bácsi címére. ,/
A harmadik a szomszéd kezében volt kinyitva; , ..

- Vegye csak el azt a levelet - mondta a szomszéd - magának szól!
Egyszer a postás is kaphat levelet. '

A postás bácsi olvasni kezdte: - köszönöm a sok szívességet és külön
köszönom az utolsó karácsonyi levelet. Isten áldja meg postás bácsit!

A.? utó1ratot már könnyes szemmel olvasta: - a tiszta szobábai1 talál
egy új kerékpárt.:Haszndlja egészséggel és örömmel, hogy máshová is
ilyen szívvel vidáman vigye a leveleket. .

A messzi temetőbe~ a temetésen új csillogó kerékpár mögött állt a
po§tás bácsi és sírt. Sokan az idegenek és távoliak közül csodálkozva néz-
ték azt, amit eddig soha nem láttak: a postásnak nemcsak levelei, hanem
szíve és könnyei is vannak.

Mert ö nemcsak az ismerősünk, hanem a testvérünk is!

Friedrich Lajos
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• I

A VILÁGÉRT!
A világot, és mindazt, ami a világon van, Isten teremtette. Azt is, ami

látható, és azt is, ami nem látható. Az Apostoli Hitvallásnak és a többi
keresztuéti egyetemes hitvallásnak is a legelején mondjuk és valljuk ezt.
Nem' lehet elképzelni olyan keresztyénséget, amely ezt figyelmen kívüi
hagyja, s amely a világm nem így néz. A keresztyén hit ABC-jéhez,
annak is a legelejéhez tartozik, hogy mi a világot Isten csodálatos alko-
tásának valljuk. Amikor a mindenség szépségei tünnek a szemünkbe: a
csillagos ég, a végtelen tenger, hegyór{ások hófedte csúcsai, a búzatáb-
lcíktól hullámzó mezők, az árnyas erdők, vagy egyetlen virágszál színes
szépsége, akkor könnyű mindezt költői nyelven is vallani. Ilyenkor szí-
vesen és szívből énekeljük az ilyen szép énekeket: .

. "A hatalom Istenének,
Zendüljön ajkunkon ének!
Ki teremtett mindeneket,
a szép földet, a szép eget;
füvet, fát és virágokat,
napot, holdat s csillagokat.
A szellőnek suttogása
Téged áld .s a tenger zúgása.
Dicsőség néked Teremtőnk!" (22. ének 1. vers)

A Szentírás és Hitvallásaink szerint a Szentháromság második sze-
mélye, a megváltó Jézus Krisztus is szerepet játszik a világ létrejötté-
ben .. A mindenséget Isten teremtette a Jézus Krisztus, Isten Fia által.
Azt is tudjuk a Szentírás első lapjáról, hogy amikor a teremtés elkez-
dődött, az őskáosz gomolygó sötétsége felett ott lebegett a Lélek, Isten

.Lelke, s ő irulitotta el a mindenséget pályáján.
Nem lehet teMt a keresztyénségünkből kihagyni a világ mégbecsülé-

sét. Ott kezdődik a' keresztyénség, hogy a világot, és mindazt, ami a vilá-
gon van, tehát magunkat, embertársainkat, az életet, s ái egész emberi
világot is Isten teremtménuének tekintjük: _4.mikor a biblia emberei lát-
ják a vUág nagyszerűsegét, szépségeit, s a benne működő erőket, akkor
ragyog fel csak 'igazán előttük Isten hatalma, bölcsessége, szeretete és
fönsége. Iiuenkor zendül fel az Isten-imádat elragadtatott himnusza. Mi
is. a XX. század végén, amikor sokkal jobban ismerjük a világot, mint a
régiek, így nézünk a vilá gm, s ez a helyes. A sokkal jobban megismert
világ arra késztet, hogy Istent még nagyobbnak, még hatalmasabbnak,
bölcsebbnek, dicsősegesebbnek, végtelenebbnek és örökkévalóbbnak
lássuk és gondoljuk, mint a régiek.

Mi a világot reélisan, a valóságnak megfelelően szemléljük. Látjuk
mindazt, ami a történelemben lejátszódik. Nem áltatjuk magunkat. Tud-
juk, hogy a jó mellett a világon van sok rossz is. Az erények mellett
bilnök. 'A fény mellett sötétség. Az öröm mellett fájdalom. Az élet mel-
lett pusztulás és halál. És vannak emberek is, akik nem a jónak a for-
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rásai, hanem a gonoszság megtestesülései. Vannak sötét erők - gyar-
mati elnyomcis, éhség, háború szítása -, melyek borzalmassá tudják
tenni a népek és egyesek életét.

A btblia embe'rei annak idején megkapták Istentől azt a világosságot.
hogy necsak Isten csodálatos alkotását lássák a világban, hanem, hogy
észrevegyék: a világnak megváltásra van szüksége. Ezért a világ szónak
kétiéle jelentésével találkozunk a Szentirásbiui. Az egyik az, hogy ebben
a világba.n, amely most van, amely most létezik, a bűnt nem szabad sze-
1'etni, és ilyen értelemben vett "bűnös" világhoz nem szabad magunkat
szabni, mert ez a világ elmúlik, az "ábrázata" elváltozik. A másik jelen-
tése a világ szónak az, hogy majd jön egy másik világ, egy olyan világ,
amelyben a mostani világ bűnei, bajai már nem lesznek meg. Jön a töké-
letesség, a boldogság, az üdvösség csodálatos világa. És ehhez kell szab-
r.unk magunkat annál is inkább, mert ez nemcsak "eljövendő", hanem
máris eljött ebbe a világba Jézus Krisztus által. Ezt ~ell szeretnünk.
Erre kell törekednünk. 19y gondolkodtak, reménykedtek és vigasztalód-
tak hajdan a biblia emberei.

Krisztus éppen azért jött el, hogy azt a régi világot megsemmisítse, s
az új világot magávai hozza. Tehát a világ kétféle formáját - a biblia
időben n.ézi, nem pedig térben. Nem a térbeli gondolkodás, hanem az
idői - történeti gondolkodás jellemző a bibliára. A történelemben tünik
le a rossz világ és a történelemben jön el - és részben máris eljött -
az új, jobb világ. Ez azt jelenti, hogy nekünk az újért kell fáradoznunk
és ebben kell reménykednünk. Mindezt azért tehetjük' és kell is ten-
nünk, mivel a világot Isten teremtette, s Ő nem tűri a világ megrom-
lását. Krisztust is azért küldötte, hogy ez a .világ megújuljon, akarata
szerint való legyen, s benne béke, öröm, üdvösség, boldogság honoljon;

Éz a második, amit meg kell jegyeznünk a világgal kapcsolatban, hogy
jöl értsük, hol vagyunk és mi ebben a világba·fl, a feladatunk. Egészen
világosan szemlélteti mindezt Jézus Krisztus tanítása. Csak egy példát
hozunk fel arm, hogya világra vonatkozó kettős felfogás hogyan érvé-
nyesült nála. Lukács evangéliumá,nak 18. fejezetében (28-30-ig) szó van
arról, hogy az apostolok megkérdezik Krisztus Urunkat: ők mindent
elhagytak, a vagyonukat és a családjukat is azért, hogy őt kövessék, mi
lesz ezért' a jutalmuk. Krisztus Urunk ezt válaszolja: "Bizony mondom
néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy test-
1)éreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért, aki sokszorta
többet ne kapna ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet."

A mi feladatunk és kötelességünk az, hogy a jó és új világ szolgá-
latába álljunk, s fáradozzunk azért, hogy az valósáQgá legyen. Hogy
tehát mi evangélikusok, egyházunk, a lelkészek és a hívek például a
háború ellen, a béke és a szocializmus mellett foglalunk állást, ez azért
van, mert hiszünk Isten igéjének, hiszünk Krisztusnak, hisszük. hogy ti
baj, a rossz, a háború hatalma nem lehet örökkétartó. Hanem el kel!
tünnie. És jönnie kell annak a másik, jobb világnak, melyben békesség,
szeretet, testvériség uralkodik. Ez a helyes világszemlélet. Ez bí?' ben-
nünket erre, hogy helyeseljUk mindazt, ami népünk és a világ történeté-
ben a jónak megvalósulása érdekében történik. Ennélfogva helyeseljük
mindazt, ami a világ megmentéséért, a háború elhárításáért, a nyomor,
az éhinség, a tudatlanság, a betegségek megszüntetéséért történik. He-
lyeseljü·k éppen mint keresztyének. Ezért tudun7~ megbecsüléssIll nézni
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azokra is, akiknek más a világnézete ugyan, de ugyanazt a jót akarják,
mint mi. SegítJük és támogat juk őket, mint Krisztus tanítványai éppen
azon az alapon, hogy ha mi e világon a jót cselekedjük, e földön is meg-
lesz a jutalmunk, az eljövendő világban pedig elnyerjük az öl'ökéletet
Istentől, aki teremtette, tnegváltotta és jóra vezérli a világot és az em-
beriséget: Az "új" világot nem mi teremtjük meg, de annak erejével
fáradozhatunk a jóért.

Ebben az új esztendőben is így nézünk a láthatókra, a világra. a tör-
ténelemre. Ilyen bibliai gondolkodással sze,""léljük a mát, várjuk a
jövőt. Nagyon bízunk a rossznak bukásában és a jónak győzelmében.
Így im6dkozurik és fáradozunk. Így örvendezünk és vigasztalódunk.
Krisztus által, akinek a szent nevével lépünk az óévből az új eszten-
dőbe, az Úr 1965-ik esztendejébe.

D. Dr. Vető Lajos

Lutller irúsaiból

Gyakran mondottuk, hogy a hit által minden keresztyén
elnyeri azt, ami Krisztusé, és így Krisztus testvére lesz.
Ezért ahogyan Krisztus Urunknak minden tiszteletet meg-
adunk, ugyanúgy kell tisztelnünk felebarátunkat is! Ez nem-
csak külső magatartásban mutatkozik meg, hogy tudniillik
meghajlok előtte, és más ilyen dolgokban; hanem sokkal in-
kább belsőnk es a szív dolga, hogy sokra tartom őt, mint
ahogyan Krisztust sokra tartom.

* * *
Az igaz ismeret nem a spekulálásban áll, hanern tovább

lép a cselekedet felé.

* * *
Az önzés csak a maga javát keresi. Elveszi Istentől, ami

az övé, és az emberektől. ami az övék. Sem Istennek,' sem
embereknek nem ad semmit abból, amije van, ami, vagy
amire képes. Ahogyan Augustinus mondja: Minden bűn kez-
dete az önszeretet. Következik ebből, hogy a parancsolatok
semmi mást- nem 'követelnek, csak a szeretetet, s nem tilta-
nak mást, mint az önzést; viszont semmi más nem tölti be
a parancsolatokat, csak a szeretet, mint ahogy más nem is
szegi meg őket, csak az önzés. Ezért mondja Páli apostol: a
szeretet minden parancsolat betöltése, a gonosz önzés pedig
minden parancsolat megszegése.
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Napok I Protestáns I
naptár Napi igék

1. Péntek I Újév IGal. 6, 23-29. Zsolt. 8.
2. Szombat Ábel Lk. 4, 16-21. Lk. 3, Ifj-20.

2:hét: Újév utáni vasárnap -- Ú"olt. 91, 11.~------...,,..- - ·-=-=::.:.....-----~I
3. Vasárnap Benjámin I. Pét. 4, 12-19. Zsolt. 3.
4. Hétfő Leona Józs. 1, 1-9. Lk. 3, 21-38.
5. Kedd Simon Jak. 4, 13-17. Lk. 4, 1~13.
6. Szerda Vízkereszt Ézs. 60, 1-6. Zsolt. 72.
7. Csütörtök Attila I. Jn. 1, 5-10. Lk. 4, 14-30.
8. Péntek Szörény "Jn. 3, 16-21. Lk. 4, 31-37.
9. Szombat Marcel I. Jn. 2, 12-17. Lk. 4, 38-44.

-
3. hét: Vízkereszt utáni 1. - Jn. 1, 14.I--------...,~·~~
Melánia Rm. 12, 1,6. Zsolt. 100.
Agota Mk. 1, 1-8. Lk. 5, 1-11.
Ernő Mk. 1, 9-15. Lk. 5, 12-16.
Veronika Jn. 1, 35-42. Lk. 5, 17-26.
János Mt. 4, 12-17. Lk. 5, 27-32.
Lóránt Zsid. 2, 14-18. Lk. 5, 33-39.
Gusztáv Jn. 5, 19-24. Lk. 6, 1-11.

4. hét: Vízkereszt utáni-2.---Jn~1-'7.
- --------.1'7.Vasárnap I Antal Rm. 12, 6-16. Zsolt. 105,1-15.

18. Hétfő Piroska Mk. 2, 18-22. Lk. 6, 12-19."
19. Kedd Sára Mk. 3, 1-6. Lk. 6, 20-26.
20. Szerda Fábián Seb. Mt. 19, 3-9. Lk. 6, 27-35.
21. Csütörtök Agnes I Mt. 5, 17-26. Lk. 6, 36-42.
22. Péntek Artur Jn. 1, 15-18. Lk. 6, 43-49.

1_2_3_.-S:....z-o-m......;;.b:....a.;..t-'-::-Zel~~p. csel...7,35-40. Lk. 7, 1-10.
5. hét: Vízkereszt utáni 3. - Lk. 13, 29._ ..~--------.Timár I Rm. 12, 17-21. Zsolt. 67.

Pál Lk. 4, 22-30. Lk. 7, 11-17.
Vanda Ef. 3, 1-12. Lk. 7, 18-35.
Lotár Jn. 4, 4-14. Lk. 7, 36-50.
Károly Jn. 4, 27-42. Lk. 8, 1-15.
Adél Rm. 15, 14-21. Lk. 8, 16-21.
Mártonka Ap. c~e!.:..1~,..7.:-~_Lk. 8, 22-25.

6. hét: Vízkereszt utáni 4. - Rm. 8, 19.
1-3-1-."'V-a-s--á""'r-n-ap-ö"'-Virgili-a--'- R~.-13: 8-10. --Z"'s-o:":lt-.-::9--3-.---,.....

Teremtő Istenünk! Te vagy a kezdet és a vég. Kezedből indul el a vüág, az
élet és a népek sorsa. Minden uj esztendő megúj ult kegyelmedet hirdeti és
megtérésünkre várö türelmes szeretetedről tanúskodik. Napról 'napra Te gon-
doskodsz rólunk szabaditásunk Istene és taníts minket úgy számlálni napjain-
kat, hogy bölcs és értelmes szívhez jussunk. Amen.

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

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

6
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Napok I . Protestáns I Napi igé k -
naptár

1. Hétfő I Ignác Lk. 12, 22-32. Lk. 8, 26-39.
2. Kedd Karolin Jer. 8, 4-7. Lk. 8, 40-56.
3. Szerda Balázs Jer. 5, 20-24. Lk. 9, 1-9 -Ó,

4. Csütörtök Ráhel Ap. csel. 28,1-6. Lk. 9, 10-17.
5. Péntek Agota I Rm. 7, 14-25. Lk. 9, 18-27.
6. Szombat Dorottya Hós. 2, 18-22. Lk. 9, 28-36.

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

7. Vasárnap Tódor II. Pét. 1, 16-21. Zsolt. 97.
8. Hétfő Aranka II.~óz.34,29-35. Lk. 9, 37-45.·
9. Kedd Abigall H. Kor. 4, 3-5. Lk. 9, 46-56.

10. Szerda Elvira II. Kor. 4, 13-18. Lk. 9, 57-62.
11. Csütörtök Bertold Gal. 1, 11-24. Lk. 10, 1-16.
12. Péntek Lidia ~t. 16, 24-28. Lk. 10, 17-24.
13. Szombat Ella FüL 3, 20-4, 1. Lk. 10, 25-37.-8. hét: Hetvened - Dán. 9, 18.

14. Vasárnap Bálint 1. Kor. 9, 24-27. Zsolt. 18, 2-20.
15. Hétfő Aldáska 1. Kor. 1, 26-31. Lk. 10, 38-42.
16. Kedd Julianna Fil. 1, 27-30. Lk. 11, 1-13.
17. Szerda Donát Rm. 3, 21-28. Lk. 11, 14-28.
18. Csütörtök Konrád 1. Kor. 3, 5-9. Lll:. 11, 29-36.
19. Péntek Zsuzsanna Mt. 10, 40-42. Lk. 11, 37-54.
20. Szombat Almos Lk. 17, 5-10. Lk. 12, 1-12.

9. hét: Hatvanad - Zsolt. 95, 7-8.

21. Vasárnap Eleonőra Il. Kor. 11.21- 12,9. Zsolt. 44, 2-9.
22. Hétfő Gerzson ~t. 13, 10-17. Lk. 12, 13-21.
23. Kedd Alfréd Mk. ll, 15-19. 27,33. Lk. 12, 22-34.
24. Szerda Mátyás ~k. 6, 1-6. Lk. 12, 35-48.
25. Csütörtök Géza ~k. 4, 26-29. Lk. 12, 49-59.
26. Péntek Sándor 1. Kor. 2, 1-5. Lk. 13, 1-9.
27. Szombat Ákos Zsid. 6, 1-8. Lk. 13, 10-17.

fo. hét: Ötvened - Lk. 18, 31.

28. Vasárnap I Elemér I 1. Kor. 13. Zsolt. 31, 2-9.

Gondviselő Atyánk I Te vagy a szeretet Istene. Tudod, hogy teremtményeidet
támadja és rontja a bún. Félelemmel és ígérettel csábít a Sátán. Ne hagyj el-
esnünk a kísértésben. Mentő 'szereteted óvjon, védjen és a kísértések tüzébö]
megerősített hittel vezessen ki minket. Amen.
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Napok I Protestáns I Napi igé knaptár

1. Hétfő Albin Lk. 13, 31-35. Lk. 13, 18-21.
2. Kedd Lujza Lk. 9, 13-23. Lk. 13, 22-30.
3. Szerda Kornélia Jóel. 2, 12-19. Lk. 13, 31-35.
4. Csütörtök Kázmér Lk. 9, 57-62. Lk. 14, 1-14.
5. Péntek Adorján I Ézs. 58, 5-12. Lk. 14, 15-24.
6. Szombat Alpár Mk. 9, 14-29. Lk. 14, 25-35.

ll. hét: Invocavit - Böjt 1. - 1. Jn. 3, 8."--- --
7. Vasárnap Tamás, II. Kor. 6, 1-10. Zsolt. 91.
8. Hétfő Zoltán Jak. 4, 1-10. Lk. 15, 1-10.
9: Kedd Franciska Jak. 1, 13-18. Lk. 15, 11-32.

10. Szerda Olimpia Zsid. 4, 14-16. Lk. 16, 1-13.
11. Csütörtök Aladár Zsid. 12, 1-7. Ll5:.16, 14-18.
12. Péntek Gergely Mt. 16, 21-28. Lk. 16, 19-:31.
13. Szombat Krisztián Mt. 12, 38-42. Lk. 17, 1-10.

12. hét: Reminiscere - Böjt 2. - Ézs. 54, 5.

14. Vasárnap Matild r. Thess. 4, 1-7. Zsolt. 25, 1-11.
15. Hétfő Nemz. ünnep Jn. 7, 14-18. Lk. 17, 11-19.
16. Kedd Henrietta Ap. csel. 5, 17-29. Lk. 17, 20-37.'
17. Szerda Gertrud 1. Sám. 3, 1-10. ~~. 18, 1-8.
18. Csütörtök Sándor, Ede Jer. 20, 7-13. Lk. 18, 9-17.
19. Péntek József Zsid. 5, 4-10. Lk. 18, 18-30.
20. Szombat Hubert Mt. 21, 33-46. Lk. 18, 31-43 ..

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

21. Vasárnap Benedek Ef. 5,1-9. Zsolt. 25, 12-22. :
22. Hétfő Katalin 1. Pét. 1, 13-21. Lk. 19, 1-10.
23. Kedd Brunó Mk. 6, 7-13. Lk. 19, 11-28.
24. Szerda Gábor Lk. 22, 24-30. Lk. 19, 29-40.
25. Csütörtök Zsolt Lk. 8, 38-44. Lk. 19, 41-48.
26. Péntek Erika 1. Kor. 4, 9-16. Lk. 20, 1-8.
27. Szombat Hajnalka Ézs. 49, 1-6. Lk. 20, 9-19.

14. hét: Laetáre - Böjt 4.. ' Jn. 12, 24.

28. Vasárnap Gedeon Gal. 4, 21- 5, 1. Zsolt. 122.
29. Hétfő Jónás Jn. 6, 22-29. Lk. 20, 20-2ü.
30. Kedd Izidor 1. Kir. 19, 1-8. Lk. 20, 27-44.
31. Szerda Árpád Mk. 12, 28-34. Lk. 20, 45-21, 4.

Ur Jézus Krisztus! Te vagy a mí reménységünk. Rád várunk. Amint egykor
megváltó szereteteddel eljöttél a világba, jöjj el a mí gyümölcstelen és haj-
szolt életünkbe is. Amiképpen megtisztítottad Isten 'templomát, igéddel ·tisz-·
títsd szivünket Isten Szentlelkének ternplornává, amely Feléd tárja ajtaját és
Téged dicsér örökké. Ámen.
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Napok Protestáns Napi igé knaptár

1. Csütörtök I Hugó I Jn. 6, 47-50. Lk. 21, 5-19.
2. Péntek Áron I Jn. 12, 2-26. Lk. 21, 20-38.
3. Szombat. Keresztély Jn. 8, 21-30 . Lk. 22, 1-6.

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

4. Vasárnap Felsz. ünn. Zsid. 9, 11-15. Zsolt. 43.
5. Hétfő Vince Zsid. 7, 23-27. Lk. 22, 7-23.
6. Kedd Cölesztin Jn. 7, 1-13. Lk. 22, 24-3.8.
7. Szerda Hermann Jn. 13, 31-35. Lk. 22, 39-46.
8. Csü törtök Lidia Zsid. 10, 1-7. Lk. 22, 47-53.
9. Péntek Erhardt Jn. 11, 47-55. Lk. 22, 54-62.

10. Szombat Zsolt II.~óz. 32,30-34. Lk. 22, 63-71.

16. hét: Virágvasárnap - Palmarum - r;:zs~53, 11-12.

ll. Vasárnap Leó FiL 2, 5-11. Zsolt. 22, 23-32.
12. Hétfő Gyula Ézs. 50, 5~10. Lk. 23, 1-12.
13. Kedd Ida Zsid. 9, 16-28. Lk. 23, 13-31.
14. Szerda Tibor Zsid. 4, 15~5, 9. Lk. 23, 32-46.
15. Csütörtök Tass 1. Kor. 11, 20-32. Zsolt. 111.
16. Nagypént. Rudolf Jn. 18, 19. Zsolt. 22, 2-21.
17. Szombat Enikő ~t. 27, 57-66. Lk. 23, 47-56.

17. hét: Húsvét - Jel. 1, 18.

18. Húsv. vas. lIma 1. Kor. 5, 7-8. Zsolt. 118, 14'-24.
19. Húsv.h •. Kocsárd Ap. csel, 10,36-43. Zsolt. 16.
20. Kedd Tivadar Ap. csel. 13,26-33. Lk. 24, 1-12.
21. Szerda Anzelm Ap. csel. 3, 12-20. Lk. 24, 13-35.
22. Csütörtök Csilla Ap. csel. 8, 26-40. Lk. 24, 36-53.
23. Péntek Béla 1. Pét. 3, 18-22. Józs. 1, 1-9.
24. Szombat György. 1. Pét, 2, 1-10. Józs. 1, 10-18.

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

25. Vasárnap I Márk I 1. Jn. 5, 4-10. Zsolt. 116.
26. Hétfő Ervin II. Tim. 1, 6-10. Józs. 3, 1-17.
27. Kedd Arisztid II. Tim. 2, 1-6. Józs. 5, 13-15.
28. Szerda Valéria 1. Pét. 1, 22-25. Józs. 6, 1-16.
29. Csütörtök Albertina 1. Tim. 1, 12-17. Józs. 10, 3~15:
30. Péntek Katalin 1. Pét. 1, 3-9. Józs. 23.

Megváltó Urunk! Te vagy a feltámadás és az élet. Keresztségünkben mi is meg-
haltunk a bűnnek, hogy élhessünk Néked. Engedd.,megismernünk feltámadásod
erejét: a reménységet és az igazságot. Taníts minket az új életben járni és az
odafelvalókkal törődni. Amen.

,

9



~

.~ ~

MÁJUS
~ .

'~I~"," .•.~
-- -- ~~' .• ~

Ad . .~.".~
Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

1. Szombat I Munkaünn. I Jón. 2. Józs. 24, 1-15.

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

2. Vasárnap Zsigmond 1. Pét. 2, 21-25. Zsolt. 33, 1-12.
3. Hétfő' Irrna Ef. 2,4-10 Józs. 24, 16-31.
4. Kedd .Flórián Mt. 26, 31-35. Kol. 1, 1-8 .
5. Szerda Gotthárd Jn. 21, 15-19. Kol. 1, 9-14.
6. Csütörtök Frida 1. Pét. 5, 1-4. ' Kol. 1, 15-18.
7. Péntek Napóleon Jn. 18, 1-9. Kol. 1, 19-23.
8. Szornbat Gizella J\p.csel. 20,28-32. Kol. 1, 24-29.

20. hét: Jubilate - II. Kor. 5, 17.

9. Vasárnap Gergely 1. Pét. 2, 11-20. Zsolt. 66, 1-12.
10. Hétfő Armin Ef. 4, 17-24. Kol. 2, 1-7.
11. Kedd Ferenc Ef. 4, 25-32. Kol. 2, 8-15.
12. Szerda Pongrác 1. Jn. 4, 7-14. Kol. 2, 16-23.
13. Csütörtök Szervác J\l'>.csel. 17,22-33. Kol. 3, 1-4.
14. Péntek Bonifác II. Kor. 5, 16-21. Kol. 3, 5-11.
15. Szombat Zsófia Rm. 1, 18-25. Kol. 3, 12-17.

21. hét: Cantate - Zsolt. 98, 1•.

16. Vasárnap Mózes Jak. 1, 17-21. Zsolt. 98.
17. Hétfő Bánk Ef. 5, 8-14. KoL 3, 18-4, 1.
18. Kedd Erik Jn. 6, 66-69. Kol. 4, 2-6.
19. Szerda Buda Kol. 3, 16-24. Kol. 4, 7-18.
20. Csütörtök Bernát Mt. 21, 12-17. Jón.!. (Mt. 12, 38-39.)
21. Péntek Konstantin .II. Tim. 2, 8-13. Jón. 2. (Mt.12-40.)
22. Szombat Júlia 1. Sám. 16, 14-23. Jón. 3. (Mt. 12, 41.)

22. hét: Rogate - Jn. 12, 32.
23. Vasárnap Dezső Jak. 1, 22-27. Zsolt. 66, 16-20.
24. Hétfő Gergely Mk. 1, 35-39. Jón. 4. (Mt. 20,15.)
25. Kedd Orbán Kol. 4, 2-6. Hab. 1.
26. Szerda Fülöp 1. Tim. 2, ~-8. Hab. 2, 1-4.
27. Csütörtök Mennyb. ünn. Ap, csel. 1, 1-11. Zsolt. 47.
28. Péntek Emil Kol. 3, 1-4. Hab. 3. (Rm. 8, 34.)
29. Szombat Keve Lk. 18, 1-8. Jóel. 1, 1-15.

23. hét: Exaudi - Zak. 12, 10.
30. Vasárnap I Janka I I. Pét. 4, 8-ll. Zsolt. 27, 1-7.
31. Hétfő Angela Jn. 14, 15-21. JÓel. 2, 12-17.

Szentháromság Istene! 'Magasságban és szentségben lakozol, de az alázatossal
is. A tttkok a tiéd, a kinyilatkoztatott- dolgok pedig a miénk. Taníts meg mín-
ket arra, hogy titkaidat alázatos lélekkel, a kinyilatkoztatott igét pedig hívő
szívvel fogadjuk. Amen.
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1. Kedd I Tünde Jn. 15, 17-21. JÓel. 2, 18-'-27.
2. Szerda Anna I. Kor. 2, 13-16. Jóel. 2, 28-32.
3. Csütörtök Ildikó Jn. 7, 37-39. .roei, 4, 1-3. 10-2!.
4. Péntek \. Kadocsa Zsid. 11, 32-40. Ap. csel. 1, 1-14.
5. Szombat Angéla Ézs. 41, 17-20. Ap. csel. 1, 15-26.

24. hét: Pünkösd - Zak. 4, 6.
6. Pűnk. vas. Norbert Ap. csel. 2, 1-18. Zsolt. 118. 24, 29.
7. Pürrk. h, Róbert Ap. csel. 10,42-48. Zsolt. 106, 1-12.
8. Kedd Medárd Ap. csel. 2,42-47. Ap. csel. 2, 1-13.
9. Szerda Félix Ap. csel. 3, 1-10. Ap. csel. 2, 14-24.

10. Csütörtök Margit Ap. csel. 4, 6-21. Ap. csel. 2, 25-36.
11. Péntek Barnabás Ef. 2, 17-22. Ap. csel. 2, 37-41.
12. Szombat Virág Ap. csel. 8, 14-25. Ap. csel. 2, 42-47.

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

13. Vasárnap Tóbiás Rm. 11, 33-36. Zsolt. 145.
14. Hétfő Vazul V. Móz. 6, 4-13. Ap. csel. 3, 1-10.
15. Kedd Jolán Kol. 2, 1-9. Ap. csel. 3, 11-18.
16. Szerda Jusztin Ef. 4, 1-6. Ap. csel. 3, 19-26.
17. Csütörtök Laura I. Tim. 3. 14-16. Ap. csel. 4,1-12.
18. Péntek Arnold Ef. 1,3-14. Ap. csel. 4, 13-22.
ts, Szombat Gyárfás Jn. 5, 17-23. Ap. csel. 4, 23-31.

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

20. Vasárnap Rafael L Jn. 4, 16-21. Zsolt. 13.
21. Hétfő Alajos Mt. 3, 1-12. Ap. csel. 4, 33-37.
22. Kedd Paulina Fil. 1, 12-21. Ap. csel. 5, 1-110
23. Szerda Zoltán Fil. 2, 19-30. Ap. csel. 5, 12-16.
24. Csütörtök Iván Ézs. 40, 1-8. Ap. csel. 5, 17-33.
25. Péntek Vilmos Lk. 12, 49-53. Ap. csel. 5, 34-42.
26. Szombat János, Pál Jn. 10, 40-42. Ap. csel. 6.

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

27. Vasárnap László I. Jn. 3, 13-18. Zsolt. 18, 31-510
28. Hétfő Levente Ap. csel. 6, 1-7. Ap. csel. 7, 1-16.
29. Kedd Péter, Pál Préd. 4, 17- 5, 6. Ap. csel. 7, 17-29.
30. Szerda Pál Mt. 11, 25-30. Ap. csel. 7, 30-35.

Szentlélek Úristen! Építs be minket 'Isten szent gyülekezetébe. Vezérelj el mín-
ket minden igazságra. Serkents minket, hogy teremt e életünk a szeretet, öröm,
békesség, béketűrés, sztvesség, hűség, szelídség és mértékletesség gyümölcseit.
Amen, -
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1. Csütörtök I Tibold Lk. 14, 12-15. Ap. csel. 7, 54- 8',4
2. Péntek Ottokár 1. Kor.- 1, 20-25. Ap. csel. 8, 5-25.
3. Szombat Kornél I Jak. 2, 1-9. , Ap. csel. 8, 26-40.

28. hét: Szentháromság utáni 3. - Lk. 19,_1~.
4. Vasárnap Ulrik 1. Pét. 5, 5-11. Zsolt. 32.
5. Hétfő Enese Mk. 2, 1-12. 'Ap. csel. 9, ~-9.
6. Kedd Ezsaiás Bir. 10, 6-16. Ap. csel. 9, 10-19.
7. Szerda Cirill Mk. 2, 13-17. Ap. csel. 9, 20-31.
8. Csütörtök Teréz Rm.4, 1-8. Ap. csel. 9, 32-43.
9. Péntek Veronika Rm. 5, 1-5. Ap. csel. 10,1-20.

10. Szombat Amália 1. Jn. 2, 1-6. Ap. csel. 10,21/33.

29. hét: Szentháromság utáni 4. ~ Gal. ~~.
11. Vasárnap Lili Rm. 8, 18-23. Zsolt. 15.
12. Hétfő Izabella Jn. 8, 11. Ap. csel. 10,34-48.
13. Kedd Jenő II. Kor. 2, 5-11. Ap. csel. 11,1-18.
14. Szerda Eörs Mt. 5, 43-48. Ap. csel. 11,19-30.
15. Csütörtök Henrik Mt. 18, 15-20. Ap. csel. 12,1-17.
16. Péntek Zalán' Rm. 15, 1-7. Ap. csel. 12,18-25.
17. Szombat Elek Gal. 6, 1-5. Ap. csel. 13,1-12.

-
30. hé~.:.-.Szentháromság utániJ>. -= Lk. 9,_62.----- --- --

18. Vasárnap Frigyes 1.Pét. 3, 8-15. Zsolt. 19.
19. Hétfő Emilia Lk. 9, 57-62. Ap. csel. 13,13-25.
20. Kedd Illés 1. Kir. 19, 15-21. Ap. csel. 13, 26-41.
21. Szerda Dániel Lk. 9, 51-57. Ap. csel. 13,42-52.
22. Csütörtök Mária Magd. II.· Tim. 4, 1-5. Ap. csel. 14,1-7.
23. Péntek Lenke Lk. 9, 18-26. Ap. csel. 14,8-20.
24. Szombat Krisztina Lk. 14, 25-35. Ap. csel. 14,20-28.

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

25. Vasárnap Jakab Rm. 6, 3-11. Zsolt. 28.
26. Hétfő .Ánna Tit. 3, 3-7. Ap. csel. 15,1-12.
27. Kedd Olga 1. Pét. 3, 18-22. Ap. csel. 15,13-35.
29. Csütörtök Ince Gal. 3, 26-29.- Ap. csel. 15. 36- 16, 8.
28. Szerda Márta Mk. 16, 14-:---18. Ap. csel. 16,9-15.
30. Péntek Judit Mt. 3, 13-17. Ap. csel. 16,16-24. '
31. Szombat Oszkár Ef. 3, 14-21._ Ap. csel. 16,25-40.

Atyánk a Jézus Krisztus által! Magasztalunk Téged a bűnbocsánat drága aján-
dékáért, azért, hogy bocsánatot nyerhetünk és bocsánatot nyújthatunk. Bocsá-
natod által istenfiúságot nyertünk, 'rnegbocsátásunk gyümölcseként testvéri szí-
veket ajándékozol nekünk. Töltsd be szívünket a megbocsátás lelkével. Amen.
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32. hét: Szentháromság utáni 7. - Km. -(]-9_.
1

1. Vasárnap Péter Rm. 6, 19-23. Zsolt. 144.
2. Hétfő Lehel Mk. 8, 13-21. Fil. 1, 1-6.
3. Kedd Csilla Jak. 3, 1-10. Fil. 1, 7-11.
4. Szerda Domonkos I. Kor. 6, 19-20. Fil. 1, 12-26.
5. Csütörtök Vajk Mk. 9, 45-50. Fil. 1, 27- 2, 4.
6. Péntek Berta Rm. 12, 1-2. Fil. 2, 5-11.
7. Szombat Ibolya 1. Kor. 9, 24-27. Fil. 2, 12-18.

----.------1
33. het: Szentháromság utáni 8...=- Ef. 5••_9.------.1

8. Vasárnap Lászlő Rm. 8, 12-17. Zsolt. 48.
9. Hétfő Emőd Mt. 5, 13-16. FiL 2, 19-23.

10. Kedd Lőrinc Gal. 6. 7-13. Fil. 3, 1-11.
11. Szerda Tibor Jak. 2, 14-17. Fil. 3, 12__16.
12. Csütörtök Klára 1. Kor. 12, 12-26. Fil. 3, 17-4, 1.
13. Péntek- Ipoly Fil. 1, 6-11. Fil. 4, 2-9.
14. Szombat Özséb Mt. 21, 18-22. Fil. 4, 10-23.

34. hét: Szentháromság utáni 9. - Ef. 5~}5.
1

15. Vasárnap Mária 1. Kor. 10, 1....:..13. Zsolt. 54.
16. Hétfő Ábrahám Préd. 9, 1-8. Ap. csel.17,1-10.
17. Kedd Anasztáz Lk. 16, 10-13. Ap.csel. 17,16-34.
18. Szerda Ilona Jak. 3, 13-18. Ap. csel.18,1-17.
19. Csütörtök Sámuel 1. Tim. 4, 12-16. Ap.csel.18,18-28.
20. Péntek AIk.ünn. Mt. 10, 16-23. Ap.csel. 19,1-22.
21. Szombat Sámuel Lk. 12, 54-59. Ap.csel.19,23-40.

35. hét: Szentháromság utáni 1~~_-:-Péld:J4-.:.~34....;' 1
22. Vasárnap Menyhért 1. Kor. 12. 1-11. Zsolt. 55,2-17.
23. Hétfő Farkas 1. Tim. 2, 1-7. Ap.csel.20,1-16.
24. Kedd Bertalan Neh. 4, 1-15. Ap.csel.20,17-38.
25. Szerda Lajos 1.Pét. 2, 13-17. Ap.csel.21,1-14.
26. Csütörtök Rózsa Rm. 13, 1-7. Ap.csel.21,15-26.
27. Péntek Szilárd Jer. 18, 1-6. Ap.csel.21,27-40.
28. Szombat Agoston Rm. 9, 1-5_._. __ ~p:...csel.22,1-22.

36. hét: Szentháromság utáni 11. - 1. Pét. 5. 5.
o 29. V~sá.~napI Li!Ia I I. Kor. 15, 1-10:--- Zsolt.':"'6-8-,-1-2-1-.-1
30. Hetfo Roza Mk. 9, 33-37. Ap.csel.22,23-30.
31. Kedd Erika 1. Sám. 17, 40-51. Ap.csel.23,1-11.

Mennyei Atyánk! Máriával együtt magasztal a lelkünk, mert betöltöd az éhezőt
javakkal. Testünk táplálás!í.ra földi kenyeret, Ielkürik üdvösségére mennyei ke-
nyeret ajándékozol nekünk. Kérünk, rendeld ki számunkra a mindennapi ke-
nyerünket és teríts asztalt nékünk a T~ országodban. Amen.

!
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1. Szerda Egyed Lk. 7, 1-10. Ap. csel. 23,12-35.
2. Csütörtök Rebeka Ap. csel. 12,18-25. Ap. csel. 24,1-21.
3. Péntek Hilda Gal. 1, 11-24. Ap. csel. 24, 22-27.
4. Szombat Rozália Ef. 2, 1-7. Ap. csel. 25, 1-12.

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

5. Vasárnap Viktor II. Kor. 3, 4-9. Zsolt. 71, 1-16.
6. Hétfő Zakariás Mk. 1, 21-28. Ap. csel. 25,13-27.
7. Kedd Regina II. Kir. 20, 1-7. Ap. csel. 26,1-23.
8. Szerda Mária Jk. 5, 13-18. Ap. csel. 26,24-32.
9. Csütörtök Adám Mt. 9, 35-38. Ap. csel. 27,1-12.

10. Péntek Erik Mk. 5, 22-43. Ap. csel. 27,13-26.
11. Szombat Teodóra Lk. 4, 38-44. Ap.csel. 27,27-44.

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

12. Vasárnap Szabolcs GaJl.3~15-22. Zsolt. 73.
13. Hétfő Ludovika Jk. 2, 1-13. Ap. csel. 28, 1-10.
14. Kedd Szerénke Mt. 10, 40-42. Ap. csel. 28,11-16.
15. Szerda Enikő Zak. 7, 9-14. Ap. csel. 28,17-31.
16. Csütörtök Edit II. Móz. 22, 20-26. Ez. 1. (Jel. 4,7-8.)
17. Péntek Hajnalka Zsid. 2, 11-18. Ez. 2, 1-3; 3.
18. Szombat Titusz Jer. 22, 13-19. Ez. 3, 16-21.

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

19. Vasárnap Vilma Gal. 5, 16-24. Zsolt. 84.
20. Hétfő Csendike Mk. 1, 40-45. Ez. 3, 22-27.
21. Kedd Máté 1. Tim. 1, 12-17. ~z. 6, 1-14.
22. Szerda Móric II. Kor. 9, 10-15. Ez. 9. (1.Kor. 1, 18.)
23. Csütörtök Tekla 1. Thess. 1, 2-10. Ez. 11.
24. Péntek Gellért Fil. 1, 12-18. Ez. 13, 1-16. ,
25. Szombat Kleofás Fil. 1, 19-26. Ez. 13, 17-23. I

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

26. Vasárnap Jusztina I Gal. 5, 25-6, 10. Zsolt. 86, 1-11.
27. Hétfő Labore Péld. 30, 4-9. Ez. 18,1-3. 20-32.
28.'Kedd Vencel 1. Tim. 6, 6-12. Ez. 20, 1-17.
29. Szerda Mihály I Jel. 12, 7-12. Ez. 20, 10-29.
30. Csütörtök Jeromos Ap. csel. 5, 12-21. Ez. 20, 30-44.

Szentséges Isten! Magasztalunk Téged, hogy bepülanthatunk törvényed tükrébe.
Belőle tanuljuk megismerni szentséges orcádat és bűnös lényünket, Taníts
mínket szem orcád előtt félelemmel leborulni, bűneinktől pedig iszonyodva
menekülni. Amen.
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I

1. Péntek I Bogárka I ,Tn.12, 27-33. Ez. 24, 15-27.
2. Szombat Petra II. Móz. 23, 20-26 Ez. 33, 1-20.

41. h-ét: Szentháromság utáni 14• .;....II. Tim. 1, 10.

3. Vasárnap Helga II. Kor. 9, 6-11. Zsolt. 104, 1-24.
4. Hétfő Ferenc Jer. sir. 3, 22-33. Ez. 36, 16-32.
5. Kedd Aurél Zsid. 12, 4-11. Ez. 37, 1-14.
6. Szerda Brunó Jób. 2, 1-10. Ez. 43, 1-12.
7. Csütörtök Amália Ef. 6, 18-20. Ez. 47, 1-12.
8. Péntek Etelka Zsid. 10, 35-39. 1. Tim. 1, 1-11.
9. Szombat Dénes Lk. 21, 10-19. 1. Tim. 1, 12-20.

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

10. Vasárnap Gedeon Ef. 4,1-6. Zsolt. 119, 1-16.
11. Hétfő Fenyőke Hm. 13, 8-10. 1. Tim. 2, 1-7.
12. Kedd Miksa Mt. 15, 1-9. 1. Tim. 2, 8-15.

_13.Szerda Kálmán Mt. 17, 24-27. 1. Tim. 3, 1-13.
14. Csütörtök Helén 1. Kor. 9, 19-23. 1. Tim. 3, 14-16. i
15. Péntek Teréz Gal. 5, 1-6. 13, 15. 1. Tim. 4, 1-5.
16. Szombat Gál Ámos. 5, 11-15. 1. Tim. 4, 6-16.

43. hét: Szentháromság utáni 18. - Jn. 4, 21.

17. Vasárnap Hedvig 1. Kor. 1, 4-9. Zsolt. 135, 1-14.
I

, 18. Hétfő Lukács 1. Thess. 4, 9-12. 1. Tim. 5, 1-16.
19. Kedd Luciusz 1. Móz. 4, 2-15. 1. Tim. 5, 17-25.
20.-Szerda Irén 1. Jn. 4, 7-16. 1. Tim. 6, 1-10.
21. Csütörtök Orsolya V. Móz. 30, 11-14. 1. Tim. 6, 11~21.
22. Péntek Előd II. Kor. 8, 1-9. II. Tim. 1, 1-7.
23. Szombat Gyöngyi Ap. csel. 5, 1-11. II. Tim. 1, 8-18....

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

24. Vasárnap Salamon Ef. 4, 22-32. Zsolt. 78, 1-25.
25. Hétfő Blanka Mk.8, 22-26. II. Tim. 2, 1-7.
26. Kedd Dömötör Kol. 3, 5-11. II. Tim. 2, 8-13.
27. Szerda Szabina Kol. 3, 12-17. II. Tim. 2, 14-26.
28. Csütörtök Simon Lk. 19, 1-10. II. Tim. 3, 1-9.
29. Péntek Jenő 1. Jn. 1, 5-10. II. Tim. 3, 10-17.
30. Szombat Farkas Judás. 20, 25. II. Tim. 4; 1-8.

45. hét: Szentháromság utáni 20. - Jel. 3, 5.
31. Vasárnap I Reform.ü. I Jel. 14, 6-7. Zsolt. 46.
Jézus Krisztus Urunk! Aldott légy azért, hogy a megrepedt nádat nem töröd el
és a pislogó gyertyabelet nem oltod el. Evangéliumod tüzével új élet lángját
gyújtod bennünk, evangéliumod hatalmával megmented a veszendőt. Ne engedd,
hogy Véka alá rejtsük a Tőled kapott tüzet. Ajándékozz meg a bizonyságtétel
Lelkével. Amen.
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Napok

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

7. Vasárnap
8. Hétfő
9. Kedd

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

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

28. Vasárnap
29. Hétfő
'30. Kedd

,
__

protestáns
naptár1-----------: -----;------~~--------------------I

Marianna
Achiles
Győző
Károly'
Imre
Lénárd

16

Okt. forr. ü.
Gottfried
'I'ívadar
Luther sz. ü.
Márton
Jónás
Szaniszló

Olivér
Cecilia'
Kelemen
Emma
Katalin
Csongor
Tünde

49. hét:

stefánia
Noé
András

II. Tim. 4, 9-22.
Tit. 1.
Tit. 2, 1-10.
Tit. 2, 11-15.
Tit. 3.
Filem.

Napi igék

Jn. 6, 24-33.
II. Móz. 16, 2-7.
Jn. '15, 1-8.
I. Kor. 10, 14-22.
1. Pét. 2, 5-10.
Zsid. 7, 23-28.

47. hét: Az egyházi esztendő utolsóelőtti vasárnapja - n. Kor~_5,10.
14. Vasárnap KIementina II. i:'hess. 1, 3-10. Zsolt. 143.
15. Hétfő Lipót Jn. 5, 19-24. Ámos. 1, 1-2.
16. Kedd Ottmár Zsid. 10, 26-31. Arn. 3,1-2. 9-15.
17. Szerda Jenő Rm. 2, 1-11. Zsolt. 51, 1-:.14.
18. Csütörtök Ödön Lk. 21, 11-19. Ámos. 4.
19. Péntek Erzsébet Jel. 2, 1-7. Arn, 5, 1-9.
20. Szombat Jolán I. Pét. 4, 1-7. Ám. 5, 10-20.

48. hét: Örökélet vasárnapja - Lk. 12, 35.

Élet Fejedelme! Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal önmagá-
nak. Ha élünk, Néked élünk, ha meghalunk, Néked halunk meg. Ezért akár
éljünk, akár haljumk, a Tiéd vagyunk. Amen.

46. hét: Szentháromság utáni 21. - n. Tim. 2, 5.-------------1

II. Pét. 3, 3-14.
r. Thess. 5, 1-11.
Zsid. 12, 12-17.
Mk. 13, 33-37.
Mt. 25, 14-30.
Zsid. 10, 32-39.
Zsid. 12, 22-29.----------------~Advent 1. - Zak. 9, 9.----------------~Rm. 13, 11-14.
Ir. Kor. 1, 15-22.
Mik. 2, 1-2. 9-13.

1. Thess. 4, 13-18.
Mt. 24, 1-8.
Mt. 24, 9-14.
Mt. 24, 29-35.
Mt. 24, 36-42.
II. Thess. 2, 1-12.
Mt. 24, 43-51.

Zsolt. 124.
Mik. 1, 1; 2, 1-5.
Mik. 2, 6-13.
Mik. 3, 1-4.
Mik. 4, 1-8.
Mik. 5, 2-9.
Mik. 6, -1-8.

---4

Zsolt. 50, 1-14.
Ámos. 5, 21-24.
Ámos. 7, 1-9.
Ámos. 7, 10-17.
Ám.8, 1-3. 9,1--6.
Ámos. 8, 4-12.
Ames. 9, 7-15.

Zsolt. 63, 2-9.
Zak. 1, 1-6.
Zak. 1, 7-17.
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1. Szerda Elza II. Sám. 7, 4-16. Zak. 1, 18-21.
2. Csütörtök Aranka Ézs. 64, 1-3. Zak. 2, 11-13.
3. Péntek CHivia Zsid. 10, 12-25. Zak.3.
4. Szombat Borbála Jel. 22, 12-21. Zak. 4, 1-7.

50. hét: Advent 2. - Lk. 21, 28.
~ Vasárnap Vilma. Rm. 15, 4-13. Zsolt. 77.
6. Hétfő Miklós Lk. 12, 35-40. Za'k. 5. (Jn. 5, 22.)
'1. Kedd Ambrus II. Thess. 3, 1-5. Zak. 6, 1-8.
8. Szerda Mária Jel. 2, 1-7. Zak. 6, 9-15.
9. Csütörtök Emőke Mk. 13,5-13. Zak. 7. (Jak. 1,27.'

10. Péntek Judit Lk. 17,20-25. Zak. 8, 1-17.
11. Szombat Árpád Jel. 3, 14-22. Zak. 9, 9-12.

51. hét: Advent 3. - ~zs.\ 40, 3, la.
12. Vasárnap Gabrtella 1. Kor. 4, 1-5. Zsolt. 14.
13. Hétfő Luca Mt. 11, 11-15. Zak. 11, 4-17.
14. Kedd Szilárdka Mt. 3, 1-11. Zak. 13, 1-6.
15. Szerda Johanna Lk. 3, 10-20. Zak. 14, 1-11.
16. Csütörtök Etel Jn. 1, 6-9. 15-16. Mal. 1, 6-14.
17. Péntek Lázár Jn. 1, 29-34. Mal. 2, 17- 3, 5.
18. Szombat Estike Lk. 7, 29-35. Mal. 3, 6-12.

52. hét: Advent 4.- Fil. 4, 4-5.

19. Vasárnap Viola Fil. 4, 4-7. Zsolt. 89, 2-19.
20. Hétfő Csaba ÉZs,-45, 1-8. Mal. 3, 13-18.
21. Kedd 'I:',amás r. Kor. 2, 6-10. Mal. 4, 1-6.
22. Szerda Zénó Mk. 3, 31-35. Jn. 1, 1-5.
23. Csütörtök, Viktória Rm. 1,1-7. Jn. 1,6-8.
24. Péntek Adám, Éva Mik. 5, 2-5. Jn. 1, 9-14.
25. Szombat Karács. 1. Tit. 2, 11-15. Zsolt. 2.

53. hét: Karácsony utáni vasárnap - Jn. 1, 14.
26. Vasárnap Karács. II. I Tit. 3, 4-7. Zsolt. 119,81-96.
27. Hétfő János 1. Jn. 1, Jn. 1, 15-18.
28. Kedd Kamilla ,Jel. 12, 1-6. Jn. 1, 19-28.
29. Szerda Dávid Jn. 12, 35-43. Jn. 1, 29-34.
30. Csütörtök I Anikó Jn. 12,44-50. ,Tn. 1, 35-42.
31; Péntek Szilveszter Rm. 8, 31-39. Zsolt. 62.

Kegyelem Istene! Esztendők végén, elénk állítod az új kezdetet jelentő bölcsőt
Ahol emberi útunk elfogyott, Te új utat nyitsz számunkra. Légy áldott kifogy-
natattan szeretetedért. Amen.
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i i·1 ÉDEN i· :: A legnagyobb Kertész valamikor régen :
• a legelső kertet így nevezte: Éden. •• •: Megpihent a kertész, egy kert volt a világ, :
: merre a szem látott, csupa-csupa virág. :
: Békesség volt, összhang, a színek beszéltek, :
: a földi emberek szeretetben éltek. :
: De az ember gyarló. Otthagyta a kertet i
: ' és azóta vággya, várja azt a percet, •• •• mikor láthatná meg újra azt a kertet, •• •• hogy szerezze vissza, mit bűnében vesztett. •• •: Azért ha föléje védőn borul fedél, :
: ha megvan ruhája és harapni kenyér, :
: magot vet, fát ültet, ápol egy kis kertet, :
: ahol békés csendben szépen megpihenhet, :
: megtanulta már rég, hogy semmi sem örök, :.
: s mikor már a tankok hada eldübőrög, ::• •• ha elült harci zaj, alusznak a holtak, •• •: s a megmaradt élők már továbbvonultak, ::
: ahol a bombázók tölcséreket vertek, :
• virágba borulnak újra mind a kertek. ~• •• Jövő kertjét ember ápolja, gondozza, •• •• magot vet, öntözi, a vadtőt beolt ja, •• •• mert hiszi, hogy egyszer, mint a Kertész régen, •i az egész világot úgy hívhatjuk: 'Éden. i
: Hintsd hát a jó magot, amerre csak látod, ::i gyertek, ültessüle be az egész világot. i:
: Hadd fedjék a földet csak virágos kertek: i.
i emberek, testvérek, mindnyájunkért, gyertek! .:i Gyarmathy Irén t
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Hazánk felszabadulásának
huszadik évfordulóján

2' '19

Az 1965. esztendőben unnepeljuk nemzeti történelmünk nagy forduló·
pontJának, hazánk felszabadulásának huszadik évfordulóját. 1945. ápri·
lis 4. volt az a nap, amikor az egész ország szabaddá lett. A szovjet
hadsereg kiűzte magyar földről a hitlerista hadsereg utolsó maradvá-
nyait is.



Magyarországi evangélikus egyházunk az egész magyar néppel együtt
emlékezik meo.. hazánk felszabadulásának h;uszadik évfordulójáról.
Együtt örüZünk népünk kel.

Az évfordulón akkor lesz igazán őszinte az örömünk, ha világosan
látJuk miből is szabadultunk meg húsz esztendővel ezelőtt.

Felszabadultunk elsősorban a második világháború nyomorúságaiból.
1u~pünkfiainak tonábbi. iszonyatos vérhulJajtásából, ezer és ezer katona-
sír ásásából, a szirénák bőgésenek, az ágyúk dörgésének és a repüZőgé·,
pek sivításának világából, a szétbombázott otthonok, iskolák, kórházak,
és templomok pOkldból, az otthontalanságból és az éhségből. Abból,
hogy mindez továbbfolytatód"fek és egészen a sír szélére juttassák
népünket.

FelszJl.badultunk a német fasizmus halálos öleléséből, amely barátsá-
got mutatva népünk életére tört és amely a háborúban ágyútölteléknek
használta népünk fiait és azon ábrándozott, hogy "győzelme" után el-
szakítja tőZünk. hazánk nyugati részét. '

Felszabadultunk a belső fasizmustól is, amely népünk megtévedt tag-
jain 'keresztül hódolt a "vér és faj" ördögi eszméjének és amely üldözte
népünk legjobbjait és gettókat állított fel magyar városokban.

Felszabadultunk a két háború közötti gazdasági elesettségünkból és
elmaradottságunkb6l, a 3 millió koldus szegénységéből, a "puszták népe"
kenyértelenségéből, a feudális 'főurak, anagybirtokosok és iparmágná-
sok kizsákmányolásából.

Felszabadultunk a társadalmi igazságtalanságok és megkülönbözteté-
sek vil'ágából, abból a világból, amelyben vallási, faji és nemzetiségi
ellentétek, születési előjogok, vagyoni helyzet állította szembe egymás-
sal az embereket és amelyben a fizikai és értelmiségi dolgozók sokszor
ellenségként néztek [arkasszemet. .

Felszabadultunk a "keresztyén nemzeti kurzus" világából, amely a két
világháború között uralkodott hazánkban és a "keresztyén" névvel takarta
le azokat a társadalmi és szocuitis igazságtalanságokat, amelyek sorvasz-
tották népunket.

Felszabadultunk mint evangéz1.kusegyház abból a kisebbségi helyze-
tünkből, amelyben a. "keresztyén Magyarországban", vagy ún. "Mária
országában" éltünk. Felszabadultunk, mint egyház abból a hamis ideol6-
giából, amely azt tanította, hogy Jézus Krisztus egyháza csak egy ke-
1'esztyén pofgári rendben tud létezni és azzal való összekölöttségben
tudja szolqáiatát elvégezni,

És mire szabadultunk fel?
Felszabadultunk arra, hogy végre maga a nép 1,egye kezébe országunk

sorsának irányítását úgy, ahogy azt megálmodta Dózsa György, Kossuth
Lajos, Petőfi Sándor, Ady Endre és még sokan m6,sok az elmúlt évszá-
zadokban és a közeli múlt ban. Az a nép vehette kezébe sorsának irá-
nyítását, amely idegen uralkodóktól és saját uraitól olyan sokat szen-
vedett és amelyet mindig kisemmiztek és az ország vezetésére alkalmat-
lannak tartottak, A parasztok ból, munkásokból és értelmiségiekből áll6
nép lett ennek az országnak, ura, saját sorstiruik: és jövőjének ková-
csolója.

Felszabadultunk arra, hogy a n~pé legyen a mi szép hazánknak min-
den kincse: a föld termése, a bányák kincsei, a gyárak termékei es
azok a csodálatos kultnrális értékek, amelyeket egyfelől a múltunkb6l
kaptunk, másfelől a jelenünkben nepünk virágoztat fel: Ezek a kincsek
a mi hazánkban most nem egy szűk rétegé, hanem az egész népé.
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Felszabadultunk arra, hogy magyar földön megsziJ,njék a társadalmi
és szacuius igazságtalanságoknak minden fajtája. Ma nem választhatja
el az embereket egymástól a faji, vallási és nemzetiségi különbözőség.
Nem verhet éket közéjük az, hogy milyen munkakörben dolgoznak. Min-
denki becsületes munkája révén szerezhet megbecsülést magának az em-
berek között. Mtndenkinek' megvan bőségesen a mindennapi kenyere és
senkit nem ijeszt a munkanélküliség sötét árnya. Mindenki előtt nyitva
van a tanulás és művelődés útja. Senki sincs kizárva az egészségügyi
qondoskodás terüietéről. Ezer számra épülő lakások mutatják, hogy
afelé megyünk, amikor minden magyar családnak szép otthona lesz. .

Felszabadultunk arra, hogy belekerüljünk azoknak a népeknek a nagy
családjába, amelyek a gazdasági és társadalmi haladás útján járnak, a
szocializmust építik, a békét akarják és a népek egymás mellett való
éléséért mumkiilkodruik. Eljben a nagy családban népünk megoszthatja
másokkal sajátos nemzeti kincseit, másfelől részese lehet népek kin-
cseinek.

Magyarországi Eotinaéliku» Eo-rtuizumk: pediq az evangélium világos-
ságában és erejénél fogva felszabadult arra, hogy ebben az új magyar
világban szolgáljon. Egyházunk felszabadult arra, hogy az evangélium
hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása és a szeretetszolgálat végzése köz-
ben segítse felszabadult országunk népének életét eoyre szebbé és bol-
áogabbá tenni. A mi egyházunk örül a társadalmi igazság,talanságok
kiküszöbölésének, a jólét emelésének, a társadalmi választófal ak ledőlé-
sének, a munka megbecsülésének, a béke munkálásának és általában
minden síkon a haladásnai: és a fejlődésnek.

Felszabadulásunk huszadik évfordulóján hálát adunk Istennek mind-
azért a sok jóért, ami ebben az országban az elmúlt húsz esztendő alatt
népünk javára történt. A következő években is úgy akarunk egyház
lenni hazánk földjén, hogy segíteni akarjuk népünket a további fejlő-
désben. Azért munkiilkodunk, hogy áthassa népünket a forró hazaszere-
tet és egyházunk tagjai is lelkiismeretesen és becsületesen dolgozzanak
népünk boldogulasáert. Még több felelősséggel és még több hűséggel
akarunk ott állni népünk mellett és még több szeretettel akarunk élni
felszabadult hazánkban.

D. Káldy Zoltán
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Hús~ éve fejeződött be ...
Talán még soha nem virradt az emberiség sok évezred es történelme

folyamán olyan újéyre, mint 1945 hajnalán.
Hatodik éve folyt már a második világháború. Atlagban napi kétezer-

hatszáz áldozatot szedett a frontokon, s ha a polgári lakosság vesztesé-
geit, az elhurcoltakat és a koncentrációs táborokban elpusztultakat is
hozzászámítjuk, ez a félelmetes szám napi huszonötezret tesz ki... Alig
volt család az ezer sebboi vérző Európában, amely ne gyászolt volna.
De Azsia és Amerika fiainak is a poklok mélységeít kellett sokszor meg-
járniok ezekben az években.

*
A fasiszta hatálomvágy rég nem válogatott már eszközeiben: felper-

zselt egész falvakat, lángbaborftott virágzó városokat, ártatlan anyá-
kat és gyermekeket hurcolt el ... Győzelmi mámora pedig már csaknem
két éve elszáll hatott volna, - amikor a keleti fronton eldőlt a háború
sorsa. Tébolya mégsem szűnt meg. Bár Keleten és Nyugaton sorra hul-
lottak ki kezéből a brutálisan meghódított városok: Kijev, Leningrád.
Minszk, Páris, Cannes, Szófia, Belgrád, majd pedig egész Ukrajna: a
náci csizma annál kíméletlenebbül taposott végig embereken és orszá-
gokon.

Az utolsó háborús tél azonban - minden borzalma ellenére - a
tavasz ígéretét hordozta már magában.

Amióta a szovjet csapatok német területre értek (1944. október 23.) és
megkötötték a francia-szovjet kölcsönös' segélynyújtási egyezményt
(december 10.), hasztalan indult a Horogkereszt utolsó nagy támadásra
a belgiumi Ardennekben (december 16.): 1945. január 12-én megindult a
nagy szovjet offenzíva Nyugat felé, s ennek során január 17-én Varsó,
február 13-án Budapest, április 13-án pedig 'Bécs is felszabadult. Ezzel.
egyidőben a szövetséges csapatok íriváziójával megindult frontális táma-
dás sorra szabadította fel a németek által elfoglalt európai városokat,
és feltartóztathatatlanul kőzeledett a Birodalom fővárosa felé ... Ugyan-
akkor a szovjet hadsereg is hatalmas iramban tör előre: február első
napjaiban átkel az Oderán és már csak 55 kilométerre van Berlintől.

A nagyhatalmak képviselői ekkor a jaltai konferencián megvitatják
a világhelyzetet. Megállapodnak az Egyesült Nemzetek Szervezete fel-
állításának részleteiben, valamint Németország lefegyverzésében, meg-
szállásában és demokratizálásában,

Azután megindul a második világháború legnagyobb tüzérségi csatája.
A Berlin körüli védelmi állásokra megszámlálhatatlan szovjet harckocsi
és repülőgép kíséretében lövegek ezrei zúdítják az ágyútüzet.

A fejetlenség teljes lesz. Sor kerül az utolsó német katonai tanács-
kozásra. Aprtfls 30-án 13 óra 50 perckor Zimcsenkónak, a Szovjetunió
hősének ezrede behatol a Reichstag épületébe. Még aznap szovjet lobogó
leng az épület kupoláján ...

Május 2-án egész Berlin megadja magát. Bár a németek megkísérlik
az angolszászokkal való tárgyalást, tudomásul kell venniök, hogy a szö-
vetséges csapatok csakis a feltétel nélküli megadást fogadják el.

A német hadsereg megbízottjaí május 9-én a berlini szovjet főpa-
rancsnokságon a szövetségesek képviselői előtt aláírják a feltétel nélküli'
fegyverletételről szóló okmányt.
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E naptól fogva az európai had szin téren megszűnt a háború.
Béke van Európában!
Majd 1945. szeptember 2-án Japán is feltétel nélkül kapitulál.
Béke van Azsiában is.

*
A második világháború minden eddigit felülmúló pusztulást okozott

emberéletben és anyagiakban egyaránt. Negyven ország területe vált
hadszíntérré, 74 millió embert öltöztettek katonaruhába, s ha beszámít-
juk a deportálásban elpusztultakat, közel 50 millió ember lett az áldozat.
ötszörte több, mint az első világháborúban. A legnagyobb áldozatot
pedig a világtörténelem e leghatalmasabb méretú háborújában a Szov-
jetunió hadserege és népe vállalta. Hősi elszántsága mentette meg a vi-
lágot egy szebb jövő számára. .

Mi keresztyének a' gyúlölet és háborúság helyett szeretetet és békessé-
get tanultunk Mesterünktől. Ezért adunk hálát Istennek, hogy két évti-
zede elhallgattak a fegyverek. Ezért nem szűnünk meg imádkozni és dol-
gozni a tartós békéért, sőt ennél még többért: a népek közötti kiengesz-
telődésért. I

De mi keresztyének nemcsak a békének, hanem a társadalmi haladás-
nak is hívei vagyunk. Nekünk is munkálkodnunk kell azért, hogy a
Világ ne essék többé faji gyűlölség és a nemzeti sovinizmus áldozatául.
Ezért kötelezzük er magunkat a békéért való munkára és imádságra
ezen az évfordulón. '

Húsz éve van béke a világon.
De soha ne feledjük: ötven millió halottat gyászol az emberiség!

Dr. Fabiny Tibor
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EG-YBÁZ A VILÁGBAN
- AZ ELSO PÉTER-LEVÉL MAI űZENETE -

Péter első levele - találóan nevezhetjük így - a világban élő ke-
resztyén gyülekezet iránytűje.' Eredetileg kisázsiai keresztyén gyülekeze..
tekhez intézett apostoli körirat (1,1) az 1. évszázad hatvanas éveíből, De
azóta változatlan időszerűséggel mutatja a helyes irányt minden kor
keresztyéneinek azokban a kérdésekben, melyek abból adódnak, hogy az
egyház a világban és a világért él. Mi következik megváltottságukböl,
hitükből és szeretetükből mindennapi magatartásukra nézve az embe-
rek között? Hogyan viselkedjenek világi felsőbbségeik iránt? Milyen
magatartást tanusítsanak társadalmi kérdésekben? Hogyan alakuljon a
férfi és a nő viszonya a családi életben? Ezek. és hasonló kérdések áll-
nak a levél előterében, teszik azt valóban időszerűvé a mai keresztyé-
nek előtt. ~

Iránytű ez a levél? Az iránytű akkor hasznos, ha először is nem a fiók-
ban, hanem kézben tartjuk, és figyelünk rá, gondosan tanulmányozzuk.
Igen, bele kell mélyednünk a levél üzenetébe, hogy gazdag kincsei ki-
tárulhassanak előttünk! Másfelől nem elég csak ismerni az iránytli-
mutatta helyes irányt, hanem követnünk kell azt. A levél aktuális üze-
netének .magatartássá, életté kell átalakulnia a mindennapunkban! Itt
csak ennek a gazdag üzenetnek a fő vonalait mutathatjuk meg. De ezek
a sorok arra indítanak talán, hogy az olvasók maguk is engedelmes szív-
vel mélyedjenek bele ennek! az apostoli iratnak a tartalmába, irányt
mutató mai üzenetébe és kövessék is útmutatását!

KEGYELEM ÉS BÉKE

1,1-2.

A kezdő versek a levél alaphangját adják meg. A keresztyének a vi-
lágban "elszéledt jövevények" (1,1), akik azonban "ISten kiválasztottjai"
(1,2). Szám szerint kevesen vannak: nem igényelhetik a világ uralmát,
sem annak irányítását. De kicsinységüket és szétszórtságukat beragyogja
Isten örök, kiválasztó szeretete, s az a rendeltetésük, hogy szentek és
engedelmesek legyenek, Isten gyermekeiként szolgáljanak a világban.
Igen, kícsíségünk míndig letörne minket, keresztyéneket, ha nem állna
előttünk az egyház isteni eredete és Istentől kapott szolgálata a világ-
ban! \

Kegyelem és békesség - ez a kettő az apostoli köszöntésnek, de egy-
úttal az egész keresztyén életnek a lényeges tartalma is. Isten kegyelme,
irgalmas szeretete irántunk. És a béke, ennek a szónak teljes, gazdag
bibliai jelentésében: béke Istennel, embertársainkkal, önmagunkkal,
béke a földön és az örökkévalóságban. Ahol ez a kegyelem és béke van,
ott az élet teljessége van jelen. Ott megvalósul Isten kezdetbeli teremtó
szent akarata!
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ÚJJÁSZŰLETETTEK
1,3-2,12.

A levél első szakaszában - mint ez a többi apostoli levélben is szo-
kásos - arra emlékeztet az apostol, amit az egyház, a keresztyén gyü-
lekezet Istentől kapott. A keresztyén, élet végtelen nagy, eléggé soha
meg nem köszönhető megajándékozottságára. Mint a spektrum színeí
tünnek fel előttünk a gyülekezet világban való életének drága kincsei,
isteni ajándékai. Péter levele azonban mindezeket az ajándékokat - üd-
vösség, megváltás. szabadítás, megszentelés, örökélet - összefogja egy
visszatérő, középponti fogalomban, amikor a keresztyén élet megaján-
dékozottságáról beszél. A levélnek a centrális, sajátos szava: az újonnan
születés, újjászületés mint Isten nagy ajándéka számunkra.

Ez a szó nem a Biblia alkotása. Az antik világban jól ismerték a ke-
resztyénségen kívül, sőt jóval előtte is. Benne az emberiség örök vágyó-
dása testesült meg az igazi, teljes emberi élet után, amelyet a testi szü-
letéssel még nem, csupán a titokzatos "újjászületéssel" lehet elérni.
A keresztyénség örömhíre, evangéliuma ennek az "újjászületésnek" a
megvalósulása. A keresztyének olyan emberek, akik "újonnan születtek"
(1,3; 1,23; 2,2). Mit jelent ez? Az újjászületés a Szentírásban olyan em-
beri életet jelöl meg, amelyet három lényeges vonás jellemez: élő re-
ménység, Istenbe vetett hit és cselekvő felebaráti ezeretet (1,3; 1,7; 1,21;
1,22).

A keresztyének újjászülettek "élő reménységre". Emberi reményeink
nagyon sokszor "meghaló reménységek": felragyognak, aztán elhalvá-
nyulnak és kialszanak. Az újjászületés azonban "élő reménységet" ad:
maradandó örömöt (1,8) és rendíthetetlen, sziklaszilárd bízonyosságot
(1,5). Örömöt és bizonyosságot, hogy "hervadhatatlan örökség" (1,4) vár
ránk a földi élet után Istennél: végső megváltás, teljes megszabadulás a
bűn és halál életromboló, démoni hatalmaitól, talá-tkozás Istennel és egy-
mással az "új ég és új föld" örök világában. Ezért bízó szívű, örvendező
emberek az újjászületettek. Nem a halál felé haladnak hanem az örök
élet ragyogó célja felé Istennél. Ezért is tudják felven~i a harcot bízó
reménységgel a bűn és a 'halál hatalma ellen, a saját életükben és má-
sokat segítve.

A keresztyének újjászületettek: ez azt is jelenti, hogy hitben élnek. Re-
ménységük és szeretetük szemmel nem látható, rejtett központból táp-
lálkozik. Életüknek ez a rejtett középpontJa, reménységük és szeretetük
"motorja" nem más, mint hitbeli kapcsolatuk Jézus Krisztussal és rajta
keresztül Istennel (1,8; 1,21). Isten az élet, a szeretet, az igazság, az erő
teljessége. Hozzá pedig csak egyetlen út vezet: Jézus Krisztus! Sem a

\ reménységet, 'sem a hitet, sem a szeretetet nem adhat juk sem magunk-
nak, sem másoknak. Isten, egyedül csak Isten teremthet más embereket
belőlünk az újjászületésben, (1,3). Azzal, hogy hitet ébreszt szívünkben
örök igéjével 0,23) és a keresztség útján (3,21). S ebből a Kris.z!us en-
gesztelő halálába és halált legyőzŐ feltámadásába fogózó hitünkbőZ
áradnak szűntelenül életünkbe a bízó reménység és a cselekvő ezeretet
erői. Ez az új1ászületés hit által az "üdvösség nagy titka", amelyről már
a próféták is szóltak, de csak Jézus Krisztusban lett egészen nyilván-
valóvá! (1,10kk)

Az újjászületés - ez a harmadik fő ismertetőjele az egyház életének
a világban - újjászületés arra, hogy "egymást tiszta szívből, buzgón
szeressétek" (1,22). Képmutatás nélküli, cselekvő szeretetre. Ahol hit
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van, ott szeretetnek is kell lennie. Egyik sem lehet meg a másik nélkül
az egyhqzban. Hitünk gyarlóságának, betegségének a jele, ha hiányzik
mellőle a szolgáló, dinamikus szeretet! És azért tudunk csak olyan gyar-
lón, részrehajlóan és állhatatlanul szeretni másokat, mert hiányzik
belőlünk az igazi hit a vilagért meghalt és feltámadt Krisztusban! A le-
vél következő szakaszai konkrét módon világítják meg, hogyan kell sze-
retetben élnünk a világban. Ezért nem szólunk itt részletesebben a sze-
retetről. .

A reménységben, a hitben és a szeretetben valóban gyökeresen újjá,
mássá lesz: újjászületik az emberi élet. A "régi" és az "új" ég-föld kii-
lönbségé7'ől megragadó, felejthetetlen képekben szól az apostol. Régen
"nem nép": egymással szemben álló, önző egyedek - most "Isten népe",
egységben és közösségben Istennel és egymással. Régen "nem kegyel-
mezettek", azaz vétkeikben és Isten ítélete alatt élő emberek - most
"választott nemzetség", amelyet Isten maga hívott el papi szolgálatra,
tett világosságga, kegyelmének hirdetőjévé (2,9k). Honnan ered ez a vég-
telen nagy változás? Hallottunk már az igéről és a keresztségről mint az
újjászületés forrásairól. Az apostol most ezek hátterébe világít bele:
az újjászületés Jézus Krisztussal, az "élő kősziklával" való személyes ta-
lálkozásból származik (2,4). Ez a gyökeres élet-változás végső magyará-
zata! Furcsa, de nagyon találó képet használ az apostol itt az Úrról.
"Élő kőszikla": egyesíti magában az élet elevenségét, teljességét és a kő-
szikla rendíthetetlen szilárdságát; ilyen élő kőszikla-fundamentum O az-
egyház éskeresztyén életünk számára. De ilyen "élő kövekké" teszi az
újjászületetteket is (változik a kép): beleépíti őket a gyülekezet, az egy-
ház "lelki házába", élő közösségébe (2,5). Mélységes igazság: hitünk egy-
magában elenyészne, az egyház lelki közösségében azonban kivirul és
gyümölcsöt terem! Ez az újjászületett emberi élet az örökélet teljessé-
géhez viszonyítva még csak "csecsemő-élet", élet-kezdet. De van növe-
kedése is, a tiszta és hamisítatlan tej itala, Isten igéje, által (2,2).

A "régi" és az "új élet" azonban nemcsak az "egykor" és "mo"t" idői
egymásutánjában állnak, hanem átfogják a keresztyének jelen életét is.
A "régi" mindig támad, küzderri kell, ellene, Az újjászületés nem befe-
jezett dolog, hanem állandó folyamat is: a reménységben, hitben és sze-
1'etetben való új élet csak a bíin és a testi indulatok elleni szakadatlan
küzdelemben maradhat fenn. Az újjászületettek élete nem a kegyelem,
a bűnbocsánat párnáján való heverés, hanem a kegyelem, a' bűnbocsá-
nat alapján minden nap, núnden pillanatban harcba indulás Isten ere~
jével a rossz, az önzés, a gonoszság hatalma ellen a magunk és mások,
a világ életében; ugyanakkor a jó dinamikus, fáradhatatlan cselekvése
az emberek között (1,15; 2,1; 2,11-12). De mindez átvezet' a levél má-
sodik részébe, ahol már nem az újjászületés ajándékairól, hanem az
újjászületésből következő erkölcsi feladatainkról szól az apostol.

AZ ÁLLAMBAN

2, 13-17.

Elsőnek a keresztyének és a világí felsőbbség viszonyáról esik szó.
Az Újszövetségben ismételten előkerül ez a kérdés. Pál apostolhoz ha-
sonlóan (Rm. 13; 1-7,) a Péter-levél is kijelenti: az államban - a nem-
keresztyén állami felsőbbségben és liZZamrendben is (a levél idejében
a keresztyének ilyen felsőbbség alatt éltek) - Isten rendelését kell fel-
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ismernünk. Isten azért helyezte bele ebbe a világba az állam életrend-
jét, hogy védőfalként oltalmazza az emberi életet a gonoszság és a zür-
zavar romboló erőivel szemben, ugyanakkor pedig segitse és jutalmazza
a társadalom, az emberi élet javáért munkálkodókat, a "jót cselekvő-
ket" (2,14).

Ebből az alapvető keresztyén látásból a keresztyének gyakorlati ma-
gatartására nézve két dolog következik. Az egyik ez: "Istent féljétek, a
császárt tiszteljétek" (2,17). Akkor a császár volt még a világi hatalom
legfőbb képviselője. Ne akadjunk ma fenn a szón, hanem a lényegre fi-
gyeljünk: Isten félelme nem zárja ki, hanem magával hozza a világi fel-
sőbbség megbecsülését. Ez belső dolog, a "szív dolga":' tisztelet és meg-
becsülés a rendet tartó, a békét és életet védelmező államrend iránt.
A levél második következtetése pedig ez: "Engedelmeskedjetek minden
emberi rendelésnek az Úrért" (2,13k). Az engedelmesség már több, mint
a "szív dolga". Cselekedetet, külső magatartást is kíván: kötelességtudó,
törvénytisztelő állampolgári magatartást a közéletben a keresztyének
.1·észéről. Mégpedig nem kényszerűségből vagy színleg, képmutató mó-
don, hanem szabad, készséges, Isten iránti engedelmességből (2,16).

A TARSADALOMBAN

2,18-25; 3,8-12.

A Péter-levél - mint olvastuk - a hívőket "szétszórtságban élő jöve-
vényeknek" látja a nemkeresztyének között, Érthető hát, ha ismételten
visszatér arra a kérdésre, hogyan éljenek együtt a keresztyének il nem-
keresztyénekkel a mindennapi életben. Milyen lesz a viszonyuk annak a
társadalomnak az életéhez, amelyben maguk is benne élnek?
.Az első, amit a levél nyomatékosan kiemel: "Mindenkit tiszteljetek!"

(2,17) Mindenkit, tehát vallási vagy világnézeti meggyőződésre való te-
kintet és személyválogatás nélkül! Milyen sokat tehetnének a keresztyé-
nek a társadalomért, ha nem arra figyelnénk mindig, megkapjuk-e mín-
denkitől az "illő tiszteletet" (milyen érzékenyek is tudunk lenni ilyen
vonatkozásban!), hanem mi sietnénk figyelmesek, tiszteletadók, segít-
ségre készek lenni kivétel nélkül mindenki iránt! Tehát ha az "igénylő
életformáról" egyszer végre valóban áttérnénk a "szolgáló életformára"!

De még nehezebbet is mond az apostol. "Ne fizessetek gonosszal a go-
noszért vagy szidalommal a szidalornért, sőt ellenkezőleg áldást mond-
jatok" (3,9). És később: .,Ki az, aki bántalmaz titeket, ha a jóra igyekez-
tek?" (3,13). Az emberi együttélésben elkerülhetetlen a súrlódás, a meg-
bántás, és ellentét emberek között, a legkülönfélébb okokból. A keresz-
tyéneknek ilyenkor a bánfó szót jó szóval (3,10), a bántó tettet jó cse-
lekedettel (3,11) kell viszonozniuk! Mert a 'bántás csak újabb megbán-
tást, a gyűlölet csak újabb gyűlöletet szül. A megbocsátás, a rossznak
jóval viszonzása azonban azon a ponton véget vet a gyűlölet és ellensé-
geskedés láncolatának. Igy lehetnek a keresztyének valóban áldássá a
társadalom egésze számára, a békesség követei az emberek között, (3,11)
és Jézus követői életfolytatásukban (3,21kk).

De még egy harmadik felhívása is van az apostolnak. A keresztyé-
neknek - álljanak bárhol, a társadalom élete bármelyik pontján - ön-
megtagadó hűséggel kell végezniük a rájuk háruló munkát, elvégezniük
feladataikat! Erre vonatkozóan az elképzelhető legnehezebb példát em-
líti az apostol: az akkori világ rabszolgáíhoz fordu} - a keresztyén gyü-
lekezetnek nagyon sok ilyen tagja volt - és még őket is, embertelenül.
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nehéz életkörülményeik közt is, a rájuk bízott feladatokban való hű-
ségre hívja (2,18kk). A rabszolgaság mint szociális probléma még nem
szerepel a Péter-levélben. Tudjuk, hogy az Újszövetség másutt ilyen vo-
natkozásban is szól erről a kérdésről (Filemon-levél, Gal 3,28 stb.). De
azt itt megtanul hat juk az apostol szavaiból, hogy a keresztyén élet a vi-
lágban - szolgálat a társadalomban. Valóban szolgálat! Nem dicsőség
és előnyök keresése, nem a magunk érdekeinek hajszolása, Hanem sok-
szor önmegtagadás, a nehéz és "hálátlan feladatok" vállalása, ahogyan
Krisztus Urunk járt előttunk a szolgálat útján.

A CSALAnBAN
3, '1-7.

Ti asszonyok! Ti férfiak! A két megszólítás mutatja, hogy 'az állam
és a társadalom széles köre után most a világi élet legszűkebb köre kő-
vetkezik sorra. Sokféle kísértés, sokféle krízis leselkedik a keresztyé-
nekre is a csalácTI életben! A válságok legyőzésére és a lehetséges krízi-
sek eikerülésére ad itt hasznos útmutatást az apostol.

Először az asszonyokhoz fordul. Hogyan éljenek a családban, milyen
legyen magatartásuk a férjük iránt? Három tanácsot ad a levél. "Enge-
delmeskedjetek férjeteknek!" (3,1) Ez az engedelmesség természetesen
nem "rabszolga" viselkedés. A boldogság útja a házasságban a másik
előbbrehelyezése magamnál, a másik javának keresése, a magunk iga-
zának, jogainak és elsőbbségének örökös hajszolása helyett. " ... ige nél-
kül is megnyeressenek, látva a ti istenfélő és tiszta életeteket" (3,1-2).
Békétlenség és széthúzás idején, hitbeli vagy más véleménykülönbségek-
ben nem a prédikáció, hanem az élet az igazi meggyőző és békítő, egy-
ségteremtő erő! Végül az apostol gyönyörű szavait halljuk a nők igazi
ékességéről, ami nem hajfonogatás, arany ékszer és drága ruha, hanem
"a szfv belső embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával"
(3,3-4).

De _a férfiak is megkapják a maguk "leckéjét". "Me§értően éljetek
együtt feleségetekkel" (3,7a). Az eredeti szöveg szerint "belátással", tehát
helyes látással. Ez a szó megkérdezi: látja-e a férj igazán maga előtt a
feleségét, "ismeri-e valóban kérdéseit, nehézségeit; nemcsak a sajátmaga
érdekeire, igényeire és kívánságaíra van-e gondja? "Adjátok, meg nekik
a tiszteletet!" (3,7b). Tehát a figyelmes, kíméletes, szeretetteljes bánás-
módot, amely jár az édesanyának vagy a leendő édesanyának. "Mint
akik örököstársaitok az élet kegyelmében" (3,7c). Krisztusban eltűnik a
férfi és nő köztí akkor mérhetetlen jogi, társadalmi és gazdasági egyen- ,
Iőtlenség. Mert az "Isten előtti egyenlőség az "egyenjogúság" igazi alapja
a keresztyén családban! Az apostol végül a keresztyének családi életé-
nek legjobb megoltalmazójára, az imádságra, utal. Miriden valószínű-
ség szerint a házastársak együttes Isten elé' állására: " ... hogy imádsá-
gaitoknak ne legyen akadálya" (3,7d). Ahol a házastársak együtt tudnak
Isten előtt megállni, itt megtalálták a legfőbb orvosságot a családi élet
krízisei ellen. .

Igy jelentkeznek az újjászületés gyümölcsei a családi életben! A ke-
resztyének házasságának, családi életének egészsége, jó példaadása ter-
mészetesen nemcsak a gyülekezet, hanem a társadalom, a világ életét is
építi. Egyik formája a tanítványi élet ama csendes, észrevétlen szolgá-
latának a világban, amelyet Jézus a sóhoz, a világossághoz és a hegyen
épült városhoz hasonlít (Mt. 5,13kk).



A GYÜLEKEZETBEN
3,14-5,5.

Az újjászületés erkölcsi követelményeiről és gyümölcseiről szólva az
apostol most rátér az utolsó körre, a gyülekezet belső életére.

Az első kérdés: a "végső dolgok" - Krisztus visszajövetele és az utolsó
ítélet - szerepe a gyülekezet életében. "Mindennek a vége közel van"
(4,7).Az újszövetség másutt szól arról, hogya "végső dolgok" várásának
két hamis útja van. A tétlen, rajongó jövőbenézés, amely megfeledkezik
a jelen feladatairól (2Thess. 3,6kk). És a végső számadás komolyan nem
vétele (Mt. 24,42kk). A levél itt nagyon üdvös világossággal mutat rá,
hogy Krisztus várása józanságot és a szeretet cselekedeteiben, a jót cse-
lekvő életfolytatásban való buzgóságot jelent (4,7-8). Az örök élet re-
ménye nyitja meg szemünket és övezi fel derekunkat igazán a világban
ránk váró tengernyi mai feladat elvégzésére!

Szól azután a levél a gyülekezeti szolgálat kérdéseiről. Egyfelől a gyü-
lekezet vezetőihez, a "presbiterekhez" fordul (5,lkk). Ez a szó az 1. szá-
zadban még nem a mai tisztséget, hanem általában az egyházi, lelkészi
szolgálatot jelölte. Mint "presbitertárs", tehát mint az egyház egyik szol-
gája, beszél itt az apostol megragadó szavakkal Isten nyájának igaz le-
geltetéséről, ami nem kényszerűség, hanem belső öröm, nem pénzsóvár-
gás, hanem buzgó szolgálat, nem uralkodás, hanem példaadás. Másfelől
azonban azt sem hallgatja el, hogy a gyülekezetben mindenkire szolgá-
lat vár, a kinek-kinek adott kegyelmi ajándékok szerint (3,10-11; -5,5).
Van, aki az igét szólja. Van, aki" a cselekvő szeretetben foglalatos. És van
olyan is, aki úgy szolgál, hogy engedelmeskedik előljáróinak. A fő az,
hogy mindenki - a kevésen vagy a sokon, ami rá van bízva - hűséges
legyen, s hogy mindenben Istené legyen a dicsőség!

Dr. Nagy Gyula

Tévednek, akik azt gondolják, Krisztus olyan törvényadó,
aki erkölcsi rendet állít fel, és Sokrateshez hasonlóan az eré-
nyek tökéletes példáit állítja elénk. Mert bár a .kűlső cse-
lekvést is irányítja, elsősorban mégis a "belső embert" állítja
helyre és teszi újjá; ezáltal kormányozza aztán a testet, ke-
zünket és lábunkat. Mert a hitet úgy követik a cselekedetek,
mint ahogyan a testet követi az árnyék.

Luther irásaiból
Ahol lírisztus van, ott mindig világosság van:

* * *
Ísten bizonyosan Atyánk és Istenünk, De mindkettő mégis

csak Krisztus által!
* * *

Krisztus királyi uralma a szeretetben áll fenn, s övéinek
egymás közötti felebaráti szeretetében.

* * *
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A világért adta ...
A világért, sőt ezért a világért

adta oda Isten Jézus Krisztust,
egyszülött Fiát. Erről a szeretetről
mondja maga Jézus: "Úgy szerette,
- annyira szerette. - Isten a vi-
lágot, hogy az Ö egyszülött Fiát
adta" a világért. (János 3,16)

Mert mi keresztyének hisszük,
meggyőződéssel valljuk és tapasz-
taljuk is, hogy Isten szereti ezt a
világot. Valóban igazság János
apostol szívéből feltörő vallástétel :
Isten szeretet! (1. János 4,16) Já-
nos apostol emberi szóval, a mi
fogalmunkkal így próbálja közel-
hozni hozzánk Isten szívének aka-
ratát, velünk való szándékát, hogy
azt írja róla: Ő szeretet! Istenünk-
nek' ebben .a mindent, az egész vi-
lágot átölelő szeretetében ott van
az ember, mi magunk, testünkkel,
lelkünkkel. Isten szeretetében van
a családunk, munkánk, hivatásunk,
édes hazánk, az egész emberiség
múltja, jelene és jövője. Istennek
ez a szeretete újul meg felénk
minden reggel és, a nap minden
sugara az Ö szeretetét árasztja fe-
lénk. Szüleink jósága, testvérek
szeretete is az Ö szeretetét sugá-
rozza. Hitvesünk, gyermekeink hű-
ségében is Istenünk szeretete me-
Iegít, A természet erői és kincsei,
a nap világító ereje, a csillagok és
parányole világa hatalmas him-
nuszt zeng: Isten mégis szereti ezt
a világot! Ma is teremt, gondos-
kodó szeretetével ma is táplál és
megőriz. Ennek 'a szeretetnek ti-
tokzatos rezgés éveI van tele az
élet és örülhet az az ember, aki-
nek szíve-készüléke felfogja az Is-
ten szeretete hullámhosszának üze-
netét.

Isten nem a halál és pusztulás
számára teremt embereket, hanem
életet ad gondoskodó hűségével
megőriz 'és Krisztusban itt és
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örökre meg tart ja övéit. Gyönyö-
rűen mondja Luther Márton Nagy
Kátéjában: " ... íme éppen azért
teremtett minket Isten, 'hogy meg-
váltson és megszenteljen. S azon
felül, ami csak van égen és föl-
dön mindent nekünk adott és elénk
rakott. Nekünk adta még az O
Fiát és Szentlelkét is, hogy Alta-
luk vigyen vissza bennünket ma-
gához. Mert mi sohasem lennénk
képesek arra, hogy az Atyának a-
kegyelmét és irgalmát felismer-
jük, hanem egyedül csak a~ U:r
Krisztus által, aki az Ö atyai SZI-
vének tükre, akin kívül mi csak
haragos 'és rettenetes bírót látnánk
benne. De viszont önmagunktol
Krisztusról sem tudnánk meg sem-
mit ha a Szentlélek ki nem nyi-
latkoztatná." És Jézusban valóban
életet, világosságot, kenyeret, utat.
igazságot és feltámadást adott
Isten a világnak. Egyik énekünk-
ben így énekeljük:

... S megmentésemre azt adá,
Mi néki legdrágább volt.

(351. ének 4. vers)

Isten nem arra nézett, hogy
méltó-e rá a világ, vagy sem, -
hanem csak odaadta. Nem is az,
egyházért, vagy az egyháznak adta
oda Isten az Üdvözítőt, - hanem
a világért. Nem is csak a be~ne
hívőknek ajándékozta oda drága
ajándékul, rnegváltóul, hanem az
egész mindenségért, a látható és
láthatatlan míndenségért, amit mi
így nevezünk: világ. Minden c!ll-
berért jött Jézus! Hatalmas, mm-
dent átfogó, emberi ér~elmet meg-
haladó szeretet ez! Mmt ahogyan
napja sem csak egyeselere sugá-
rozza fényét, hanem minden gyer-
mekére keze minden teremtmé-
nyére. A Magvető gazda szántó-
földje ez a világ (Máté 13, 38)



amellyel célja van, amely drága
néki! Szerétetének ma is egyik ha-
talmas jele: hirdetteti igéjét a vi-
lágnak.

Ha Istenünknek ilyen drága ez
a világ, akkor nekünk,' emberek-
nek még jobban az kell hogy le-
gyen. Ha Isten Jézus Krisztus ál-
tal meg akarja tartani, menteni a
világot, akkor mi emberek még
gondolatban sem képzelhetjük el
a világot tűzben-vérben forgó,
mindenestül megsemmisülő égi-
testnek. Sok-sok vér, könny "és
szenvedés van ezen a világon, itt
ólálkodik a halál, a szeretetlenség,
képmutatás és gyúlölet, - szerve-
zetten mint háború -, a pénz sze-
relme, - és Istennek mégis ked-
ves ez a világ és pusztító, fellob-
banó harag helyett mentö szerétet-
tel, Jézusban közeledik ehhez a
világhoz. Ez az Isten szeretetének
mérhetetlen mélysége és mag as-
sága, Ha Istennek ilyen roppant
drága volt a világ, Fia életébe, vé-
rébe és halálába került, akkor ezt
a szeretetet, de ezt a világot is! -
meg kell becsülnünk! Megbecsülni
úgy, hogy elfogadjuk az O szere-
tetét és munkálkodunk, hogy ezen
a világon, itt a földön, békessége-
sebb>- rendezettebb, igazságos,
szebb élet legyen. Isten mindezt
minden gyermekétől, minden te-
remtett embertől elvárja, de első-
sorban is elvárja azoktól, akik hit
által ismerik Ot, akik Úrnak és
Megváltónak, Isten Fiának vallják
Jézust! Itt van a keresztyének,
"Krisztus-követők" világi felelős-
sége!

Nem lekicsinyelni és megvetni
kell ezt a világot, - hanem sze-
retni és szolgálni l Jézus ebben a
szolgálatban is példát mutatott ne-
künk. Nem elfordulni a világtól,
hanem feléje fordulni! Nem asz-
kétás fakírsággal megvetni e vilá-
got, elhagyni embereket, ez a leg-

könnyebb és legképmutatóbb do-
log, - hanem emberek között
becsülettel, hittel és szeretettel
megállni! Nem utáini a világot, -
Isten sem utálta meg a világot, bár
O lát minden bűnt, - hanem ör-
vendező és hálás szívvel benne
élni! És nézzünk csak Jézusra!
Gyógyító erővel és hatalommal
hajolt oda betegek, szenvedők fölé.
Az "áldott Orvos" betegség isme-
rője, betegek reménysége ma is és
minden időben. Csüggedőknek és

szomorkodóknak Vigasztalást
nyújt, a kételkedőknek bizonyos-
ságot, a félénk szívűeknek bátorí-
tást. Ahol összekuszálódott az élet,
ott szavával és tanácsával eliga-
zítja a hozzá fordulókat. Ahol bűn
mélységei örvénylenek, ott oda-
hajol és felemel. Ahol már nincs
remény, ott reményt gyújt. Ahol
már megszűnt az élet, ott O lesz a
halál feletti győzelem, az Élet és
a Feltámadás! Ahol -hatalmas sza-
kadék tátong Isten és ember, em-
ber és ember között, O hid a két
part között. Nagyon szerette a vi-
lágot, mert nagyon szerette az em-
bereket. Szeretetből az életét adta
oda a világért. A benne bízók hi-
tük kezével megragadják Ot. Isten
megváltói érdeméért, értünk kion-
tott drága véréért bűneink bocsá-
natát adja nékünk. Isten, noha bű-
nösök vagyunk, de úgy, amint va-
gyunk Öérte keblére ölel minket.
A megmentett, örvendező embe-
rek igazat adnak néki és bíznak
benne. Bár neki nem az az "uram-
uramozó", őt csak szóval emlegető
hit kell, hanem a szeretet által
munkálkodó, cselekvő szeretet. A
felebaráton, embereken, világon
való segítés, melléállás, - az O
nevében.

A világért adta ... , hogy bűnbo-
csánatunk, életünk és üdvösségünk
legyen. .

Sümegby József
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A világért - a családban
Egy "égi szólás-mondás szerint "az én házam - az én váram". Más

megfogalmazásban: "az én otthonom - az én világom". A családi otthon
meghittségének megbecsülése fejeződik ki bennük. Mindenkinek szük-
sége van otthonra. Nem csupán falak által határolt lakásra, hanem a
benne élő emberek családi közösségére.S minden családi otthon egy-egy
külön kis "világ". Olyan, amilyenné tagjai formálják. Szükségünk van
rá, mint a napfényre és a mindennapi kenyérre. Kell, hogy legyen vala-
hol egy hely, ahová munkank után mindennap hazatérhetünk.

A családi otthonunkba azonban nemcsak hazatéTÜnk, hanem onnan
indulunk munkába, társaságba és szórakozni is. Az otthonunk "levegő-
jét" mindenhová magunkkal visszük. Az én otthonom - az én világom.
De nemcsak az enyém, hanem a családomé is. S nemcsak a családomé,
hanem a társadalomé is. Nem lehet úgy visszahúzódni a családi ott-
honba, mint a csiga a házába.

A magyar irodalom egyik kis remeke Kosztolányi Dezső "Pacsirta"
című kisregénye (melyet a közelmúlt években filmre is vittek). Ebben
Vajkay Akos nyugalmazott levéltáros feleségével és Pacsirtának becé-
zett leányával családi otthonuk kllJonc kis világába visszahúzódva él.
Egyszer azonban rádöbbennek elzárk6zó, elrontott családi életük taft-
hatatlanságára. " ... abban tényleg hibás vagy, hogy kerüZöd az embe-
reket. Utóbb egészen elvadultál, úgy élsz, mint egy embergyűlölő. Nem
lehet ilyen elzárkózottan élni, mint mi ... " - mondja ki. a felismerést az
asszony azon a borzalmas éjszakan, amikor kénytelenek bevallani, leg-
alább maguknak, hogy elrontották az életüket. S bár a Vajkay család
végülis nem találJa meg a maga "kis világából" az emberek közé vissza-
vezető utat, péld6.Juk mégis komoly figyelmeztetés, hogy a családi otthon
világa nem zárkózhat el a külvilágtól. A házasságés a család a legkisebb
közösség-építő sejt. Amikor azonban bezárkózik és a rosszul értelmezett
"az én otthonom - az én világom" elvbt5l az önzés csak magával töródó
?)ár6t akarja maga köré emelni, többé már nem épít, hanem olyanná
válik, mint az élő testben az elhaló sejtek.

Már az első keresztyének életében előtérbe kerültek a családi élettel,
házassággal, gyermekek nevelésével kapcsolatos kérdések. Az apostoli
levelekben többször olvashatunk róluk. A házastársak, szülők és gyer-
mekek kötelességeivel fogIalkozó részeket később el is 1nev"ezték keresz-
tyén "házirend"-nek. Ezek (Ef. 5,21-6,4; Kol. 3,18-21; Titus 2,1-8; 1.
Pét. 3,1-7) mai móndanivalóját foglaljuk most röviden össze, figyelembe
véve a Bibliának a családi életre vonatkoztatható egyéb mondanivaló-
ját is. .

Amikor Pal apostol Krisztus és az egyház viszonyára a házasság képét
hasznlÍlja, akkor nemcsak a hitnek, de a házasságnak a "titkáról" is be-
szél. "Többet" akar elmondani róla, mint amit szavainkkal ki tudunk
fejezni. Valóban, mindig hatalmas és csodálatos dolog, amikor a házas-
társak testi-lelki harmóniában élnek. Titok. A családi élet két ember
,.magdnügyéből" az Isten, a gyülekezet és általában az emberek, a világ
el.őtti felelősség ügyévé válik. Luther hangsúlyozza egyik írásában, hogy
a házasság rendje eisősorban nem az élvezetek tere, hanem a legkomo-
lyabb kötelességteljesítésé, amelyből természe~esenmélységes megelége-
dés és igaz öröm származik. Igazi keresztyén házasságot csak Isten színe

32



előtt lehet élni. Tőle kell megtanulni az önzetlen szeretetet. Isten szere-
tetének az önzetlensége tisztítja meg a mi földi szeretetünket, megsza-
badítja az önzéstől és képessé tesz arra, hogy necsak a magam, de élet-
társam szemszögéből is tudjam látni az élet dolgait. Istentől megtanul-
hatjuk, hogyan lehet egymásért áldozatot hozni úgy, hogy azt ne tekint-
sük áldozatnak. Ahogyan Ö értünk áldozta Jézust. Isten igéje nem tün-
teti el a férfi és nő különbségét, határozottan beszél arról, hogy mások a
férfi és nő testi-lelki adottságai. Mégsem hirdet fölé- és alárendeltséget,
hanem mindkettőjüket egyenlővé teszi azáltal, hogy az egymás iránti
kölcsönös felelősség és szolgáló szeretet alapjára helyezi őket. Úgy lesz
teljessé a házasscí,gban ez az ige: "lesznek ketten egy testté", ha az egyik
házastárs a másikat saját élete részének tekinti,

A házastársi szeretetnek csak egyféle "önzése" lehet. Az, ha egyik há-
zastárs úgy szereti a másikat, mint önmagát. Minden másfajta önzés a
házasÚirsi kapcsolatok megrontója. Az önzésnek egyik finom, de nagyon
gyakori formája, hogya házastársakat nem érdeklik, 'Vagy nem eléggé
érdeklik egy?!tás problémái. tgy az egyik (illetve tulajdonképpen mind-
két) fél egyedül marad a házasságon belül is. A házasság ez elég gyakori
hiányosságának a következménye azután az, hogy hiányoznak az egy-
mással 'való szükséges és gyümölcsöző beszélgetések. S így lassan-lassan
(persze nem egyi'k napról a másikra, hanem szinte észrevétlenül) benn-
söleg eltávolodnak, majd elszakadnak egymástól a házastársak. Az "élet-
tá.rsak"-ból csupán egymás mellett élő emberekké lesznek. Ez a "távol-
sá.g" különösen a gyermekek nevelésében válik nyilvánvalóvá. Az egyik
így, a másik: úgy (vagy sokszor sehogyan sem) neveli ci, gyermekeket. S
a gyermekek, mint érzekenu "műszerek" hamar észreveszik, ha a házas-
társak ~özött nincs meg 'az egyetértés és a bennsőséges kapcsolat, és ki-
használják ezt.

Ezzel, azonban már átléptünk a családi élet egy másik nagyon döntő
területére: a szfllők és gyermekek viszonyának a kérdésére. Ez is, éppen-
úgy mint ~ házasélet, az Isten akaratának az irányítása alatt áll. Két
szóban foglalja össze a_ gyermekek kötelességét: engedelmesség és tisz-
teletadás. De nem 'feledkezik meg a szülők kötelességeiről sem: "ti atyák,
1le ingereljétek haragra gyermekeiteket, hogy bátortalanokká ne legye-
nek, hanem neveljetek őket az Úr fegyelmezésével és intésével" (Ef. 6,4
és Kol. 3,21). A szül'ői nevelés egyik alapvető hibája, ha mindig csak
szidni tudja a' gyermekeke!, az ifjúság ot. Mert gyermekeink részben
olyanok, amilyeneknek nevelJük, vagy éppen talán azért olyanok, ami-
lyenek, mert nem neveljük őket.

Nekünk szülőknek meg kell értenünk, hogy gyermekeink a mai vi-
lágban élnek és nevelkednek, s nem a mi gyermekségünk világában. És
ezzel számolni kell. Mindig megbosszulta magát a "szemellenzős" neve-
lés. De amikor társadalmi formák alapvetően megváltoznak, a technika,
a tudomány az élet szinte minden területén szédületes iramban fejlő-
dik, akkor nem szabad megpróbálni "bele gyömöszölni" a gyermek lelki
világát és érdeklődési körét a mi gyermekségünk világába, amely fölött
- valljuk meg őszintén - több, oonatkozásban is eljárt az idő. ;,Ne inge-
reljétek, ne bosszantsátok", ez nem jelenti azt, hogy ne kívánjuk meg
tőlük a szülők, s általában a felnőttek és elöljáróik iránti tiszteletet. De
jelenti azt, lÍogy ne ilyen érvekkel igyekezzünk hatni reájuk: "bezzeg
az én gyermekkoromban így meg így volt ... ", "ezek a mai fiatalok .•. "
stb. Mert ilyenekkel nem tudunk tiszteletet teremteni, )!,anem csak bosz-
szantjuk és magunktól elidegenítjük őket.
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A családi életben talán legtöbbet jelent a példamutató élet. Szülők és
nevelők, sohse feledkezzünk meg róla, hogy milyen nagy a felelősségünk!
Abban, amit megkívánunk gyermekeinktől, elöl kell járnunk! Gonosz
példaadás, önző magatartás, szeszélyesség, ostoba parancsok, igazságta-
lan büntetések, a sziqorúság és engedékenység értelmetlen váltako?á8/l
vagy éppen a szülők hazugságai a tiszteletadást a csírájában fojt hat-
ják meg, a még oly szigorúan szemmel tartott gyermekben is. Milyen
sokat jelent ezzel szemben, ha a· szülők részéről az idősebbekkel szem-
ben tiszteletadást tapasztalnak a gyermekek. Amikor a nagyapa az unoka
előtt a szülők szájában nem "fater" vagy "az öreg", hanem édesapa. S
amikor a nagyanya nem "muter" vagy "anyós" csupán, hanem édesanya.
(a hitvestársam édesanyja is). Milyen sokan ismerjük a bölcs tanítóme-
'sét,melyben a kis unoka fatányért készít az édesapjának, hogy amikor
majd megöregszik édesapja, legyen miben a sarokba odalökni számáTlt
a nyomorúságos ennivalót. Úgy, ahogyan otthon a nagyapjával tették.
Ismerjük és elismerjük e tanmese bölcsességét, csak eppen sokszor meg-
[eledlceziink: fi.gyelmeztető tanításáról. - S milyen sokat jelent, mikor a
gyermekek látják, hogy a szülők komolyan harcolnak saját bűneikkel,
szeretik, segítik és támogatják egymást, fontos számukra az Isten igéje
szerititi élet, s a ezeretet önzetlensége sugárzik életükből.

Néhány szót kell szólnunk a kényeztetésről is. "Hadd legyen meg a:
fiamnak vagy a lányomnak, ami nekem hiányzott." Valóban,' hadd legyen
meg minél több mindenük gyermekeinknek, hogy legyen minél gond-
talanabb és boldogabb gyermekkoruk. De az igazi ezeretet bölcsességé-
nek a mérlegén· mérjük meg, hogy mi válik jav.ukra és mi kárukra!
Kapjon otthon minél több szerétetet és melegséget a gyermekünk, hogy
szép emlékként maradjon meg a fiatalsága, de ne legyen a család "bál-
ványa" és az otthon .Jcérnjura", Szeretni is tudni kell. Az szereti igazán
gyermekét, aki bölcsen és helyesen szereti. S arról sohse feledkezzünk'
meg, hogy gy.ermekünknek legfőképpen magára a szülőre van szüksége!
Találóan mondta valaki: Nemcsak gyermek után vágyakozó házastársak
vannak, hanem szülők után vágyakozó gyermekek is:"

A családi otthon a közösségi élet "alapfokú iskolája". Ha valaki az
első osztályokban - ahol a tudás alapelemeit sajátítjuk el - nem tanul
.meg jól olvasni, írni és számolni, az a felsőbb osztályokban is nehezen
halad előre és nehezen boldogul, mert az ;,alapokkal" nincs tisztában.
Az önző házastárs, az önzés "élelmességére" nevelt gyermek sohasem tud
maradéktalanul boldog lenni és beleilieszkedni a társadalom és az embe-
riség "nagy családjÓ,ba". A család és a' nagyobb emberi közösségek köl-
csönhatásban állanak egymással. Mindenüvé magunkkal visszük ottho-
nunk "légkörét". Sokszor egy életre szólóan meghatározzák magatartá-
sunkat. Egy iszákos édesapa, egy "kikapós" feleség, lúd "mellesleg" édes-
anya is, irigykedő testvérek, milyen nagy terhet jelenthetnek egy életen
áto S mennyi álqás fakadhat a nagyobb emberi közösségekben a családi
otthonból magunkkal hozott ezeretet melegéből! Keresztyének sohasem
feledkezhetnek meg arról, hogy "ha valaki az övéiről és főképen az ó
házanépéről gondot nem visel, az megtagadta a hitet" (1 Tim. 5,8).

Sárkány Tibor
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A világért a hivatásban
Régi temetési anyakönyv ben lapozgatok. Élt 7 évet, élt 5 évet, élt 2

évet, élt 38 évet, élt 18 évet, 15 évet, 22 évet. Egy évben tizenhét halott,
ebből csak három hatvan éven fölülí. Halábuk: oka: "szárazbetegség",
"természetes torokgyulladáS;', "mellköhögés", "szülés küzdelmei", "esi:'
karás", "aszkór" ...

Atugrok nyolcvan évet, lapozom a tavalyi naplót. Élt 60 évet, élt 84
évet, élt 72 évet, 90 évet. Az elmúlt évben tizen haltak meg, a körülbelü];
azonos létszámú gyülekezetből. A tíz közül három volt csupán hatvan
éven alul.

Az a1Jyakönyvek régi és új adatai között egy csodálatos hivatás törté-
nete húzódik meg. A 'gyógyító orvosi hivatás története.

Tíz eszten.dős szolgálatom alatt most temettem először kisgyermeket.
Halálos baleset érte. Nyolcvan évvel ezelőtti elődöm három év alatt el-
temette 21 éves leányát, 33 éves fiát, 37 éves menyét, 2 éves leány uno-
káját,. 9 hónapos fiú unOkáját, és temetett évenként kilenc-tíz gyerme-
ket, négy-öt fiatal férfit, nőt a gyülekezetében.

De az elmúlt nyolcvan év alatt az orvostudománynak ilyen képviselői
voltak. Két kiragadott példát említek. Max Pettenkoier professzor. A jár-
ványos betegségek tulajdonságait kutatta. Arra a megállapításra jutott,
hogya betegséghez a szervezet hajlama is szükséges a fertőzésen kívül.
Igazát csak saját magán bizonyíthatta. Nagy nyilvánosság előtt fenékig
úritett sok millió kolera bacilussal telt kéncsövet. Ennyi kórokozó egy
egész várost megferiőzhetett volna. Petteiikoier azt mondotta: "Még ha
tévedek is, nyugodtan nézek a halál szemébe. Hiszen amit cselekszem
az nem gyáva öngyilkosság, hanem a tudománynak tett szolgálat. Ha
meghalok, a becsület mezején esek el, mint a tudomány katonája." Pet-
tenkofer életben maradt.

A Nobel-díjas Werner Forssmann. Hogyan lehetne a szívbe közvet-
len orvosságot juttatni? Hogyan lehetne a szí·vet pontosabban kivizs-
gálni? Ez a kérdés tzgatta Forssmannt, egy kis vidéki kórház orvosát.
Az ötlet megvolt: vékony csövecskét kell valamelyik visszéren keresztül
a szívig tolni. De nem volt mód -a kísérletezésre. Az ötlet talán életve-
szélyes. Senki életét sem kockáztathatja. Allatkísérletekre a kórházban
nincs lehetőség. Egy megoldás maradt. Saját magán kell kipróbiÍlnia el-
gondolását. Kollégái megijedtek merész tervétől. Egy sem volt hajlandó '
az életveszélyes próbálkozáshoz asszisztálni. Akkor Forssmann titokban,
teljesen egyedül végezte el magán a kísérletet. Megnyitotta könyök-
vénáját, és a milliméter vékonyságú csövecskét vénáján keresztül hat-
vanöt centiméter hosszan feltolta a szívéig. S csak mikor már könyö-
kéből kilógó cső'l)el; szívében a katéterrel ott állt a röntgen-szobában,
akkor iizent: barc!tjának, hogy a kisérletet röntgen-felvétellel rögzítse.
Ma szívszondázásnak nevezik elj/hását. Nélküle elképzelhetetlen az
alapos szívvizsgálat, szívgyógyászat.

Hányan voltak Forssmannhoz, Pettenkojerhoz hasonlók, tizen, százan?
Nem, ezrek és tízezrek álltak hivatiísuk magaslatán a gyógyítás szolgá-
latában. És útjukat lenyűgöző számok jelzik már: Európában az átlag
életkor 65 év. De hogyne áldott volna meg Isten ilyen igazán szívp. sze-
rint való munkát, hiszen ez vág bele az O terveibe. Isten is kezdettől
fogva mindent a vildgért, az emberekért, érdekünkben tett .
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Férfiakkal beszélqetek: az istentisztelet után. Forró nyári vasál1nap
délután van. Időszerű témára kanyarodik a szó. A legnehezebb munká-
tól kímélődik meg az ember - jegyzi meg valaki. Azelőtt heteken át
izzadtunk aratás idején. A legjobb koszt mellett is kilókat fogy tunk.
Minden nehéz ott. A kaszálás, marokszedés, kötözés ... Senki sem bánja,

. hogya kombájn arat. És dicsérik a gépet, bár még érződik szavukon a
réqi kézi munka nagy tisztessége. - Azután itt ez a szelelő - szólal meg
egy idősebb presbiter. Tavaly vállon hordtuk fel az életet a magtár eme-
letére. Kiszedte a zsírunkat. Most látná csak a tisztelendő úr, hogya gép
milyen könnyűszerrel fújja föl a padra vagonszám a terményt.

Az asszonyok a mosógépet dicsérik. Most kezd nálunk általánossá
válni a használata.· A legpiszkosabb ruhát is egy-kettőre tisztára mossa.

Milyen jó, hogy nem kell annyit súrolni, sikálni. Örülünk a busznak.
Azelőtt még a piacra is, batyukkal megrakodva, gyalog jártak az asszo-
nyok. Hét kilométer oda, hét vissza.

Mennyi minden könnyíti most .az életünket. Gépek állnak szolgála-
tunkban, leveszik vállunkrol a munka nehezét. A gépeknek is meg van-
nak a maguk hősei. Tervezőik, alkotóik sokszor éppen olyan önfeláldozó
munkát végeztek, mint az' életünkért küzdö orvosok. Minden jót Isten
után embereknek kell megköszönnünk. Embereknek, akik hivatásukat,
munkájukat hűségesen végzik. Ök: teszik szebbé, jobbá életünket.

De vegyünk kezünkbe találomra egy újságot. Apróbetűs hír. Három
váltókezelőt ítélt el a bíróság, mert hanyag munkájuk miatt 'két vonat
összeütközött. Tizenkilenc nagyobb, harminchárom kisebb sérülés. Egy
cikk a belső oldalról: "A karbantartók áramváltót akartak cse1'élni, de
a nagYfeszültségű berendezésnél elmulasztották az előírt feszültségmen-
tesítést. Elektromos ív kelefkezett, amely a közelben tartózkodó lakatost
halálra sújtotta, a csoportvezető ruháját lángba borította, s másnap 1) is
belehalt súlyos égési sebeibe."

Ázután' itt vannak az 1ljságok panaszrovatai. "Három hónap alatt ti-
zenkétszer kellett javítani az Ila. minőségű hűtőszekrényt." "Hónapok
óta beázik a mennyezet. Lakásomban jelenleg öt helyen kell állandóan
vödröt tartani, nogy felfogjuk a felülről jövő áradatot." Terhes anya pa-
naszolja, hogy a zsúfolt megállónál a kalauz nem engedte elől felszállni
a buszra... .

Mit jelentenek ezek a hírek? Azt, hogy a nagy példák és a nagy ered-
mények mellett hétköznapi életünkben sok a hanyagság, felületesség.
Pedig amennyi örömat okoz hat nekünk mások hűséges munkája, annyi
bánatra, csal ódás ra, sŐt tragediára vezethet emberek mulasztása. Kész-
akarva vettem nagy példákat a hivatás-teljesítés eredményeinek illuszt-
rálására. Nagyobb példát nem is említhetnénk mint azt, hogy emberek
hűséges helytállása reven meghosszabbodik az átlagos életkor, könnyeb-
bedik az élet. be azt hiszem az ellenpéldákból az is világos, hogy eqy
cseppnyi hűtlenség az élet pusztulását okozhatja. Ha nem is mindig köz-
vetlenül, de közvet1)e 'bizonyosan. Vagy talán nem az idegeket örlik,
életerőnket lankasztják azok az apró bosszúságok, amelyek napjában
érnek bennünket, amelyekkel tele vannak az újságok panaszrovatai.

Mikor lfamlet a nagymonológjában felsorolja mi késztetné az embert
öngyilkosságra, megemlíti a "hiva.talnak packázásait". Igen, az a hiva-
talnok, aki nem a személyt látja, hanem csak az aktát, az élettől veszi
el a kedvünket. Ezért ll.incs különbség kicsiny és nagy munka között.
Mindegy, hogy valaki szerelő, kalauz, tisztviselő és egészen hétköznapi
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dolgokkal foglalkozik, vagy tudós, feltaláló. Amit csinálunk, azzal em-
berek életét megörvendeztetjük, vagy beárnyékoljuk.

Egy kedves angol vers tanítja a gyermekeket a7Ta, mi az összefüggés
kicsiny és nagy között, miért kell a legapróbb feladatot is pontosan el-
végezni.

A szeg miatt elveszett a patkó.
A patkó miatt elveszett a ló.
A ló miatt a vezér elveszett.
A vezér miatt elveszett a sereg.
Máskor verd be jól a -patkószeget.

Pál apostol azt mondja: becsiüetbeli dolognak tartsátok, hogy saját
dolgaitoknak utána Iássatok, (I. Tessz. 4, 11) Nekimk: keresztyéneknek
különös en is becsületkérdést kell csinálni a munkából. Nemcsak olyan,
értelemben, hogya magunk kenyerét együk, hanem úgy is, hogy mun-
kánkat pontosan végezzük el. Hitünk szerint munkánkhoz Isten hívott
el, azért az nem egyszerűen "munka", hanem "hivatás".

Másfél évtizede - a lelki mozdulások idején - sokan egyoldalúan
félreértették feladatukat Isten és emberek felé. Úgy uéleketitek, hogya
legfontosabb szolqálat az, hogy valamilyen formában bekapcsolód'!'lak az
egyhaz igehirdetői munkáj&ba: biblia köröket vezetnek, bizonyságot tesz-
nek gyülekezeti alkalmakon ... Nem nélkülözhetők ezek a szolgálatok
ma sem, de a hangsúly azon a mumkán. legyen, amelyben hivatásunknál
fogva állunk. ,

Közös ismerősünkről beszélgetünk. Milyen hűséges, áldozatos tagja
gyülekezetének. Mindenben segít a leklipásztornak, és odahaza is töret-
len hittel éli keresztuénséaét. "És a munkahelyén?" - kérdezi váratla-
nul barátom. Jlii van a munkahelyén?" - Az első pillanatban meglep
a kérdés. Mi köze ennek az előbbi gondolatokhoz? De lassan megértem
mire kíváncsi a "barátom. Pár perccel később már együtt örülünk, hogy
fiatal ismerősünket éppen a közeli napokban tüntették ki élmunkás jel-
vénnyel.

"Saját, dolgaitoknak lássatok utána". Milyen jó ez az egyszerű fogal-
mazás. Nem enged kibúvót. A legcsekélyebbnek látszó munkát is el kell
végeznünk odaadással.

Így lesz a munkánk emberekért vállalt hivatás, melyért Isten előtt
felelünk.

Pintér Károly
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A világért - szűlőíöldűnkőn
Tudom, hazánkról és a hazasze-

retetről csak szent érzéssel eltelve,
."n~mes pátosszal és mély elragad-
tatással" szabadna szólni, de a
nagy szavak gyakran ürességet s a
"nemes pátosszal" elmondott szó-
lamok nemegyszer hazug szándé-
kot takarnak. S éppen a hazaszere-
tetről való szent érzéseink érde-
kében, szép szónoklat helyett -
melyekben annyit csalódott, csak
a legutóbbi világháborút végigélt
generáció is - inkább beszélges-
sünk ... igazán, ősziritéri.

Legyen az első kérdésünk ez: MI
A HAZA?

Talán feleslegesnek látszik ezt a
kérdést feltenni, hisz természete-
sen adódik rá a felelet: a haza a
szülőföldem, ez az ország, amely-
ben élek. - A gondolatoknak ab-
ban a zűrzavarában, ami korunkra
s éppen a hazaszeretetről vallott
felfogásunkra jellemző szükséges,
hogy erről is beszélgessünk: mi a
haza? Mert a "haza" nemcsak egy
földrajzilag körülhatárolt terület,
nemcsak egy ismerős táj, ahol szü-
lettem, nem is csak egy nép, ami-
nek nyelvét beszélem, hanem ezek-
nél sokkal több.

Ji. haza jelenti a mi népünk
múltját is, mert csak annak az
embernek van "hazája", aki ismeri,
becsüli és szereti azt a múltat, azt
az utat, amit népünk a [elenkortg,
a XX. század közepéig megtett. -
Ehhez az őszinte beszélgetéshez
nem illene, hogy rózsaszínűre szí-
nezzük népünk múltjából azokat a
történelem által és általunk is el-
ítélt mozzanatokat, amik ehhez a
múlthoz ugyancsak hozzátartoz-
nak. De erre nincs is szükség, Nem
kell a kegyetlenkedő oligarchák-
ból, a zsarnok királyokból, Habs-
burg császárokból, feudális főurak-
ból és iparmágnásokból jószívű
kee:vu,.",1r<1tf""a<1nlJl1k: sajnos, sok
volt közöttük népünk elnyomója
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és fejl0désének gátlója. Azt sem
kell titkolnunk, hogy népünk bol-
dogulásának, jobb sorsának a
múltban, gyakran a belső egyenet-
lenség, önzés és széthúzás vetett
gátat. Valóban - ez is népünk
múltja. De amikor mi hazánk
múltjáról beszélünk nem csak erre,
és elsősorban nem erre gondolunk,
hanem mindarra a szellemi-kul-
turális és anyagi értékre, amit né-
pünk, több néphez hű vezető alko-
tott maga és az egész emberiség
javára. .

Népünk múlt jához hozzátartozik
az első magyar összefüggő írásos
nyelvemlék: a "Halotti beszéd",
hozzátartozik a középkori kódex-
irodalom s Mátyás humanista ko-
rának Európa-hírű írói: Temesvári
Pelbárt és Jannus Parinonius. A
magyar múlthoz hozzátartozik a
reformátorok, Sylvester János,
Bornemisza Péter és a többiek
irodalmi munkássága is. Majd a
felvilágosodás és a reformkor íro-

. dalrní alkotása in folytatva hozzá-
tartozik egész napjainkig mindaz a
szép és igaz magyar szó, ami ha-
ladó gondolkodású íróink és kől-
tőink tollából származott. - Míndez
múltunknak csak egy szelete.

A középkori magyar kézműipar
és bányászat semmivel sem volt
elmaradva Európa többi országai-
nál. S ha a Habsburg elnyomás
gyarmati sorsban nem tart ben-
nünket" talán ipari téren is együtt
haladhattunk volna a fejlettebb
népekkel. - Az évszázadok során
kiváló matematikusaink és fiziku-
saínk, nagyszerű pedagógusok és
híres iskoláink segítették a tudo-
mány fejlődését és a természet
jobb megismerését hazánkban.

S mindezeken túl népünk múlt-
jához tartozik az a sok könny és
vér, amit sok évszázad harcaiban
áldoztak eleink szülőföldünkért,
országunk szabadságáért. A tatár



és törökdúlás harcai, Hunyadi
nándorfehérvári győzelme; s a
Habsburg. zsarnokság elleni sza-
badságharcok, Bocskay küzdelmeí-
től a Kossuth vezette 48-as sza-
badságharcig; s az elnyomott job-
bágyság fel-fellángoló küzdelmeí
mind népünk élniakarásáról, a ha-
záért hozott áldozatáról és sza-
badságszeretetéről beszél.

Ha valaki a hazáját a múltja
nélkül keresné, nem találna rá iga-
zán sose.

De a "haza" jelenti népünk je-
lenét is. Vannak közöttünk,
akik úgy gondolkodnak közülünk,
hogya "hazából" csak annak múlt-
ját vállalják, de a jelenét nem. S
abban a hatalmas gazdasági és tár-
sadalmi átalakulásban, amit a szo-
eializmus építése jelent ma, úgy
élnek, mint vendégek, "idegenek".
Nem tudják érzelmeikben egybe-
kapcsoIni a "haza fogal mát" azzal
az élettel, amiben benne élnek.
Pedig haza csak egy van s nincs
másik] Népünk jelene - épp úgy,
mínt múltja is - történelmi tör-O
vényszerűségek működésének ered-
ménye. S bár nem vagyunk fata-
listák és tudjuk, hogya társadalmi
es gazdasági erők mellett az em-
beri szellem is' tevékenven részt
vesz a történelem formálásában, -
mégis, népünknek ezt a jelenét.
amiben élünk, olyan adottságnak
kell látnunk, ami ma, 1965-ben
egyet jelent a "haza" fogalmával.
- Ez a ma épülö, szépülő ország
a maga új társadalmi, gazdasági és
politikai rendjével: ez a hazánk!
Az új hidak, az új gyárak, az épülő
városok, az új iskolák és kutató-
intézetek, - a munka és a munkás
egyre igazabb megbecsülése, a be-
tegekről és öregekról való egyre
fokozottabb gondoskodás, - a gyö-
nyörű üdülőhelyek a Balaton-part-·
ján, vagy a Mátrában, - ez né-
pünk jelene, s ez a hazánk!
Ahogy népünk múltjánál tettük,
úgy jelenénél sem kell elkendőz-
nünk, hogy' ebben a jelenben van-

nak még megoldatlan kérdések. Ez
is népünk jelene. - De nem csak
ez, hanem sokkal inkább az a ha-
talmas munka, amiben benne él az
egész ország. Bizonyára vannak ná-
lunk gazdagabb országok, de ha-
zánk csak egy van, amiben élünk s
aminek jelene is a miénk.

Ha valaki a hazáját a jelene nél-
kül keresi, nem talál 1'á igazán
sose.

Mindezeken túl azonban a "ha-
za" jelenti népünk jövőjét is.
Vagyis akinek igazán hazája ez az
ország, annak vannak tervei, van-
nak vágyai ennek a népnek a jövő
sorsáról. "Aki tud bízni népe jöven-
dőjében, csak az tud áldozatot vál-
lalni azért, hogy gyermekeink
olyan "hazát" kapjanak tőlünk
örökségbe, amelyben egyre szebb
és boldogabb lesz az élet.

Népünk boldogulására törekvő
vágyait természetszerűleg megha-
tározza az, hogy hazánk benne él a
.népek nagy családjában,' ahol min-
denkí "boldogulni akar". Vagvis
hazánk jövőjéért úgy kell munkál-
kodnunk, más népekkel .barátság-
ban s azokkal összefogva valósít-
juk meg azt. Az igazi haza szerétet
mindig internacionális, vagyis
"nemzeteket összeölclő".

Az a sok magyar, aki szétszórtan
él a világban, azért lett hazátlan,
mert jövőtlenné lett.

.Ez a földrajzilag körülhatárolt
terület, ez a nép, aminek nyelvét
beszéljük s ez a táj, ahol szület-
tünk, csak úgy lesz igazán "ha-
zánkká", ha a jövőjét is a mienk-
nek tudjúk. .

így érkeztünk el másik kérdé-
sünkhöz: MI A HAZASZERETET?

Ha gondolatban átnézzük az ed-
dig elmondottakat, hamarosan
megtaláljuk a választ: az szerette
és szereti a hazáját, aki nem "ki-
szolgáltátní" akarja magát a hazá-
val, hanem aki ;,szolgálni" tud
benne. Aki tenni tud érte valamit,
- akinek a kezemunkája meglát-
szik ennek a népnek az életében.
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A hazaszeretet sosem jelentett üres,
szép szavakat, hanem az kőbe,
fába vésve, - szoborrá, zeneművé,
irodalmi alkotássá válva, - lakó-
házzá, vagy traktorrá alakul va,
vagy li Dunán átívelő hiddá formá-
lódva ott él azokban a tényekben,
azokban a tettekben, amik jelzik,
hogy népünk múltjában és jelené-
ben sokan voltak és vannak, akik
ismerik, mi a haza szeretet. S a ke-
zek és ágyak szolgálatán túl a leg-
mélyebb hazaszeretetről beszél a
sok feláldozott élet, a szabadság-
harcok áldozatain kezdve a leg-
utóbbi bányakatasztrófában életü-
ket vesztett bányászokig. Mert a
hazaszeretet néha még ezt is, -
az egész élet "szolgálattá válását"
is - jelentheti némelyikünk szá-
mára.

Ezért ha le akarjuk mérni haza-
szeretetünk értékét, azt mindig
azokon a tetteken tudjuk lemérni,
amit azért tettünk, hogy népünk
boldogabb és békességesebb életet
éljen, és sohasem azokon a szép
szavakon, amit a hazánk, vagy
népünk iránti szeretetről elmond-
tunk!

S így jutunk el végül is ahhoz a
kérdéshez: MIT TEHET A KE-
RESZTYÉN EMBER A VILÁGÉRT
SZŰLŰFÖLDŰNKÖN?

A hazaszeretet a keresztyén em-
ber számára azt jelenti, hogy azt
a szeretetet és szolgálatot, amit a
Krisztus evangéliuma ébresztett
benne élj eme g, éspedig első-
sorban azok között, akikkel össze-
kapcsolja a közös múlt és jelen,
akikkel közösen vallja ezt az or-
szágot - ahol a bölcsője ringott:
hazájának.

Hazánk iránti szeretetünk és
szolgálatunk természetszerűen, a
hitünkból folyóan magában hor-
dozza, hogy mi az "evangéliumhir-
detés tettével" is szolgální akarjuk
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népünket; - így szerették hazáju-
kat reformátor eleink is. De ezen
túlmenően a keresztyén ember ha-
zaszeretete a napi munka ritmusá-
ban válik valóságga és életté.
Ahogya munkánkat végezzük a
gyárban, vagy a termelőszövetke-
zet földjein, ahogy küzdünk azért,
hogy egy faluban kövezett járda
legyen és virágos utak, ahogy a
szívügyünkké tesszük, hogy népünk
műveltebb legyen és kulturáltab-
ban szórakozzék, az minden szó-
nál ékesebben beszél hazaszeréte-
tünk mértékéről és értékéről..

Az a hazaszeretet tehát, - amit
mí keresztyének élünk - nem egy
.Jcülön erény" a keresztyén ember
erkölcsi életében, hanem természe-
tes csatornája Isten embertkereső
szerétetének. Az az egyszerű, hét-
köznapi lehetőség, ahol megélhet-
jUk, hogy Isten a Fiát a világért
adta, - hogy az egyház s az egyes
keresztyén ember azért rendelte-
tett, hogy szeretettel szolgáljon a
világban. - Nekünk nem kell el:..

-menní a Föld-golyó túlsó felére,
hogy szerethessünk és szolgálhas-
sunk. Itt élünk ebben a hazában
10 millió emberrel együtt, - akik-
kel annyi minden összeköt, - itt
kell valósággá válnia rajtunk ke-
resztül Isten szeretetének; hogy né-
oünk életében kevesebb legyen a
bún, de több legyen a tisztaság,
jólét és békesség.

Végül a keresztyén ember haza-
szeretetének mentesnek kell lennie
minden sovinizmustól és naciona-
lizrnustól. Úgy kell szeretnie saját
hazáját és népét, hogy vele együtt
szereti a többi népet is. Igy lesz
hazaszeretete "nemzetközi szere-
tetté", amely annak az Istennek
szerétetéből táplálkozik, Aki az
"egész világot szerette".

Csizmazia Sándor
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Sok sok emléket őrző nagy golyó,
S lángolnak benne a képek!
Majd iriszén lobogó szemednek .8
Bűnbánó fények cikáznak! v
S akik ostobán, bárgyun nevetnek, 8
Nem sejtik okát e láznak! O

8A tűzből alakok lépnek elő O
Ölelő karokkal feléd! O

. Halovány arc, ősz matrónafő, O
Hogy szinte hallod a neszét! 8
Majd egy szelid, puha cirógatás 8
Simít arcodon gondredőt, O
Bíztató, halk, gyengéd babusgatás! O
Oh, hogy szerettek téged ők! ! ! §
Káprázatoknak mentél elébe
S most tehetetlen bánatod 8
Siratod bele a sok sok éjbe, . ; O
Egy rácshoz verve homlokod! 08
Miért mentél át ezen a rácson, O
Hisz figyelmeztettek téged,
De nem hitted, hogy túl a határon
Mostohád nem lehet édes!

Akkor nem tudtad, hogy egy betegség
Gyilkos csíráját szórod el,
És hogy nincs gyógyszer, és hogy nincs mentség,
S kitárt karunk, mely hív - ölel,
Csak gyenge hullám, hatalmas gáton!

O Elérni téged képtelen! I
O S az idegenben mindez csak álom
O Számodra! S kínod végtelen!

,8 Hiábavaló ez a mi harcunk?! .8 Sóvárgásnál több nem lehet!?
O Mi mégis érted híven kitartunk,8 S együttérez a szívünk veled! 8

08

0 Bár okát mások nem értik ennek, O
Ki téged könnyezni lát ott, 0

80Ne fájjon az, ha rajtad nevetnek,
Mi megértjük szomorúságod!8 Somlyó András 8

O O
80ooooooooooooooooooooooooooo060000oooooooooooooooo~
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Egyházunk életének krónikája

VHágtávlat~ban egyházi
életünk krónikája, a kettő
mintha ellentétben állana egymás-
sal. Egyházi életünk krónikája ar-
ról számol be, hogyan él a magyar-
országi evangélikus egyház a világ
egy meghatározott helyén: a szo-
cializmust építő Magyarországban.
És ez nem egyszerűen csak azt je-
lenti, hogy az egyház, jelen eset-
ben a magyarországi evangélikus
egyház, a világ' egy bizonyos he-
lyén, egy nép' körében, sajátos tör-
ténelmi, társadalmi és politikai kd-
rülmények között él. Hogy az egy-
ház a világban él, az nem egysze-
rűen tény, hanem feladat is. Egy-
házunk életének krónikája ezért
nemcsak azt érzékelteti, hogy egy-
házunk hogyan élte, illetve éli a
mag a életét a világban, hanem
azt is, hogy hogyan tölti be felada-
tát a világért és az emberiségért,
hogyan él a világban a világért.

A világ a keresztyén ember szá-
mára mindig az a világ, amelyet
Isten teremtett, s amelyet úgy sze-
retett, hogy az Ö egyszülött Fiát
adta érte. Istennek ez a szeretete
jutott és jut az egyház tudomá-
sára az igében a Szentlélek által.
Az egyházi élet krónikája bizonyít-
vány arról, hogyan éli és adja to-
vább az egyház Istennek ezt a
megismert szeretetét. Híveinek
szűk körében osztogatja-il csupán,
vagy Krisztusának nyomdokain
járva, ví I á g t á v 1a tok ban

gyakorolja-c? Felveszi-e magára,
félretéve minden szűkkeblűséget,
minden ember, az egész emberi-
ség gondját, örömét, boldogulását?
Teszi-e ezt úgy, hogya bűnbocsá-
nat, az üdvösség, az örökélet drága
üzenetének, evangéliumának tol-
mácsolása közben az egész emberre
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tekint és éppen, mert hűségeb az
evangéliumhoz, nem tartja má-
sodrendűnek az ember "evilági"
életét és az azzal összefüggő kér-
déseket sem: a munkát, a szabad-
ságot, a békét, az emberiség békés
egymásmeUett élését; és éppen
Urának engedelmeskedve azon ~á-
radozik, hogy mindezekben az igazi
emberi élet teljesedjék ki. Az ilyen
szelgalata az egyháznak, történjék
bár az a világ egy meghatározott
földrajzi pontján, egy bizonyos or-
szágban és nép között, viI á g -
t á v 1a tok ban végzett szolgá-
lattá lesz.

így tekintsünk végig magyaror-
szági evangélikus egyházunk életé-
nek krónikáján is - világtávlatok-
ban. -

1963.
Reménység alatt

1963 nyarán egyre inkább for-
dult a világ evangélikus keresztyé-
neinek, - a mi hazai egyházunk-
nak is - a figyelme Helsinki felé.
Ide gyűlt össze a világ evangélikus-
ságának sok száz küldötte a Lu-
theránus Világszövetség IV. Nagy-
gyűlésére július 29-től augusztus
ll-ig. Egyházi lapunk, az Evangé-
likus Élet, ebből az alkalomból
cikksorozatot indított és 14 cikkben
szólaltatta meg a helsinki nagy-
gyűlés bibliai főtémáját az Efezusi
levél alapján. Kétségtelen, hogy az
Efezusi levél gondolatainak előte-
rében az anyaszentegyház, K1'isztus
egyházának korokat átfogó és
örökéletben kiteljesedő valósága
áll, de kétségtelen az is, hogy a le-
vél főtémája túlmegy az egyhá-
zon és magába foglalja a minden-



séget, az egész történelmet, sőt az
örökkévalóságot visszafelé nézve
és előre tekintve is. Az Efezusi le-
vél Isten kegyelmének mindent át-
ölelő munkájáról szól. Megtanít
arra, hogy az egyház nemcsak ön-
magát, de az egész emberiséget
lássa reménység alatt. S Krisztus-
ban ne csupán az egyház fejét lássa
az egyház, hanem azt az Urat, aki
az egész világot átfogja szereteté-
vel, akitől nyert küldetése v i lág -
t á v 1a tok ban elkötelező szol-
gálat.

Helsinkibe népes küldöttség

utazott el július 25-én dr. Vető
Lajos és Káldy Zoltán püspökeink
vezetésével a Lutheránus Világ-
szövetség IV. Világgyűlésére. A
küldöttség tagjai voltak: dr. Ottlyk
Ernő, dr. Pálfy Miklós és Prőhle
Iiároly teológiai akadémiai tana-
rok, Detre László .és Kráhlmg Dá-
niel esperesek és Gádor András,
az Evangélikus Elet szerkesztője.

Nagy cikkben foglalkozott
Káldy Zoltán püspök

a Lutheránus Világsz5vetség hel-
sinki IV. Nagygyűlésének jelentő-
ségével az Evangélikus Élet július
28-i számának vezéroldalán. Cik-
kében többek között ezt olvashat-
juk: " ... a magyarországi evangé-
likus egyház delegációja fel van
készülve arra, hogya teológiai esz-
mecserékben kamatoztassa annak
a teológiai munkának az eredmé-
nyeit, amelyet idehaza a legutolsó
másfél évtizedben végeztünk ... "
Megállapította, hogy a fótéma:
"Krisztus ma" nagyon alkalmas
arra, hogy necsak szemlélődjünk
Helsinkiben Krisztus szépségén,
hanem erőt is nyerjünk Tőle olyan
döntésekhez és olyan munkához,
amely az egész emberiség számára
áldást jelent ... Helsinki . Nyugat
és Kelet határán fekszik. Olyan vá-
ros, amely alkalmas arra, hogy a

Nyugatról és Keletről jövő delegá-
tusokat magához ölelje és olyan
légkört teremtsen számukra, amely-
ben van lehetőség a testvéri pár-
beszédre és Nyugat-Kelet nagy
problémáinak jó megismerésére.

Az órát nem lehet vissza hajtani

Ezen a címen jelent meg az
Evangélikus Élet szeptember l-i
számának vezéroldalán Káldy Zol-
tán püspöknek a helsinki nagygyű-
léssei foglalkozó és az ott végzett
munkát kiértékelő nagy cikke, A
nagygyűlésnek az egész emberiség
mai nagy kérdései felé való kitá-
rulását mutatja az is - írja cik-
kében a püspök, -, hogy a nagy-
gyűlés egyhangúan és nagy lelke-
sedéssel fogadott el két határoza-
tot. Az egyik az atomcsend egyez-
ményt köszönti, a másik minden
faji megkülönböztetés ellen szól:

"A Lutheránus Világszövetség
felhívja vaiamennyi tagegyházát,
hogy a gyülekezeteikben fgyekez-
zenek olyan erkölcsi és lelki maga-
tartást ébreszteni, amely elősegíti
a megbékülést, a nemzetközi ba-
rátságot és a testvéri emberiessé-
get, amelyek nagygyűlésünkön lel-
kesítő módon jutottak kifejezésre."

A Lutheránus Világszövetség két
határozata, valamint a IV. Nag~i-
gyűlés Vzenete ugyancsak az Evan-
gélikus Élet szeptember l-i számá-
ban olvasható.

Dr. Vető Lajos püspök

mint a XVII. kerület országgyűlési
képviselője, méltatta Alkotmá-
nyunk ünnepén az Alkotmány. je-
lentőségét a rákoskeresztúri Dózsa
Művelődési Ház dísztermében.

Amerikába utazott
egyházaink küldöttsége

Az Egyházak Világtanácsa Köz-
ponti Bizottsága rochesteri (Egye-
sült Allamok) tanácskozásaira au-
gusztus 25-én repülőgépen eluta-
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\ zott Káldy Zoltán, a Déli Evangé-
likus Egyházkerület püspöke, dr.
Bartha Tibor, a magyarországi re-
formátus egyház és dr. Kenéz Fe-
renc a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa képviseleté-
ben.

Tanévnyitó a Teológiai
Akadémián

Szeptember 6-án ünnepélyesen
megnyílt Teológiai Akadémiánkon
az 1963-64-es tanév.

Az Egyházegyetem székházának
istentiszteleti helyiségében dr. Vető
Lajos püspök imádkozott és hir-
dette az igét Gal. 6,14 alapján.
Istentisztelet után az ünnepi ülé-
sen, amelyen Vető iLajos dr.
püspök elnökölt, Prőhle Károly né-
kán tartotta meg tanévnyitó beszé-
dét, amelynek középpontjában
Krisztusnak ez a felhívása állott:
"Kövess engem!" A tanévnyitó be-
széd után a dékán kézfogással ik-
tatta be az új hallgatókat az Aka-
démia hallgatói sorába. Az ünnepi
ülés dr. Ottlyk Ernő prodékán
imádságával, igeolvasásával és a
Himnusz eléneklésével fejeződött
be.

Dr. Vető Lajos püspök
Kistarcsán

Augusztus 30-án dr. Vető Lajos
püspök, Muncz Frigyes diakólliai
ügyvivő lelkész,' Benczúr Lászl6
püspöki titkár és Gádor András
szerkesztő kíséretében résztvett a
kéthetes kántor képző tanfolyam
záróünnepélyén, Fóton.

Ezután látogatást tettek egyhá-
zunk egyik, szeretetintézményében,
a Kistarcsai Özvegy Papnék Ottho-
nában. A püspök megtekintette az
intézményt, több özvegy papnét
felkeresett szobájában és szívélye-
sen elbeszélgetett velük.
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Peskó Zoltán
nyugalomba vonult

Peskó . Zoltán orgonaművész, a
fasori egyházközség több mint 30
éven át volt kántora, augusztus
utolsó vasárnapján szólaltatta meg
hivatalos minőségben utoljára a
fasori orgonát. Munkássága meg-
határozta az utolsó évtizedek ma-
gyar evangélikus egyházzenei éle-
tének, kántorképzésének, orgona-
építéseinek arculatát. Nyugalom-

ban töltendő életére Isten gazdag
áldását kérjük.

Országos Esperesi Értekezlet

Szeptember 27-én egésznapos es-
peresi értekezletre gyűltek össze az
országból Budapesten egyházunk
esperesei. Az esperesi értekezleten
D, dr. Vető Lajos püspök az idő-
szerű 'egyházi feladatainkról szólt,
Káldy Zoltán püspök pedig az Egy-
házak Világtanácsa rochesteri Köz-
ponti Bizottsági üléséről tartott tá-
jékoztatót, majd a Lelkészi Mun-
kaközösségek tevékenységét he-
lyezte a "tárgyalások középpont-
jába.

Káldy Zoltán öt éve püspök

A Déli Egyházkerület Tanácsa,
Közgyűlése, majd az egész ma-
gyarországi evangélikus egyház
tisztelettel és szeretettel köszöntöt-
te Káldy Zoltán püspö köt püspök-
ségének 5. évfordulója alkalmából.
Altalánosan megállapítást nyert,
hogy Káldy Zoltán ötévEs püspök-
sége új szakaszt nyitott meg egy:-
házunk történetében. Ennek az új
szakasznak értékelése pozitív az
egyház teológiájának és szolgála-
tának elmélyítése, egyházunk és
államunk j6 viszonyának ápolása
és továbbfejlesztése és az emberi-
:;ég nagy ügyeiért való fáradozás
tekintetében.



Jó munka folyt Rochesterben

Káldy Zoltán püspök, aki részt-
vett az Egyházak Világtanácsa
Központi Bizottságának rochesteri
ülésén, az Evangélikus 'Életoktó-
ber 6-i számában értékelő beszá-
molót adott az ülésről. Megállapí-
tot~a cikkében. hogy "a rochesteri
ülésen szépen jutott kifejezésre az

a napokban. Kiváltképp az egyhá-
zak feladata az, hogy törekedje-
nek arra, hogy ezek a reménysé-
gek meg ne szégyenüljenek,"

Közös reformációi
emlékünnepély

Jó hagyomány, hogya Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus Ta-

Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának ülése Rochester-
ben. - Első sorban balról jobbra: F. Ibiam (Nigéria), M. NiemöUer

egyház elnök, C. Parlin (Eszak-Amerika), D. Moses (India) elnőkök

Egyházak Világtanácsa Központi
Bizottságának felelősségvállalása
a nemzetközi ügyekben. A Köz-
ponti Bizottság alapos megbeszé-
lés és termékeny vita után elfoga-
dott két határozatot. Az egyik az
"atomcsend-egyezmény"-re, a má-
sik a "faji megküIönböztetés"-re
vonatkozik. Az "atomcsend-egyez-
ményről" szóló határozat így feje-
ződik be: "A béke új reménye tá-
madt az emberek szívében ezekben

nácsában együttműködő egyházak
közös Reformációi Emlékünnepé-
lyen emlékeznek meg az egyház-
történelem e nagyjelentőségű ese-
ményéről és keresik az utat, ho-
gyan gazdagodhatnak egyházaink
ma a. reformá.ció áldásaibál. Ez-
idén október 31-én a Gorkij fasori
református templomban volt a kö-
zös emlékünnepély s azon Káldy
Zoltán püspök hirdette az igét, az
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ünnepi beszédet pedig Szamoskőzi
István református püspök tartotta.

Változatlan összegű
az államsegély

Az Állami Egyházügyi Hivatal
elnöke, Praritner József, október
l8-án tájékoztatta a protestáns egy-

Az LVSZ vézetó személyiségei
hazánkban

Egyházunk meghívására és ven-
dégeiként október 28-án kedves
vendégek érkeztek hazánkba: dr.
Kurt Schmidt-Clausen, a Lutherá-
nus Világszövetség főtitkára, D. D.
Bruno Muetzelfel'dt, a Lutheránus

A Lutheránus VÜágszövetség képviselői Magyarországon. - Balról
jobbra: Benczúr László püspöki titkár, dr. Muetzelteldt igazgaItó(Genf't,
dr. PáIfy Miklós professzor, Paul Hansen titkár (Genf) és Koren Emil

esperes

házak vezetőit arról, hogy az ál-
lamsegély összege az 1964. évben
azonos összegű lesz az 1963-ban fo-
lyósított államsegéllyel. Egyházunk
népe, elsősorban is lelkészei, kö-
szönettel fogadták államunk ismét
megnyilatkozó segítő támogatását,
amelyben kifejezésre jutott annak
a jó viszonynak értékelése, amely
államunk és egyházaink kapcsola-
tát jellemzi.
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Világszövetség Egyházügyi Segély-
osztályának igazgatója és Paul
Hansen, a Lutheránus Világszö-
vetség Kisebbségi Egyháza Osz-
táJya titkára és feleségeik.

Egy hétig tartózkodtak Magyar-
o országon, megismerkedtek egyhá-
zunk intézményeinek és gyüleke-
zeteinek életével, előadásokat és
igehirdetéseket tartották s novem-
ber 4-én abban a bizakodásban
vettünk búcsút vendégeinktől, hogy



A csengődí evangélikus templom felszentelése. - A kép jobb oldalán
dr. Kurt Schmidt-Claus en, a Lutheránus Világszövetség főtitkára

rövid, nyolcnapos itt-tartózkodásuk
is komoly hozzájárulást jelentett
egymás ,jobb megértéséhez.

Egyetemes közgyűlés

December ll-én foglalkozott az
egyetemes tanácsülés az egyetemes

közgyűlés előkészítésével. A köz-
gyűlést december 12-én tartották
Budapesten. D. dr. Vető Lajos

püspök jelentésében foglalkozott a
világhelyzettel, egyházunk helyze-
tével, egyházunk és államunk vi-
szonyával, valamint a római kato-
likus egyházhoz való viszonyunk-
kal. Az egyetemes közgyűlésen Mi-
hályfi Ernő egyetemes felügyelő
elnöki megnyitója során köszön-

tötte dr. Vető Lajos püspököt ab-
ból az alkalomból, hogy 15 éve tölti
be püspöki szolgálatát. Eg:rházunk
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nevében Káldy Zoltán püspök kö-
szöntötte a jubiláló püspököt.

Ujjáalakult
a Magyar Bíbliatanécs

A Magyar Bibliatanács, amely
1948-ban lépett a Brit- és Külföldi
Bibliatársulat örökébe, december
6-án új szervezeti és működési
szabályzat alapján újjáalakult. Az
újjáalakult Bibliatanács D. dr.
Vető Lajos evangélikus püspököt
választotta elnökéül.

Ökumenikus imahét

Január 19 és 26 között tartották
meg a Magyarországi Evangéliumi
Egyházak az egyetemes imahetet.
Az imahét magyar programját D.
dr. Vető Lajos püspök. vezetésével
evangélikus bizottság dolgozta ki,
melynek tagjai voltak: Harkányi
László egyetemes főtitkár és Gádor
András szerkesztő. .

tJlésezett az egyházunk
zsinatát előkészítő bizottság

Az egyetemes közgyűlés legut6bb.
kimondotta egyházunk zsinata ösz-
szehívásának szükségességét.A zsi-
natot előkészítő bizottság február
ll-én és 12-én ülésezett az egyete-

'mes egyház székházában dr. Vető
Lajos és Káldy Zoltán püspökök
elnökletével.

Egyiitt népünkkel

A Hazafias Népfront Budapesti
Bizottsága március 6-án értekez-
letet tartott, amelynek célkitűzése
a Hazafias Népfront Harmadik
Országos Kongresszusára felké-
szülés volt. A beszámol6t követő
vitában nagy érdeklődés fogadta
Káldy Zoltán püspök felszólalását,
amelyben arról tett hitet, hogy a
népi-nemzeti egység útján egyre
~udatosabban halad együtt né-
pünkkel egyházunk hívő népe.

48

A népi-nemzeti egység
útján

Ez volt központi témája.a feb-
ruárban megtartott megy ei papi
békegyűléseknek. A békegyűlések
előadói az egyházak püspökei, teo-
lógiai tanárai és lelkészei voltak:
D. dr. Vető Lajos püspök Tatabá-
nyán és Miskolcon, Káldy Zoltán
püspök Székesfehérvárott és Bu-
dapesten, Prőhle Károly dékán
Békéscsabán, ottlyk Ernő prodé-
kán Kaposvárott tartott egyházunk
részéről előadást.

A húsvéti békemenetek

A világ békeszerető népe, köztük
a hívő keresztyének is, nagy ér-
dekZődéssel kísérték a húsvéti bé-
kemeneteket, amelyek minden ed-
diginél nagyobb arányúak voltak.
Egyházi sajtónk állandóan nyomon
követte az eseményeket és beha-
tóan tájékoztatta azokról olvasóin-
kat.

A konfirmációt
és konfirmandusainkat

évről évre a gyülekezeteli szívbéli
szeretete veszi körül. Az Evangé-
likus Élet április 5-i számában
Káldy Zoltán püspök üzenettel for-
dult az ezidei konfirmandusokhoz.

Egyházunk útja és feladaf.ainak
teológiai felmérése

volt a témája annak a teológiai
konferenciának, amelyet a Teoló-
giai Akadémia és az Országos
Evangélikus Lelkészi Munkaközös-
ség közös rendezésében tartattak
április 1-3-ig a Teológiai Akadé-
mián. A konferencia összegezte
azokat a teológiai felismeréseket,
amelyekre a felszabadulás 6ta ve-
zette el egyházunkat Isten. E fel-
ismerések alapján egyházunk bát-
ran megy tovább előre a felismert
igazságok útján és bátran áll oda
azon politikai döntések mellé, ame-
lyek népünk és a népek javát szol-



gélják. Közben állandóan Istenre
figyeí, készségesenarra, hogy gaz-
dagítsa és kiegészítse felismeré-
.eit.

Niemöller Mártoll
Magyarországon

A Magyarországi EgyháLak Öku-
menikus Tanácsának. vendégeként

lalkozott az ünnep jelentőségével
és a mun~a keresztyén értékelé-
sével.

Dr. Werner Schmauch halála

mélven megrendítette magyaror-
szági egyházunkat és .az elhunyt
magyarországi barátait; ..Május 24-
én hosszú betegség után halt meg a

Egyházunk delegációja Bécsben. - Balról jobbra: G. May püspfik,
dr. OttIyk Ernő professzor és D. Káldy Zoltán püspök

április 13-tól április 20-ig hazánk-
ban tartózkodott D. dr. Niemöller
Hánon. a Hessen-nassaui tarto-
mányi egyház elnöke. Itt-tartózko-
dása során a Deák téri evangélt-
kos templomban prédikált és elő-
adást tartott a Ráday utcai Refor-
mátus Teológiai Akadémián, öku-
menikus nagygyűlés keretében.

A Munka ünnepén

Május l-e, a Munka űnnepe al-
kalmából az Evangélikus Élet ve-
zércikkben és más cikkeiben fog-

4 Evangélikus Naptár

greisfwaldi teológiai 'fakultás pro-
fesszora, az újtestamentomi tan-
szék vezetője, akinek élete szoro-
san összefűződött a Keresztyén
Békekonferencia-mozgalommal an-
nak megindulása óta. Munkássága
minket is gazdagított és emléke
áldott marad közöttünk.

A Felszabadulás Ünnepén

április 4-én, az Evangélikus Elet
cikke Isten iránti hálával emléke-
zett meg a felszabad'ulás nagy ese-
ményéről, azokról a lehetőségek-
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Től és feladatokTól, gazdag ered-
ményekTől, amelyeket hazánknak
és egyházunknak is a felszabadu-
lás hozott.

Látogatás az osztrák
evangélikus egyháznál

Az osztrák evangélikus egyház
püspökének,- D. Gerhard Maynak

hogy az általános és teljes leszere-
lés elengedhetetlen lépés a, világ
békéjének megnyeréséhez. Sez a7:

.egész emberiségnek, a hívő keresz-
tyéneknek is szívügye. A testvéri-
ség szép megnyilatkozása volt.
hogy a Leszerelésí Hónap kezde-
tekor Káldy Zoltán püspök a Re-
formátusok Lapjában mutatott rá
a leszerelés ügyében a keresztyé-

A magyar egyházi delegáció Bécsben. - D. Káldy Zoltán püspök,
·D. Káldy Zo~tánné, dr. Ottlyk Ernő professzor és Weltler Rezső esneres

A Leszerelési Hónap miután június 12. és 13-án közös
munkájából és feladataiból egy- ' konferencián készült fel a II. Ke-
házunk is igyekezett kivenni a resztyén Béke-Világgyűlésre, jú-
maga részét. Az Evangélikus l:let nius 27-én elutazott Prágába. Egy-
több cikkben mutatott rá arra, házunk tíz taggal szerepelt a 40

meghívására május 8-lZ. között
egyházunk delegációja: Káldy Zol-
tán püspök és felesége, dr. Ottlyk
Ernő professzor és Weltler Rezső
esneres meglátogatta az osztrák
evangélikus egyházat. A látogatást
az Evangélikus l:let május 24-i szá-
mában Káldy Zoltán püspök nagy
cikkében értékelte.
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nek felelősségére; a Leszerelési
Hónap befejeztével pedig Szamos-
közi István református püspök
írása jelent meg az Evangélikus
Életben: A béke szép szolgálata
címen.

A magyarországi egyházak
küldöttsége



tagú küldöttség ben. A magyar
evangélikus külddttség'. vezetői D.
dr. Vető Lajos és D. Káldy Zoltán
püspökök voltak.

Káldy Zoltán püspök
a teológia díszdoktora

Káldy Zoltánt, a Déli Evangéli-
kus Egyházkerület püspökét jú-

nius 23-án a Szlovák Evangélikus
Egyház Teológiai Fakultásán, Po-
zsonyban a teológia' díszdoktorává
avatták. Az ünnepi alkalomra a
püspö köt felesége és D. dr. Vető
Lajos . püspök kísérte el. Káldy
Zoltán püspök "Az egyház, az öku-
mené és a 'l:ilágbéke" területein ki-
fejtett munkásságáért kapta a tisz-
teletbeli doktori címet.

D. Káldy Zoltán püspök díszdoktorrá avatása Pozsonyban
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D dr. Hromádka L. Józsefet

a Prágai Comeni;us Fakultás dé-
kánját, a Prágai Keresztyén Béke-
mozgalom elnökét, meleq szeretet-
tel köszöntötte egyházunk június

hajtó Bizqttság tagjának, a Béke
Világtanács elnökségi tagjának, -
akit 1958-ban Lenin-Békedijjal
tüntettek ki, - a keresztyén béke-
mozgalomban kifejtett áldásos
munkáját.

Dr. Vető Lajos Pozsonyban Nandrasky teológiai
tanárral

8-án, 75. születésnapja alkalmából.
Egyházunk jókívánságait D. dr.
Vető Lajos püspökünk táviratban
tolmácsoltá. Köszöntötte őt lturumk,
az Evangélikus f:letis, és június
7-én ismertette Hromádka József-
nek, az Ökumenikus Tanács Végre-
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Káldy Zoltán püspök
Londonban

A Lutheránus Világszövetség
"Sáfárság Bizottsága" június 8-12.
l.'.özött ülésezett Londonban. A Bi-
zottság tagjaként utazott Káldy



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: :• •• •
• <7 •i s o i• •• •: "Ti vagytok a földnek sava!" :
: Hangzott a hegyen Jézus szava. :

• •
i• Mily öröm lenni sónak, i.

szikrázónak, jónak,
: kristályos fehérnek, :

i ízt adni kenyérnek! :.
Nem várni, kérni, csak adni, adni,

i ember szívekbe beleolvadni! :
• Átjárni, sózni, romlástól óvni, :
: másokért élni, fel is oldódni. . . :

• •· -.. • Uram, kegyelmedből adjad, •i mindig ízes só maradjak! i
i Seben István i
• •i i•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Zoltán püspök is Londonba, s ott
előadást tartott "A sáfársági munka
a kisebbségi egyházakban" címen.
A püspök élményeiről és a bizott-
sági ülés tanulságairól lapunk jú-
Ilus 5-i számában számoIt be gyü-
lekezeteinknek.

Tanévzáró
a Teológiai Akadémián

Június 19-én ünnepélyes tanév-
záróval fejeződött be az 1963í64.
tanév az Akadémián. .Az ünnepi

ülésen dr. Vető Lajos püspök el-
nökölt, Prőhle Károly dékán ter-
jesztette elő jelentését és jutal-
mazta meg könyvajándékkal a j6
tanulmányi eredményeket elért
hallgatókat.

Groó Gyulát
választotta dékánná

az 1964/65. tanévre
üIésén a Teológiai
nári kara.

június hó 15-i
Akadémia ta-

Összeállította: Gádor András
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Nemcsak a különböző egyház-
testületi fokokon elhangzó hivata-
los jelentések, de a gyülekezetek-

A rendelkezésre álló munkaerő
JO felhasználásával egyházkor-
mányzati szerveink gyors és a gyü-

Gyülelfezeteink az országban
Gyülekezeteink élete

A csengődi új evangélikus templom

ből érkező hírek is igazolják, hogy
. egyházunk élete jó meder ben folyt
az 1963-64-esmunkaévben.

tekezetek részéről is egyetértést ki-
váltó intézkedésekkel gondoskod-
tak arról, hogy egyházunk legki-
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~ebb gyülekezeteiben is folyjék a
~elkigondozói munka.

A megüreSedett lelkészi állások
<Jetöltésénél iz gyülekezetek leg-
több esetben az illetékes püspök-
kel egyetértésben egyhangú meg-
hívással gondoskodtak új lelki-
pásztbrról, sok esetben pedig a
gyülekezetek egyházkormányzati
~zerveink iránti bizalom jele kép-
pen a püspököktől kérték a meg-
felelő szolgálattevő kiküldését. -

A történelmi nevezetességű
g y ő r i öregtemplomban

1963. szeptember 8.-án D. dr.
VETÖ LAJOS püspök iktatta hi-
talába Plachy Lajos lelkészt,

helyébe, a tat a igyülekezet
lelkészi állásába pedig október
20.-án Nagy Istvánt Selmeci János
esperes. •

Csengődy Lászlót október 20.-án
Várady Lajos esperes abu d a-
heg y vid é k í lelkészi állásba.

Barcza Bélát T é sen október
31.-én Halász Béla esperes .
.Magyar Lászlót Selmeci János

esperes nov. 24.-én asz end i lel-
készi állásba,

Puskás Jánost december 8.-án
Selmeci János esperes a h á n t a-

á s zár í lelkészi állásba iktatta
be.

1964. január 12.-én Dr. Szikszay
Zoltán beiktatását aki s a pos -
tag i lelkészi állásba Tóth-Szöl-
lós Mihály dunaegyházi lelkész,

január 26.-án Zászkalicky. Pál
beiktatását a magyarboly-
sik 1ó s i lelkészi állásba Kráh-
ling Dániel esperes,

február 23.~án Simonfay Ferenc
beiktatását a c s á k vár i lelkészi
állásba Selmeci János esperes, .

április 5.-én a har t a i lelkészi
állásba Sárkány Tibor beiktatását
Sikter András esperes végezte.

Május 10.-én a . nag y b ö r -
"zS Ö nyi lelkészi állásba ifj. De-
-dinszky Gyulát Várady Lajos,

a bakonys.zentlászlóiba
Dorn Vilmost Halász Béla esperes,

az ő r isz e n t p éte tib e Mol-
nár Jenőt Szabó Lajos' esperes,

a z a 1a ege r sze gib e Pintér
Jánost Lágler Béla esperes iktatta
be.

Ünnepélyes keretek között tör-
tént több ízben az újonnan meg-
választott viI ági tisztségviselők
beiktatása is.

így többek között Káldy Zoltán
püspök meglátogatta 1964. április
12.-én a nag y tar c sai gyüleke-

Nagytarcsai lányok mennek
a templomba

zetet és az istentisztelet keretében
beiktatta az' új tisztségviselőket,

D. dr. Vető Lajos püspök június
14.-én a répcelaki és nag y s i-
m o nyi gyülekezeteket kereste
fel és az utóbbiban. tisztségébe ik-
tatta Berzsenyi J. Miklóst, a vasi
egyházmegye felügyelőjét.
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Sok helyen emlékeztek meg a
gyülekezetek lelkész eik s zol g á -
1a t i évfordulójáról is. Ame z ő-
1aki gyülekezet például 1963. de-
cember 8.-án bensőséges ünnepség
keretében köszöntötte Tóth Sán-
dort, aki 25 éve szolgál a nagy
szórványgyülekezetben ..

Z a 1a ist v á n don Kutas Elek
25 éves lelkészi jubileumán 1964.
január 12.-én megjelent Káldy
Zoltán püspök is, és köszöntésében
megemlékezett az ünnepelt hűség-
gel betöltött esperesi szolgálatáról
is.

Ú j c san álo s o n együtt ünne-
pelte a gyülekezet az egyházközség
100 éves fennállását, a lelkészla-
kás felújításának befejezését és
Nikodémusz János ottani szolgá-·
latának 10 éves évfordulóját.

Jelentős esemény volt gyüleke-
zeteinkben az Ú jAg end a hasz-
nálatbavétele. A gyülekezeti al-
kalmak rendjét szabályozó és gaz-
dagító könyv méltán keltett örö'-
möt Ielkészeínk és gyülekezeteink
körében. A legtöbb gyülekezetben
külön ismertető alkalmat tartottak
a lelkészek. - A pes tie g y -
ház meg y elelkészei pedig az
Agenda bevezetéséveI kapcsolat-
ban külön határozatot is hoztak,
amelyben a sok kellemetlen emlé-
ket felidéző temetési búcsúztatók
eltörlését helyeselték.

Gyülekezeteinkben ebben a
munkaévben is oly sok különféle
j ubi l eum i alkalom volt, hOGY
mindről megemlékeznünk e vissz·ar
pillaniás keretében lehetetlen. A
jubileumok tartása igen sok eset-
ben kapcsolódott össze ame g -
ú j í tot t templomok, Letkészlakn-
sok használatbavételéveI, kisebb-
nagyabb renoválások befejezésé-
vel, templomi eszközök [elszente-
lésével.

Szembetűnö, hogy a,jubiláló gyü-
lekezetek milye~ sok esetben igé-
nyelték vezető egyházi embereink,
elsősarban p ü s p ö ke i n k szol-
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gálatát, igehirdetését, tájékoztató
előadását és hogy püspökeink mi-
'lyen sok gyülekezetben szolgáltak.

A jelentősebbeket hadd emeljük
ki a jubileumok sorából. A kar-
d o s kút igyülekezet 1963. szep-
tember 22.-.én ünnepelte temploma
25 éves felszentelésének évfordu-
lóját l{áldy Zoltán püspök és
Koszorús Oszkár esperes szelgála-
tával.
.p u szt a föl d·vár o n a temp-

lomépítés 50 éves évfordulóján
kívül-belül megújított templom
nyitotta meg kapuit a Káldy Zol-
tán püspök igehirdetésére összese-
reglett gyülekezet előtt. A gyüle-
kezeti ház új oltárát is ezen a na-
pon szentelte fel Koszorús Oszlci,r
esperes.

Ugyancsak szeptember 22.-én
D. dr. Vető Lajos püspök szolgá-
latával az a b a ú j sz á n tói hí-
'vek adtak hálát a templom külsó
felújításának befejezéséért.

Sopron vármegye nyugati felé-
nek volt artikuláris helyén, N e -
mes kér e n, az egyháztörténeti
nevezetességű templomtorony épí-
tésének 100. évfordulóján, szeptem-
ber 29.-én adott hálát a gyüleke-
zet D. dr. Vető Lajos püspök szol-
gáJatával a Lutheránus Világszö-
vetség segélyével elvégzett. temp-
lom és paplak renoválás befejezé-
sekor.
. A 250 éves g y ö n k i gyüleke-

zetben szeptember 29.-én Káldy
Zoltán püspök szolgált.

Kis bab ó ton a templom fel-
szentelésének 150 éves évfordulója
alkalmával tartott hálaadó isten-
tiszteleten október 6.-án D. dr.
Vető Lajos püspök hirdetett igét.

B é kés c s a bán október 6.-án
közös magyar-szlovák nyelvű is-
tentisztelet keretében Káldy Zoltán
püspök szolgálatával vette újra
használatba az egyházközség az
erzsébethelyi lelkészi kör kívül-
belül renovált templomát.

D. dr. Vető Lajos püspök végzett
istentiszteleti szolgálatot október



•

13.-án, a d i ó s győ r - vas gyá r i
templom felszentelésének 25. év-
fordulóján.
••A veszélyes állapotba került és a
Gyülekezeti Segély "nagyszeretet-
adományából", valamint a gyüle-
kezet áldozatkészségéből rendbe-
hozott nag y kan i z sai ternplo-

eves templomszentelési jubileumpt
ünneplő e nyi n g i gyülekezetet.

A m é n fői leány egyház 1957-
ben kezdett és 1960-ban felszentelt
temploma teljesen megépült. Az
október 20.-i hálaadó istentisztele-
ten D. dr. Vető Lajos püspök hir-
detett igét. Délután pedig meglá-

Advent harmadik vasárnapján jubilált az újpes ti gyülekezet.
\z oltár előtt: Koren Emil esperes, D. Káldy Zoltán püspök

és Blázy Lajos lelkész

mot Káldy Zoltán püspök adta át
szotgálatának október 13.-án.

Ugyancsak meglátogatta Káldy
Zoltán püspök október 13.-án a 25

togatta a nagybaráti anyagyüleke-
zetet.

O ros z 1á n y: A közel két-
évszázados templomban, amely há-
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borús sérültségéből már korábban
helyreállíttatott, - az elpusztult
orgona helyébe újat építettek. No-
vember 10.-én szentelte fel D. dr.
Vető Lajos püspök. A Trajtler Gá-
bor tervei alapján épített orgonát
Sulyok Imre orgonaművész szólal-
tatta meg.

November 10.-én ünnepelte a
bud a pes t - a n gy a If öld i gyü-
lekezet temploma felszentelésének
25. évfordulóját Káldy Zoltán
püspök szolgálatával.

A battonya-mezőhe-
gye s i társegyházban november
l7.-én gyülekezeti nap keretében
adta át rendeltetésének a renovált
rnezöhegyesí templomot Káldy
Zoltán püspök.

A száki evangélikus templom
oltára

Színpompás népi hagyományok
felújításával .várta templomfel-
szentelési jubileumára november
21.-én Káldy Zoltán püspököt és
feleségét a köt sei gyülekezet.
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Az ugyancsak gazdag hagyomá-
nyokat őrző van y a r c i gyüleke-
zetet D. dr. Vető Lajos püspök lá-
togatta meg a templom 163 éves
évfordulóján. Az ünnepségekerr a
Schultz Jenőné vezette énekkar,
művészi előadással szolgált.

Avasasi új templom

Az a pos tag i gyülekezet hár-
mas jubileumára jelentősen át-
alakíttatta, illetőleg kiegészítette
temploma felszerelését. A novem-
ber 10.-i hálaadó istentiszteleten
Káldy Zoltán püspök szolgált.

Asz é k e s f e hér vár i gyü-
lekezet befejezte 100 éves jubile-
umára a háborúban súlyos kárt
szenvedett templomának renoválá-
sáto A hálaadó istentiszteleten
D. dr. Vető Lajos hirdette az igét.

December l5.-én 80 éves jubileu-
mot tartott az ú j pes t i gyüleke-
zet Káldy Zoltán püspök szelgála-
tával.

Az egyházi esztendő utolsó va-
sárnapján ünnepelte temploma fel-



"szentelésének 20. évfordulóját a
rák o s ker esz t úri gyülekezet.
'A kívül-belül megújított, fűtőtes-
tekkel fel szerelt templomban
Káldy Zoltán püspök végzett szol-
.gálatot,

Többszörös jubileumára any í r-
€ g Y ház i- gyülekezet befejezte
templomrenoválási munkáját. A
150 ezer Ft-os költséggel saját erő-
ből megújított templomban 1964.
.áprihs 12.-én D. dr. Vető Lajos
püspök prédikált, majd résztvett a
képviselőtestület zárszámadó ülé-
sén.

Aprilis' 26.-án a' nagymúltú és
gazdag hagyományokat ápoló ős-
ag á r d i gyülekezetet látogatta
meg Vető Lajos püspök.

Bakonyszombathelyen
május 10.-én megújított templom-
mal és tatarozott lelkészlakással
várták a hívek a templomszente-

, lés 171. évfordulóján hálaadó isten-
tiszteletre D. dr. Vető Lajos püs-
pököt. A püspök aznap szolgálatot
végzett a bakonybánki filiában is.

Pünkösd vasárnapján nyitotta
meg kapuját a 150 éves p u szt a -

os zen t 1á szl ó i templom a hála-
adó -ístentiszteletre érkező Káldy
Zoltán püspök előtt.

Május 24.-én D. dr. Vető Lajos
'püspök felavatta a c e II d ö -
m ö 1ki újonnan épült lelkészla-
kást.

A kap o s vár i templom 35
éves évfordulóján istentiszteleten
szolgált és előadást tartott' Káldy .
Zoltán püspök.

Jelentős szolgálatot végeztek
gyülekezeteinkben esperesehik is.

Kívül-belül renovált műemlék-
jellegű 'templomáért adott hálát
1963. szeptember 1.-én a 350 lelkes
'S z á k igyülekezet Selmeci János
esperes szolgálatával.

A vas a s - mar á z i szórvány-
gyülekezet 3 részben épült templo-
ma elkészült. A hálaadó istentisz-
telet szolgálatát Krah'1ing Dániel
esperes végezte.

E cse n y. A felújított orgonát
augusztus 4-én Lágler Béla espe-

Hat van. A közegyhází segít-
res adta át rendeltetésének.
séggel renovált templom tornyot
szeptember 15-én avatta fel Virágh
Gyula esperes.

A hatvani
evangélikus templom

Egy ház a s den gel e g. A fel-
szentelés 126. évfordulójára közös
munkával megújított templomban
november 3-án Gartai István espe-
res szolgált.

Bak on y cse r nye. A rnűern-
lékjellegű templom művészi festé-
sét a Gyülekezeti Segély támogatá-
sával felújították.

December 8'-án Koren Emil espe-
res és az angyalföldi gyülekezet'
énekkarának szolgálatával ünne-
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pelte temploma felszentelésének
30. évfordulóját a pes t ú j hel y i
gyülekezet.

Tat a bán y á n a felsővárosi
templom 25 éves felszentelést jubi-
leumát december I-én tartották
Sólyom Károly paksi lelkész szol-
gálatával.

A m a k ó i templom 60 éves ju-
bileumán december 15-én Bártfai
Lajos esperes hirdette az igét.

A sziráki egyházközség ki s b á-
g y o n i leányegyháza imatermé-
ben új oltárt avatott Gartai István
esperes 1964. április 26-án.

B ény é n május 10-én ünnepel-
ték a templom felszentelésének 170.
évfordulóját.

A zag y v apá l fa 1v i kis
gyülekezet május 10-én ünnepelte
templomszentelés ének 25. évfordu-
lóját.

A m b róz fal v á n pünkösd
vasárnapján vették használatba a
megújított orgonát.

Új orgonát építtetett az ir sai
gyülekezet 250 éves jubileumára
120 ezer Ft önkéntes megajánlás-
ból. A júníus 21-i felavató isten-
tiszteleten Káldy Zoltán püspök
szolgált, az új orgonát a tervező
TrajtIer Gábor orgonaművész-lel-
kész szólaltatta meg.

Rák o s c s a bán a 25 éves [u-
bileumra megújított templomban
Koren Emil esperes végzett hála-
adó istentiszteleti szolgálatot júni-
us 14-én. .

Egyházi ze~e- és ének
kincsünk megbecsülésének számta-
lan jelét adták gyülekezeteink.
Néhány jelentősebb eseményt hadd
emeljünk ki itt is.

1963. augusztusában nyugalom-
ba vonult a budapest-fasort temp-
lom orgonása, a gyülekezeti ének-
kar- vezetője, egyházi zenénk 30
éven át hűséges művelője, sok mű-
vész, kántor, karnagy nevelője,
Pes k ó Zol t á n orgonaművész,
- November 24.-én tartotta búcsú-
hangversenyét, amelyen egyházze-
nei munkásságát dr. H. Gaudy
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László ny. vallástanításí igazgató
méltatta. • .

November 10-én Megyer Lajos
esperes és Gáncs Aladár lelkész-
főorgonás vezetésével NyiregYhá.-
záról 50 tagú énekkar látogatott el
B ék é s c s a bár a. Innen indul-
tak el 210 évvel ezelőtt Nyíregy-
háza és az ottani gyülekezet meg-
alapítói. A két .gyülekezet énekka-
rának és lelkészeinek szolgálatával
adott hálát Istennek.

A Deá k - tér i Lutheránia
énekkar kiváló szólisták bevonásá-
val adta elő december 23-án Bach
Karácsonyi oratóriumát.· Igét hir-
detett Káldy Zoltán püspök.

Kel e n föl d ö n 1964. Cantate
vasárnapján hagyományos egyház-
zenei esetet tartottak a budai egy-
házmegye énekkarainak és Peskó
György budavári orgonaművész-
kántor szolgálatával.

Abu d a vár i templomban
május 10-én Bach orgonaestet tar-
tott Peskó György orgonarnűvész.

A délszabolcsi egyházközség
bor bán y a i templomában má-
jus 10-én egyházzenei áhitatot tar-
tottak a nyíregyházi énekkar szol-
gálataval.

Június 14-én zenés áhitat volt a
Budapest-e-f a sor i templomban,
amelyen résztvett a fasori, az an-
gyalföldi és a zuglói énekkar.

Gyülekezeteinkben egyre erősö-
dik it világ l u the ran izm u -
s á val való összetartozás érzése.
Ennek jele volt, hogy a Helsinki
Világgyűlésről hazatért delegáció
tagjai számos meghívást kaptak és
bőséges beszámolókat tartottak
gyüIekezeteinkben a nagygyűlés le-
folyásáról, témáiról és delegációnk
ottani jelentős szolgálatáról.

A m á s j e l e k e z e t ű keresz-
t y éne k iránti testvéri figyelem
és a jóban való együttmunkálkoJ,ás
gyülekezeteink jellemző magatar-
tása. A hagyományossá vált öku-'
menikus ima hét közös szolgálatai
mellett példaképpen említjük

.a Budapest-f a sor i gyüleke-
zet 1963. szept. 29-i szerétetvendég-



ségét, amelyen dr. Berky Feriz
ortodox protoierei tartott előadást
az Athos-hegyí kolostorközösség
ezeréves ünnepéről.

O ros ház á n a közös protes-
táns reformációi ünnepre Koren
Emil pesti esperest hívták szolgá-
latra.

Balassagyarmaton a
helybeli evangélikus és római' ka-
toIikus temető határán közös lélek-
harangot avattak Advent 1. vasár-
napján.

Tat a bán y á n 1964. május 10-
én ökumenikus napot tartottak a
helybeli protestánsok, A 'lelkészi
szolgálatokhoz Trajtler Gábor lel-
kész-orgonaművész szolgálata kap-
csolódott.

Gyülekezeteinkben egyre nő a
felelősség a vii á g ért, a világ
békés. életéért. Ez nemcsak az ige-
hirdetésekben és az imádságokban,
valamint a Hirosima bűnbánati
nap rendszeres megtartásában jut
kifejezésre. A békeszolgálaban ki-
tűnt lelkészeket a gyülekezetek
megbecsülik és figyelnek rájuk.
Valahányszor az elmúlt évben is
eIismerés érte az illetékes szervek-

től egy-egy Ielkészűnk munkáját, a
gyülekezetek és egyházmegyék. ün-
nepi alkalmakon fejezték ki egyet-
értésüket.

Külön öröme volt gyülekezete-
inknek, hogy KÁLDY ZOLTÁNT, a
Déli Egyházkerület püspökét a VI.
Magyar Békekongresszus az Orszá-
gos Béketanács elnökségi tagjává
választotta. Sok gyülekezet kereste
fel őt áldáskívánásával.

Ugyancsak áldáskívánással bo-
csájtották útjára gyülekezeteink a
prágai II. Keresztény Béke- Világ-
gyűlésre induló küldöttségünket.
A cse p eli protestáJisokhoz ha-
sonlóan, akik május 25-31. között
együtt fordították figyelmüket a

.Világgyűlés felé, gyülekezeteink
lélekben elkísérték szolgálatukra
küldötteinket.

Gyülekezeteink életének fenti
keresztmetszete megmutatja, egy-
házunk lelkületét' a kicsinyen való
hűségtől a világ egészéért érzett
felelősségig. - Ez a lelkület pedig
Isten Szentlelkének drága gyü-
mölcse. Néki szóljon hát mindezért

. hálaadás.
Osszeáldította: ~ezősi György
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"Utas vagyok evilágban"
EMLÉKEZÉS HALOTTAINKRA

SZABO ISTVAN (1881-1963.) Úsi, evangélikus parasztcsalád harmadik
gyermekeként született Szakonyban, Sopron megyében. Sopronban és
Halléban tanult. Büki és szepetneki segédlelkészkedés után 6 évig Né-
methidegkúton, majd egy emberoltőn át Kemenesmagasiban szolgál, mint
parochus. NyugdíJas korifnak egy részét Balatonmárián tölti, s innen
gondozza a Fonyódtól Keszthelyig terjedő szórványokat. Élete alkonyán
8 évig lakott Kapernaumban. Ifjú korában tanult és tanított egyszerre.
Nagy igyekezettel kereste meg és áldoza!osan segítette a szegény családból
származó tehetséges falusi fiatalokat. Konfirmandus kátéját sokfelé ha-
szonnal forgatták. Türelmes, csendes ember volt. Gyermekeit elveszítve,
kis unokájá ban látta élete értelmét és célját. Kudarcok, veszteségek elle-
nére is utolsó évéig, 82 esztendős koráig szolgált.

PALOTAY GYULA. (1903-1963.) Ott született, ahová élete folyama-
tos szolgalatára oisszatért: a Duna-menti Hartán. Pár hónapos káplán-
kodás és 32 évi gyülekezeti lelkészi szolgálat, ezen túl pedig faluját
nagyon szerető meleg _sz~ve kötötte ide. Magával ragadó társalgó, dal-
költő és ,versíró volt. Otthonában, a hartai szép, fehér templomban és a
paplak jól gondozott nagy kertjében sokszor felfrissült a fáradt utas.
Hívei közül igen sokan elszármaztak Hartáról. Azokat is továbbgon-
dozta. Üzeneteinek mélyén ott csengett "Honvágy"-dalának refrénje:
"Megáldom ezerszer a mi ki falunkat." Úszi verseiben előre megénekelte
hazámenetelét. Fáradt szívvel, de régi barátaira rámosolygó arccal ment
fel a múlt évi kerilleti gyűlésre. Ott esett össze és halt meg a nyitó

< istentisztelet előtt, de megpihenni onnan is Hartára tért. Felszabadult
szívvel munkálkodott a második világháború után faluja fejlődéséért és
elöljárt a béke-munkábasi is.

SMID ISTVAN. (1873-1963.) Úsi magyar papi' családból származik.
A Komárom megyei Bokodon született. Élethivatására készülve az akkori
összes teológiai akademuin. megfordult. A lelkészi oklevéllel majdnem
egy időben tanitoi oklevelet is szerez. Két éven keresztül a lipcsei, hallei
és jénai egyetemeket látogat3a. Fiatalon kerül anagymúltú rozsnyói egy-
házközségbe, sitt· 44 éven keresztül szolgál, mint a gyülekezet és a fel-
vidéki evangélikusság tisztelt és megbecsült vezetője. Gömör-Kishont-i
f6esperes, ebben a tisztében püsp8khelyettes is. Szerelmese az igehirde-
tésnek, aki szolgálaiai~ól pontos feijegyzést és statisztikát, készít. Öreg
korában is frissen, tiszta logikával, mély humánummal hirdette az evan-
gélium üzenetét. Lelkészi karunk nesztora volt, aki több, mint 60 éven
át prédikált. Otthonában melegszívű vendéglátó. Gyermekeihez és uno-
káihoz való viszonyéiban, gyermekeinek egymáshoz való kapcsolatában
az ő szeretete példamutató szeretetközösséget alakít ott ki.

CHOV AN JOZSEF. (1895-1963.) Sokgyermekes lelkészcsaládból szár-
mazott. Atyj'a, Chován Viktor, Ambrózfalván volt lelkész. Egy ~deig
postatisztként tevékenykedett,· s csak aztán ment a teológiára. Egyetemi
tanulmányokat Párisban is folytat. A Békés megy ei Csabacsüdön, egy
újonnan épült községlelkésze lesz. Rövid idő alatt nagyrészt tanyavi-
lágban élő híveit az egyházmegye egyik legjobban rendezett gyüleke-
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zetévé szervezi meg. Két imaház, paplak, templom épül működése- alatt.
Széleskörű irodalmi tevékenységet fejt ki. Verseskötete, elbeszélésgyűj-
teménye jelenik meg, megírja Csabacsűd monográfiáját, nagyméretű
Jókai-enciklopédMt szerkeszt, Bétegsége miatt azonban korán nyugdíjba
kerül, M?zőturra költŐzik, s élete utolsó évtizedében már csak családjá-
nak és az irodalomnak él. Hosszll, gyötrelmes szenvedés után halt meg.
Eredeti id6adó'smódjáról, derűs kedélyéről, mindig találó, de senkit meg
nem bántó humoráról volt széles körben ismeretes -,

KISS BENŰ. (1897-1963.) A kevésbé ismert lelkészek közé tartozik.
Szolgcizatának derekas része is egy messze, Békéscsabától délre fekvo
tanyasi gyüiekezethez, Pusztaottlakához kapcsolódik. 28 éven át gon-
dozta ott szétszortc« élő híveit. közvetlenül felavatása után Budapesten
és Békéscsabán volt segédlelkész 1-1 évig, míg Pitvaroson egyházmegyei
beosztásbiin. dolgozott 8 évig. Az utóbbi évekb.en elég sokat betegeske-
dett, s így szolgálatát sem tudta kellőképpen ellátni. Pusztaottlakai temp-
lomi búcsúztatás után a békéscsabai bogárházi temetőben helyezték síri
pihenőre.

BARTOS pAL. 7i882-1964.) :il két világháború k6zött szolgált lelkész-
nemzedék egyik legismertebb és legtehetségesebb tagja. A Pest megyef
Mend~n született. Középiskoláit Aszódon és Selmeczbányán, a teológiát-
Eperjesen végezte. Mint szegény gyermek, ő is másokat tanítva tanult.
1905-ben végzett, azonnal megválasztották az oláhpatak-gócsi egyház-
1905-ben végzett, azonnal megválasztották az oláhpatok-gócsi egyház-
községbe. 3 évig szolgált ott. Ezalatt felépítette a tűzvész által elpusztított
templomot és lelkészlakást. Következő állomáshelye Péteri. Péteriben
6 évet töltve, egyhangú meghívással Szarvasra, az újtemplomhoz került.
28 évig volt lelkipásztora ennek a mintt;!gy 8 ezer lelket számláló nagy
egyházközségnek. Országosan kedvelt liturgus volt. Igehirdetéseiben a
forma, a tartalom és az eWadásmód egyaránt lenyűgözte a hallgatóságot.
Hosszú időn át volt elilyházmegyei főjegyző, Sok cikket, tanulmányt, ver-
set, éneket és szindarabot írt. Éveken át minden szabad idejét a Szarvasi
Ének~skönyv szerkesztése foglalta le. Az énekeskönyvet 1937-ben, saját
költségén jelentette meg. Lelkészi segítsége ritkán volt, szabadságra soha
nem ment. Nem. csoda, hogy szervezete idő előtt felmondta a szolgálatot,
1941. Szentháromság vasárnapJán a szószéken esett össze. 1942-ben vo-
nult nyugalomba. S amikor már csak a holttestét vitték egy nagyon hideg-
januári napon a temetőbe, régi hívei mind ott szorongtak ravatala körül.

NOV AK REZSŰ. (1892-1964.) Iharoson (Somogy m.) született. Közép-
iskolai és teológiai tanulmányait Sopronban végezte. 1915-ben szentelték
lelkésszé. Celldömölkön, Dombóvárt, Kővágóörsön, Meszlenben és Szom-
bathelyen volt segédlefkész. Ajkcin, mint parochus 1921-től 1953-ig szol-
gált. Sok. hűséggel, fáradhatatlan buzgósággal és , nagy szeretettel látta'
el munkakörét. Temetése - végakarata szerint - a leqequszerűbb for-
mák között t6rtént. KoporsÓján egy nagy fenyőágból készült kereszt és
két fehér szekfű volt az egyetlen dísz. Az ajkai templomban történt vég-
tisztességtétel után Dombóváron helyezték siri nyugalomra.

KINCSES GUSZTAv. (1902-1964.) Apostagon született, ahol atyja kán-
tortanító volt. Mint fiatal és kezdő segédlelkész a Budapest-Deák-téri
gyülekezetben szolgál. Jó indulásának köszönhette,\ hogy alig 26 éves-
korában már a békéscsabai evang. gimnázium vallástanára lett, majd

63



Pásztor Pál

önálló állami hitoktatói megbízást kapott. Vérbeli pedagógus. Jellemző,
hogy k~t leánya is tanár . lett. Pénztáros, számvevő különböző beosztá-
sokban, cÜlandóan készséges kisegítő-lelkész, kántor, mindenekfelett
azonban olyan közvetlen, barátságos modorú és melegszívű lélek, hogy a
baráti és testvéri érintkezes kapcsán sokakat vezet Krisztushoz. Korai
távozása komoly veszteséget jelent a békéscsabai gyülekezetnek és a
Kelet-Békési egyházmegyének egyaránt.

GYARMATHY FERENC. (1885-1964.) Egyszerű, szegény szülői ház-
ban nevelkedik szintén a lelkészi szolgálatra lépő testvérével, Gyar-
mathy Dénessel. Míg Dénes lelkészi munkája Rábaszentandráson folyik,
ő évtizedeken keresztül a Somogy megyei Tabon hirdeti az igét. Szolgá-
lata nem terjed túl gyülekezetének határán, de a szívek mélyéig hat.
65 éves korában nyugalomba vonul, Budapestre költözik és gyermekei
otthonában hal meg.

BOJSZA JANOS. (1902-1964.) Lovászpatonán született. Segédlelkész-
ként hat esztendőn át a következő helyeken szolgált: Vönöck, Tolnané-
medi, Kőszeg, Celldömölk, Porrogszentkirály. Vallástanár volt Szombat-
helyen 21 évig. Végül gyülekezeti lelkész szülőfalujában, 1953 őszétől
haláláig. Mindenkit szeretett, mindenki szerette. Csendes, szerény egyé-
nisége melegszívű pásztorrá tudta tenni. Lélekben összeforrott azokkal,
akiknek szolgálatára Isten elhívta. Életét nem hangos események, hanem
a szolgálatban való hűség jellemezte.

RC5zSE ISTVAN. (1899-1964.) Pásztori szelídség, hűséges szolgálat.
Ajkának beszéde szíve érzésének tolmácsolója. Csendesszavú' vigasztal6
betegágyak mellett és koporsóknál. Szereti híveit, azok is őt, s bizalom-
mal nyitják meg előtte legbelsőbb lényüket. Szolgálata kilenc évi kis-
kőrösi gyülekezeti munkán és a szarvasi káplánságon túl teljesen szülő-
városával, Nyíregyházával forr össze. Segédlelkész, püspöki másodlel-
kész, esperes, parochus évtizedek során, s mégis mindig ugyanaz: Krisz-
tusnak hű szolgája, aki csendes és szelid lélekkel szolaál, - még bete-
gen is. Hosszú, kínos betegséggel próbálta meg Isten. Súlyos operációja
után mégis erőt vett a betegségen, felment a szószékre, s érezve, hogy
megáldoztatásának ideje közeledik, a búcsúzó esztendővel ő is elbúcsú-
zo1t híveitől. Megható volt, hogy betegágyánál, a nyíregyházi kórházban
hivei milyen szívesen viszontszolgcllnak neki. .

*
Halottaikat kísérő gyülekezeti hívek ajkán gyakran zendül fel ez a·

jólismert énekünk: "Utas vagyok evilágban ... " Valahányszor énekel-
jük, bizonyságot teszünk róla, hogy utasként kell élnü1tk a világban, de
olyan utas ként, aki mindig máso!~ért: az utas társaié rt él, a rábízottakért,
az emberekért.

-
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~s most látom csak, múlása után:
nem volt nagy ember. E m ber volt csupán,
ki a lelkekkel mindig elszámolt,
szeretek benne minden jó pásztort.

Gyarmathy Irén

A PASZTOR
Nagy vagy, te ember, ha kőbe vésed
művészi lelked, könnyes szenvedésed,
ha leírsz mindent, amit csak érzel,
s akkor is dalolsz, ha sírsz, ha vérzel.
Nagyon nagy vagy, ha szimfóniáid
eljutnak az ég csillagporáíg,
ha elszántan lépsz a sarki jégre,
ha új szavakat írsz fel az égre.
Nagy vagy, ó igen, ha napba nézel,
ha szembefordulsz minden nagy vésszei;
s ha bőszen árad, kiállsz a gátra
s a nehéz úton nem nézel hátra,
ha lebírod mind amesszeséget,
mindezért ember, csodállak téged.
Öt is csodáltam, kit úgy. szerettem
(Az Úr kenyerét kezéből vettem),
a papot, pásztort, egyszerű embert,
ki már dolgozott, ha a nap felkelt:
fát vágott, szántott mindig, ha kellett,
és áldást osztott az asztal mellett.
Szelíden mondta mind az igéket,
s szelíd volt, ha a Könyvből idézett.
Hangos szavakat sohasem mondott
és magára vett minden nagy gondot.
Szelíd ujjakkal bánt rninden húrral,
s alázatosan beszélt az Úrral
a kis nyájért, a parányi pásztor
a kis templomból, a tiszta Házból.
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KÉTFÉLE FÉNY
20 éve fény lobbant HiroBirnában

Japán fővárosa, Tokió ma a világ legfényesebb városa. Büszkék is
erre lakói és az idegenforgalmat úgy irányítják, hogy a városba látogató
vendégek este érkezzenek s így első benyomásként az esti városképpel
ismerkedjenek meg. Az elmúlt év őszén mi is sokat láttunk-hallottunk
erről az országról, vibráló fényű fővárosáról. Olimpiai játékokat ren-
deztek itt, a világ ifjúságának azt a nagyszabású sporttalálkozóját,
amelynek jelentősége minden alkalommal messze túlnő a sport hatá-
rain és a népek igaz "békevágyának méltó kifejezője. '

Amikor most Naptárunkban egy évforduló kapcsán ebbe az országba
látogatunk el, megrendült szívvel kell emlékeznünk arra, hogy volt már
egyszer a világ figyelmének középpontjában Japán és két városa, ame-
lyek néhány percig a világ legfényesebb városai lettek. Hirosima és
Nagaszaki volt e két város neve. 1945. augusztus 6-án, - most 20 éve -
a második világháború egyik utolsó hadicselekményeként atombomba
hullott egye célra előre kijelölt japán városra. A bomba becsapódásakor
hatalmas fénycsóva emelkedett a város fölé húszezer méteres magas-
ságig. Ez a gombaalakú füst-, láng- és fénycsóva olyan megdöbbentő
tragédiát jelzett, amely még ma is belevilágít az emberiség életébe és a
bűn iszonyú jelk.épeként. figyelmeztet minden népet, minden embert
éberségre. Fel kell idéznünk néhány 'szóval annak> az augusztusi reggel-
nek az emlékét, mert mi is felelősek vagyunk az ott elpusztult 200 ezer
ember életéért és mert azóta mi mindnyájan ki vagyunk téve az atom-
háború apokaliptikus I?orzalmainak.

Hirosima békés tengerparti város volt, kb. 400 ezer lakossal. A háború
borzalmait közvetlen közelről nem ismerték, mivel egyetlen bombatá-
madást sem kaptak. Csupán. az anyák és feleségek érezték a háború
súlyos terhét, katona-szerettükért aggódván. Ok mitsem tudtak arról az
ördögi haditanácsról, mely az amerikai parancsnokságon folyt le és ame-

. lyen négy kiválasztott városka közül kettő mellé kis jelet rajzoltak a
tanácskozék. Ez a kis jel lett az emberi történet eddigi legnagyobb gaz-
tetté nek és pusztításának szimbóluma. Ezzel Hirosimára és Nagaszakire
kirnondták a halálos ítéletet.

Önkéntelenül is eszünkbe jut az Oszövetség egyik legszomorúbb törté-
nete: Sodoma és Gomora pusztulásáról.' Ott azonban a Teremtő és Min-
denható Isten mond ítéletet az égbekiáltó bűn büntetéseként s tudjuk.
hogy O, Élet és HalaI Ura megteheti ezt. Mégis odaroskad színe elé egy
ember, Abrahám, hogy kegyelemért könyörögjön számukra. - Hirosirra
egyszerű embereinek, asszonyainak és gyermekeinek élete nem kiáltolt
az ég felé halálos ítéletért! Ezt az ítéletet nem Isten, hanem keresztyén
katonák mondták ki. És nem volt közöttük egyetlen Abrahám sem, aki
hitéből fakadóan Jézus nevét kiáltotta volna el és könyörgött volna száz-
ezrek életéért. .. - A hadiparancs elhangzott, olyan egyszerűen, mint a
háború alatt annyiszor és néh-ány repülőgép tompa zúgással bevetésre
indult. A repülőgépek katonái k-ésőbbi vallomásaikban a döbbenet és
irtózat hangján mondták el, amit gépükról láttak. Előre csak küldőik tud-
ták, hogy ami a parancs nyomán történni fog, az az emberiség új, rette-
netes korszakát nyitja meg, 'mínden képzeletet meghaladó formában.
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1945. augusztus 6-án reggel 8 óra 14 percig éltek Hirosima lakói. Leg-
többen munkába igyekeztek vagy a háború közeli befejezésének lehető-
ségéről ábrándoztak. Ezekben rnit sem változtatott az a félórás légiriadó,
amely ellenséges repülőgépek közeledtét jelezte. Megszekták már ezt a
jelenetet s a gépek rendben el is vonultak a város felett. Csak egy gép
fordult vissza már a riadó iefújása után, hogy titokzatos terhétől. sza-
badulva végetvessen a hirosimai emberek munkájának, ábrándozásának,
jövőjének. A haditanácsban a térképre rajzolt jel mellé újabb jelet te-
hettek a főhadiszálláson: áthúzhattak a város nevét. 200 ezer emberi
élet kellett egy katonai kísérlethez. Közülük több tízezernek nyoma sem
maradt. Csak a Mindentudó Isten tudja, hogy éltek. Es egyedül csak O,
tudja azt is, hogy mi lehetett volna azoknak a gyermekeknek az életé-
ből, akik azóta torz tagokkal születtek meg vagy akik az akkor kapott
fertőzéseikbe évek, évtizedek múltán haltak bele,' a halál bélyegeit hor-
dozva szervezetük ben.

Egy színdarab jut eszembe, amelyben az első világháború emlékét két
megrokkant fiatal ember hordozza a színpadon: az egyik béna, a másik
vak. A háború előtt sportemberek voltak, erősek, egészségesek. Ok ket-
ten keserű bizonytalansággal mozognak az egészségesen maradtak között
és tompa vallásosságukat Jób szavainak idézgetésével rnormolgatják:
"Az Ür adta, az Úr vette el. Aldott legyen az Úr neve!" Azután, amikor
családjuk gondtalan szórakozni vágyása közben különösen terhesnek
érzik életüket, egyszerre zökken a ritmus és alig észrevehetően megvál-
toznak a jóbi szavak: "Az Úr adta, az ember vette el. Aldott legyen az
Úr neve!"

Hirosima áldozatainak emléke mellett is ezt kell belekiáltanunk a
hamar felejtő, gondtalan életre vágyó emberek gyülekezetébe: Az em-
ber vette el néhány másodperc alatt 200 ezer másik ember életét, előre
megfontoltan és kitervelten, még indokokat is találva!

Húsz évvel ezelőtt a háborús hírekbe nagyon belefáradtunk. A míl-
liók halála, az elpusztult városok, Lidice és Oradour külön kegyetlen tör-
ténete, a fasiszta haláltáborok remképe fásulttá tették ítélőképességün-
ket. A Hirosima pusztulásáról kiad ott hivatalos közlemény ezért nem
rendített annyira meg. Európában már' béke volt és örültünk annak, hogy
néhány nap múlva Japánban is elhallgattak a fegyverek. Hosszú évek
kellettek ahhoz, hogy ráébredjünk Hirosima történetének igazi jelenté-
sére és ai ember bűnének nagyságára. Azóta - a Prágai Békemozgalom
kezdeményezésére - évről-évre bűnbánati napokat tart az egyház szerte
a világon augusztus első vasárnapján. Amikor most a 20 éves emlékez-
tetőhöz érkezünk, már történelmi távlatból. de a kortárs felelősségével
kell Hirosimára gondolnunk. Jézus szavai esengenek fülünkben, amikor
a samáriai falueskára tüzet kérő Jánosnak és Jakabnak válaszol: "Nem
tudjátok,' minémű lélek van tibennetek!" Hirosima pusztulásának évtor-
dulóin hamarosan rájöttek a keresztyén egyházak, hogy mínémű lélekre
gondolt Jézus. Előbb az amerikai keresztyének egy része gyakorolt bún-
bánatot, amiért nem tudtak meggátolni a gaztett végrehajtását. Azután
a japán keresztyének hajtották mélyen meg fejüket, amiért nem tudták
elhárítani a háború rémét. Később szerte a világon megvilágosodott több
egyház előtt Hirosima szomorú jelképe. Újabb atomKísérletek fertőzték
a föld levegőjét. Űjabb pusztító fegyverekről érkeztek hírek, amelyek
már sokszorosan túlszarnyalják ahirosimai .bomba hatóerejét. De ezek
már csak számok, statisztikák. Hangosabbá teszik kiáltásunkat: ember,
ne élj vissza Istentől kapott hatalmaddal és a természet csodás erőivel!
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Isten azt másért adta: az élet megbecsüléséért és széppé tételéért! Nem
hangozhat el még egyszer olyan ördögi hadiparancs, nem bízhat ember
emberkézre olyan pusztító erőt, amelynek hatásfokát sem számok, de
még Hirosima megrendító története sem tudja kifejezni. .

Békés családi otthonok asztalán fekszik az Evangélikus Naptár, hogy
esténként olvasgassunk az egyház történetéről, hitünk és mindennapi
életünk ezernyi kérdéséről. Nos, 1945. augusztus 6.-nak története 20 év
távlatából is fel kell, hogy rázzon mindnyájunkat, éppen békés családi
otthonaink és hitünk becsületének védelmében. Tegyünk meg mindent
a magunk posztján, hogy Hirosima tragédiája ne ísmétlédhessék meg a
világ egyetlen pontján sem! Örüljünk annak, hogy Japánban olimpiai
játékokra 'gyűlt össze a világ fiatalsága és hogy a békés élet színpompás
fényei kápráztatják el az oda Iátogatót. Bűnbánattal és erős bizakodással
imádkozzunk Istenhez, hogy Hirosima vakító halál-fénye helyett min-
denütt a világon az élet fényei világítsák meg az ember útját.

Szirmai Zoltán

A világ jelenéért
~:~'&'I:,~~~~

ÉS JÖVŐJÉ'ÉRT
Képek a II. Keresztyén Béke- VilággyűJésr61

Másodszor látta. vendégül Prága városa a Keresztyén Béke-Világgyű-
lést. Először 1961 nyarán. Másodszor három év múlva, 1964. június 28-
július 5. kÖzött. Gyakran rendez a mozgalom bizottsági üléseket, konfe-
renciákat más országok területén, pl. Franciaországban, Hollandiában, a
két Németországban, Svájcban stb. A 100 tagot számláló Tanácsadó Bi-
zottság többször tartotta már ülését hazánkban, Debrecenben és legutóbb
Budapesten. A keresztyén békemozgalom mégis legszorosabban Prágá-
val fonódott össze. Ezért szokták Prágai Keresztyén Békekonferenciának
nevezni. Itt alakult meg a mozgalom 1958-ban. Itt munkálkodik köz-
pontja is Jungmanova 9. sz. alatt.

Kitűnő háttér, nyájas otthon a Csehszlovák Szocialista Köztársaság
fővárosa egy ilyen nemzetközi, világméretű mozgalom tanácskozása ihoz.
Annyiszor érzékeltettük már az "Arany Város" sajátos hangulatát, a mű-
emlékekben, régi palotákban gazdag vár-negyedet, a Hradzsint, a modern
kirakatok sorát a Vencel téren, a régi városházát zenélő órájával, mel-
lette Husz János monumentális szobrával, a régi zsinagógát és a temetőt,
.a Gólem készítő RabbiLöw sírj ával, az apró mozaikköves, gírbe-gurba
.kis utcákat, az igyekvő' piros, szinte műernlékjellegű kis villamosokat, a
nagy idegenforgalmat, a város Rózsadomb szerű részén álló új modern
600 személy befogadasára képes Internacionál szállót, ahol a konferencia
résztvevőinek nagyrészét elhelyezték és még említhetnénk sok mindent,
ami hozzátartozik Prágahoz. Most nem térünk ki mégsem bővebben a
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festői környezet megelevenítés ére. Kissé ezzel is érzékeltethetjük, hogy a
II. Keresztyén Béke-Világgyűlés ülésszaka idején alíg-alíg akadt idő
városnézésre. Ha valaki mégis hiányolná a kőrnyezet hangulatának be-
hatóbb felidézését, hadd hívjuk fel figyelmét Móra Ferenc "Túl a palán-
kon" címu útirajzokat tartalmazó kötetének két ragyogó, Prága légkö-
réből magyar tüdővel mélyet szippantó elbeszélésére, a "Legendák te-
metőjé"-re és az "Árnyak palotájá"-ra. - A továbbiakban inkább a
Világgyűlés közelebbí színhelyéről, résztvevőiról és eseményeiről kapunk
néhány képet.
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50 éve, 25 éve •.•

Egy ilyen, valamennyi világrészből összesereglett, találkozó atmosz-
féráját jelentős mértékben határozhat ja meg időpont ja. A II. Keresztyén
Béke-Világgyűlés azokban a napokban ült össze, melyekben 50 évvel
előbb kitört az első világháború, 25 év múltán pedig a még iszonyúbb
második világháború. Hromadka professzor, az atmoszférát teremtő ele-
mek kiváló érzékelője és érzékeltetője. azonnal ezeknek az évfordulók-:
nak megemlítés ével kezdte referátumát. "A győztes hatalmak 1918-ban
megnyerték a háborút, - mondotta - de a következő húsz év folyamán
elvesztették a békét. Ha most is elvesztenénk a békét, az következmé-
nyelben meghaladná minden emberi elképzelésünket. Fel kell tehát éb-
reszteni az emberek szívét, nyugtalanítani kell lelkiismeretüket, hogy
behatóan foglalkozzék az emberi szellem a mai kérdésekkel, hogy állam-
férfiaink, politikusaink minden jó alkalmat felhasználjanak a tárgya-
lásra és az egyházak hívő tagjai teljes emberi létük bevetésével vegyék
ki részüket napjaink történelmében."

Mottó és téma

A Világgyűlés jelszava: "Szövetségem élet és béke" - Malakiás pró-
féta könyvéből (2, 5) választott ige. A tulajdonképpeni téma, amelyet
ennek az igének a fényénél tárgyaltak a plenáris ülések és bizottságok r
munkájának keretében, a népek békés egymás-mallett élésének, a koeg-
zisztenciának a kérdése volt. Isten szabadon, merő szeretetből szövetsé-
gesévé tette az embert. Evangéliumát hallgathat juk. Egyházában élhe-
tünk. Mire kötelezi ma a keresztyéneket? Mit tehetnek az egyházak, a
világban szétszórtan élő keresztyének a koegzisztencia elősegítésére?
Fogalma sincs egy békekonferencia lefolyásáról annak, aki azt mondja:
el nem tudom képzelni, mit lehet ilyen sok embernek égy kérdésről egy
hétig tárgyalnia.

Több mint ezreri

A Világgyűlésen ezernél többen vettek részt. Ázsiából 58, Afrikából 40,
Kanadából és az Egyesült Államokból 73, Latin-Amerikából 5, Ausztrá-
liából 3 teljes jogú résztvevő jött el. Összesen 52 ország képviselője jelent
meg. Anglíából, Nyugatnémetországból közel 100-100 a résztvevők
száma. Népes küldöttséggel jelentek meg a hollandok, franciák és az
olaszok. Örömmel láttuk svéd, dán, finn és norvég evangélikus testvé-
reinket. Az ún. keleti országokban élő egyházak népes delegációt küld-
tek ki. A 131 megfigyelő között az Ökuménikus Tanács képviseletében
Dr. G. G. Williams angol, a Lutheránus Vtlágszövetség névében Paul



Hansen dán, a Református Világszövetség nevében Marcel Pradervand
svájci lelkész volt jelen. Külön érdekes lenne hitvallások szerinti tago-
zódás szempontjaból áttekinteni az ökuménikus sokféleséget. Altalában
a résztvevők egy harmada most volt' először Prágában. A megfigyelők
között feltüntek a mohamedánok turbárnai és egy buddhista szerzetes
sáfrány színű öltözéke. Jelentős mértékben vettek részt római katolikus
megfigyelők. Hazánkból öten jöttek.

A II. Keresztyén Béke- Viiággyűlés magyar delegációja a békére szavaz

~agyarok Prágában

A magyarországi delegációt Dr. Bartha Tibor református püspök, a
Prágai Keresztyén Békekonferencia elnökségének tagja vezette. Evan-
gélikus részről D. Dr. Vető Lajos, D. Káldy Zoltán, Prőhle Károly, Dr.
Ottlyk Ernő, Dr. Pálfy Miklós, Koren Emil, Selmeczi János, Benczúr
László, Gádor András vettek: részt. Egyházaink már hónapokkal előbb
gondos tanulmányi munkával készültek fel Prágára. A tanulmányi bi-
zottság .elnöke D. Káldy Zoltán püspök volt.

A Betlehem Kápolnában

Június 28-án, vasárnap délelőtt ünnepélyes istentisztelettel kezdódött
a konferencia. Niernöller Márton Mal. 2, 5. alapján arról prédikált, hogy
Jézus Krisztus az élet és a béke. Szerétetével odaköt bennünket min-
den emberhez faj ra, vallásra, világnézetre való tekintet nélkül. Felsza-
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