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C S A L Á D
Az 1968. évi naptárunk vezérgondolata a: „CSALÁD”. Azok a 

nagy változások, amelyek világszerte a társadalmi, gazdasági és kul
turális életben végbe mennek, jelentős kihatással vannak a családok 
életére, a „családi erkölcs”-re is, jó és rossz irányban egyaránt. A 
különböző országok és népek tudományos és társadalmi kérdésekkel 
foglalkozó sajtójában egyre több értekezés jelenik meg a családi 
élet különböző problémáiról. Hatalmas irodalma van már a „há
zasság válságá”-nak, a válások, a túlnépesedés, a születéskorlátozás, 
a női egyenjogúság stb. kérdéseit tárgyaló könyveknek és cikkek
nek.

A mi országunkban is óriási forradalmi változás ment végbe az 
utolsó húsz esztendőben a társadalmi, gazdasági, kulturális és poli
tikai életben egyaránt. A szocializmus építése egyben egy új társa
dalom építését is jelenti. Ez az új élet magától értetődően jelentkezik 
a családi életben is. A női egyenjogúság gyakorlati megvalósulása, a 
nők foglalkoztatottsága és az ezzel járó nagyobb anyagi független
ség, a külön férfi és külön női —  tehát ,,kettős erkölcsisé” —  egyre 
erőteljesebb felszámolása, a gyermekekről való nagyfokú állami 
gondoskodás, az ifjúság nagyobb önállósága, a faluról városba köl
töző családok szemléletmódjának és életformájának megváltozása, az 
általános nyugdíjjogosultság bevezetése stb., mind-mind kihatással 
van a család struktúrájára, a családtagok egymáshoz való viszo
nyára, szülők, gyermekek és testvérek gondolkodás módjára, anyagi 
összefüggésekre stb. Ezek a változások túlnyomó részben pozitív 
jellegűek, annak ellenére, hogy több negatív jelenség is mutatkozik 
ezen a területen. Viszont jó látnunk, hogy napilapjainkban iro
dalmi és orvosi szakfolyóiratokban a családdal kapcsolatos kérdé
sek tárgyalása folyamatosan napirenden van. Magától értetődően 
valamennyi kérdés nem oldható meg egyik napról a másikra, nem 
is szólva arról, hogy egy-egy probléma megoldása után az élet min
dig hoz újabb kérdéseket.

Az is természetes, hogy a keresztyén egyházak is, sőt a különböző 
egyházi világszervezetek is hivatásszerűen foglalkoznak világszerte
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a család, és ezen belül a keresztyén család kérdéseivel. Ezen a terü
leten komoly felelősséget hordoznak az egyházak Isten előtt, de ha 
jól értik szolgálatukat, van felelősségük e tekintetben saját népük 
között és saját társadalmukban is. Arra ugyan nem kell gondolniuk 
a keresztyén egyházaknak sehol a világon, hogy ,,kizárólag” a ke
resztyén egyházak feladatkörébe tartozik a családi élet kérdéseivel 
való foglalkozás —  mert az mindig az egész társadalom ügye — , de 
azt igenis tudniuk kell a keresztyén egyházaknak, hogy egyik nagyon 
fontos szolgálatuknak kell tekinteniük a családért való szolgálatot. 
Az evangéliumból táplálkozó keresztyén etikának van mondaniva
lója a családra, a házassági és családi erkölcsre vonatkozólag. Ezt a 
szolgálatot azonban a keresztyén egyházak nem akkor végzik el 
helyesen, ha változtatás nélkül idézgetik a keresztyén etika évezre
des tételeit a családra és a családi életre vonatkozólag, vagy kriti- 
zálgatják egyoldalúan azokat a változásokat, amelyek a családban 
mindenütt a világon végbemennek, hanem akkor szolgálnak jól, ha 
Isten törvénye és evangéliuma szilárd talaján állva merik újra 
végiggondolni a család etikai kérdéseit, és tudják frissen egybevetni 
a keresztyén etika tanításait a családokban végbement változásokkal, 
a jó és szükséges segítségadás megkeresése céljából. A keresztyén 
tanítás természetszerűleg akkor lesz az emberek szemében hitelessé, 
ha a keresztyén családok a maguk életében illusztrálják is a ke
resztyén családi etikát.

A család a legnagyobb örömök helye és forrása. Színtere két 
ember egymásra-találásának, szerelmének, testi-lelki közösségének. M 

Az örömök és terhek közös megélésének és hordozásának drága al
kalma. Az egymásnak való szolgálás nagyszerű lehetősége. A szülői 
és gyermeki örömök átélésének csodálatos ajándéka. Mindez együtt 
adja a családi otthonok melegét, szépségét és varázsát.

A család ugyanakkor lehet a legnagyobb fájdalmak helye és for- ' 

rása is. Sehol nem kerülnek az emberek egymáshoz olyan közel, 
mint éppen a házasságban és a családban és nincs még egy hely a 
világon ahol annyira, szinte percenként kellene gyakorolni az egy
más iránti áldozatos szeretet. De éppen ez a „közelség” adja a lehe
tőséget arra, hogy egymást megszomorítsuk és egymás számára 
„kereszt”-té legyünk olyan mértékben, mint sehol másutt. Hiszen 
percenként van lehetőség arra is, hogy éppen azokkal szemben le
gyünk szeretetlenek, akiket a legjobban szeretünk.

Arra kell törekednünk, hogy Isten erejével a család az örömök és 
nem a keserű fájdalmak színtere és forrása legyen.

A család egyben a Jézus Krisztusban való hit továbbadásának 
helye is. így írja ezt le Pál apostol a fiatal Timótheusnak: ,,Eszembe 
jutott ugyanis a te képmutatás nélkül való hited, amely először
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nagyanyádban, Lóisban lakozott, majd anyádban Eunikében és meg 
vagyok győződve arról, hogy megvan benned is” (2 Tim 1,5). Ez a 
hit szép láncolata. És ez a hit lehet nagyszerű forrása annak a sze
retetnek, amely nélkül nem tud a család család lenni.

Az is tény azonban, hogy abban az új korban, amelyben élünk, 
a családokon belül is nagyobb a hitbeli és egyben világnézeti külön
bözőség mint régen. A család éltető eleméhez, a szeretethez hozzá 
tartozik az is, hogy a különböző világnézetű családtagok becsüljék 
egymást és derűsen gyakorolják egymás iránt a türelmet. A türelem 
pedig azoknak az „erénye”, akik ragaszkodnak a maguk hitéhez és 
közben becsülni tudják a másik ember meggyőződését.

D.  K áldy Zoltán



Napok Protestáns
naptár N a p i  i g é k

1. hét: Üjév — Kol. 3, 17.
1. Hétfő Újév Lk. 2, 21. Zsolt. 149, 1—5.
2. Kedd Ábel Lk. 4, 16—21. Mk. 1, 1—8.
3. Szerda Benjámin Ézs. 43, 16—19. Mk. 1, 9—13
4. Csütörtök Leona Ézs. 1, 1—9. Mk. 1, 14—20.
5. Péntek Simon Jak. 4, 13—17. Mk. 1, 21—28.
6. Szombat Vízkereszt Mt. 2, 1—12. Zsolt. 117.

2. hét: Vízkereszt utáni 1. — Jn. 1, 14.
7. Vasárnap Attila Lk. 2, 41—52. Zsolt. 112, 1—6.
8. Hétfő Szörény Mk. 1, 1—11. Mk. 1, 29—39.
9. Kedd Marcel Mk. 1, 12—15. Mk. 1, 40—45.

10. Szerda Melánia Jn. 1, 35—51. Mk. 2, 1—12.
11. Csütörtök Ágota Mt. 4, 12—25. Mk. 2, 13—17.
12. Péntek Veronika Jn. 10, 31—38. Mk. 2, 18—22.
13. Szombat Ernő Lk. 10, 21—24. Mk. 2, 23—3, 6.

3. hét: Vízkereszt utáni 2. — Jn. 1, 17.
14. Vasárnap János Jn. 2, 1—11. Zsolt. 118, 1—9.
15. Hétfő Lóránt Mk. 2, 18—22. Mk. 3, 7—12.
16. Kedd Gusztáv 2 Móz. 20, 1—17. Mk. 3, 13—19.
17. Szerda A ntal Mt. 19, 3—9. Mk. 3, 20—30.
18. Csütörtök Piroska Mt. 5, 17—20. Mk. 3, 31—35.
19. Péntek Sára Jn. 1, 15—18. Mk. 4, 1—9., 13—20.
20. Szombat Fábián Seb. Ap. csel. 7, 35—40. Mk. 4, 10—12.

4. hét: Vízkereszt utáni 3. Lk. 13, 29.
21. Vasárnap Ágnes Mt. 8, 1—13. Zsolt. 87.
22. Hétfő A rtúr Lk. 4, 22—30. Mk. 4, 21—25.
23. Kedd Zelma Ef. 3, 1—10. Mk. 4, 26—29.
24. Szerda Tim ár Jn. 4, 15—26. Mk. 4, 30—34.
25. Csütörtök Pál Jn. 4, 27—42. Mk. 4, 35—41.
26. Péntek Vanda Jónás 3, 1—10. Mk. 5, 1—20.
27. Szombat Lotár Rm. 11, 13—22. Mk. 5, 21—34.

5. hét: Vízkereszt utáni 4. — Zsolt. 66, 5.
28. Vasárnap Károly Mt. 8, 23—27. Zsolt. 29.
29. Hétfő Adél Lk. 12, 22—32. Mk. 5, 35—43.
30. Kedd M ártonka Jer. 8, 4—7. Mk. 6, 1—5
31. Szerda Virgilia Jer. 5, 20—24. Mk. 6, 7—13.
T erem tő Isten ü n k ! Te v a g y  a  k ezd et é s  a  v é g . K ezed ből in d u l e l a v ilág , az
é le t és a  n ép ek sorsa . M inden új eszten d ő  m egú ju lt k eg y e lm ed et h ird eti és
m egtérésü n k re  váró  tü re lm es szereteted rő l tan ú sk od ik . N apról napra T e g o n -
dosk od sz ró lu n k szab ad ításu n k  I sten e  és tan íts  m in k et ú gy  szá m lá ln i naipjain-
kát, h o g y  bölcs és  értelm es sz ív h ez  jussiunk. A m en.

6



Napok Protestáns
naptár N a p i  i g é k

1. Csütörtök Ignác Dán. 6, 11—19. Mk. 6, 14—29.
2. Péntek K arolin Dán 6, 20—28. Mk. 6, 30—44.
3. Szombat Balázs Hós. 2, 20—22. Mk. 6, 45—56.

6. hét Vízkereszt utáni utolsó vasárnap — 2 Kor. 4, 6.

4. Vasárnap Ráhel Mt. 17, 1—9. Zsolt. 89, 20—30.
5. Hétfő Ágota 2 Móz. 34, 29—35. Mk. 7, 1—13.
6. Kedd Dorottya 2 Kor. 4, 3—12. Mk. 7, 14—23.
7. Szerda Tódor 2 Kor. 4, 13—18. Mk. 7, 24—30.
8. Csütörtök A ranka Ap. csel. 26, 1—3. Mk. 7, 31—37.
9. Péntek Abigail Kol. 1, 24—29. Mk. 8, 1—9.

10. Szombat Elvira Jel. 1, 9—18. Mk. 8, 10—21.

7. hét: Hetvened — Dán. 9, 18.

11. Vasárnap Bertold Mt. 20, 1—16. Zsolt. 115.
12. Hétfő Lidia I. Kor. 1, 26—31. Mk. 8, 22—26.
13. Kedd Ella Fii. 1, 27—30. Mk. 8, 27—33.
14. Szerda Bálint Mt. 19, 27—30. Mk. 8, 34—38.
15. Csütörtök Áldáska I. Kor. 3, 5—9. Mk. 9, 1—13.
16. Péntek Ju lianna I. Móz. 7, 17—«, 4. Mk. 9, 14—29.
17. Szombat Donát I, Móz. 8, 15—22. Mk. 9, 30—37.

8. hét: Hatvanad — Zsolt. 95, 7—8.

18. Vasárnap Konrád Lk. 8, 4—15. Zsolt. 95.
19. Hétfő Zsuzsanna Mt. 13, 10—17. Mk. 9, 38—41.
20. Kedd Álmos Mk. 11, 15—19. Mk. 9, 42—50.
21. Szerda Eleonóra Lk. 10, 38—42. Mk. 10, 1—12.
22. Csütörtök Gerzson Mk. 4, 26—29. Mk. 10, 13—16.
23. Péntek Alfréd I. Kor. 2, 1—5. Mk. 10, 17—27.
24. Szombat Mátyás Zsid. 4, 9—13. Mk. 10, 28—31.

9. hét: ötvened — Lk. 18, 31.

25. Vasárnap Géza Lk. 18, 31—43. Zsolt. 31, 10—17.
26. Hétfő Sándor Lk. 13, 31—35. Mk. 10, 32—45.
27. Kedd Ákos Lk. 9, 18—23. Mk. 10, 46—52.
28. Szerda Elemér Mt. 6, 16—21. Mk. 11, 1—11.
29. Csütörtök Román I. Móz. 15, 1—6. Mk. 11. 12—14., 20—26 .

G ond viselő  A tyán k ! T e  v a g y  a  szeretet Isten e . T udod , h o g y  terem tm én y ed e t  
tám adja és rontja a bűn. N e  h agyj e le sn ü n k  a  k ísértésb en . M entő szereteted  
óvjon , v éd jen  és a k ísé r té se k  tű zéb ő l m eg erő s íte tt h it te l v e ze sse n  k i  m in k et. 
A m en. >
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Napok Protestáns
naptár N a p i  i g é k

1. Péntek Albin Ézs. 58, 5—12. Mk. 11, 15—19.
2. Szombat Lujza Mk. 9, 14—29. Mk. 11, 27—33.

10. hét: Invocavit — Böjt 1. — 1 Jn. 3, 8.
3. Vasárnap Kornélia Mt. 4, 1—11. Zsolt. 142.
4. Hétfő Kázmér Jak. 4, 1—10. Mk. 12, 1—12.
5. Kedd A dorján Jak. 1, 13—18. Mk. 12, 13—17.
6. Szerda A lpár Zsid. 4, 14—16. Mk. 12, 18—27.
7. Csütörtök Tamás Zsid. 12, 1—7. Mk. 12, 28—34.
8. Péntek Zoltán Mt. 16, 21—28. Mk. 12, 35—37.
9. Szombat Franciska Mt. 12, 38—42. Mk. 12, 38—44.

11. hét: Reminiscere — Böjt 2. Ézs. 50, 4—5.
10. Vasárnap Olimpia Mt. 15, 21—28. Zsolt. 5.
11. Hétfő Aladár Jn. 7, 14—18. Mk. 13, 1—13.
12. Kedd Gergely Ap. csel. 5, 17—29.Mk. 13, 14—23.
13. Szerda K risztián I. Sám. 3, 1—10. Mk. 13, 24—37.
14. Csütörtök M atild Ap. csel. 16, 8—15. Jn. 14, 1—6.
15. Péntek Nemzeti ünn. Zsid. 5, 4—10. Jn. 14, 7—14.
16. Szombat H enrietta Mt. 21, 33—46. Jn. 14, 15—24.

12. hét: Okuli — Böjt 3. — Mt. 20, 28.
17. Vasárnap Gertrúd Lk. 11, 14—28. Zsolt. 6.
18. Hétfő Sándor, Ede I. Pét. 1, 18—21. Jn. 14, 25—31.
19. Kedd József Mk. 6, 7—13. Jn. 15, 1—8.
20. Szerda H ubert Lk. 22, 24—30. Jn. 15, 9—17.
21. Csütörtök Benedek Lk. 4, 38—44. Jn. 15, 18—25.
22. Péntek K atalin I. Kor. 4, 9—16. Jn. 15, 26—16, 4.
23. Szombat Brúnó II. Móz. 12, 3—14. Jn. 16, 5—11.

13. hét: Laetare — Böjt 4. — Jn. 12, 24.
24. Vasárnap Gábor Jn. 6, 1—15. Zsolt. 136.
25. Hétfő Zsolt Jn. 6, 22—29. Jn. 16, 12—15.
26. Kedd Erika Jn. 6, 30—35. Jn. 16, 16—24.
27. Szerda H ajnalka Mk. 12, 28—34. Jn. 16, 25—33.
28. Csütörtök Gedeon Jn. 6, 47—59. Jn. 17, 1—5.
29. Péntek Jónás Jn  12, 20—26. Jn. 17, 6—13.
30. Szombat Izidor Jn. 8, 21—30. Jn. 17, 14—19.

14. hét: Judika — Böjt 5. — Jn. 17, 19.
31. Vasárnap Árpád Jn. 8, 46—59. Zsolt. 17.
L'r Jézu s K risztus! T e va g y  a m i rem én ységü n k . Rád várunk . A m in t egyk or

m egvá ltó  szereteted d e l e ljö tté l a  v ilágb a , jöjj e l a m i g y ü m ö lcs  e le n  é le tü n k b e
is. A m ik ép p en m egtisztíto ttad  Isten  tem p lom át, ig éd d e l tisz títsd  sz ív ü n k et
Isten  S zen tle lk én ek  tem p lom ává, a m e ly  F e léd  tárja  a jta já t é s  T éged  d icsér
örökké. A m en.
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Napok Protestáns
naptár , N a p i  i g é k

1. Hétfő Hugó Zsid. 7, 23—27. Jn. 17, 20—26.
2. Kedd Áron Zsid. 9, 16—22. Mk. 14, 1—11.
3. Szerda Keresztély Jn. 13, 31—35. Mk. 14, 12—26.
4. Csütörtök Félsz. ünn. Zsid. 10, 1—10. Mk. 14, 27—31.
5. Péntek Vince Jn. 11, 47—55. Mk. 14, 32—42.
6. Szombat Cclesztin II. Móz. 32, 30—34. Mk. 14, 43^52.

15. hét: Virágvasárnap — Palmarum — Ézs. 53, 11—12.
7. Vasárnap Hermann Jn. 12, 12—24. Zsolt. 59, 2—10.
8. Hétfő Lidia Jn. 12, 1—9. Mk. 14, 53—65.
9. Kedd E rhardt Zsid. 9, 16—28. Mk. 14, 66—72.

10. Szerda Zsolt Zsid. 4, 15—5, 9. Mk. 15, 1—15.
11. Csütörtök Leó Jn. 13, 1—15. Mk. 15, 16—28.
12. Nagypént. Gyula Jn. 19, 16—30. Mk. 15, 29—41.
13. Szombat Ida Mt. 27, 57—66. Mk. 15, 42—47.

16. hét: Húsvét — Jel. 1, 18.
14. Húsv. v. Tibor I. Kor. 5, 6—8. Mk. 16, 1—8.
15. Húsv. h. Tass Lk. 24, 13—35. Mk. 16, 9—20.
16. Kedd Rudolf Lk. 24, 36—47. I. Pét. 1, 1—9.
17. Szerda Enikő Jn. 21, 1—14. I. Pét. 1, 10—12.
18. Csütörtök Ilm a Jn. 20, 11—18. I. Pét. 1, 13—16.
19. Péntek Kocsárd I. Kor. 15, 35—49. I. Pét. 1, 17—21.
20. Szombat T ivadar I. Kor. 15, 50—58. I. Pét. 1, 22—25.

17. hét: Quasimodogeniti — 1 Pét. 1, 3.
21. Vasárnap Anzelm Jn. 20, 19—31. Zsolt. 75.
22. Hétfő Csilla II. Tiirn. 1, 6—10. I. Pét. 2, 1—10.
23. Kedd Béla II. Tim. 2, 1—5. I. Pét. 2, 11—17.
24. Szerda György I. 'Pét. 1, 22—25. I. Pét. 2, 18—25.
25. Csütörtök M árk I. Tim. 1, 12—17. I. Pét. 3, 1—7.
26. Péntek Ervin I. Pét. 1. 3—9. I. Pét. 3, 8—14.
27. Szombat Arisztid Jónás. 1, 12—2, 11.1. Pét. 3, 18—22.

18. hét: Misericordias Domini — Jn. 10, 11. 27—28.

28. Vasárnap Valéria Jn. 10, 12—16. Zsolt. 23.
29. Hétfő A lbertina Jn. 10, 1—11. I. Pét. 4, 1—11.
30. Kedd K atalin Mt. 26, 31—35. I. Pét. 4, 12-^19.

M egváltó U runk! T e v a g y  a  fe ltám ad ás és az é le t. K eresz tségü n k b en  m i is
m egh a ltu n k  a bű n n ek , h ogy  é lh essü n k  N ék ed . E ngedd m eg ism ern ü n k  fe ltá -
m ad ásod ere jé t: a  rem én y ség et é s  az  igazságot. T an íts  m in k et a z  új é letb en
járn i és az  od afe lv a ló k k a l törődn i. Á m en.
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Napok Protestáns
naptár N a p i  i g é k

1. Szerda Munka ünn. Jn. 21, 15—29. I. Pét. 5, 1—5.
2. Csütörtök Zsigmond I. Pét. 5, 1—4. I. Pét. 5, 5—14.
3. Péntek Irm a Jn. 18, 1—9. I. Kor. 1, 1—9.
4. Szombat Flórián Jn. 10, 27—30. I. Kor. 1, 10—47.

19. hét: Jubilate — 2 Kor. 5, 17.
5. Vasárnap Gotthárd Jn. 16, 16—23. Zsolt. 36, 6—11.
6. Hétfő Frida Éf. 4, 17—24. I. Kor. 1,\ 18—25.
7. Kedd Napoleon Jób. 38, 31—38. I. Kor. 1, 26—31.
8. Szerda Gizella . I. Jn. 4, 7—14. I. Kor. 2, 1—5.
9. Csütörtök Gergely Ap. csel. 17, 22—33,1. Kor. 2, 6—10.

10. Péntek Ármin II. Kor. 5, 16—21. I. Kor. 2, 11—16.
11. Szombat Ferenc Rm. 1, 18—25. I. Kor. 3, 1—10.

20. hét: Cantate — Zsolt. 98, 1.
12. Vasárnap Pongrác Jn. 16, 5—15. Zsolt. 146.
13. Hétfő Szervác Ef. 5, 8—14. I. Kor. 3, 11—17
14. Kedd Bonifác Jn. 6, 66—69. I. Kor. 3, 18—23.
15. Szerda Zsófia Kol. 3. 16—24. I. Kor. 4, 1—5.
16. Csütörtök Mózes Mt. 21, 12—17. I. Kor. 4, 6—13.
17. Péntek Bánk II. Tim. 2, 8—13. I. Kor. 4, 12—21.
18. Szombat Erik Jel. 4, 2—11. I. Kor. 5, 1—8.

21. hét: Rogate — Zsolt. 66, 20.
19. Vasárnap Buda Jn. 16, 23—30. Zsolt. 123.
20. Hétfő Bernát Mk. 1, 35—39. I. Kor. 5, 9—13.
21. Kedd K onstantin Kol. 4, 2—6. I. Kor. 6, 1—8.
22. Szerda Júlia I. Tim. 2, 1—8. I. Kor. 6, 9—11.
23. Csütörtök M en nyh . ünn. Mk. 16, 14—20. Zsolt. 110.
24. Péntek Gergely Kol. 3, 1—4. I. Kor. 6, 12—20.
25. Szombat Orbán Ef. 1. 15—23. I. Kor. 7, 10—16.

22. hét: Exaudi — Jn. 12, 32.
26. Vasárnap Fülöp Jn. 15, 26—16, 4. Zsolt. 42.
27. Hétfő Helga Jer. 29, 11—14. I. Kor. 7, 17—24.
28. Kedd Emil Jn. 15, 17—21. I. Kor. 7, 29—31.
29. Szerda Keve I. Kor. 2, 12—16. I. Kor. 8, 1—6.
30. Csütörtök Janka Jn. 7, 37—39. I. Kor. 8, 7—13.
31. Péntek Angela Zsid. 11, 32—40. I. Kor. 9, 1—12.

Szen th árom ság  Isten e! M agasságban  é s  szen tség b en  la k o zo l, d e  az a lázatossa l
is. A  titk o k  a tied , a k in y ila tk o zta to tt dolgok  ped ig  a  m ién k . T an íts  m eg  m in -
két arra, h o g y  titk a id at a láza tos lé lek k e l, a k in y ila tk o zta to tt ig é t p ed ig  h ívő
sz ív v e l fogad ju k A m en.
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Napok Protestáns
napiar N a p i  i g é k

1. Szombat Tünde Ézs. 41, 17—20. I. Kor. 9, 13—18.
23. hét: Pünkösd — Zak. 4, 6.

2. Pünk. v. Anna Jn. 14, 23—31. Zsolt. 108, 2—7.
3. Pünk. h. Ildikó Jn. 3, 16—21. Zsolt. 81.
4. Kedd Kadocsa Ap. csel. 42—47. I. Kor. 9, 19—23.
5. Szerda Fatim e Ap. csel. 3, 1—21. I. Kor. 9, 24—27.
6. Csütörtök Norbert Ap. csel. 4, 8—31. I. Kor. 10, 1—13.
7. Péntek Róbert Ef. 2, 17—22. I. Kor. 10, 14—22.
8. Szombat M edárd Jn. 20, 19—23. I. Kor. 10, 23—11, 1.

24. hét: Szentháromság ünnepe — Ézs. 6, 3.
9. Vasárnap Félix Jn. 3, 1—15. Zsolt. 99.

10. Hétfő M argit Ef. 3, 14—21. I. Kor. 11, 2—16.
11. Kedd Barnabás Kol. 2, 1—9. I. Kor. 11, 17—26.
12. Szerda Virág Ef. 4, 1—6. I. Kor. 11, 27—34.
13. Csütörtök Tóbiás I. Tim. 3, 14—16. I. Kor. 12, 1—3.
A . Péntek Vazul I. Kor. 12, 1—6. I. Kor. 12, 4—11.
15. Szombat Jolán Ez. 1, 4—6., 22—28.1. Kor. 12, 12—26.

25. hét: Szentháromság utáni 1. — Lk. 10, 16.

16. Vasárnap Jusztin Lk. 16, 19—31. Zsolt. 9, 10—19.
17. Hétfő Laura II. Tim. 3, 14—17. I. Kor. 12, 27—31.
18. Kedd Arnold Ez. 2, 1—7. I. Kor. 13, 1—7.
19. Szerda Gyárfás Ap. csel. 8, 26—35. I. Kor. 13, 8—13.
20. Csütörtök Rafael Jer. 8, 8—11. I. Kor. 14, 1—12.
21. Péntek Alajos Ez. 3, 22—27. I. Kor. 14, 13—19.
22. Szombat Paulina Ézs. 5, 1—7. I. Kor. 14, 20—25.

26. hét: Szentháromság utáni 2. — Mt. 11, 28.
23. Vasárnap Zoltán Lk. 14, 16—24. Zsolt. 26.
24. Hétfő Iván Lk. 1, 57—68. I. Kor. 14, 26—40.
25. Kedd Vilmos Mt. 11, 7—15. I. Kor. 15, 1—11.
26. Szerda János, Pál Fii. 2, 19—30. I, Kor. 15, 12—19.
27. Csütörtök László Ap. csel. 19, 1—7. I. Kor. 15, 20—28.
28. Péntek Levente Lk. 12, 49—53. I. Kor. 15, 29—34.
29. Szombat Péter, Pál Jn. 10, 40—42. I. Kor. 15, 35—44.

27. hét: Szentháromság utáni 3. — Lk. 19, 10.
30. Vasárnap Pál Lk. 15, 1—10. Zsolt. 10, 12—18.

S zen tlé lek  Ú risten ! É p íts b e  m in k et Isten  sze n t g y ü lek eze téb e . V ezérelj el
m in ket m in den igazságra. S erk en ts  m in k et, h o g y  terem je  é le tü n k  a  szeretet,
öröm , b ék esség b ék etű rés , h ű ség , s ze líd ség  é s  m érték le te sség  g y ü m ö lcse it .
Á m en.
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Napok Protestáns
naptár N a p i  i g é k

1. Hétfő Tibold Mk. 2, 1—17. I. Kor. 15, 45—49.
2. Kedd Ottokár Lk. 7, 36—50. I. Kor. 15, 50—53.
3. Szerda Kornél Lk. 15, 11—32. I. Kor. 15, 54—58.
4. Csütörtök Ulrik Rm. 4, 1—8. I. Kor. 16, 1—9.
5. Péntek Enese Rm. 5, 1—11. I. Kor. 16, 10—14.
6. Szombat Ezsaiás Ez. 18, 1—4. I. Kor. 16, 15—24.

28. hét: Szentháromság utáni 4. — Gál. 6, 2.
7. Vasárnap Cirill Lk. 6, 36—42. Zsolt. 119, 33—48.
8. Hétfő Teréz Jn. 8, 1—11. II. Móz. 1, 1—14.
9. Kedd Veronika 2. Kor. 2, 5—11. II. Móz. 1, 15—2, 10.

10. Szerda Amália Mt. 5, 43—48. 2. Móz. 2, 11—25.
11. Csütörtök Lili Mt. 18, 15—20. II. Móz. 3, 1—20.
12. Péntek Izabella Ap. csel. 7, 54—59. II. Móz. 4, 1—17.
13. Szombat Jenő Jel. 22, 1—5. II. Móz. 5, 1—6, 1.

29. hét: Szentháromság utáni 5. — Lk. 9, 62.
14. Vasárnap Eörs Lk. 5, 1—11. Zsolt. 1.
15. Hétfő Henrik Lk. 9, 57—62. II. Móz. 7, 1—13.
16. Kedd Zalán Fii. 3, 12—16. II. Móz. 7, 14—25.
17. Szerda Elek Lk. 9, 51—57. II. Móz. 12, 1—20.
18. Csütörtök Frigyes II. Tim. 4, 1—5. II. M óz. 12, 21—33., 51.
19. Péntek Emília I. Thess. 2, 13—20. n .  m ó z . 13, i 7— 14., i 4 .
20. Szombat Illés Lk. 14, 25—33. II. MÓz. 14, 15—31.

30. hét: Szentháromság utáni 6. —, Ézs. 43, 1.
21. Vasárnap Dániel Rm. 6, 3—11. Zsolt. 139, 1—18.
22. Hétfő M ária Magd. Tit. 3, 3—7. II. Móz. 15, 1—21.
23. Kedd Lenke I. Pét. 3, 18—22. II. Móz. 16, 1—12.
24. Szerda K risztina Gál. 3, 26—29. II. Móz. 16, 13—36.
25. Csütörtök Jakab Mk. 16, 14—18. II. Móz. 17.
26. Péntek Anna Mt. 3, 13—17. II. Móz. 18.
27. Szombat Olga Jel. 3, 1—6. II. Móz. 19.

31. hét: Szentháromság utáni 7. — Rm. 6, 19.
28. Vasárnap Ince Rm. 6, 19—23. Zsolt. 65.
29. Hétfő M árta Mk. 8, 10—21. II. Móz. 20, 1—21.
30. Kedd Judit Rm. 6, 12—18. II. Móz. 32, 1—14.
31. Szerda Oszkár Lk. 11, 33—36. II. Móz. 32, 15—35.

A tyán k  a  Jézu s K risztus á lta l! M agasztalu nk  T éged  a  bű n b ocsán at drága aján
dékáért, azért, h o g y  b ocsán atot n y erh e tü n k  és b ocsán atot nyú jth atu n k . B o-
csán atod  á lta l is ten fiú sá g o t n yertü n k , m egb ocsá tásu n k  
sz ív ek e t a ján d ék ozo l nek ü n k . T öltsd  b e  sz ív ü n k et

g y ü m ö lcsek én t te stv ér i 
i  m egb ocsá tás  le ik év e l,

Á m en.
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Napok Protestáns
naptár N a p i  i g é k

1. Csütörtök Péter Mk. 9, 42—50. II. Móz. 33.
2. Péntek Lehel Rm. 12, 1—2. II. Móz. 34, 1—10.
3. Szombat Csilla I. Kor. 9, 24—27. II. Kor. 1, 1—7.

32. hét: Szentháromság utáni 8. — Ef. 5, 9.
4. Vasárnap Domonkos Mt. 7, 15—21. Zsolt. 92, 13—16.
5. Hétfő Vajk Jn. 8, 31—36. II. Kor. 1, 8—11.
6. Kedd Berta Gál. 6, 7—10. II. Kor. 1, 12—22.
7. Szerda Ibolya Kol. 1, 3—11. II. Kor. 1, 23—2, 4.
8. Csütörtök László I. Kor. 12, 12—26. II. Kor. 2, 5—11.
9. Péntek Ernőd Fii. 2, 12—18. II. Kor. 2, 12—17.

10. Szombat Lőrinc Zsid. 6, 4—8. II. Kor. 3, 1—6.
33. hét: Szentháromság utáni 9. — Ef. 5, 15.

11. Vasárnap Tibor Lk. 16, 1—8. Zsolt. 119, 161—176.
12. Hétfő Klára Préd. 9, 13—18. II. Kor. 3, 7—11.
13. Kedd Ipoly Péld. 16, 1—9. II. Kor. 3, 12—18.
14. Szerda özséb I. Pét. 3, 1—6. II. Kor. 4, 1—6.
15. Csütörtök M ária I. Kir. 3, 16—28. II. Kor. 4, 7—12.
16. Péntek Á brahám Mt. 13, 44—46. II. Kor. 4, 13—18.
17. Szombat Anasztáz Lk. 12, 42—48. II. Kor. 5, 1—10.

34. hét: Szentháromság utáni 10. — Péld. 14, 34.
18. Vasárnap Ilona Lk. 19, 41—48. Zsolt. 33, 12—22.
19. Hétfő Sámuel V. Móz. 7, 6—11. II. Kor. 5, 11—15.
20. Kedd Alkotm. ünn. II. Móz. 17, 8—15. II. Kor. 5, 16—21.
21. Szerda Sámuel I. Kir. 21, 1—16. II. Kor. 6, 1—10.
22. Csütörtök M enyhért Jer. 16, 14—17. II. Kor. 6, 11—7, 1.
23. Péntek Farkas Jer. 18, 1—6. II. Kor. 7, 2—7.
24. Szombat Bertalan Rm. 11, 25—32. II. Kor. 7, 8—16.

35. hét: Szentháromság utáni 11. — 1 Pét. 5, 5.
25. Vasárnap Lajos Lk. 18, 9—14. Zsolt. 113.
26. Hétfő Róza Mk. 9, 33—37. II. Kor. 8, 1—5.
27. Kedd Szilárd I. Sám. 17, 40—51.11. Kor. 8, 16—24.
28. Szerda . Ágoston Lk. 7, 1—11. II. Kor. 9, 1—7.
29. Csütörtök Lilla Ap. csel. 12, 18—25.11. Kor. 9. 8—15.
30. Péntek Rózsa Gal. 1, 11—24. II. Kor. 10, 1—11.
31. Szombat Erika Ézs. 57, 15—21. II. Kor. 10, 12—18.

M en nyei A tyán k ! M agasztal le lk ü n k , m ert b etö ltőd  az éh ező t javak k a l. T es-
tü n k  tá p lá lá sira fö ld i k en y eret, le lk ü n k  ü d v ö sség ére  m en n y ei k en y eret a já n -
d ék ozo l n ekü nk . K érünk, ren d e ld  k i szám unkra  a  m in d en n a p i k en y erü n k et
és  ter íts  a szta lt n ék ü n k  a  T e országodb an . A m en .



Napok Protestáns
naptár N a p i  i g é k

36. hét: Szentháromság utáni 12. — Ézs. 42,3
1. Vasárnap Egyed Mk. 7, 31—37. Zsolt. 70.
2. Hétfő Rebeka Mk. 1, 21—28. II. Kor. 11, 1—-6.
3. Kedd Hilda II. Kir. 20, 1—7. II. Kor. 11, 7—15.
4. Szerda Rozália Jak. 5, 13—18. II. Kor. 11, 16—33.
5. Csütörtök Viktor Mt. 9, 27—38. II. Kor. 12, 1—10.
6. Péntek Zakariás Mt. 8, 14—17. II. Kor. 12, 11—18.
7. Szombat Regina Ézs. 35, 3—10. II. Kor. 12,19—13., 4.

37. hét: Szentháromság utáni 13. — Mt. 25, 40.
8. Vasárnap Mária Lk. 10, 23—37. Zsolt. 74, 1—12.
9. Hétfő Ádám Jak. 2, 1—13. II. Kor. 13, 5—13.

10. Kedd Erik Rm. 3, 19—22. Jer. 1, 1—10.
11. Szerda Teodóra Zak. 7, 8—14. Jer. 1, 11—19.
12. Csütörtök Szabolcs Fii. 4—25. Jer. 2, 1—13.
13. Péntek Ludovika Zsid. 2, 11—18. Jer. 3, 19—4, 4.
14. Szombat Szerénke Jer. 22, 13—19. Jer. 6, 9—21.

38. hét: Szentháromság utáni 14. — Zsolt. 103, 2.
15. Vasárnap Enikő Lk. 17, 11—19. Zsolt. 50, 14—23.
16. Hétfő Edit Mk. 1, 40—45. Jer. 7, 1^15.
17. Kedd H ajnalka I. Thess. 5, 16—24. Jer. 7, 16—20.
18. Szerda Titusz II. Kor. 9, 10—15. Jer. 8, 4—9.
19. Csütörtök Vilma I. Thess 1, 2—10. Jer. 14, 19—15,9.
20. Péntek Csendike Fii. 1, 12—18. Jer. 15, 10. 15—21.
21. Szombat Máté Fii. 1, 19—26. Jer. 17, 5—18.

39 hét: Szentháromság utáni 15. — 1 Pét. 5, 7.
22. Vasárnap Móric Mt. 6, 24—34. Zsolt. 37, 3—6.
23. Hétfő Tekla I. Tim. 4, 4—8. Jer. 18. 1—12.
24. Kedd G ellért I. Tim. 6, 6—12. Jer. 20, 1—6.
25. Szerda Kleofás I. Kor. 7, 20—24. Jer. 20, 7—15.
26. Csütörtök Jusztina I. Kir. 17, 1—6. Jer. 21.
27. Péntek Labore II. Thess 3, 6—13. Jer. 23, 1—8.
28. Szombat Vencel Lk. 6, 20—26. Jer. 27, 1—11.

40 hét: Szentháromság utáni 16. — Zsid. 1, 14.
29. Vasárnap Mihály Mt. 18, 1—11. Zsolt. 102.
30. Hétfő Jeromos Jel. 22, 6—10. Jer. 28.

S zen tség es  Isten ! M agasztalu nk  T éged , hogy  b ep illan th atu n k  tö rv én y ed  tü k 
rébe. B elő le  tan u lju k  m eg ism ern i szen tség es  orcád at és bűnős lén y ü n k et. T an íts  
m in k et szen t orcád e lőtt fé le lem m el leb oru ln i, b ű n e in k tő l ped ig  m en ek ü ln i. 
Á m en.

14



Napok Protestáns
naptár N a p i i g é k

1. Kedd Bogárka Ap. csel. 12, 5—17. Jer. 29, 1—14.
2. Szerda P etra Lk. 10, 17—20. Jer. 30, 1—3.
3. Csütörtök Helga II. Kir. 6, 8—23. Jer. 31, 31—37.
4. Péntek Ferenc Jn. 12, 27—33. Jer. 36, 1—26.
5. Szombat Aurél Jel. 5, 11—14. Jer. 36, 27—32.

41. hét: Szentháromság utáni 17. — Mik. 6, 8.
6. Vasárnap Brúnó . Lk. 14, 1—11. Zsolt. 127.
7. Hétfő Amália Mt. 12, 1—8. Jer. 37, 1—10.
8. Kedd Etelka Mt. 15, 1—20. Jer. 37, 11—21.
9. Szerda Dénes Mt. 17, 24—27. Jer. 38, 1—13.

10. Csütörtök Gedeon I. Kor. 9, 19—23. Jer. 38, 14—28.
11. Péntek Fenyőke Gál. 6, 14—18. Jer. 39, 1—14.
12. Szombat Miksa Ámos. 5, 14—15. Jer. 39, 15—40.

42. hét: Szentháromság utáni 18. — 1 Jn. 4, 21.
13. Vasárnap Kálmán Mt. 22, 34—46. Zsolt. 128.
14. Hétfő Helén I. Thess. 4, 9—12. Jer. 40, 7—16.
15. Kedd Teréz I. Móz. 4, 3—15. Jer. 41.
16. Szerda Gál I. Jn  4, 7—16. Jer. 42.
17. Csütörtök Hedvig Ef. 6, 1—9. Jer. 43.
18. Péntek Lukács II. Kor. 8, 1—15. Jer. 44, 1—14.
19. Szombat Luciusz Ap. csel. 5, 1—11. Jer. 44, 15—30.

43. hét: Szentháromság utáni 19. — Jer. 17, 14.
20. Vasárnap Irén Mt. 9. 1—8. Zsolt. 40, 1—6.
21. Hétfő Orsolya Mk. 8, 22—26. Jer. 45.
22. Kedd Előd Kol. 3, 5—11. Jer. sir. 3, 1—24.
23. Szerda Gyöngyi Rm. 3, 21—26. Jer. sir. 3, 25—39.
24. Csütörtök Salamon Lk. 19, 1—10. I. Tim. 1, 1—11.
25. Péntek Blanka Zsid. 10, 11—18. I. Tim. 1, 12—20.
26. Szombat Dömötör Jer. 17, 12—17. I. Tim. 2, 1—7.

44. hét: Szentháromság utáni 20. — Jel. 3, 5.
27. Vasárnap Szabina Mt. 22, 1—14. Zsolt. 119, 17—24.
28. Hétfő Simon II. Móz. 16, 2—7. I. Tim. 2, 8—15.
29. Kedd Jenő Jn. 6, 24—35. I. Tim. 3, 1—13.
30. Szerda Farkas Jn. 15, 1—8. I. Tim. 3, 12—16.
31. Csütörtök Reform, ünn. Jn. 2, 13—22. Zsolt. 20.

Jézu s K risztus U runk! Á ld ott lé g y  azért, h o g y  a m egrep ed t nádat n em  töröd  
e l é s  a p islogó  g y erty a b e le t n em  o ltod  e l. E van géliu m od  tű zév e l új é le t lán gját
gyújtod  b enn ünk , ev a n g é liu m o d  h ata lm ával m egm en ted a veszen d őt. N e  en -
gedd, h o g y  vék a  a lá  írejtsük a  tő led  kap ott tü zet. A ján d ék ozz  m eg  a  b izo n y -
sá g té te l L eik ével. A m en .
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NOVEMBER
Napok Protestáns 

. nap tár N a p i  i g é k

1. Péntek M arianna I. Pét. 2, 5—10. I. Tim. 4, 1—5.
2. Szombat Achilles Jel. 19, 6—10. I. Tim. 4, 6—16.

45. hét: Szentháromság utáni 21. — 2 Tim. 2, 5.

3. Vasárnap Győző Ef. 6, 10—17. Zsolt. 119, 89—96.
4. Hétfő Károly I. Kor. 9, 24—27. I. Tim. 5, 1—16.
5. Kedd Im re II. Tim. 2, 1—5. I. Tim. 5, 17—25.
6. Szerda Lénárd Rm. 14, 4—21. I. Tim. 6, 1—10.
7. Csütörtök Okt. forr. ü. I. Kor. 9, 13—18. I. Tim. 6, 11—21.
8. Péntek Gottfried Lk. 22, 31—38. II. Tim. 1, 1—7.
9. Szombat Tivadar I. Kor. 7, 29—31. II. Tim. 1, 8—18.

46 hét: Szentháromság utáni 22. — Mt. 24, 13.

10. Vasárnap Luther sz. ü. Mt. 24, 15—28. Zsolt. 125.
11. Hétfő M árton Mt. 24, 1—8. II. Tim. 2, 1—7.
12. Kedd Jónás Mt. 24, 9—14. II. Tim. 2, 8—13.
13. Szerda Szaniszló Mt. 24, 29—35. II. Tim. 2. 14—26.
14. Csütörtök K lem entina Mt. 24, 36—42. II. Tim. 3, 1—9.
15. Péntek Lipót II. Thess. 2, 1—17.11. Tim. 3, 10—17.
16. Szombat O ttm ár Mt. 24, 43—51. II. Tim. 4, 1—8.

47. hét: Az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapja — 2 Kor. 5, 10.

17. Vasárnap Jenő Mt. 25, 31—46. Zsolt. 39.
18. Hétfő Ödön Jn. 5, 19—24. II. Tim. 4, 9—22.
19. Kedd Erzsébet I. Móz. 19, 15—29. Tit. 1.
20. Szerda Jolán Rm. 2, 1—11. Tit. 2, 1—10.
21. Csütörtök Olivér Ez. 14, 12—23. Tit. 2, 11—15.
22. Péntek Cecília Jel. 2, 1—7. Tit. 3.
23. Szombat Kelemen !. Pét. 4, 1—7. Filemon

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

24. Vasárnap Emma Mt. 25, 1—13. Zsolt. 150.
25. Hétfő K atalin Lk. 12, 35—40. II. Pét. 1, 1—15.
26. Kedd Csongor Zsid. 12, 12—17. II. Pét. 1, 16—21.
27. Szerda Tünde Jel. 3, 7—13. II. Pét. 2, 1—11.
28. Csütörtök Stefánia Mt. 25, 14—30. II. Pét. 2, 12—22.
29. Péntek Noé Zsid. 10, 32—39. II. Pét. 3, 1—10.
30. Szombat András Jel. 21, 9—14. II. Pét 3, 11—18.

Élet F ejed elm e! K özü lü nk  s e n k i sem  é l önm agán ak  é s  sen k i sem  h a l ö n m a-
gának . Ha é lü n k , N ék ed  é lünk , ha m egh a lu n k , N ék ed  h a lu n k  m eg . E zért
ak ár é ljü n k , ak ár  h a lju n k , a  T iéd vagyaink. Á m en.

u

16



DECEMBER
Napok Protestáns

naptár N a p i  i g é k

49. hét: Advent 1. — Zak. 9 9.
1. Vasárnap Elza Mt. 21, 1—9. Zsolt. 24.
2. Hétfő A ranka II. Kor. 1, 18—22. Ézs. 56, 1—8.
3. Kedd Olivia Kol. 1, 9—14. Ézs. 57, 14—211.
4. Szerda Borbála I. Móz. 49. 8—10. Ézs. 58, 1—12.
5. Csütörtök Vilma IV. Móz. 24, 15—18.Ézs. 59.
6. Péntek Miklós Zsid. 10, 19—23. Ézs. 60. 1—11.
7. Szombat Ambrus Jel. 22, 12—21. Ézs. 61.

50. hét: Advent 2. — Lk. 21, 28.
8. Vasárnap Mária Lk. 21, 25—33. Zsolt. 80.
9. Hétfő Emőke Zsid. 6, 9—12. Ézs. 62.

10. Kedd Jud it 11. Pét. 1, 2—11. Ézs. 63, 7—19.
11. Szerda Árpád Jel. 2, 1—7. Ézs. 64.
12. Csütörtök Gabriella Aggeus. 2, 1—9. Ézs. 65, 1—12.
13. Péntek Luca Lk. 17, 20—25. Ézs. 65, 17—25.
14. Szombat Szilárdka Jel. 3, 14—22. Ézs. 66, 1—2. 10—14.

51. hét: Advent 3. — Ézs. 40, ?, 10.
15. Vasárnap Johanna Mt. 11, 2—10. Zsolt. 85.
16. Hétfő Etel Lk. 1, 5—25. Ézs. 66, 18—24.
17. Kedd Lázár Lk. 1, 57—70. Lk. 1, 1—20.
18. Szerda Estike Lk. 3, 10—20. Lk. 1, 21—25.
19. Csütörtök Viola Jn. 1, 6—9 15—16. Lk. 1, 26—38.
20. Péntek Csaba Jn. 1, 29—31. Lk. 1, 39—56.
21. Szombat Tamás Lk. 7, 29—35. Lk. 1, 57—66.

52. hét: Advent 4. — Fii. 4, 4—5.
22. Vasárnap Zénó Jn. 1, 19—28. Zsolt. 19.
23. Hétfő Viktória Ézs. 45, 1—8. Lk. 1, 67—80.
24. Kedd Ádám, Éva Mik. 5, 1—4. Lk. 2. 1—7.
25. Szerda Karácsony I. Jn. 1, 1—14. Lk. 2, 8—14.
26. Csütörtök Karácsony II. Tit. 3, 4—8. Lk. 2, 15—20.
27. Péntek János Jn. 21, 19—24. Lk. 2, 21—24.
28. Szombat Kam illa Mt. 2, 13—18. Lk. 2, 25—35.

53. hét: Karácsony utáni vasárnap — Lk. 2, 29—30.
29. Vasárnap | Dávid Lk. 2, 25—40. Lk. 2, 36—40.
30. Hétfő Anikó Jn. 12, 44—50. Lk. 3, 1—14.
31. Kedd Szilveszter Rm. 8, 31—39. Zsolt. 121.
K egyelem  Isten e! E sztend ők  vé gén  e lén k  á llítod  az új k ezd etet je len tő  b ö lcsö t.
A hol em b eri ú .u n k  e lfo g y o tt , Te újat n y itsz  szám u n k ra . L égy  á ldott k ifo g y -
hatatlan  szereteted ért. A m en .
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20 ÉVES AZ Á L L A M M A L  K Ö T Ö T T  
E G Y E Z M É N Y Ü N K

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ LEZÁRÁSA nem csak a fasiszta háború 
poklától való megszabadulást jelentette, hanem ennél jóval többet. A nép 
végre m egnyerte azt a küzdelmet, am elyet annyi vérhullással folytatott 
a m agyar történelem  folyamán. Mennyi nagyszerű elgondolás, tervezge- 
tés, m ennyi szent lelkesedés, kemény küzdelem és elszánt akarat előzte 
meg mindezt! Dózsa György 1514-ben híres ceglédi beszédében m ár azzal 
nyitogatta a szemeket, hogy „a szolgaságot nem a term észet hozta létre, 
hanem  a kapzsiság”. Bocskai István 1604-ben a „Szabadságért és igaz
ságért” jelszóval rán to tt kardot a nemzeti függetlenség védelm ére a gyű
lölt Habsburg igával szemben. II. Rákóczi Ferenc 1704-ben a világ népei
hez intézett híres kiáltványában így szól: „Felszakadtak a nem es magyar 
nem zet se b e i. . . ”, m ajd kifejti a szenvedett sérelmeket, am elyek közös 
védekezésre, egységes fellépésre késztették az egész országot. A nép ne
vében ezzel lépett fel Petőfi Sándor:

Ady Endre felháborodása, 1919. nagyszerű kísérlete és a haladó em berek 
csaknem végtelen hosszú sorának m unkája, fáradozása és önfeláldozása 
készítette elő azt az ugrásszerű fejlődést, ami a felszabadulással meg
kezdődött. Népünk hosszú idők óta folytatott szabadságküzdelme célhoz 
ért. Népünk harca az önállóságért, a gazdasági és kulturális újjászületé
sért — m int történelm ünk legfényesebb napjaiban — ú jra  egybeesett az 
egész haladó emberiség küzdelmével. Népünk végre tagja lehet a sza
bad nem zetek nagy szövetségének, a békéért küzdő szocialista tábornak.

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNELMÉNEK 
ALAPVONÁSA, hogy a szabadságharcok és haladó mozgalmak je len tet
ték egyházunk életének felvirágzását a népet és a protestantizm ust egya
rán t elnyomó Habsburg-katolikus rendszerrel szemben. Azonban az 
1867-es kiegyezéstől a második világháború végéig ta rto tt az a korszak, 
am elyben a néphez való viszonyunkban törés következett be. Mindig is 
voltak, akiknek fá jt ez a törés. Ez azt jelentette, hogy a katolikus egy
házpolitika ú tjá ra  léptünk. „A keresztény társadalom ”, a „keresztény 
M agyarország” annyira összekeverte az egyház és a világ fogalmát, hogy 
az egyház m indjobban a világ járszalagjára került, érdekeltté vált egy 
korhadt társadalm i rendszer fenntartásában. Isten irgalmas ítélete volt, 
hogy a H orthy-rendszer összeomlásából kim entette egyházunkat és új 
életkezdés lehetőségével ajándékozta meg. A kibontakozás ú tja  azonban 
mégsem volt könnyű.

A MÜLT BŰNEIVEL VALÓ LE NEM SZÁMOLÁS okozta azt, hogy az 
egyházfogalomnak nem a bibliai és lu theri értelmezése, hanem a Horthy- 
korszakban kialakult közjogi form ája m arad t érvényben. A középkorban 
kialakult „Corpus Christianum ” örököse az előbb em lített „keresztény 
társadalom ”, „keresztény M agyarország” volt. Ebben az egyház közjogi

„Jogot a népnek, az emberiség 
Nagy, szent nevében, adjatok jogot,
S a hon nevében egyszersmind, amely 
eldől, ha nem nyer új védőoszlopot.”
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hatalom  volt. Ez különösen a „hercegprím ásnak”, az első zászlósúrnak a 
személyében öltött testet. A protestantizm us is igyekezett legalább a „m á
sodosztályú állam vallás” szintjére eljutni, s ezen a téren szintén közjogi 
pozíciót szerezni. Éppen ez volt egyházunk közéleti eltévelyedésének egyik 
fő oka. Végeredményben a közjogi és hatalm i vonásokkal fellépő egyház 
képe m indig a róm ai egyház felé uital. I t t  van egyházfő, diplom ácia, jegy
zékváltás, konkordátum , hadüzenet, csak az egyház jellegzetes újszövet
ségi vonásai hiányoznak. Ennek az egyházi m agatartásnak a bűvölete kör
nyékezte meg egyházunk vezetőit, am ikor az 1946—47-es években egyik 
jegyzéket, memorandumot, tiltakozást a m ásik u tán  küldték a m iniszter- 
elnökhöz és a m agyar kormányhoz. Az egyház prófétai szolgálatát az 
állam m al szemben úgy értelm ezték, hogy a számonkérés, tüntetés, tilta 
kozás és a szocializmus felé haladás akadályozása az egyház feladata.

Amint egyházi életünk m egtisztult a politikai reakció tehertételétől, 
úgy vált egyre világosabbá a m agyar dem okratikus köztársaság korm á
nyával való megegyezés lehetősége, sőt szükségessége.

Az EGYEZMÉNYBEN egyházunk legújabb kori történelm ének fontos 
dokum entum a jött létre, amely m ind a mai napig az evangélikus egyház 
és a M agyar Népköztársaság érintkezésének alappillére.

Egyházunk zsinata 1948. decem ber 8-án fogadta el az Egyezményt, s de
cember 14-én írták  alá egyházunk zsinatának és a m agyar korm ánynak 
a megbízottai. Ha az Egyezmény szövegének egyes részletkérdései felett 
el is haladt az idő, változatlanul érvényben van és lesz az Egyezménynek 
az az alapgondolata, hogy egyházunk jó viszonyt kíván kialakítani álla
m unkkal, s m egtalálja helyét a szocializmust építő m agyar társadalom ban.

Akik hazánkban egyházunk tagjai, egyben ennek az országnak m unkás 
építői is. Ezek abban érdekeltek, hogy a világban végzett építő m un
kájuk és az egyházban m egvallott keresztyén hitük  között ne jöjjön létre 
lelkiism ereti konfliktus. Ezeknek az evangélikusoknak és egyben m agyar 
állam polgároknak elemi érdeke, hogy egyházunk m egtalálja a m aga ú t
já t a  szocializmusban. Egyházunk tagjai egyben elválaszthatatlanul a  szo
cialista Magyarország építői is, országunk építésében teljes erővel részt 
vevő dolgozók. Az egyházi életben ugyanazok ők, m int m unkájuk köz
ben. Nincs és nem is lehet bennük semmi kettősség, csak az ő arcukból 
tevődhetik össze egyházunk igazi arca is.

A HAZASZERETET a legtermészetesebb emberi, de ugyanakkor a leg
term észetesebb keresztyén feladatunk is. A kik ebben az országban együtt 
élünk, m indnyájan érdekeltek vagyunk abban, hogy mi történik, m erre 
és m iként haladunk. Isten sohasem helyezi egyházát légüres térbe, ha
nem m indig konkrét történelm i helyzetbe, am elyben tisztán és világo
san kell eligazodnia az egyháznak ahhoz, hogy betölthesse küldetését az 
adott történelm i feltételek között. Az a történelm i helyzet, am elybe Isten 
a mi egyházunkat állította, a szocializmust építő m agyar népi demok
rácia. Ez nem más, m int az élet Isten-rendelte tényeivel való szembe- 
találkozás és a tényékhez való viszonyulás. Nemzetünk és hazánk szá
m unkra Istentől ado tt valóságok. A keresztyén em bernek azon a he
lyen és abban a környezetben kell szolgálnia, ahová őt Isten állította. 
A Szentírásból tanultuk  és tanítjuk, hogy Isten szolgálata em bereknek 
végzett szolgálat, azért nincs igaz Isten-szeretet igaz em berszeretet nél
kül. Isten az ő szolgálatát úgy várja  el, hogy azon a helyen, abban az idő
ben, abban a társadalm i és gazdasági berendezésben szolgáljunk em ber
társainknak, am elybe beállított, m ert egyháza sohasem a világból kivett

?*
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egyház, hanem  a világban szolgáló egyház. A szolgálat jellegéhez hozzá
tartozik, hogy az mindig jóra való segítés.

Az Egyezményt, EGYHÁZUNK ÉS ÁLLAMUNK EGYÜTTMŰKÖDÉ
SÉNEK ALAPOKMÁNYÁT, igazolta az idő. A M agyar Népköztársaság 
A lkotm ánya birtoklevél arról, hogy ebben az országban a dolgozó nép 
a haza teljes jogú gazdája. Ugyanakkor ez az Alkotmány biztosítja a lel
kiism ereti- és vallásszabadságot. Több, m int két évtized bizonyítja, hogy 
a szocializmus földjén az egyházi élet nyugodtan folyik, gyülekezeteink
ben hirdetjük  az evangéliumot, kiszolgáltatjuk a szentségeket, zeng az 
ének, Istenhez száll az imádság, folyik a gyermekekkel és az ifjúsággal 
való foglalkozás, szeretetszolgálatunk felkarolja a rászorulókat, egyházi 
sajtónk és rádiós szolgálatunk messzire viszi az evangélium szavát. M ind
ehhez nagyösszegű rendszeres állam i tám ogatást kap egyházunk más 
egyházakkal együtt. V annak intézményeink, amelyek csaknem kizárólag 
állam i támogatásból élnek, m int pl. egyházi /tudományos m unkánk m ű
helye, a  Teológiai Akadémia.

MINDNYÁJUNK FELADATA, hogy éberen őrköd;ünk az Egyezmény 
szellemének, alapgondolatának, egyházunk és állam unk jó viszonyának 
zavartalanságán. Ezt kívánja tőlünk a szocializmus állam ának v ita tha ta t
lan érdeme, am ellyel felemelte a népet, am ellyel felvirágoztatta hazán
kat, s amellyel a további fejlődés perspektíváját nyitotta meg előttünk. 
De ezt k ívánja tőlünk egyházunk tanítása is, am ely híveinket az állam - 
polgári hűségre és tisztes hazafiságra indítja. Erről az erkölcsi alánról 
tud egyházunk együtt örülni népünkkel, tud igent mondani a szocialista 
perspektívára. Erről az erkölcsi alapról tudnak híveink helytállni a m in
dennapi m unka frontján  jó evangélikusként és jó hazafiként.

Dr. Ottlyk Ernő
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A házastársak életközössége
Amikor a Szentírás első lapjain  (I. Mózes 1—2. fejezetek) arról olva

sunk: mi az Isten eredeti szándéka az em berrel, mi az em ber rendelte
tése, akkor feltűnik, hogy Isten a „terem téstörténet” elbeszélése szerint 
nem em bert terem tett, hanem  férfiú t és nőt. „Em ber” valójában nincsen. 
Csak férfi és nő van a  valóságban. Az em ber vagy férfi, vagy nő. S ez 
meghatározza egész külső, belső, testi-lelki m ivoltát. A m agyar népnyelv 
is jelzi ezt. „Gyerek”-nek a fiút nevezi s ha em bert mond., férfit gondol; 
a másik nemen levőket úgy említi, hogy leány s asszony. A két#§le em 
beri lény Isten akarata  szerint is egyenjogú és egyenrangú, de sem m ikép
pen nem egyforma. Egészen más, sajátos, össze nem téveszthető a férfi
em ber és az asszonyember. M indegyiknek m egvannak a maga sajátos é r
tékei, jellegzetes vonásai, tulajdonságai. Nem szerencsés dolog, ha egy 
férfira azt m ondják, hogy nőies s egy nőre azt, hogy férfias. S az m ár 
hiba, ha  megjelenésben,- viselkedésben, öltözködésben stb., tudatosan 
a másik nem et akarják  formázni.

Az em ber férfiú vagy nő m ivolta ajándék s egyben feladat is. Isten t e 
remtő akaratá t meg kell valósítani m indenkinek a maga rendeltetésében: 
legyen egészen és egész férfi és nő, kiki a m aga helyén. Ezt a feladatot, 
azonban nem egym ásra való tekintet nélkül és nem egyedül, hanem  egy
mással és együtt kell m egvalósítaniuk. Akkor is, ha házasságban élnek, 
akkor is, ha nem. S feladatot jelentenek egymás szám ára a házastársak 
s ezen kívül is az em beri együttélés ezerféle viszonylatában a  férfiak és 
nők. E dandárnyi feladat jó megoldásától függ jórészt az em beri élet bol
dogsága.

A férfiú és nő életközössége a házasság. A történelem  folyam án a házas
ság formái világszerte gyakran változtak. A keresztyén em ber itt is, m int 
életének m inden területén Isten ak a ra tá t keresi s ezt igyekszik megvaló
sítani. S ez: férfiú és nő a házasságban egy életre szóló teljes életközös
ségben valósíthatják meg Isten terem tő akaratát. Így fogadhatják el azt 
az ajándékot, am it Isten az em beri életbe helyezett, am ikor az em bert 
férfiúnak és nőnek terem tette.

Életközösség, ez azt jelenti: osztozás az élet örömében és bánatában, jó 
ban és rosszban, terheiben és gondjaiban, de boldogságában és derűjében 
is. A házasságban egy titok világosodik meg az em ber előtt. Az, hogy 
ebben az életközösségben valósul meg igazán az emberség teljessége. A 
két emberi lény, férfiú és nő együtt egy egész, teljes ember. M agyar szó- 
használatunk is érzékelteti ezt. Feleség azt jelenti: fele segítség. Jobbik 
felének szokta az em ber tréfásan em legetni az élettársát, házastársát 
s e mondásban nagy igazság van. A két fél együtt s egymással egy 
egész. Így egészíthetik ki egymást. K ét test, egy lélek, szokták mondani 
s ez is erre a titokra utal. K italálják  egymás gondolatát. Idős, hosszú életet



együtt leélt házastársak néha meglepően hasonlítanak egymásra, arcvo
násaikban is.

Nagy ajándék ez, m ert valóban „nem jó az em bernek egyedül lenni”. 
A m agány tartósan, felőrli az embert. A robinzon-életben elsorvad a  lélek. 
Az em ber közösségre, a másik em berrel való együttélésre terem tetett. 
S a sokféle em beri közösségnek legbensőbbike a férfinak és nőnek semmi 
mással nem hasonlítható életközössége. Ez az ajándék azonban, m int m ár 
mondottuk, feladat is. Életre szóló nagy feladat. S megvalósulása szinte 
csoda. Találkozik két idegen ember. M ár m últ van mögöttük, 2—3 évti
zedes. Szokások, vélemények, ízlés, elgondolások, álmok, vágyak, tervek. 
Két család szellemi s testi örökségét hozzák s hordozzák magukban. S szö
vetséget kötnek, házasságra lépnek, vállalják  egymást úgy ahogy vannak, 
egy életre. M ert ami ennél kevesebb, az nem házasság. Minő merészség 
ez a vállalkozás! Alig is lehet m ásképpen erre a közös ú tra  indulni, m int 
a m érhetetlen kockázatot bizalommal vállalva. Bízva egymásban. A há
zastársi szeretet, a szerelem egyik alapvonása éppen ez a bizalom: ke
zedre bízom magamat. Németh nyelven a  házasság egyházi megáldására 
ezt a szót használják: Trauung. S ez épp ezt jelenti: egym ásra bízás. A 
hívő em ber tudja, hogy nemcsak egymásban bízva lehet és kell házas
ságra lépni, hanem  bízva a házasságszerző és megőrző Isten szeretetében. 
Vagyis hitben. Bízva abban, hogy Isten minden kísértés és próbatétel kö
zött m egtartja az élettársakat szeretetben, hűségben, állhatatosságban. 
A hívő em ber vallja, hogy házasságot a hit bátorságával és Isten kegyel
mében, segítségében és bűnbocsánatában rem énykedve köthet csak. S azt 
is vallja, hbgy még az em berileg legjobban sikerült házasságban való 
m egm aradás is csoda, Isten szeretetének műve s nem a maga emberi 
erényeinek az érdeme.

M ert a házasságot az teszi páratlanná és nagyszerűvé az em beri kö
zösségek között, hogy teljes: testi, szellemi, lelki életközössége két em ber
nek, férfinak és nőnek. E felsorolás — testi, szellemi, lelki —, nem rang
sorolás, m ert a házasságnak mindegyik oldala egyformán fontos és el
engedhetetlen. Bárm elyik szenved csorbát, az egész ju t válságba. A testi 
közösség, a nemi kapcsolat elengedhetetlen része a házasságnak. S ennek, 
m int általában a házasságnak is, önm agában van az értéke. Téves az a 
felfogás, hogy ennek célja kizárólag a gyermekek nemzésében van. A 
gyerm ekáldás valóban „áldás” és következménye a testi közösségnek, de 
nem ebben van csupán annak értelme. Erről azonban külön cikk fog 
szólni. — A szellemi összhang, megértés szintén elengedhetetlen. Ahol 
műveltségben, ízlésben, szokásokban nagy különbségek vannak a házas- 
társak  között, ott nem alakulhat ki igazi szellemi összhang. — Végül hívó 
em ber szám ára nagy jelentőségű a lelki kapcsolat. Az élet nagy végső 
kérdéseiben való egyetértés teszi a hitben, Isten kegyelmében, reménység 
szerint az örök életben is részestársakká az élettársakat. — S mégegyszer 
hangsúlyozzuk: a házasságnak egyik oldalát sem, a felsorolt háromból, 
lehet egymás ellen kijátszani. Egyik sem pótolhatja a másikat, bárm elyik
nek meggyengülése veszélyezteti a házasságot.

A házasság az élet iskolája. S hívő em ber szám ára a hit iskolája is. 
Benne naponta vizsgázunk szeretetből, önfeláldozásból, türelemből, állha
tatosságból. Ebben az állandó együttlakásban — lakva ism erik meg az 
em bert, ta rtja  a közmondás! — bizony néha nem könnyű elviselni egy
mást. Pedig hibáinkat, rigolyáinkat, bűneinket is el kell kölcsönösen 
hordoznunk. Meg kell tudni m indig ú jra  bocsátani, m indig újrakezdeni 
s egy kissé egymást m indig ú jra  meg is hódítani. M int először, m int 
eleinte. A kezdet fényének — ha remélhetőleg megvolt! — nem szabad
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egészen elszürkülnie a hétköznapok pora alatt. Az idő vasfoga nem 
em észtheti meg a házasságot, ha igazán nemesfémből való. A házastár
saknak mindvégig vonzónak, érdekesnek, — nélkülözhetetlennek kell 
lenni egymás számára. Ez roppant feladat, a legnagyobb az életben. De 
a jutalm a is nagy: az élet boldogsága. S ennek a kulcsa egymás szám ára 
mindig a másik kezében is van.

A házasság világi dolog, tan íto tta  Luther. Ez azt jelenti, hogy meg
kötése a világi hatóságok elé tartozik. A polgári házasságkötés, az anya- 
könyvezető előtt, az evangélikus em ber szám ára magától értődő. A hívő 
em ber szám ára azonban az is magától értődő, hogy életének ezt a döntő 
lépését Isten színe elé viszi, az ő áldását kéri s öröméből részt kér kö
nyörgésével, éneklésével a keresztyén gyülekezet is. Ezért magától értődő 
a hívő em ber szám ára házasságának egyházi megáldása is. Persze nem ez 
teszi azt m agában keresztyén házasságé, hanem  a hit, az Isten színe előtt 
való, akaratá t kereső, benne bízó, szeretetben egym ásért leélt élet.

A Biblia első lapján  olvashatjuk a világ és az em ber terem tésének tö r
ténetét. Az ismerős történet akkor válik izgalmassá, am ikor — ú jra  kez
dődik a következő lapon. Pedig a Biblia nem bőbeszédű. Oka van arra, 
hogy em berlétünk kezdetét kétszer m ondja el. Két, egymást kiegészítő 
üzenetet h irdet számunkra. Az egyik ez: „a férfi és nő kapcsolata arra  
való, hogy sokasodjék”. A másik pedig ez: „a férfi és a nő kapcsolata a rra  
való, hogy egyik se m aradjon egyedül”. M int ahogy a mérleg két serpe
nyőjébe te tt egyenlő súly biztosítja a serpenyők helyes állását, úgy biz
tosítja a terem tő Isten „két szava” a férfi és nő közösen m egtett élet
út;,án az egyensúlyt, a harm onikus boldogságot.

Régi időktől napjainkig könnyen kim utatható, hogy ahol a házasságban 
egyensúlyi zavarok léptek fel, ott igen gyakran rem énytelenül elhatalm a
sodtak a kínzó kérdések. Elgondolkoztató, hogy statisztikai adatok szerint 
a válások arányszám a a gyermektelen, vagy egy-gyermekes házasságokat 
tekintve a legnagyobb. Természetesen igaz, hogy a gyermek m agában- 
véve még nem biztosítja a házasság boldogságát és tartósságát. Végtelenül 
sivár az a házasság, ahol a férfit és a nőt csak a gyermekek kapcsolják 
egymáshoz és ta rtják  együtt. De az is igaz, hogy a  gyermek, m in t a  há
zastársakat összetartó kapocs, nagyobbrészt a letűnő régi társadalm i
szociális berendezkedés ta laján  jelentkezik. Ott, ahol rendszerint csak az 
egyik házasfél (a férj) rendelkezik önálló keresettel, s lesz „családfenn
ta rtó”, míg a másik házasfél (a feleség) az „eltarto ttak” kategóriájába 
tartozik, s ez sokszor egészen kiszolgáltatott helyzetbe sodorja. Ahol azon
ban a társadalm i változások következtében ez a függés megszűnt, ott a 
válások és a gyermekek szám ának (vagy éppen a gyermektelenségnek!) 
összehasonlító vizsgálata alap ján  feltáru l az a  mélyebben meglévő össze
függés, hogy a gyerm ekáldástól való tudatos elzárkózás törvényszerűen 
lazítja a házasfelek kapcsolatát. Ez a törvényszerűség előbb-utóbb az 
esetek nagy többségében jelentkezik.

A válások elszomorítóan nagy számából a józan értelem nek arra  a fel
ism erésre kell eljutnia, hogy a gyermek megszületése nem csak annyit

Dr. Groó Gyula

A gyermekáldás
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jelent, hogy két em ber életközössége családi életközösséggé válik, hanem 
— a megnövekedett m unkaterülettel, kiszélesedett feladatkörrel — egy
ben á t is form álja a házasságban élő em ber gondolkodását, más em berek
hez és a környező világhoz való (sokszor nagyon önző) viszonyát, egyálta
lán: egész belső világát. T artalm asabbá válik élete. Ezt maga tapasztalja. 
Ugyanakkor megnövekedett áldozatkészsége, türelm e vonzóbbá teszi m á
sok előtt. Ezt pedig környezete tapasztalja.

Aki járatosabb a Bibliában, észreveszi, hogy az élet igazolja azt az igét, 
melyet a Zsoltárokban olvashatunk: „a gyermek — jutalom ”, vagyis 
ajándék és áldás, s hogy a „nem jó az em bernek egyedül lenni” ige igaz
sága nem csak a házastárssal, hanem  a gyermekkel kapcsolatban is nyil
vánvaló.

A gyermek tehát — Isten terem tő szava és szándéka szerint — áldás. 
A házasélet gyakorlatában azonban — a munkakörülm ények, a lakás- és 
általános szociális viszonyok következtében — a gyerm ekáldás kérdése 
is gyakorlati síkon vetődik fel. Hány gyerek legyen, hány gyerek lehetsé
ges? S ha a kérdést nem az önzés, hanem  a felelősség diktálja, akkor az 
teljesen jogos. Á ltalában a kérdezők a felső határ m egtalálása tekinteté
ben szeretnének eligazodni, ilyet azonban nem nyújt a Biblia. Isten ki
nyilatkoztatása nem törvénykódex, am ely az élet ta rka sokféleségének 
m inden esetére útm utatást, m integy „receptet” adna. Dehát — néma m a
rad  talán? A gyerm ekvállalás kérdése a józan értelem, vagy a lelkiisme
ret terü letére vinne csupán?

Bizonyos, hogy sem az értelem , sem a lelkiism eret nem kapcsolható ki 
a felelős döntés meghozatala esetében. Mégis — a döntés alapja nem 
lenne biztos. S ha nem a felső h a tárt kutatjuk , hanem  az alsó határ meg
ta lálására teszünk kísérletet, akkor Bibliánk beszédessé válik. A „szapo
rodjatok és sokasodjatok” igéjéből világos, hogy kedves Isten előtt, am ikor 
növekszik a család. A „növekedés” — három  gyermek esetében válik való
sággá, így az alsó határvonalat ta lán  itt húzza meg a Biblia.

Ugyanakkor világos, hogy a keresztyén szülőnek hallgatnia kell a rra  az 
igére is, mely m egkívánja, hogy „a gyermekek az Űr félelmében és intésé
ben nevelkedjenek”, ami azt a term észetszerű igényt is magában foglalja, 
hogy a szülőnek legyen ideje és energiája ahhoz, hogy gyermekeit necsak 
ellássa, hanem  mozdítsa elő lelki-szellem i fejlődésüket is. Ez pedig óhatat
lanul a születésszabályozás józan m értékének kérdése elé állít. Igazság
talanság lenne minden további nélkül elm arasztalni azokat, akik — élve 
a mai civilizáció és technika adta lehetőségekkel — m egpróbálják „meg
tervezni” születendő gyermekeik számát és az egyes szülések közötti idő
tartam ot. A születésszabályozás elvi ellenzőinek fel kell figyelniük a rra  
a tényre, hogy ez nem a „mai kor” kérdése, s hogy a szabályozás bizonyos 
form áival az emberiség történetének folyam án találkozni lehet. A m am- 
mutcsaládok képe — fájdalm as tény — gyakran csak távolról nézve lá t
szik idillikusán szépnek, közelről m ár igen gyakran felfedezhetők a tú l
ságosan egyenlőtlenül „elosztott” terhek a házasfelek között, s nem ritkán 
a felelőtlenség is a házastárs és a gyermekek sorsa-alakulását illetően. 
A felelősségérzet és az igéhez kötött lelkiism eret azonban megóv a szélső
ségektől: a rideg önzéstől és a gátlástalan nemtörődömségtől egyaránt.

Ez a felelősség állít korlátokat az elé a szabadság elé, am elyet a há
zasságban élők élvezhetnek. Nem ritkán előfordul, hogy új kis élet úgy 
és akkor indul el, am ikor arra  a szülők nem gondoltak. Ezt úgy veszi az 
igéhez kötött lelkiism eretű ember, hogy Isten „felülvizsgálta” számvetését. 
A művi beavatkozások egy elindult élet megsemmisítésére átlépik az 
5. parancsolat életvédő korlátáit. Az abortus m ár nincs a szülők tetszé
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sére bízva. Tény, hogy — elsősorban éppen ebben a tekintetben — első 
hallásra gyakran elkedvetlenítő hatású a „korlát” emlegetése. Pedig rend
szerint olyan helyeken szoktak korlátokat felállítani, ahol azt a biztonság 
megköveteli. K irándulók a  szakadékos, omladékos helyek m ellett elvivő 
úton találkoznak vele, vagy a városok nagyforgalm ú átkelőhelyein, ú t
kereszteződésekben. Korlátozzák ugyan a szabadságot, de védik az életet 
és növelik a biztonságot. Isten „korlátáival” is így vagyunk. A „ne ölj” 
parancsolata éppen nem bosszantásunkra, vagy szabadságunk „csorbítá
sára” adatott, hanem  védelm ünkre. M ert az abortus-lehetőség szabadságá
val való visszaélésről elsősorban az orvosi felvilágosító m unkák beszél
nek, rám utatva a súlyos következményekre. Sokrétűen bizonyított tapasz
talat, hogy a művi beavatkozásak elsősorban az asszony, de ezenkívül a 
később megszületendő gyermek egészségét is veszélyeztetik. Isten "törvé
nye tehát nagyon bölcs, am ikor az 5. parancsolatra u tal az abortus eseté
ben is. Nagy rövidlátás jele, ha az érdekeltek könnyen napirendre térnek 
a kérdés felett, s az orvosi aggályokat, figyelmeztetéseket, s persze Isten 
törvényét is figyelmen kívül hagyják.

Isten terem tési rendje bölcs rend. A hozzá való alkalm azkodás a házas
társi és családi élet boldogságát szolgálja.

Magassy Sándor

Szülők és gyermekek
Isten igéje kétélű kard. Ez azt is jelenti, hogy a  szülők és gyermekek 

vonatkozásában m indkét oldalra van m ondanivalója, ahogy az Efezusi 
levélben (6, 1—4) is olvassuk: „Ti gyermekek engedelm eskedjetek szüléi
teknek az Úrban, m ert ez a  helyes. Tiszteld atyádat és anyádat, ez az első 
parancsolat ígérettel: hogy jó legyen a  dolgod és hosszú életű legyél a föl
dön. Ti is atyák ne ingereljétek haragra gyermekeiteket, hanem  neveljé
tek őket az Űr fegyelmezésével és intésével.” E szerint beszélünk szülői 
és gyermeki kötelességekről. Istennek hála, nem csak tennivalóink vannak 
ezen a  területen, hanem  hálát adni valónk is: Jézus K risztus U runk az 
Isten és ember, em ber és Isten közti kapcsolatot a szülő—gyermek, gyer
mek—szülő viszonyával érzékeltette. Nemcsak ő im ádkozott Istenhez úgy, 
hogy A tyaként szólította meg a  M indenhatót, hanem  tan ítványait is 
ugyanígy tan íto tta  imádkozni a  M iatyánkban. Nemcsak ő  maga volt A ty
jában bízó gyermek mindvégig, hanem  tan ítványait is a rra  tanította, hogy 
az Atya gyerm ekeiként éljenek itt a  földön. Am ikor tehát szülőkről és 
gyermekekről beszélünk, először is azért adunk hálát, m ert van mennyei 
A tyánk és mi az ö  gyermekei lehetünk. H álát adunk szüléinkért is, ak i
ken keresztül a  Terem tő Isten sok ajándékkal gazdagított meg. H álát ad 
hatunk gyermekeinkért is, akikben nem  egyszerűen csupán életünk foly
ta tását láthatjuk , hanem  Isten szeretetének drága jeleit is. Csak, ha az 
első szavunk a hála szava Isten iránt, úgy tudjuk szülői vagy gyermeki 
kötelességeinket is híven teljesíteni.

A szülők kötelességei

Ha világra hozták gyermekeiket, gondoskodniok is kell róluk, testi, szel
lemi és lelki nevelésükről. Luther a  Nagykátéban hangsúlyozza, hogy a  
szülőkön milyen nagy felelősség van azáltal, hogy Isten rá juk  ró tta ezt
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a  h ivatást és a rra  m élta tta  őket, hogy helytartói legyenek itt  a földön, 
így ír: „Isten ezt a  szülői h ivatást a  legfelső fokra emelte, sőt a  földön 
önm aga helyére állította,” Luther, aki a  római pápában nem volt h a j
landó K risztus hely tartó já t látni, hajlandó volt m inden egyszerű paraszt
asszonyban, m unkás vagy kereskedő em berben Isten hely tartó ját tisz
telni, m int akiket Isten a  terem tés titkaiban  m unkatársul felhasznált és 
a  nevelés m unkájában helytartóként alkalm az. A keresztyén ember, Jézus 
tanítványa, aki tudja, hogy U ra is m ennyire szerette a  gyermekeket, m a
gatartásával és szavaival tan ítványait is ugyanerre tanította, term észe
tesnek ta rtja , hogy m int keresztyén szülő, maga is vigyáz gyermekeire, 
Jézus kis barátaira.

M int keresztyén em berek, örömmel vesszük tudomásul, hogy ország
szerte mennyi jó t tapasztalunk gyermekeinkkel kapcsolatban: gyerme
keink jól tápláltak, szellemi műveltségükről gondoskodnak, többet kapnak 
az élet javaiból, m int a  szülők hasonló korban kaptak, kötelező tanításon 
túl, vidéket; és fővárosban egyaránt külön tárgyakat is tanulnak, lénye
gesen gazdagabb, szebben illusztrált tankönyvekből szerzik ismereteiket, 
m int mi egykor. De nyitott szemű keresztyén em berek azt is észreveszik, 
hogy sokszor veszély is fenyegeti gyermekeiket: túlterhelés, lemaradás, 
családi zavarok, időhiány stb. veszélye. Tudják, hogy igyekezniük kell 
m indent megtenni azért, hogy ezek a  veszélyek végül is áldozatul ne e jt
sék a gyermekeket.

A keresztyén szülő azt is tudja, nem lehet kényúr gyermeke felett, nem 
tehet azt, am it akar, vagy am it indulatai diktálnak, hiszen ő is Istennek 
engedelmeskedő, neki felelős ember. „A szülő engedelmeskedjék Istennek 
és ne vétkezzék az előbbi parancsolátok ellen, m ert nagy baj az, ha a 
szülők nem tudnak sem m it és egyik bolond neveli a  m á s ik a t. . . ” írja  
L uther figyelmeztetésül a  szülőknek.

A keresztyén szülő szám ára természetes, hogy gyermekei előtt életével 
és szavával bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, a  gyermekek nagy bará t
járól, am ilyen korán ez csak lehetséges. Nem kell félnünk attól, hogy 
Jézus-hitben a mai gyermek valam iféle csodabogár lesz, különc lesz a 
többi társa közt. Jézus nem az em berektől elforduló, hanem  az em berek 
közé menő, em bereken mindig segítő, hasznos, céltlátó, tantalm at-talált 
em bereket form ál azokból, akik az ö  hatáskörébe kerülnek. Aki Benne 
rá ta lá lt az útra, igazságra és életre, az boldog ember, s ki ne szeretné, 
hogy gyermeke boldog em ber legyen? Jézus bekapcsolása gyermekneve
lésünkbe nem jelenti az élet leszűkítését, ellenkezőleg: kiteljesedését szol
gálja, az egész életet jelenti, am ibe beletartozik játék  és munka, pihenés 
és kötelességteljesítés, segítés, megértés, türelem, együttgondolkozás, ú jra 
kezdés. Keresztyén szülők kell, hogy komolyan vegyék keresztségkor el
vállalt kötelességüket, hogy t. i. gyerm ekeiket m egtanítják imádkozni, 
m egtanítják a  szeretet nagy parancsolatára, m egtanítják keresztyén m ódra 
élni.

A gyermek feladatai

Isten megkülönböztetett módon a Tízparancsolatban nemcsak szerete- 
tet, hanem  tiszteletet is parancsol a szülők iránt. Luther erről ezt tanítja: 
„Ez m agába foglalja a tisztességtudást, alázatot és hódolatot i s . . .  szí
vünk és külsőnk tanúsítja, hogy nagyra becsüljük és Isten u tán  legtöbbre 
ta rtjuk  ő k e t! . . .  Szoktassuk teh á t az ifjúságot arra, hogy Isten helyet
tesét lássa a szülőben és úgy vélekedjék, hogyha m egvetett, szegény, törő
dött és különös is a szülője, akkor is a ty ja  és anyja és Isten ad ta őVei 
M agaviseletük és h ibájuk nem fosztja meg őket méltóságuktól. Nem az
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em bert kell tehát néznünk, hogy m ilyen az, hanem  Isten akaratá t, am ely 
ezt parancsolja és így rendelkezik.” (Nagykáté.)

A tiszteletet és szeretetet nem szabad egymás ellen kijátszani. Ha va
lahol csak tisztelet van szeretet nélkül, o tt az félelemmé lehet, de ahol 
csak szeretet van tisztelet nélkül, o tt az pajtáskodássá fajulhat.

A szülők irán ti tisztelet nem csupán gyermekkorban kötelező, életünk 
végéig m egm arad kedves kötelességünknek. Sőt, ez az isteni akara t nem 
csak magánügyünkbe, nem is csak családi ügyünkbe szól bele, hanem  az 
egész nép ügye. A negyedik parancsolat helyes értelm ezése szerint Isten 
az egész nép boldogulását, tartalm as életét teszi függővé e parancsolat 
megtartásától, a hozzáfűzött ígéretben. Ezzel is ösztönöz a parancsolat 
komolyan vételére és m egm utatja azt is, hogy nekünk is hasznunkra van 
e parancsolat m egtartása, nem csak Istennek szolgál dicsőségére. Mintegy 
ráadásként, áldásként m egkaphatjuk ezt is Istentől, ha először és min- 
denekfelett az ő akara tá t keressük.

Sok családban sok vitát, torzsalkodást, veszekedést je len t az öreg szü
lőkkel együttlakás. Sokszor keresztyén családban sem  könnyű a helyzet 
nemzedékek együttlakásánál. De keresztyén em berek sohasem ta rtjá k  le
hetetlennek az együttlakást, m ert tudják, hogy Isrten is együtt lakozott 
velünk a  Jézus Krisztusban.

G yakran tapasztaljuk, hogy az öregeknek m ás a vélem ényük m inden
ről, mások a  szokásaik. Ebben elsősorban érvényes a  keresztyén szeretet
nek az a vonása, hogy a  m ásikat nem csupán nevelnünk lehet, hanem  el
hordoznunk is. A keresztyén családban m indent meg kell tenni azért, hogy 
az öregkor ne teher, hanem  áldás legyen, ne a  zaklatottságnak, a  kínló
dásnak az ideje, hanem  a  nyugalomé és a békességé, hogy ne legyen az 
élet alkonya üres, tartalm atlan  és hiábavalónak látszó, hanem  tartalm as, 
értelm es, em berhez méltó élet. Hisszük, hogy gyerm ekeknek és szülőknek 
is Isten akaratára , gondolatára, k ije len tett igéjére kell igent m ondaniok 
azért, hogy rendbe jöjjön és rendben m arad jon  az élet a  családban, hogy 
az legyen a család, am inek Isten  szánta: a  boldog otthon, boldog népe. 
Ahogy Luther írja : „Hogy nekünk is javunkra váljék, hogy csendes, békés 
életünk legyen, m inden jóval együtt.” (Nagykáté.)

Hafenscher Károly

Egyedül
Komor hangulatú, fájdalm as szó ez. Különösen olyan sorban, am elyben 

a  közösségi élet örömei, áldásai és feladatai vannak egymás mellé sorolva. 
A családi élet problém áit boncolgatva nem feledkezhetünk meg azokról 
sem, akiknek szűkm arkúan m ért az élet az em beri együttélés áldásaiból: 
nem volt testvérük, nem kerü lt életpárjuk, árvaságra, vagy özvegységre 
jutottak, s sokszor önhibájukon kívül, nem ízlelhették a legszűkebb, leg
bensőségesebb em beri közösség örömeit. Lőcsei Pál szociológus adatfeldol
gozása szerint Budapesten 320 000 magános em ber él: özvegyek, elváltak, 
hajadonok, ill. nőtlenek. S ha tekintetbe vesszük, hogy a  statisztika csak 
a törvényesen elváltak adatait m uta tja  ki, s hogy az adatfeldolgozó csak 
a  34 éven felüli nőtlenek és hajadonok szám át vette tekintetbe, akkor a 
magánosságot sínylő em berek száma még nagyobbra nő fővárosunkban 
s ennek arányában vidéken is. A társadalm i együttélésnek nem jelenték-
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télén kérdése a magános em berek problém ája. Vajon mi a keresztyénség 
m ondanivalója szám ukra?

1. Nem kell senkinek kirekesztve lennie a családból.
Ha valaki körül nem szorul össze a családi közösség legszűkebb köre: 

házastársi, szülő-gyermeki, vagy testvéri közösség, akkor is ott gyűrűzik 
körülötte a nagyobb család, a rokonság. A közösség általában nem a köz
tünk levő köz m éretein dől el, hanem  azon, hogy hányán ékelődnek közbe. 
Aminthogy a legközelebbi szomszéd is lehet m éterekre, vagy kilom éte
rekre, jelentősége, segítsége mégsem m úlik ezen. Az egyedüllét szorítá
sából is m indig ki lehet törni a legközelebbi rokon felé. A jó testvéri vi
szonynak nemcsak addig lehet tartani, amíg a szülői ház falai körülzár
nak bennünket. Nagy áldás az azután is, am ikor m ár újabb otthonok 
alapíttattak . Egy-egy m agáram aradt nagynéni vagy nagybácsi külön áldás 
lehet a testvérei családja számára. Feladatvállalásban, segítségben, ro
koni szeretet melegségében nem kell szükségképpen akadályt jelenteni 
annak, hogy a vérségi kapcsolat nem a legközelebbi. Sokszor távolabbi 
rokonok felfedezése, szívünkbezárása is az összetartozás nagy átélését 
hozza. Csak tud junk  egészen k itáru ln i feléjük.

2. A vérségi kapcsolat nem egyetlen útja a családi élet ajándékai 
élvezésének.

A szeretet mindig kivirul, ha találunk valakit, aki felé fordíthatjuk. 
Szeretnivaló pedig éppen elég akad körülöttünk. S a leghálásabb tárgyai 
a szeretetnek éppen azok, akik addig keveset kaptak  belőle. Egy édesanya 
m ondta egyszer, hogy benne egyre több felelősség ébred a szülői szerete- 
te t nélkülöző gyermekek iránt. Bár neki m agának is négy gyermeke van, 
de nem tud élni gondozásba vett árva gyerek nélkül. Sok m agára m aradt 
em ber életébe lopta be m agát a családi öröm és boldogság egy-egy szo
morú sorsú gyermek örökbefogadása és gondozásba vétele által. M ika 
W altari Szinuhéjában is gyermektelen, öreg szülők örökbefogadott gyer
mekükhöz ír t búcsúlevelükben vallanak a következőképpen: „Életünk 
hosszú volt és sok örömmel teli, de a legnagyobb örömet te ajándékoztad 
nekünk, Szinuhe, aki a folyón érkeztél hozzánk öregségünk és m agányunk 
napjaiban. Életed m inden napján  csak örömet szereztél nekünk, bánatot 
sohasem. Ezért megáldunk té g ed . . . ” De nemcsak a gyermekek, hanem 
az öregek gondjának a felvállalása is áldást hoz, akárkié, akinek többet 
tudunk nyújtani annál, m int am it nélkülünk megkaptak. Persze a szere
tettel való visszaélésre is vannak példák, mégis megáll Jézus szava: „Jobb 
adni, m int venni.” (Csel. 20:35.)

3. A magános embereknek sem kell azon keseregniök, hogy nekik nincs 
kiért, vagy miért élniök.

Éppen a Szentírás szép példáit nyújtja  annak, hogy családi közösség kö
telm ein kívül élő em berek hogyan ta láltak  életreszóló feladatot a gyüle
kezeti közösségben, az Űr szolgálatában. Anna hét évi házasság után m a
rad t özvegyen és ta lálta  m inden örömét késői öregségéig az imádság szol
gálatában (Luk. 2:36—38). És m ennyi im atárgyat tartogat a mi időnk is: 
gyülekezeti ügyek, családok problémái, az evangélium szolgálata, az em
beriség jövője stb. S az imádságos életben mennyi áldást! Magános nő
testvért ismertem, akinek az élete egészen benépesült azokkal a közeli és 
távoli személyekkel, akikért naponként imádkozott. Akikkel együtt bán 
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kódott a próbatételeiken, örvendezett a győzelmeiken és velük lelkesedett 
a szolgálatuk teljesítése közben. Nem kellett magánosságot panaszolnia.

A keresztyén gyülekezetek első szolgálattevői is az özvegyasszonyok vol
tak  (Csel. 6:1, Róm. 16:1—2, Tim. 5:5). akiknek volt lelkesedésük, oda
adásuk s nem utolsósorban idejük és energiájuk az Ü r ügyéért való fára
dozásra. Pál apostol is a maga példáján indulva tanít: „mondom pedig a 
nem házasoknak és özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy m arad
nak, m int én i s . . .  Aki nem m ent férjhez, az Ű r dolgaira visel gondot, 
hogy szent legyen m ind testében, mind lelkében”. (I. Kor. 7:8—34). S kel
le tt-e  Pál apostolnak, az első század két világrésze magános vándorának 
egyedüllétet panaszolnia csak azért, m ert nem választott m agának házas
társat? Az evangélium ügyének szolgálata közben nem ta lált-e  m indenütt 
testvérekre, sőt édesanyákra, akik az összetartozás legmelegebb kapcso
la tá t éreztették meg vele (Róm. 16)? Beteljesedett az ő életében éppen 
úgy, m int sok más magános em ber életében Jézus ígérete, hogy ö  mel
lette százszorosán kapott fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyerm eke
ket. (Márk 10:30.)

4. A magános élet is lehet beteljesedett élet.
A házasságról, családról szólva könnyen kísért az a veszély, hogy a há

zasságot a férfi és nő közösségében az em beri élet beteljesedésének s a 
családot a közösségi élet egyetlen kívánatos form ájának, legkisebb sejtjé
nek tartsuk. Ezzel akaratlan  is keserűséget ébresztünk azokban, akiknek 
akárm ilyen okból nem ju to tt osztályrészül a házastársi vagy családi kö
zösség. Hangsúlyoznunk kell azért, hogy a magános élet is lehet betelje
sedett élet. U. i. az emberség legtisztább eszményei és legodaadóbb szol
gálatai beleférnek a magános életbe is. A magános életnek sincsenek 
legyőzhetetlen kísértései. A bűnbocsánat erői azt is át tud ják  hatni, tisz
tává és kiegyensúlyozottá tudják  tenni és meggazdagítják. Jézus K risztus
ban olyan társa t talál m inden hívő, akivel nem lesz elhagyatott. Isten az 
árvák aty ja és az özvegyek támasza, s vele boldogság és békesség tér be 
m inden szívbe s az akár egyszemélyes otthonba is.

A magános.élet is lehet és legyen közösségi élet, hiszen a közösség meg
élésének nem egyetlen m ódja a házasság és a család. Az emberiség éppen 
a nagyjai között ism er szép számmal olyanokat, akik a nagy közösség 
— egyház, nemzet, emberiség — szolgálata érdekében m ondtak le a szűk 
családi körről, bensőséges meleg otthonról, és sokakkal való összetartozás 
érzésében igazán kiteljesedett az életük. És ez az út nemcsak a leg
nagyobbak előtt van nyitva, hanem m indenki előtt, hiszen élethivatásunk, 
környezetünk mindig a nagy egésznek a része, s életünk ezer szállal kap
csolódik bele másokéba, mindenkiébe. Bennünk m agunkban ne legyenek 
akadályai a közösségvállalásnak, akkor megfogjuk találni a kapcsoló pon
tokat másokhoz, s nem lesz elszigetelt, örömtelen az életünk.

Csepregi Béla
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1966. JÚLIUS -  1967. JÚLIUS

„örömmel olvastuk . .

Az Evangélikus Élet húsvéti szá
mában D. Káldy Zoltán püspök 
nyílt levelet írt a nyugati orszá
gokban élő magyar evangélikusok
hoz, „Szólítalak benneteket. : . ” cí
men. Ugyanakkor a Sajtóosztály, a 
húsvéti lapszámmal együtt, meg- 
küldötte a nyugati országokban élő 
magyar lelkészeknek a „Somvirág” 
c. elbeszélés kötetet is. A püspök 
levelére és a Sajtóosztály szép 
gesztusára jó néhány „címzett” vá
laszolt megilletődött szeretettel s e 
levelekből idézett az Evangélikus 
Elet július 10. száma. E levelekből 
idézünk most mi is néhány sort: 
„Különös örömmel olvastuk az áp
rilis 10. számban megjelent .Szólí
talak benneteket’ c. cikket. Kérjük, 
ha lehetséges, többször is írjon hoz
zánk szóló cikkeket, hiszen az, hogy 
mindenkivel személyesen levelezze
nek egyházi vonalon hazulról, úgy 
sem lehetséges. Nekünk, kint élő 
evangélikusoknak igen jól eső érzés 
arra gondolni, hogy az ottani egy
házunk is számon tart bennünket. 
Az említett cikk híven tükrözi a 
kint élők és az otthoniak kapcsola
tait. Az a tény, hogy ilyen őszinte 
nyíltsággal lehet otthon írni és be
szélni, kétszeres öröm számunkra.”

D. Bereczky Albert

nyugalmazott református püspökről 
em lékezett meg az Evangélikus 
Elet július 17. száma és a lappal 
együtt egész evangélikus egyházunk. 
A  július 4-én m eghalt püspök szol
gálatának lényegét így foglalja ösz- 
sze a lap vezércikke: „Bereczky A l
ber then azt az egyházi fé r fiú t gyá
szoljuk, aki m ert és akart tisztán  
látni korunk legdöntőbb kérdései
ben, s látását m ásokkal is, m ond
hatjuk az egész hazai ökum enikus

evangéliumi keresztyénséggel meg
osztotta. A z  elm últ negyedszázad 
történelme őt igazolta. Igaz prófé
tának bizonyult, és ha jobban hall
gattunk volna rá itthon is és világ
szerte, sok m inden m ásként le
hetne.”

Az Országos Béketanács

július 6. ülésén úgy határozott, 
hogy a Béke-világtanács öt magyar 
tagja közé D. Káldy Zoltán püspö
köt delegálja.

Az Európai Egyházak 
Konferenciája

július  7—9. között, Budapesten, az 
ökum en ikus Tanács irodájában 
tartotta egyik munkabizottsági ülé
sét. A  bizottság m unkájában két 
NDK, egy NSZK-beli, egy dán és 
három magyar küldött ve tt részt.

Az Egyházak Világtanácsa

által Genfben, július 12—26. között 
megrendezett „Egyház és társa
dalom” konferenciára négytagú kül
döttség utazott el. A küldöttség tag
jai: dr. Bartha Tibor református 
püspök, D. Káldy Zoltán evangé
likus püspök, dr. Ottlyk Ernő pro
fesszor, a magyar ökumenikus Ta
nács főtitkára és dr. Tóth Károly 
lelkész, a Református Zsinati Iroda 
külügyi osztályának vezetője vol
tak. A kéthetes ülésen szociológu
sok, közgazdászok, pszichológusok 
és teológusok azzal a kérdéssel fog
lalkoztak, hogy mi az egyház sze
repe, szolgálata forradalmi válto
zásokat átélő világunkban az embe
riség igazságos, békés és emberhez 
méltó életének kialakítása terén. A 
konferencia tagjai — köztük a ma
gyar delegátusok — figyelemre 
méltó munkát végeztek és különö-
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sen is nagyra értékelendő az a ta
nulmányi munka, amit az egyház 
és forradalom témakörben végez
tek el.

A Lutheránus Világszövetség

Végrehajtó Bizottsága Belgrádiban, 
jú lius 17—23. között tartotta évi 
rendes ülését, am elyen egyházunk 
részéről, m in t megfigyelő D. dr. 
Vető Lajos püspök ve tt részt. A  
püspök az ülés ideje alatt, a ju 
goszláviai evangélikus egyház veze
tőinek meghívására, több evangé
likus gyülekezetei látogatott meg és 
ott igehirdetéssel szolgált.

„Egy kórház és egy iskola”

Az egész magyar társadalmat 
munkafelajánlásokra, adakozásra 
indította az Országos Béketanács 
felhívása, amely a hős vietnami 
nép részére egy kórház és egy is
kola felépítésére szólított fel. Evan
gélikus gyülekezeteinkben július 
17-én és július 24-én felolvasták az 
ökumenikus Tanács körlevelét és a 
július 24-i istentiszteletek offertó- 
riumaival, valamint a hívek önkén
tes adományaival egyházunk népe 
is kivette részét a vietnami nép 
megsegítésének nemes cselekedeté
ből.

Augusztus 7-én,

vasárnap, az istentiszteleteken eb
ben az évben is m egem lékeztek  
gyülekezeteink a hirosimai am eri
kai atomtámadás évfordulójáról.

A finnországi Järvenpääben

augusztus 11—16. között Nemzetkö
zi Luther-kutató kongresszust tar
tottak. A konferencián, egyházunk 
részéről, dr. Prőhle Károly profesz- 
szor vett részt.

D. Moritz Mitzenheim

püspököt, a thüringiai tartományi 
egyház püspökét köszöntötte a v i
lág evangélikus keresztyénsége ab

ból az alkalomból, hogy augusztus 
17-én betöltötte 75. életévét. Ma
gyar evangélikus egyházunk, m ely  
jól ismeri és tiszteli D. M itzenheim  
püspököt, jókívánságait püspökeink  
tolmácsolták az általános közmeg
becsülésnek örvendő ünnepeltnek.

Alkotmányunkról
emlékezett meg

az Evangélikus Élet 21. száma, 
amely vezércikkében — a többi kö
zött — ezeket írta: „Augusztus hú
szadikán Alkotmányunkat ünne
peljük. A magyar nép Alkotmá
nyát. Hogy ez az Alkotmány van, 
hogy ilyen Alkotmányunk van, le
hetségessé és értelmessé teszi haza
szeretetünket. A magyar nép akkor 
is szerette hazáját, amikor annak 
javaiból csak morzsák jutottak 
neki. Ma azonban nemcsak az Al
kotmány a népé, hanem az ország 
is s annak minden java, kincse, ér
téke. Alkotmányunk népünk egé
szének és minden tagjának jogot 
biztosít ahhoz, hogy emberhez méltó 
módon részesüljön ne csak a köte
lességekben, hanem a rendelke
zésre álló anyagi és szellemi javak
ban is. Mi összhangban tudjuk ke
resztyén vallásos hitünkkel: Isten 
boldogító ajándéka ez és egyben 
egyik legszebb feladatunk az élet
ben. Van értelme, hogy szeretjük 
hazánkat, ezt a hazát, ezt a mai, 
mostani hazánkat, melyet a második 
világháború után Alkotmányunk
nak megfelelően építettünk fel és 
építünk tovább tervszerűen a jö
vendő időkben is.”

Finn lelkészeket

köszönthetünk hazánkban, augusz
tus második felében. A  lelkészek
ből, papnőkből és egyházi m unká
sokból álló negyven tagú csoportot 
a Finn Lelkészegyesület szervezte. 
A  látogatásra annak a megállapo
dásnak a keretében került sor, 
am elyet 1965 tavaszán M artti Si- 
m ojoki finn  érsek vezetésével hiva
talos látogatáson hazánkban járt
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fin n  egyházi delegációval kötött 
egyházunk vezetősége. Ugyancsak e 
megállapodás keretében került ezen 
a nyáron is sor négy evangélikus 
lelkész-házaspár finnországi látoga
tására és a szeptem berben újra el
kezdődött fin n —magyar ösztöndíjas 
teológus cserére.

A második nyári kántori tanfolyam

augusztus 26-án, bennsőséges ün
nepség keretében fejezte be két
hetes továbbképző munkáját. Az 
ünnepségen a tanfolyam résztvevői 
számot adtak előrehaladásukról, 
megszerzett tudásukról.

Balatonszárszói üdülőnk

m egkülönböztetetten kedves ven
dégei közé tartoztak ebben az év
ben is a N ém et Demokratikus Köz
társaságból érkezett protestáns 
lelkészházaspárok. A z  évek óta tar
tó csereüdültetés jó és hasznos al
kalom  az egymás megismerésére 
és a két testvéri nép egyházainak 
testvéri barátságának további m é
lyítésére.

Zsinati előkészületeink

címmel, vezető helyen közölt cik
ket az Evangélikus Élet szeptem
ber 4. száma. A cikk a zsinat elő
készületi munkáiról szólva, több 
kérdést is felemlített a hamarosan 
egybehívandó zsinatra váró, tör
vényalkotói munka feladataiból.

A Finn Béketanács

meghívására, az Országos B éketa
nács egy delegációja utazott Finn
országba. A  magyar delegáció tag
jaként D. Káldy Zoltán püspök 
szeptem ber 1—9. között Finnor
szágban tartózkodott.

Békéscsabán tartották

az 1965 tavaszán megkezdett „terü
leti” teológiai konferenciák be
fejező alkalmát. A konferenciák

— melyeknek előadói egyházunk 
püspökei, teológiai tanárai, espere
sei voltak — azt a célt tűzték ki 
maguk elé, hogy megtárgyalják az 
elmúlt 50 esztendő hazai teológiai 
és egyháztörténetét és útmutatást 
adjanak a lelkészeknek a jelen fel
adatainak jó megoldásához. A 
békéscsabai konferencián, melyet 
szeptember 6—8. között tartottak 
meg, három szomszédos egyházme
gye mintegy 50 lelkésze vett részt 
és közülük többen is felszólalásuk
kal segítették a közös munkát.

Az Evangélikus 
Teológiai Akadémia

szeptember 16-án tartotta tanév
nyitó ünnepségét. A z ünnepségen, 
m elyen egyházunk püspökei m e l
lett a testvéri akadémiák és egy
házak képviselői is részt vettek, 
dr. Nagy Gyula dékán m ondott ün 
nepi beszédet. A  Teológiai A kadé
mia az 1966/67. tanévre 10 je len t
kezőt ve tt fe l hallgatói sorába.

„Bizonyosságban’’
— „Ebben is bizonyosak vagyunk”

címmel két vezércikket közölt az 
Evangélikus Élet szeptember 25. és 
október 2. száma D. Káldy Zoltán 
püspök tollából. A különösen is fi
gyelemre méltó cikkekből az aláb
biakban közlünk néhány gondola
tot:

. „Bizonyosságban vagyunk ate- 
kintetben, hogy .egyháznak kell 
lennünk a szocializmusban’. Vall
juk, hogy a mondat mindkét része 
hangsúlyos: ,egyház’ és .szocializ
mus’. Egyháznak kell lennünk, 
amely Jézus Krisztuson, az egyet
len lehetséges fundamentumon 
nyugszik és az ö  evangéliumát 
prédikálja. Ezt az evangéliumot 
nem keverhetjük azzal az ideoló
giával, amelynek alapján hazánk 
új társadalmi, politikai és gazda
sági rendje épül (de ezt nem is kí
vánja tőlünk senki!). Ugyanakkor 
éppen egyházvoltunkból folyólag

\
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nem egyszerűen nézni akarjuk, 
hogy miképpen épül körülöttünk az 
új társadalmi rend, hanem segíteni 
akarunk népünknek olyan terüle
teken, amelyeken együtt tudunk 
munkálkodni népünk minden tag
jával, függetlenül attól, hogy azok 
milyen világnézetűek.’’

„Abban is bizonyosak vagyunk, 
hogy egyházunk csak mint «szolgáló 
egyház’ töltheti be feladatát. Nem 
úgy, hogy .páholyból’ ad utasításo
kat és ad ki ,enciklikákat’ arról, 
hogy miként kell építeni a társa
dalmakat stb., hanem úgy, hogy 
odaáll az emberek mellé és azzal a 
mozdulattal, mellyel az Irgalmas 
Samaritánus segített és azzal a 
mozdulattal, mellyel Jézus maga 
elé .kötényt’ kötött a szolgálat jele
képpen, segíti, bátorítja, emeli, biz
tatja és mindenek felett szereti az 
embert. Igen, a mi egyházunk élet
formája csak a diakóniai életfor
ma lehet.”

„Magyarországi evangélikus egy
házunkban bizonyosak vagvnnk ab
ban is, hogy az atomkorszakban az 
egész keresztyénségnek — és benne 
valamennyi egyháznak — elsőrendű 
feladata, hogy egységesen, egyhan
gúan és egyértelműen bizonyságot 
tegyen a béke mellett, küzdjön az 
általános leszerelésért, az atomfegy
verek megsemmisítéséért és így 
nyújtson segítséget a világnak.”

Dr. Ethelbert Stauffer,

az erlangeni (NSZK) teológiai fa 
kultás világhírű professzora, szep
tember 17-én előadást tartott az 
Evangélikus Teológiai Akadémián. 
A  nagy figyelem m el és érdeklődés
sel kísért előadásának a témáját 
Stauffer professzor Máté 5.9-ből 
vette: „Boldogok a békességre igye- 
kezők, m ert ők az Isten fiainak  
m ondatnak.”

Sajtóosztályunk kiadásában

szeptember utolsó napjaiban meg
jelent dr. Prőhle Károly „Lukács

evangéliuma magyarázata” című 
könyve. Ez a könyv egyik kö
tete annak a bibliai magyarázatos 
könyv-sorozatnak, amelynek kiadá
sát a Sajtóosztály az előző években 
kezdte el.

Dr. Pálfy Miklós

professzort köszöntötték tanártár
sai, volt tanítványai abból az al
kalomból, hogy szeptem ber 25-én 
ünnepelte teológiai tanári szolgá
latának 20. évfordulóját.

Az Evangélikus Egyház 
Sajtótanácsa

október 7-én tartotta évi rendes 
ülését. Az ülésen D. Káldy Zoltán, 
a Sajtóosztály vezetője terjesztette 
be jelentését. „Magyarországi Evan
gélikus Egyházunkban Sajtóosztá
lyunk — mondotta — szolgálata 
nagyon jelentős és megbecsült he
lyet foglal el. Sajtóosztályunk évek 
óta jól átgondolt és tervszerű mun
kát végez elsősorban a könyvkiadás 
vonalán. Ha ma belépünk valame
lyik lelkész dolgozószobájába — 
aki gondot fordít a teológiai önmű
velésre és felelősséget érez a Saj
tóosztály munkája iránt — köny
vespolcán megtalálhatjuk az utób
bi néhány évben kiadott könyve
ket: Egyetemes Agenda, Örömhír 
c. prédikációs kötet, a Zsoltárok és 
Jeremiás könyvének, továbbá Ja
kab levelének és Lukács evangé
liumának magyarázatai, Hűség is 
tenhez és népünkhöz c. egyháztör
ténet, Tapasztalati valláslélektan, 
Somvirág, Áhítatos könyv stb. De 
íróasztalán ott lehet a Konfirmá
ciói Káté, melynek második vagy 
harmadik kiadásánál tartunk, a 
Keresztyén Énekeskönyv. A néhány 
évvel ezelőtti kiadványokat, nvut 
a Hitvallási iratok, vagy Bevezetés 
az Újszövetségbe, csak megemlíte
ni tudom. — A fentieken kívül 
Sajtóosztályunk gyülekezeteinket 
— az Evangélikus Élet és a Lelki- 
pásztor mellett — ellátta konfirmá-
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ciói emléklapokkal, szórványisten
tiszteleti meghívókkal, úrvacsorái 

ostyával, hittankönyvekkel és a Re
formátus Sajtóosztályon keresztül 
hozzánk juttatott bibliákkal.”

Ragnar Forbeck

norvég lelkész, Lenin-békedíjas, 
október első napjaiban egyházunk  
vendégeként járt hazánkban. E l

utazása előtt nyilatkozatra kérte őt 
az Evangélikus Elet munkatársa, 
am ely nyilatkozatában a követke
zőket mondotta: „Nagyon örültem  
a m eghívásnak és boldogan fo 
gadtam el. Egyházuk püspökeivel 
a különböző békekonferenciákon  
már többször találkoztam, de egy
házuk életével m ost ism erkedtem  
meg igazán. Nagyon sok élménnyel 
meggazdagodva térek vissza ha
zámba. ő szin tén  mondom, hogy ed
dig nem  tudtam , hogy a magyar 
evangélikus egyház ilyen élő egy
háza Krisztusnak, m in t amennyire 
én azt most m egismertem .”

A Keresztyén Békekonferencia

Tanácsadó Bizottsága október 17— 
24. között tartotta Szófiában, évi 
rendes ülését. A gyűlésen a magyar 
protestáns egyházak népes delegá
ciója is részt vett, közöttük D. Káldy 
Zoltán püspök, dr. Nagy Gyula, 
dr. Pálfy Miklós, dr. Prőhle Károly 
professzorok, valamint dr. Ottlyk 
Ernő professzor, az ökumenikus 
Tanács főtitkára.

Ingo Braecklein

eisenachi (Thüringiai Tartom ányi 
Egyház) főtanácsost október m á
sodik hetében látta vendégül evan
gélikus egyházunk. Kérdésre fe lel
ve, a következőket mondotta el az 
Evangélikus Élet munkatársainak: 
„A lutheri reformáció ú tjá t az 
utóbbi időben két történelm i tény  
határozza meg: egyrészt az öku
m enikus mozgalom növekedése, 
másrészt a társadalmak szocialista 
átalakulása. Világos előttünk, hogy

Ragnar Forbeck norvég lelkészt D. dr. Vető Lajos püspök köszönti 
(Balra dr. Groó Gyula teológiai tanár)
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Luther felismerései, am elyeknek  
gyökereit a Szentírásban találjuk  
meg, olyan következm énnyel ' jár
tak, am elyek éppen a m i mai hely
zetünkben nagy segítséget n y ú jta 
nak. Úgy érzem, hogy világosan 
kell látnunk Luther teológiájából 
a ,sola fide’ és a ,józan ész’ kettős
ségét. Ebből a felismerésből követ
kezik az, hogy a lutheri reformáció 
sok tekin tetben tud jó szolgálatot 
végezni a keresztyén anyaszentegy- 
házban, az emberiség nagy család
jában és társadalmunkban.”

Egyházunk vezetősége
az Állami Egyházügyi Hivatal 

elnökénél

Október 14-én Prantner József, az 
Állami Egyházügyi Hivatal elnöke 
fogadta egyházunk vezetőségét: 
dr. Mihályfi Ernő egyetemes fel
ügyelőt, D, dr. Vető Lajos és 
D. Káldy Zoltán püspököket.

Az Állami Egyházügyi Hivatal el
nöke tájékozódott zsinati előkészü
leteinkről, s egyetemes egyházunk 
elnökségének javaslatára hozzájá
rult ahhoz, hogy az egyetemes fel
ügyelő a zsinatot 1966. december 
hó 8-ra összehívja.

Magyar keresztyének 
Vietnamért

címmel dr. O ttlyk Ernő írt cikket 
az Evangélikus Élet október 23. 
számába. „A Magyarországi Egy
házak ö kum en ikus Tanácsában tö
m örült tagegyházak vezetői a nyár 
folyam án azzal a felhívással fo r 
dultak a gyülekezetekhez, hogy egy 
istentiszteleti perselypénzt, vala
m int egyéni adományokat adjanak 
a sokat szenvedő vietnam i nép ja 
vára. Ugyanakkor az egyházak ve 
zetői azt is közölték, hogy a m a
gyar keresztyének adományai a 
magyar társadalom gyűjtési akció
já t fogják erősíteni, am ely az „egy 
kórházért, egy iskoláért” jelszóval 
fogja össze a V ietnam ért felelős
séget érzők adományait. — Öröm
m el jelenthetjük, hogy az em lített

egyházak gyülekezetei és egyéni 
adományozói háromszáznégyezer 
forintot ju tta ttak  el az öku m en iku s  
Tanácson keresztül a Magyar Szo
lidaritási B izottsághoz.”

Gádor Andrást,

az Evangélikus Élet felelős szer
kesztőjét október 24-én kísérték ki 
utolsó útjára a rákoskeresztúri te
metőbe. A nagyszámú résztvevő 
gyülekezet mellett az Evangélikus 
Élet megemlékező sorai is elbúcsúz
tatták az elhunytat, akinek jó szol
gálatáért múlhatatlan hálával tar
tozik egész egyházunk népe.

Jó munka Szófiában

címm el D. Káldy Zoltán püspök 
számolt be az Evangélikus Élet ha
sábjain a K eresztyén B ékekonfe
rencia Tanácsadó Bizottságának 
üléséről. A  püspök a bizottság ülé
sének m unkájá t a következőkben  
értékelte:

Ez a konferencia m ind az elő
adások, m ind az azokat követő v i
tákban, m ind hangulatában magas
színvonalú, előbbrevivő és gyüm öl
csöző volt. ő szin te  és nyílt v iták  
fo ly tak az egyházak feladatairól a 
nem zetközi béke és a népek füg 
getlenségének problémáiról. Jobb 
teológiai alapokon bátrabb és egy
értelm űbb döntések születtek. Ez 
az egyértelműség elsősorban a v ie t
nam i háború kérdésében hozott ha
tározatban tükröződik. Ä  K eresz
tyén Békekonferencia világosan k i
mondotta: a vietnam i nép oldalán 
áll.

Október 30-án

este a Budapest-Deák téri temp
lomban, rendezte meg reformációi 
emlékünnepélyét a Magyarországi 
Egyházak ökumenikus Tanácsa. Az 
emlékünnepélyen Báski Sándor re
formátus püspök hirdette az igét 
és D. Káldy Zoltán püspök mon
dott ünnepi beszédet.
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Paul Hansen

dán evangélikus lelkészt, a L u the
ránus Világszövetség európai k i
sebbségi osztálya titkárát, az Evan
gélikus Teológiai Akadém ia „öku
m enikus teológiai munkássága, az 
egyházak közötti, jó, hasznos és 
igen jelentős szolgálatai és érdemei 
elismeréséül” tiszteletbeli teológiai 
doktori címmel tüntette ki.

A  díszdoktor-avató ünnepségre 
november 15-én került sor, am i
kor is egyházunk vezetői, állami 
életünk hivatalos képviselői m el
lett a széksorokban helyet foglal
tak a hazai és külföldi ökum enikus  
egyházi vendégek is. A  hagyomá
nyos avató szertartás végeztével 
D. Paul Hansen „Evangélikus egy
házi típusok a m últban és a jelen
ben” címen olvasta fe l székfoglaló  
előadását.

Egyházunk esperesei

november 14-én tartották meg a 
püspökök által összehívott, őszi Or
szágos Esperesi Értekezletet.

Dr. Adolf Wischmann,

a németországi Protestáns egyhá
zak Egyháptanácsának elnöke, no
vem ber 19. után, — egyházunk ve 
zetőinek meghívására  — feleségé
vel együtt hazánkban tartózkodott.

Egyházunk Zsinata,

melyet dr. Mihályfi Ernő egyete
mes felügyelő 1966. december 8-ra* 
hívott egybe, december 8-án és 
9-én megtartotta ülését és új egy
házi törvénykönyvet alkotott. Az 
esemény nagy jelentőségére való 
tekintettel érdemes lesz az aláb
biakban, a két ünnepi nap törté
néseire újra visszatérnünk.

A megnyitó istentisztelet után, 
melynek szolgálatát D. Káldy Zol
tán püspök látta el, dr. Mihályfi 
Ernő egyetemes felügyelő, zsinati 
elnök köszöntötte a megjelentek kö
zött Prantner József minisztert, az

Állami Egyházügyi Hivatal elnö
két, Straub István csoportvezetőt, 
dr. Bartha Tibor református püspö
köt, a Református Zsinat és a Ma
gyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsának elnökét, Szamosközi 
István és Ráski Sándor református 
püspököket, valamint a magyar pro
testáns, orthodox egyházak megje
lent képviselőit.

A zsinat megalakulása, a tisztség- 
viselők megválasztása után dr. Mi
hályfi Ernő és D. dr. Vető Lajos 
püspök tartotta meg elnöki meg
nyitó beszédét. — Felemelő pilla
nat volt, amikor D. Káldy Zoltán 
püspök, alelnök felolvasta az Ün
nepélyes Nyilatkozatot, amelyet a 
zsinati atyák egyhangú lelkesedés
sel és szűnni nem akaró tapssal 
fogadtak el. „Törvényalkotó mun
kája kezdetén a zsinat ünnepélye
sen kijelenti — hangzik a nyilat
kozat —, hogy a Magyarországi 
Evangélikus Egyház a teljes Szent
írás kinyilatkoztatása, valamint az 
egyetemes és az evangélikus hit
vallások bizonyságtétele szerint, Is
ten igéjét tekinti hite, tanítása és 
szolgálata forrásának és mértéké
nek és ennek alapján az Űr Jézus 
Krisztustól kapott feladatának vall
ja az Ige hirdetését és a szeretet 
munkáját hazánk népe és az em
beriség javára. — A zsinat ennek 
megfelelően, a Szentírás alapján és 
a reformáció hagyományai szerint 
vallja, hogy a Magyarországi Evan
gélikus Egyház a történelmet for
máló Isten akaratából él a magyar 
hazában és népe közösségében, 
ezért a szocializmust építő Magyar 
Népköztársaság törvényes rendjé
nek megbecsülésével, a megkötött 
egyezmények szerint, a kölcsönös 
bizalom és megbecsülés szellemé
ben végzi igehirdető munkáját, és 
szolgáló szeretettel vesz részt né
pünk építő munkájában, a jobb és 
emberibb életért.”

A Nyilatkozat után a zsinat fel
hívással fordult egyházunk vala
mennyi gyülekezetéhez és testüle
téhez, lelkészéhez és egyháztagjá-
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A zsinat vendégei és tagjai

hoz, hogy hallassa hangját a maga 
helyén, és tegyen meg mindent a 
vietnami nép megsegítése érdeké
ben. „A zsinat örömmel állapítja 
meg — fejeződik be a felhívás —, 
hogy egyházak és egyházi világ
szervek már hallatták szavukat a 
vietnami kérdésben, és hogy több 
amerikai egyházi csoport is állást 
foglalt az Amerikai Egyesült Álla
mok vietnami háborúja ellen. De a 
zsinat ebben az ünnepélyes órában 
azzal a kéréssel fordul a Lutherá
nus Világszövetséghez és tagegyhá
zaihoz, az egyházi világszervezetek
hez és minden keresztyénhez, hogy 
még határozottabban foglaljanak 
állást az Amerikai Egyesült Álla
mok vietnami háborúja ellen, és 
valósítsák meg a vietnami nép bé
kéje érdekében az egyöntetű állás- 
foglalást és teljes összefogást az 
egész keresztyénségben.”

Ezek után Prantner József minisz
ter és dr. Bartha Tibor református 
püspök köszöntötte a zsinatot, mely 
három ülésszakban folytatta mun

káját és megalkotta evangélikus 
egyházunk új törvénykönyvét.

Az új törvénykönyv 1967. január 
1-én lépett hatályba.

Az Egyházegyetem Tanácsa

december 28-án ülést tartott, m e
lyen m eghallgatták a különböző or
szágos egyházi testületek, in tézm é
nyek, szervek vezetőinek je len té
seit. A  tanács egy jubileum i és egy 
szerkesztő bizottságot küldött ki az 
1967-ben, a Reformáció jubileum i 
évében tartandó ünnepségek és k i
adványok előkészítésére. A  b izott
ságok a következő hetekben rész
letesen kidolgozzák az ünnepségek 
sorrendjét és az ünnepi kiadvá
nyok tem atikáját, megjelenési fo r
máját.

Űj év első napjaiban

— a hagyományoknak megfelelő
en — egyházunk vezetőit, püspö
keit köszöntötték a Déli Egyházke-
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rületben és az Országos Egyház 
Székházában. A köszöntések és a 
felszólalások, mindenekelőtt, egy
házunk életének elmúlt 20 eszten
dejét értékelték s azt a jó szolgá
latot, amelyet egyházunk és népünk 
a béke érdekében kifejthetett. 
Ugyanakkor ezek az alkalmak 
mintegy megnyitották a Reformá
ció 450 éves jubileumi eseményeit, 
emlékeztetve arra, hogy milyen el- 
kötelezéssel jár a mában az, hogy 
a reformáció örököseinek tudhat
juk és valljuk magunkat.

Protestáns Egyházaink gyülekezetei

az 1967. évben január 16—22. kö
zött tartották meg az egyetemes 
imahetet.

A Gyülekezeti Segély

országos vezetőjének jelentése sze
rint, az elmúlt évben több mint 332 
ezer forintot tett ki a gyülekezetek 
e célra szánt adománya. Ez összeg
ből az ún. „nagy szeretetadományt” 
a szentesi gyülekezet kapta, amely 
kicsiny volta miatt nem képes meg
birkózni temploma javításának 
költségeivel. Az említett gyüleke
zeten kívül, számos egyházközség 
kapott segélyt az ország evangé
likusainak áldozatkész adományai
ból.

A Lelkészi Munkaközösségek

Országos Választmánya január 
17-én tartotta ülését, am elyen m eg
határozta az 1967. év tanulmányi, 
teológiai témáit, feladatait az egy
házmegyei Lelkészi M unkaközössé
gek számára.

Január utolsó hetében

országszerte megkezdődtek a kép
viselő és tanácstagi választásokra 
való jelölések. Budapest XVII. ke
rületében tartott jelölő gyűléseken 
D. dr. Vető Lajos püspököt jelölte 
a helyi lakosság országgyűlési kép
viselőül.

A választási előkészületekkel kap
csolatban a Népfront rendezésében 
a protestáns lelkészek számára 
papi békegyűléseket tartottak, ahol 
püspökeink és teológiai tanáraink 
tartottak eladásokat. Dr. Ottlyk 
Ernő professzor pedig „Szeretem 
hazámat” címmel cikket írt az 
Evangélikus Élet február 12. szá
mában. „A szocialista haza szerc- 
tete azt jelenti számunkra. — írta 
Ottlyk professzor —, hogy ember
társainknak szolgálunk ebben az or
szágban, munkánkkal, építő, segítő 
szeretetünkkel, hogy tovább emel
kedjék a jólét s minél szebben és 
jobban fejlődjék emberi együttélé
sünk ebben a hazában. Hazánk 
szeretete közös ügy, egységbe fűz 
minden emberrel, aki ebben az or
szágban részt vesz az emberiség ja
váért folytatott munkában.”

A reformáció 450 éves jubileuma

alkalmából pályázatot írt ki az Or
szágos Presbitérium, orgonakísére- 
tes, négyszólamú vegyeskarú kó
rusm ű megírására. A  Teológiai 
Akadém ia pedig ugyanerre az al
kalomra pályatételeket tűzött ki a 
teológus ifjúság számára.

A Keresztyén Békekonferencia

nemzetközi kérdésekkel foglalkozó 
bizottsága március 13—17. között 
Magdeburgban tartotta ülését. Az 
ülésen egyházunk részéről dr. Pálfy 
Miklós professzor, a bizottság tit
kára vett részt.

Március 19-én
zajlottak le az országgyűlési és ta 
nácsi választások. Egyházunk h í
veit, lelkészeit egyformán m egta
lálhattuk a választók és választot
tak soraiban. A  különböző fokú  
választott képviselők között ott 
volt — D. dr. Vető Lajos püspök 
és Lehel Ferenc szombathelyi lel
kész m ellett, akiket országgyűlési 
képviselővé választottak  — egyhá
zunk számos lelkésze is. — A z
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Evangélikus Élet március 26. szá
m ának cikke így összegezte egyhá
zunk népének „választási hangu
latát”:

Virágvasárnap az idén nemcsak 
szép egyházi ünnepünk volt. N em 
zeti ünneppé is lett. Olyan érzé
sek lettek úrrá bennünk ezen a va
sárnapon, m in t am ilyeneket régen 
március tizenötödikén legszebb 
nem zeti törekvéseink reménysége 
ébresztett olykor bennünk. Csak
hogy ami régen csupán lelkesítő  
reménység volt, most már hatalmas 
ténnyé, nagyszerű valósággá lett. 
Felülmúlta népünk legnagyobbjai
nak legmerészebb történelm i ál
m ait is. N épünk igazi nem zeti egy
ségben szavazott arra a jó útra, 
m elyen eddigi ragyogó eredm ényeit 
elérte s am elyen továbbra is, a jö 
vőben is haladni akar.”

Április 4-én
is együtt ünnepelt hazánk népével, 
egyházunk népe. „A felszabadulás 
számunkra nemcsak azt jelentette, 
hogy ,vége a háborúnak’ — írta ez 
alkalommal az Evangélikus Élet 
—, hanem azt is, hogy nem kell 
beletántorognunk a saját sírunkba, 
hanem a romok felett új életet 
kezdhetünk. — Valóságos ez a fel- 
szabadulás azért is, mert ledőltek 
azok a válaszfalak, amelyek faji, 
társadalmi és gazdasági okok miatt 
közöttünk álltak. Mindenkinek meg
van a lehetősége, hogy tisztességes 
munkával megkeresse mindennapi 
kenyerét. — Mint egyháznak, nem  
kell félnünk, hogy a marxi—lenini 
ideológiát kevernünk kell az evan
géliummal. Államunk sem kívánja 
ezt és mi sem akarjuk. Még ha 
rejt is magában bizonyos problémá
kat az ideológia és az evangélium  
egymáshoz való viszonya, ez nem  
gátol bennünket abban, hogy öröm
mel hirdessük Jézus Krisztus evan
géliumát az új társadalmi rendben 
is és szolgáljunk a szeretet csele
kedeteivel minden embernek. így  
ünnepeljük egész népünkkel együtt 
április 4-ét.”

A Lutheránus Világszövetség

Teológiai Bizottsága április 6—8. 
között ülést hívott össze Genf- 
be. Egyházunkat ezen az ülésen  
dr. Pálfy M iklós teológiai tanár 
képviselte.

D. Káldy Zoltán püspök 
Amerikában

A Lutheránus Világszövetség Sá- 
fárság és Evangélizációs Bizottsá
ga április 9—16. között tartotta so
ron következő ülését az USA-beli 
Springfieldben. Erre az ülésre, mint 
a bizottság választott tagja, Ame
rikába utazott D. Káldy Zoltán 
püspök felesége kíséretében. Káldy 
püspök az ülést megelőzően és kö
vetően több gyülekezetben — fő
leg magyar evangélikus gyüleke
zetben — szolgált igehirdetéssel és 
előadások tartásával.

A tavasz beköszöntével

befejeződött a fó ti — sorrendben  
23. — kántorképző tanfolyam. Ez a 
tanfolyam  m ár m integy m ásfél é v 
tizede „műhelye” azoknak az önként 
je lentkező híveinknek, akik megis
m erkedve az orgonajáték, énekve
zetés szépségeivel, nehézségeivel, 
kántorokként szolgálnak gyüleke
zeteinkben.

A „sajtóvasárnap”

— április 9-én — ismét felhívta fi
gyelmünket a sajtó fontos szolgála
tára evangélikus egyházunkban. Az 
Evangélikus Élet ebből az alkalom
ból „A betű erejével’’ című vezér
cikkben méltatta ezt a szolgálatot, 
s ugyancsak cikkben mutatta be 
Sajtóosztályunk sokoldalú tevé
kenységét.

A Reformáció 450 éves jubileumát

készítették elő azok a cikkek, am e
lyek az év kezdetétől fogva a Lelki- 
pásztor és az Evangélikus Élet ha
sábjain láttak napvilágot. Ezeknek
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a cikkeknek a révén ism erkedhet
tek  meg az olvasók a magyarorszá
gi reformáció nagy alakjaival csak
úgy, m in t hogy újból olvashatták 
Luther híres 95 tételét, a reform á
ciót elindító vitairatot.

Cantate vasárnapja
ebben az esztendőben nemcsak az 
egyházi éneklés ünnepe, hanem a 
konfirmáció örömnapja is volt egy
házunkban. Ezen a napon járultak 
először az Űr szent asztalához azok 
a fiatalok, akik az oktatás során 
megismerték hitünk igazságait és 
maghk is hitet vallottak — Isten és 
a gyülekezetek előtt.

Eisenachban — Wartburg várában
gyűltek össze a világ protestánsai 
— m ájus első napjaiban  —, hogy a 
jubileum i ünnepségek keretében  
m egem lékezzenek Luther 300 napos

wartburgi tartózkodásáról. M int is
meretes, az itt álnéven élő Luther  
ennyi idő alatt fordította le né
m et nyelvre az Újszövetséget. A z  
ünnepségen  — m elyet az NDK  
evangélikus egyházai rendeztek  — 
bem utatták a „Háromszáz nap m a
gány” című Luther-film et. Egyhá
zunk részéről erre az alkalomra  
D. dr. Vető Lajos püspök kapott 
meghívást.

D. Niemöller Mártont.
a Hessen Nassaui Tartományi Egy
ház nyugalmazott püspökét, az 
Egyházak Világtanácsa egyik alel- 
nökét, a Keresztyén Békekonferen
cia egyik vezetőjét a békéért foly
tatott értékes munkásságáért, Le- 
nin-békedíjjal tüntették ki. Ö a vi
lágon a második evangélikus lel
kész, aki ezt a magas kitüntetést 
megkapta.

A reformáció 450 éves jubileumának színhelye: Eisenach 
(A képen a Luther szobor látható)
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D. Káldy Zoltán püspök és felesége Amerikában magyar lelkészek között

Dr. Aarre Lauha finn püspök

— felesége kíséretében  — egyhá
zunk vezetőinek meghívására m á
jus 12-én hazánkba érkezett. Itt 
tartózkodása idején megbeszélése
ket fo lyta to tt az evangélikus egy
ház püspökeivel és felkereste több 
gyülekezetünket, egyházi intézm ér 
nyűnket. Lauha püspök Pünkösd  
napján a Deák téri templomban  
prédikált és ebből az igehirdetés
ből idézünk néhány mondatot: 

„Jézus nem  hagyja magára az 
emberiséget. A  Lélek által Isten  
ma is elvégzi a maga m unkáját az 
emberiség felem elkedéséért, előbb- 
rehaladásáért és bennünket az eb
ben való munkálkodásra hív. M in
den olyan m unka, amely az ember 
felem elkedését szolgálja, Isten aka
rata szerint való. A z  ö  akarata 
szerint való az, ha azon

zunk, hogy nép és nép, ember és 
ember között m egszűnjék a bizal
matlanság s helyébe a karácsonyi 
örömüzenet Jóakarata’, ,békessége’ 
lépjen.”

Vendége volt egyházunknak

D. Leskó Béla a Buenos Aires-i 
Teológiai Fakultás rektora is, aki 
— feleségével együtt — május 
20-án érkezett hazánkba.

A Magyarországi Református 
Egyház fennállásának 

Í00. jubileumát ünnepelte

A  Debrecenben, május 19—20-án 
tartott ünnepségsorozaton a hazai 
protestáns egyházak képviselői m el
lett számos külföldi vendég is részi 
vett. Egyházunk részéről D. Káláy  
Zoltán püspök köszöntötte a jubi- 

'dál^fips^tvéri egyházat.
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D. dr. Vető Lajos, 
az Északi Egyházkerület püspöke, 

nyugalomba vonult

Az Északi Evangélikus Egyház- 
kerület presbitériuma május 22-én 
ülést tartott, amelyen dr. Fekete 
Zoltán felügyelő előterjesztette 
D. dr. Vető Lajos püspöknek azt a 
kérését, amelyben egészségi ál
lapotára való tekintettel, nyugdíja
zását kéri. Az egyházkerületi Ta
nács a kérésnek helyt adott és egy
úttal hálás szavakkal emlékezett 
meg Vető püspök 19 éven át tartó 
szolgálatáért, munkásságáért.

A bejelentés tudomásul vétele 
után a Presbitérium elrendelte a 
püspökválasztást és — törvényadta 
jogánál fogva — a gyülekezeteknek 
dr. Ottlyk Ernő professzort, az Öku
menikus Tanács főtitkárát ajánlotta 
megválasztásra.

Országos Diakóniai Értekezletet

tartottak április 26—28. között — 
Albertiban. A z  értekezlet eszm e
cseréket fo ly ta to tt a szeretetintéz- 
m ények szolgálatáról és a diakóniai 
m unka időszerű kérdéseiről.

L

A Sajtóosztály kiadványai
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Dr. Aarre Lauha helsinki-i evangélikus püspök fogadása Ácsán v
(Balra Koren Emil esperes)

Dr. Leskó Béla a Buenos Aires-i 
Evangélikus Teológia igazgatója

„A szolgálat útján Amerikában”

címen cikksorozatban számolt be 
D. Káldy Zoltán püspök amerikai 
útjáról, a gyülekezetekben végzett 
szolgálatairól, a testvéri találkozá
sokról és tapasztalatairól. A cikk
sorozat első része az Evangélikus 
Élet június 4. számában jelent meg.

Dr. Ottlyk Ernő 
az Északi Evangélikus 
Egyházkerület püspöke

A z Északi Evangélikus Egyház- 
kerület szavazatbontó bizottsága 
1967. június 12-én ülést tartott. A
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szavazatbontó bizottság megállapí
totta, hogy az Északi Evangélikus 
Egyházkerület valam ennyi gyüle
kezetének presbitériuma beküldte 
szavazatát. A  beküldött szavazatok 
száma 175 volt, ebből érvényes sza
vazat 172, érvénytelen. 3. A  beérke
zett 172 érvényes szavazatot egy
hangúlag dr. O ttlyk Ernő teológiai 
professzor kapta.

A Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsának elnöksége

június 15-én tartott ülésén el
fogadta a Tanács főtitkárának,

dr. Ottlyk Ernő püspöknek lemon
dását és dr. Pálfy Miklós profesz- 
szort bízta meg e tisztség ellátásán 
val.

Beiktatták hivatalába 
dr. Ottlyk Ernő püspököt

Június 20-án a Budapest Bécsi
kapu téri tem plom ban ünnepi is
tentisztelet és közgyűlés keretében  
ik ta tták  be hivatalába az Északi 
Egyházkerület egyhangúan megvá
lasztott püspökét, dr. O ttlyk Ernőt. 
— A  hivatalos bejelentések után  
D. Káldy Zoltán püspök végezte az

D. Káldy Zoltán püspök püspökké szenteli dr. Ottlyk Ernőt 
(A háttérben Szabó Lajos esperes)
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iktatás istentiszteleti szolgálatát. 
Igehirdetésében Káldy püspök — 
a többi között a következőket m on
dotta: „Miben áll Pál apostol sze
rint a gyülekezet elö ljáró inak’ a 
szolgálata? A z apostol úgy beszél 
róluk, m in t akik fáradoznak’. A z  
eredeti görög szó azt jelenti, hogy 
e lfáradnak’, tehát nagyon nehéz 
m unkát végeznek. A  püspök na
gyon fáradságos m unkát végez. Fá
radságos m unkát végez akkor, am i
kor papjai között azért fáradozik, 
küszködik, vívódik, hogy a magyar 
evangélikus lelkészek a m i időnk
ben úgy tudjanak prédikálni, hogy 
prédikációikkal elérjék és való
ban m egszólítsák az embereket. El
érjék és eligazítsák azokat az em 
bereket, akik  benne élnek egy új 
társadalmi rendben. Tudjanak úgy 
prédikálni a lelkészek, hogy a gyü
lekezeti tagok jó szívvel segítsék 
hitük gyüm ölcseként magyar né
pünket az előre haladásban.”

A  valóban ünnepi pillanatok: a 
püspöki kereszt átadása, a szertar
tásban részt vevő lelkészek áldása 
után dr. O ttlyk Ernő átvéve az 
egyházkerület pecsétjét, tisztébe lé
pett. A z ú j püspök „Az Isten: sze
retet” címmel tartotta meg szék
foglaló beszédét. „Jézus embersze- 
retete eqyszerre nyilvánul meg  — 
mondotta  —, m int az ember üd
vösségére és földi boldogulására 
irányuló szeretet. Ha a kettő közül 
csak az egyikre tesszük a hang
súlyt, m egham isítjuk Jézus ember- 
szeretetének megnyilvánulását. A ki 
Jézusnak csupán az üdvösségre 
irányuló szeretetét hangsúlyozza, 
az megszegényíti tanítását, hiszen 
amerre járt, lehajolt az emberhez, 
fe lvette  m inden Igondját, javítani 
igyekezett helyzetén. A k i viszont 
Jézusnak csupán a földi élet felé 
irányuló érdeklődését hangsúlyoz
za, megszegényíti Jézus Krisztus 
megváltó m űvét és isteni m ivoltát.

Az ősi keresztyén hitvallás nem 
hiába hangsúlyozza Jézus Krisztus 
valóságos intenségét és valóságos 
emberségét egyszerre és oszthatat
lanul. A  valóságos Isten és valósá
gos ember Jézus Krisztus tanít 
m inket arra, hogy egyfelől hirdes
sük Isten üdvösségre vezérlő evan
géliumát, másfelől m indent megte
gyünk az em berek földi boldogulá
sának segítésére is.”

A z ünnepség befejező részében az 
üdvözletek következtek. Dr. M i
hály fi Ernő az Országos 'Egyház, 
Prantner József m iniszter az Á lla 
m i Egyházügyi Hivatal, D. Káldy 
Zoltán a Déli Egyházkerület nevé
ben köszöntötte az új püspököt, 
m elyhez D. dr. Vető Lajos nyugal
m azott püspök csatlakozott. A  fe l
soroltakon kívül még többen m on
dották el áldáskívánásaikat, a ha
zai és külföldi protestáns egyházak 
nevében.

Dr. O ttlyk Ernő püspök a Ma
gyar Népköztársaság Elnöki Taná
csának elnöke, Losonczi Pál előtt 
június 22-én tette le az esküt a 
Magyar Népköztársaság alkotm á
nyára.

Az Országos Egyház Presbitériuma

június 21-én ülést tartott, amelyen 
megállapította, hogy D. Káldy Zol
tán, mint szolgálatában idősebb 
püspök, átvette az Országos Egyház 
lelkész-elnöki tisztét.

Az
Evangélikus Teológiai Akadémia

június 21-én tartotta tanévzáró ün
nepélyét, amelyen dr. Nagy Gyula 
dékán számolt be az elm últ tanév 
eseményeiről, az Akadém ia tanító, 
nevelő munkájáról.

Összeállította: 
Dr. Vámos József
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D. Káldy Zoltán püspök G. Östenstad és dr. Nílus lelkészek társaságában 
a springfieldi konferencián

A nyíregyházi parókia
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430 lelkész szolgálata m ellett élő 320 gyülekezetünkben kereken 430 000 
evangélikus él. Ügy nézünk 320 gyülekezetünkre, m int 320 családra, v i
szont azt a közösséget is, am ely őket országos egyházunk keretében ösz- 
szekapcsolja ezzel a jelzővel tudjuk legjobban jellemezni: családi.

A családi élet egyik sajátossága, hogy igényli az em elkedett, megfénye- 
sedett alkalm akat — az ünnepet. Szám talan ilyen családi ünnepben 
volt része az elm últ évben gyülekezeteinknek. Szinte azt m ondhatjuk, 
hogy a  gyülekezetekből érkezett hírek legnagyobb része ünnepi híradás. 
Gyülekezeteink renoválva jubilálnak. Dr. Vető Lajos püspök állapította 
meg az Északi Egyházkerület 1966. decem ber 16-án ta rto tt közgyűlésén: 
„Ebben az esztendőben sok volt a jubileum  gyülekezeteinkben. Volt olyan 
gyülekezetünk, am ely fennállásának négyszázadik évfordulóját ünnepelte 
(Sopron) és volt olyan gyülekezetünk, am ely tem plom a építésének ne
gyedszázados jubileum áról em lékezett meg (Esztergom).” A jubileum okra 
úgy készültek a gyülekezetek, hogy rendbehozták épületeiket s a meg
ú jíto tt hajlék használatba vételekor m eghívták szolgálatra a püspököt. 
Szinte csodálkoznunk kell, hogy tudtak püspökeink ennyi meghívásnak 
eleget tenni. Jelenlétük, szolgálatuk kifejezte, hogy egy-egy gyülekezet
nek a jubileum a a  nagy családnak, az országos egyháznak is ünnepe.

A gyülekezetek örömében azért tud örömmel részt venni egész egyhá
zunk, m ert a gondokban osztozás is közös. Sokféleképpen igyekszünk 
gyakorolni ezt a közösséget. Egyik beszédes je le  a  Gyülekezeti Segély 
szolgálata. Az elm últ évben 4523 F t-tal volt több az országos gyűjtés ered
ménye, m int 1965-ben. összegszerűen 332 640 F t folyt be fillérekből arra, 
hogy tem plom építő és tatarozó gyülekezetek a kapott segélyből megérez- 
zék az országos egyház egészének családi segítőkészségét. A gyűjtésben 
élen a Tolna—Baranyai Egyházmegye járt. Lelkenként 1,71 Ft átlagot 
értek el. U tána m indjárt a Vasi Egyházmegye következik 1,41 F t-tal. A 
begyűlt összegből az egyházmegyékben 125 000 F t-ot osztottak szét több 
m int 80 gyülekezet között. A két egyházkerület presbitérium ai összesen 
123 000 F t-o t osztottak szét 22 gyülekezet között. Országos szinten 
84 000 Ft került szétosztásra. Ebből a  nagy szeretetadom ányt a szentesi 
gyülekezet kapta meg, elkorhadt és beszakadással fenyegető tem plom tető' 
zetének javítására; a kis szeretetadom ányt pedig a  kőszegi és a  somogy- 
döröcskei gyülekezet között osztották meg.

Még a nyár folyamán három  új templom építését fejezték be: T ata
bányán, M agyarkeresztúron és Potyondon.

Tatabánya

Két évig építették a tatabányaiak templomukat. Ez most már a gyüle
kezet harmadik temploma. Az egyik templom a bányafejtés követ
keztében egész környezetével együtt használhatatlanná fog válni, de a 
gyülekezetét várja már a barátságos új otthon, amely dr. Kotsis Iván 
mérnök és dr. Pröhle Károly teológiai tanár, országos egyházi építésügyi 
bizottsági tagok útmutatása alapján készült. A belső berendezéshez Szita
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Lelkészbeiktatás Bokodon

D. Dr. Vető Lajos püspök látogatása Bakonycsernyén
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István lelkész készített terveket. Az oltár, szószék szépmívű térítőit a 
gyülekezet asszonyai: dr. Adriányi Béláné, Bors Tiborné és Galló 
Andrásné hímezték. A templomot 1966. szeptember 25-én szentelte fel 
dr. Vető Lajos püspök. A templom alapterülete mindössze hét méter szé
les és tizenegy méter hosszú. Homlokzatát magasba csúcsosodó tető, hat
lépcsős feljáró s kapuja előtt ízléssel és ügyesen megoldott előtér teszi 
változatossá és kedvessé.

Az új tatabányai templom

Magyarker esztúr— Potyond
Üj templomot épített a magyarkeresztúri filia Borostyánkőy László 

építészmérnök terve szerint. Modern templom. Zömök tornyával m agya
ros hangulatú. Hossza 16, szélessége 8 méter. Tornyában két harang. 
M agyarker esztúr 1681 óta az ősi vadosfai artikuláris gyülekezet fíliája. 
1966 nyarán szentelte fel a teljesen kész épületet dr. Vető Lajos püspök. 
Kiss János gondnok egy „népművészet m estere”-faragta templomot, az 
új templom  kicsinyített mását, adta át néki ajándékul. „Mi lenne, ha v i
lágszerte ilyen jóakarattal össze tudnánk fogni az emberiségért!” — m on
dotta Süm eghy József vadosfai lelkész, amikor visszaem lékezett a 
templomépítés felem elő eseményeire. Aznap délután a vadosfai gyü le
kezet egy m ásik fíliájában, Potyondon, szentelte fel az 1872-ben épült tor
nyos iskolaépületből kialakított tem plom ot a püspök.

Balassagyarmat
Az egyházközség szeretetotthona tizenegy öreg gondozottnak biztosít 

hajlékot. Június 26-án ünnepelte fennállásának 35 éves jubileum át. A dél
előtti istentiszteleten M uncz Frigyes, a Diakóniai Osztály ügyvivő lelké
sze h irdette az igét.
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Bonyhád

Augusztus 20-án ünnepelte a gyülekezet fennállásának 150 éves év
fordulóját. A  jubileum i ünnepre a gyülekezet vezetősége egyháztörténeti 
kiállítást is rendezett. Szép példát m utattak arra, m ikén t kell összegyűj
teni és megőrizni a gyülekezetek m últjának írásos és egyéb emlékeit. A  
gyülekezet m últjának feltárásában beható levéltári kutatóm unkát végzett 
lelkészük, Krähling Dániel esperes. A z ünnepségen részt ve tt a Tolna— 
Baranyai Egyházmegye valam ennyi lelkésze. A z istentiszteleten D. Káldy  
Zoltán püspök prédikált. A  délutáni ünnepségen a Lutheránia Énekkar 
kis kórusa szolgált zenés áhítat keretében.

Kőszeg-doroszló

A  nemescsói artiku láris  gyülekezetnek ez a kis fíliá ja a  Vasi Egyház
megye gyülekezeteinek segítségével m egújította templomát. Az ünnepsé
gen, szeptem ber 18-án, dr. Vető Lajos püspök prédikált. Előzőleg megte
kintette a nemescsói gyülekezetei, a régi artiku láris templomot és az év
századok során nagy gonddal összegyűjtött és megőrzött egyházi em lék
tárgyakat.

Bicske

A  tatabányai gyülekezet által ajándékozott szószéket szeptember 18-án 
szentelte fel Selmeczi János esperes.

Vasas

Szeptem ber m ásodik vasárnapján szeretetvendégség keretében egyház
m űvészeti kiállítást tartottak. B em utattak régi bőrkötéses bibliákat és 
énekeskönyveket, környező gyülekezetek értékes oltár térítőit. Különös ér
deklődést ke lte tt a pécsi Izraelita Hitközségtől bemutatásra kölcsönkapott 
ószövetségi tekercs.

Baja

Ez a mindössze 311 lelket számláló kis gyülekezetünk bölcs elhatáro
zással ünnepelte meg fennállásának 125 éves jubileum át. Á talakították 
templomukat. Egyharm adát „leválasztották” tanácsterem m é, ill. imate
remmé, am elyet jól lehet fűteni s télen istentisztelet ta rtására is használ
hatnak. Az ünnepi istentiszteleten, szeptem ber 18-án, D. Káldy Zoltán 
püspök hirdette az igét. U tána a  közgyűlésen a kis bajai gyülekezet 1000 
(Ezer!) forintot a ján lo tt fel egy másik kis gyülekezetnek.

Aszód

A több mint ezerlelkes aszódi gyülekezet elbontotta 200 éves és telje
sen használhatatlanná vált lelkészlakását. A bontási anyag felhasználá
sával, a gyülekezet 90 ezer forintos áldozatával új paplakot építettek. Az 
építkezéshez segítséget nyújtott a Gyülekezeti Segély és a Lutheránus 
Világszövetség is. Az új paplakot október 2-án adta át D. Káldy Zoltán 
püspök rendeltetésének.

Sopron

Október 30-án, a reformáció ünnepének előestéjén ünnepi istentisztelet 
alkalmával vette ism ét használatba a gyülekezet teljesen m egújított kö
zel kétszázéves templomát. A  tetőzet javításához 15 ezer darab cserép be
építése vált szükségessé. A z  ünnepi istentiszteleten dr. Vető Lajos püspök
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A megújított soproni templom orgonája

magyarul, W eltler Rezső esperes, a gyülekezet egyik lelkésze pedig ném et 
nyelven hirdette az igét. A z istentisztelet után tartott közgyűlés, am elyen  
Sátory Vilmos gyülekezeti és egyházmegyei felügyelő köszöntötte a püspö
köt, s amelyen Rusznyák Ferenc lelkész a gyülekezet történetét ism er
tette, ünnepi nyilatkozatban fejezte ki háláját és örömét a tem plom újí
tás alkalmából. Sopronban már 1524-ben m uta tkoztak a reformáció nyo
mai, de az evangélikus gyülekezet fennállását attól az időponttól szám ít
ják, amikor Sopronban lelkészt állást kapott a város reformátora: Geren- 
gel Simon. Ez 1565-ben történt. A  gyülekezet tehát már több m in t 400 
eves.

Lucfalva

Október 16-án ünnepelte a gyülekezet tem plom a felszentelésének 172. 
évfordulóját s ugyanezen a napon búcsúzott el nyugdíjbavonuló lelki- 
pásztorától, a 73 éves Szende Miklóstól, aki 43 évig szolgált a gülekezet- 
ben. A lucfalviak emlékezetes ünnepén részt vett Gartai István esperes 
is, aki a  Nógrádi Egyházmegye nevében köszönt el Szende Miklóstól.

Balassagyarmat

November 6-án meglátogatta dr. Vető Lajos püspök a gyülekezetét 
abból az alkalomból, hogy 180 éves templomát renoválta, rend behozatta 
szeretetházát és mindkét parókiáját. Az ünnepi istentisztelet után tartott 
díszközgyűlésen a gyülekezet lelkésze, Szabó József ny. püspök felsorolta 
a gyülekezet örömeit. Öröm, hogy szép a gyülekezet temploma, hogy meg
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érhette 180. esztendejét, hogy 150 000 Ft költséggel elvégezhették a reno
válásokat.

Sikátor

A hetvenéves tem plom ot m egújították. A  tem plom szentelési ünnepen  
iktatta tisztébe a gyülekezet ú j felügyelőjét, Kozma Sándort, Halász Béla 
esperes.

Szarvas

A z  ország egyik legnagyobb evangélikus tem plom a a  szarvasi Ö- 
templom, am elynek építését Tessedik Sámuel 1786-ban kezdte el. A tem p
lom külsejét teljesen m egújították. Zsindelytetőzetét az Országos M űem
léki Felügyelőség által m eghagyott m éretű cseréppel pótolták. A reno
válás mintegy 440 000 Ft költséget igényelt. November 12-én ta rto tta  a 
gyülekezet hálaadó ünnepségét a  m unka befejezése után. Az istentiszte
leten D. Káldy Zoltán püspök h irdette  az igét. Az istentisztelet után tar-

D. Paul Hansen, az Európai Kisebbségi Egyházak titkára 
D. Káldy Zoltán püspökkel és Koszorús Oszkár esperessel Szarvason
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to tt díszközgyűlésen dr. Csongrádi János felügyelő emlékül egy festm ényt 
ado tt át a püspöknek. A festm ény a templom belsejét ábrázolja. Szarvas 
szülöttének, Ruzicskay György festőművésznek az alkotása. Részt vett az 
ünnepségen és felszólalt a közgyűlésen D. Paul Hansen, a Lutheránus Vi
lágszövetség Európai Kisebbségi Egyházak Osztályának titkára, aki néhány 
nappal ezelőtt vette á t tiszteletbeli doktori oklevelét Akadémiánkon. A 
Világszövetség is hozzájárult segítségével a  renoválás munkájához.

Bakonyszentlászló

November 13-án dr. Vető Lajos püspök szolgálatával szentelték fel a 
megújított templomot, amelynek egyes részei az 1200-as évekből valók. 
A templomot az Országos Műemléki Felügyelőség útmutatása szerint hoz
ták rendbe. A renoválás költségeit két esztendő alatt adta össze a gyüle
kezet.

Zugló

A  zuglói evangélikus tem plom  építését a háború alatt kezdték el és 
azóta is folyamatosan halad a m unka. Előbb a sérüléseket javították ki, 
majd a továbbépítés következett. 1966-ban ism ét gyarapodott a templom. 
Elhelyezték benne az új, kem ényfából készült padokat, az eddigi székek  
helyére. A  24 pad 85 ezer Ft-ba került.
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Mohács

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján  szentjeitek fel a  gyülekezet új 
harangját. A gyűjtést a  harangra Hennel Béla i'dős egyháztag 2500 Ft-os 
adom ánya indította el. Az új, háromnegyedmázsás harang az előző kisebb 
harangok anyagának beolvasztásával készült. Felszentelése alkalm ával 
K ráhling Dániel esperes h irdette az igét, a  harang  tö rténeté t Ormos Elek 
lelkész ism ertette.

G yékényes

A több mint 150 éve§ gyékényesi gyülekezet kívül és belül teljesen meg
újította templomát. Különösen kiemelkedő jelentőségű az oltártér újjá- 
rendezése, amelyet a templom egész stílusához és az evangélikus isten- 
tisztelet rendjéhez igazodó jó ízléssel alakítottak ki. November 20-án 
D. Káldy Zoltán püspök hirdette az igét a megújított templomban. A köz
gyűlésen Bándi István lelkész ismertette az elvégzett munkát s köszön
tötte a vendégeket, akik sorában ott volt Koren Emil és Lágler Béla espe
res, valamint Voipio Márton finn lelkész is.

A lbert i

Dr. Wischmannak, a ném et evangélikus egyház külügyi hivatala elnö
kének a látogatása alkalmával adták át a gyülekeze t ú j tanácstermét,  
novem ber 20-án használatra. Ez alkalomm al köszöntötték  Kovács Erzsé
bet o tthonvezetőt a gyülekezet szeretetotthonában, aki 30 éve  szolgálja  
egyházunkat.

Vác és Rád

November 27-én, ádvemt első vasárnapján  „teológus-napot” ta rto ttak  a  
váci és rádi gyülekezetben. Dr. Pálfy Miklós professzor vezetésével tíz 
teológus kereste fel a  gyülekezetét. Istentisztelet és vallásos est keretében 
szolgáltak. „A váci és rádi gyülekezet m indig szeretettel várja  a  profesz- 
szor u ra t és az Akadém ia hallgatóit” — m ondotta Bachát István lelkész. 
M indkét gyülekezetben m ost ta rto ttak  elsőízben teológus-napot.

Iharosberény

Az egyházi esztendő utolsó napján Koren Emil esperes és Voipio Márton 
finn lelkész szolgált a gyülekezetben.

Nyíregyháza

December 4-én ádventi zenés is tentisz te letet tarto ttak  a tem plom ban  
Gáncs Aladár le lkész-kántor orgonaműveket, a gyülekezet énekkara ád
venti  és karácsonyi m ű veke t  adott elő. Szólóénekkel közreműködött M e
gy er Lajosné és Sallay József né. Igét h irdetett  Endreffy János lelkész.

Siklós-M agyarboly

A  siklósi gyülekezet im aházát decem ber 18-án szentelte fel ünnepi is
tentisztelet keretében K ráhling Dániel esperes.
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Győr

Az öregtemplomban december 4-én ádventi zenés áhítatot tartottak. 
Weltler Jenő karnagy orgonaszámokat szólaltatott meg, Takács Judit 
Bach karácsonyi oratóriumából három áriát énekelt. Weltler Rezső espe
res előadást tartott.

A győri konventépület bejárata

Űjcsanálos

A  gyülekezet ádvent harm adik vasárnapján egyházzenei délutánt tar
tott. Bach munkásságát ism ertette és orgonaszámokkal szolgált Balczó 
Andrásné.

Esztergom

A  kis, 150 lelket számláló, esztergomi gyülekezet többszörös jubileum 
hoz érkezett 1966-ban. 40 évvel ezelőtt indult meg az evangélikus lelkészi 
szolgálat a  város területén. 30 évvel ezelőtt a laku lt meg az esztergom— 
dorogi társgyülekezet s választotta meg első lelkészét, M olnár Gyulát, aki 
azóta is ott szolgál. 30 évvel ezelőtt szentelték fel a  dorogi közös protes
táns templomot és 25 évvel ezelőtt az esztergomi evangélikus templomot. 
A gyülekezet ádvent m ásodik vasárnapján  dr. Vető Lajos püspök és Sel- 
meczi János esperes jelenlétében ünnepelte a többszörös jubileumot.

Budavár

Karácsony első ünnepén finn nyelvű istentiszteletet tartottak a gyüle
kezet kápolnájában. Az istentiszteleten a finn nagykövetség tisztviselői 
és a Budapesten tartózkodó finnek vettek részt, élükön Eidem Raustila 
nagykövettel. Az igehirdetést Koren Emil esperes tartotta finn nyelven.
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Bakonycsernye

Hármas jubileum ot ünnepelt a gyülekezet advent első vasárnapján  
dr. Vető Lajos püspök jelenlétében. 240 évvel ezelőtt létesült a gyüleke
ze t  nyitram egyei telepesekből. Megnagyobbított tem plom át 180 évve l ez
előtt szentelték  fel. A  hatalmas, két-három m éter  vastagságú alapfalra 
épült torony pedig 150 évve l ezelőtt készült el. A z  ünnepi is tentisz telet 
után tarto tt d íszközgyűlésen ismertette  Danhauser László lelkész, hogy az 
elm últ években  újabb és újabb renoválási m unkákat végeztek  a tem p 
lomon: 1955-ben tataroztatták, 1962-ben felú jí to tták  a nagyon értékes or
gonát, 1963-ban belülről fes te tték  ki, 1964-ben új ablakokkal látták el, 
1966-ban pedig a tornyot és oromfalat hozták rendbe.

Tatabánya

December 18-án ökuménikus egyházzenei délu tán t ta rto ttak  a  gyüle
kezetben. Az oroszlányi gyülekezet énekkara énekszámokkal szerepelt. 
A helyi protestáns lelkészek „Jöjj népek M egváltója” összefoglaló címen 
hirdették  az igét.

Budapest — Deák tér

Karácsony előtti vasárnap délután adta elő a Lutheránia Énekkar Bach 
karácsonyi oratóriumát. Az oratórium részét képező ötödik és hatodik 
kantátát most adták elő Magyarországon először. Az énekkart Weltler 
Jenő karnagy vezényelte. Szólót énekelt: Ruzicska Márta, Takács Judit, 
Marik Péter, Mezőffy Tibor. Az orgonánál Trajtler Gábor lelkész, orgona
művész szolgált. Az igét D. Káldy Zoltán püspök hirdette.

M ekényes

A  Baranya megyei m ekényesi gyülekezet 1966 végén köszöntötte nyu
galomban lévő, de szolgálatát a gyülekezetben  tovább végző lelkészét,  
Büki Jenőt, abból az alkalomból, hogy ö tven  évve l ezelőtt , december 19-én 
foglalta el lekészi állását Mekényesen.

Budapest  — Óbuda

A z  óbudai gyülekezet a  főváros III. kerületében, szinte, elvesztette há
ború a la tt templomát, m ert az 1944. decem ber 31-i bom batám adás után 
csak a  csupasz falak m eredeztek az ég felé. Tető, toronysisak, padok és az 
országos hírű új orgona a tűz m artalékává vált. A gyülekezet először a 
tem plom  tetőzetét, m ajd tornyát állíto tta helyre. Most került sor az or
gona pótlására. A gyülekezet a  tatabányai gyülekezetnek a bányavidéke 
süllyedése m iatt lebontásra kerülő tem plom ának orgonáját vásárolta meg. 
1967. m árcius 12-én, am ikor dr. Vető Lajos püspök és Várady Lajos 
esperes szolgált a gyülekezetben, istentisztelet keretében vették haszná
la tba az orgonát. >

Rákospalota
Március 12-én tartotta a gyülekezet szokásos havi szeretetvendégségél. 

Ennek keretében köszöntötték Kökény Elek lelkészt és családját abból az 
alkalomból, hogy 20 éve szolgál a gyülekezetben és 30 éve végzi a lelkészi 
szolgálatot.
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Sur

Március 7-én Selmeczi János esperes meglátogatta a gyülekezetei és 
beható beszélgetést fo lyta to tt a gyülekezet és egész egyházunk szolgála
tának kérdéseiről a presbiterekkel.

Angyalföld  j

Szeretetrvendégség keretében em lékeztek meg a  gyülekezet Váci úti ká
polnájáról. A templomtól távolabb lakó hívek több évig tartó  ide-oda 
vándorlás után 15 évvel ezelőtt Váci ú t 129 sz. a la tt egy volt üzlethelyi
ségben alakíto tták  ki Fa, Ferenc felügyelő és feleségének odaadó buzgól- 
kodásával mostani családias állandó otthonukat. A Váci úti gyülekezet 
kialakulását és történetét a felügyelő előadása ism ertette.

Kisbabot

Április 9-én konfirmációi emlékünnepélyt tartottak a gyülekezetben, 
amelyen a 60, 50, 25, és 10 évvel ezelőtt konfirmáltak együtt adtak hálát 
Istennek. Előadást tartott Egyházy János győrszemerei lelkész, a gyüle
kezet szülötte, aki most ünnepelte konfirmációja 50 éves jubileumát.

Nyíregyháza

Bensőséges ünnepségen köszöntötte a gyülekezet D em ényfa lvy  Kálmánt,  
a gyülekezet 80 éves másodkántorát. 1926 óta végzi kántori szolgálatát. 
Ezen kívül m int lévita-tanító  vasárnaponként is tentisz te leteket tarto tt  a 
tanyákon. Tizennyolcesztendei tanyai működés után került a központba, 
ahol m int igazgató veze t te  a 60 tagú evangélikus tantestületet.  Pedagó- 
giai működése különösen három irányban jelente t t  előrehaladást: m eg 
tanította a hangjegyről való éneklést, a tárgyszemlélet utáni rajzolást és 
bevezette  a szakszerű testnevelést.

Sikátor

Április 23-án a gyülekezet megújított, hetvenéves tetm plom ában pré
dikált dr. Vető Lajos püspök. O ttlétekor megdicsérte a  gyülekezet és le l
készének, Szepesi Istvánnak templomszeretetét. Amikor a  70 éves jub i
leum  közeledett, a  sikátori hívek azt m ondták: „Épül, szépül a falu. Csak ; 
az Isten háza áll kopottan a  falu közepén. Nem várunk évekig az esetle
ges nagyobb külföldi segélyre, hanem  a sa ját erőnkből hozzákezdünk a 
tatarozáshoz.” 1966. végére el is készültek a munkával.

Szarvas

Május 7-én szentelte fel D. Káldy Zoltán püspök az új-templomi gyü
lekezet megrepedt és újra öntött 320 kilogramos harangját. A délután tar
tott templomi ünnepségen Koszorús Oszkár esperes, Kiss György leikés* 
szolgáltak. Előadást tartott dr. Pálfy Milós professzor. A Lutheránia Ének
kar énekelt, Trajtler Gábor orgonaszámokat adott elő.

Mezőberény

A  II. kerületi gyülekezet 60 tagú képviselőtestületét Szen/tháromság va
sárnapján  ik ta tta  tisztébe a gyülekezet lelkésze, Fábry István.
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Dedinszky Tamás lelkész (jobbról a harmadik) beiktatása Lucfalván

Bonyhádi presbiterek egy csoportja
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Kaposvár

Pünkösd vasárnapján dr. Nagy Gyula teológiai tanár végezte az isten- 
tiszteleti szolgálatot a gyülekezetben és előadást tartott a II. Vatikáni 
Zsinatról, valam int a protestáns-katolikus viszonyról. Istentiszteletet tar
to tt a kiskorpádi szórványgyülekezetben is.

Budapest

Május 7-én iktatták tisztébe a kelenföldi gyülekezet új felügyelőjét, 
Kari Károly volt gondnokot s vele több tisztségviselőt. — Pesterzsébeten 
szintén új tisztikart iktattak be ezen a napon. A délutáni szeretetvendég- 
ségen dr. Groó Gyula teológiai tanár tartott előadást. — Pünkösd vasár
nap délután a Deák téri templomban mai magyar zeneszerzők műveit 
tolmácsolta a Lutheránia Énekkar szolgálatával megrendezett egyház
zenei áhítat. — A budavári gyülekezetben Roszik Mihály tartott előadást 
az alberti gyülekezet történetéről. — Angyalföldön özv. Friedrich Lajosné 
olvasott fel férje írásaiból.

Galgaguta

M ájus 7-én Gartai István esperes látogatta meg a gyülekezetei. Szolgált 
a gyermek-bibliaórán, prédikált az istentiszteleten és beiktatta a gyüleke
zet ú j tisztségviselőit.

Nagybörzsöny

A  gyülekezet nagy áldozatkészséggel m egújította szép m űem lék-tem plo
mát. A m ájus 28-án ta rto tt hálaadó istentiszteleten Várady Lajos espe
res szolgált. Jelen volt dr. Vető Lajos püspök, Zim m erm ann A ladár egy
házmegyei felügyelő. A délutáni istentiszteleten Ponicsán Im re kiskőrösi 
lelkész prédikált. Dr. Szelényi Gusztáv felügyelő a  budavári, id. Dedinszky 
Gyula pedig a békéscsabai gyülekezet üdvözletét tolmácsolta.

Vése

Lágler Béla esperes meglátogatta a gyülekezetei. Istentiszteletet tartott 
s a presbitériummal megbeszélte a gyülekezet s a közegyház aktuális kér
déseit.

Kardoskút

Negyven évvel ezelőtt a szegedi gyülekezet kis orgonával ajándékozta  
meg hazánknak ezt az egyetlen tanyai gyülekezetét. Erre emlékezve  
hívták meg a szegedi gyülekezet vezetőit és híveit, akikért tíz autóval 
m entek át Szegedre a kardoskúti hívek.

Gyón

Június 25-én, Gyóni Géza halálának ötvenedik évfordulója alkalm ából 
a  parókia falán elhelyezett em léktáblánál koszorúzási ünnepet rendeztek, 
am elyen Koren Emil esperes ta rto tt előadást.

, Budapesten

a budavári, óbudai és csepeli gyülekezetekben dr. Ottlyk Ernő püspök 
tartott igehirdetést az egymás után következő vasárnapokon.
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Tengelic

A  gyülekezet tem plom át 30 évve l ezelőtt építették. A  jubileum i is ten
tiszteleten Lehel Ferenc szombathelyi lelkész, a tem plom  egykori meg-  
építője szolgált.

Csögle

Május 21-én adott hálá t a gyülekezet azért, hogy veszélyes állapotba 
került tem plom át nemcsak rendbehozhatta, hanem  átgondoltan, különö
sen belsőségében új form ában a lak íthatta  ki. Sok ajándékot kapott áldo
zatos m unkájához a mindössze 100 lelket számláló gyülekezet.

Templomajtó Csöglén

Bocsa

Július 36-án hálaadó istentiszteleten emlékezett meg a gyülekezet arról, 
hogy Hulej Alfréd lelkész 15 éve szolgál közöttük. Az istentiszteleten 
Görög Tibor esperes hirdette az igét.

Egyházaskozár

Tíz éve ünnepelte a gyülekezet fennállásának 200 éves évfordulóját.  
Idén gyülekezeti napot tartott abból az alkalomból, hogy m űem lék  t e m p 
lomát felújította. A  gyülekezet mintegy  70 ezer forintot adakozott erre a 
célra. A  hálaadó istentisz telet után, am elyen  D. K á ld y  Zoltán püspök  
prédikált , d íszközgyűlést tartottak. Széchey Béla felügyelő köszöntötte  
a püspököt. Tihanyi János lelkész ism ertette  a tem plom  történetét, végül 
Krähling Dániel esperes szólt a gyülekezethez.

Benczúr László
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A körmendi templom



„c7& én it/éhn, m int a szép n yá r ... ”
EMLÉKEZÉS HALLOTTAINKRA

SZUCHOVSZKY GYULA (1893—1966). A  két Szuchovszky közül a f ia
talabb nyolc év után követte  báty já t  a minden halandók útján. Fiatalkori 
álm a-vágya a fővárosban szétszórtan és gondozás nélkül élő evangélikus  
iparostanoncok egybegyűjtése, m elye t  a maga idejében hosszú időn át 
áldásosán és eredm ényesen végez. A z  idősebbek  — régi egyházi lapjaik  
között — ott találhatják még a húszas évek  „Jöjjetek énhozzám”-ját, ezt 
a meleg hangon írt kis újságot. Ő szerkeszti  és küldözgeti szerte az or
szágba, főleg a szórványokba.  — A Pest m egye i K áván  született,  tanító 
családból. Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte. 1916-ban avatta  le l
késszé Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök. Segédlelkészként Gyónón  
és Debrecenben működött,  s az első világháború után közvetlenül került 
Budapestre. Jó 30 esztendőre ter jed  fővárosi h itoktatói munkálkodása.  
Szolgálata és sz íve nagyrészt Zuglóhoz köti. Ennek a gyülekezetnek  a m eg
szervezésében oroszlánrészt vállal. 1951-ben vonul nyugdíjba, de még so
káig látjuk őt, amint helyettesít , kisegítő m unkákat végez, dolgozik a 
sajtószolgálatban. Földi maradványainak búcsúztatása 1966. július 18-án 
a Farkasréti tem etőben volt.

RÉVÉSZ ALFRÉD (1890—1966). A  kevésbé ismert lelkészek közé tar to
zott. Csánkon született,  egyszerű családból. Tanulmányait a Selmecbányái 
evangélikus líceumban és a pozsonyi teológián elvégezve, az első v ilág
háború kitörése évében szentelte lelkésszé Baltik Frigyes dunáninneni 
püspök. Sajátos módon szolgálata csak Nógrádhoz kötötte. Salgótarjánban  
nagyon nehéz időkben, különböző beosztásokban tel jes íte tt  szolgálatot 
nyolc éven át, majd  Csőváron m űködött 1922—1925. közö t t , de Szirákon  
már kereken huszonöt évig szolgált. Ott is halt meg és ott tem e tték  el 
volt hívei részvételével.

SZENTPÄLI PÄL (1894—1966). Előbbi és inkább ismert nevén: Szlan- 
csik Pál ároni családból született  a Nógrád m egyei Surány községben. 
Pozsony neveltje , aki lelkészi szolgálatának megkezdésére visszatér a 
szülői házba, de Istentől kapott elhivatottsággal szolgál segédlelkészként  
a Bpest-Deák-téri,  az ózdi, a szarvasi és a tótkomlósi gyü lekezetben  is. 
1924 nyarán hívja meg a pusztaföldvári gyülekezet rendes lelkészévé. Itt  
szolgál 31 éven keresztül, nyugdíjba vonulásáig. Élete hanyatló felében  
prédikál nemcsak a szószékről, hanem azzal is, hogy egyre gyengülő halló
készségét alázatosan viseli. Meleg szívének érzéseit költői tehetséggel fog
lalta versekbe. Halála előtt egy hónappal a bagolyirtási üdülő em lék 
könyvébe reszkető kezekkel írja: „Köd lepte be a hegytetőket, N em vonz  
csalóka, földi fény; Egyet kívánok: megpihenni M egváltóm áldott,  hű 
szívén.” Vágya teljesült. Nógrád szülötte Nógrádba tért megpihenni.

GÁDOR ANDRÁS (1914—1966). A zok közé a lelkészek közé tartozott,  
akik küzdelmes esztendők és évtizedek, kitüntetéssel végze t t  iskolai tanul
mányok után a „legmagasabb” szószékre juto ttak  fel. A z  írott betűn k e 
resztül prédikált és tanította egész magyarországi egyházunk népét. Szol
gálatának első — átm eneti  — állomáshelyei u tán 1941-ben került Buda
pestre. Előbb önálló hitoktató, majd  püspöki titkár, 1953-tól az angyal

lá



földi gyülekezet parochus lelkésze. 1959 óta az Evangélikus Élet felelős  
szerkesztője  és kiadója. A z  öku m en iku s Tanács titkára. „Igehirdetései a 
mai kérdések tiszta és világos kérdésfeltevésétől izzottak, tanítójeliegű  
írásaiban a reális egyházi életünket ve t te  bonckés alá. Mindezek nagy  
értékei e lm últ esztendőnk sajtójának. De különösképpen is nagy értéke
ket je len te t tek  mind a lelkészek, mind pedig az olvasók számára azok  
a világosan megfogalmazott,  de ugyanakkor egyértelműen a teológiánk
ból kisarjadzó írásai, am elyekben világméretű kérdésekhez nyúlt.” Hosszú 
betegséggel próbálta meg Isten, ö  azonban akkor is szolgálni akart. Utolsó 
cikksorozatát betegágyon írta. Temetése nagy gyászoló közönség je lenlé
tében fo ly t le a rákosi új köztemetőben, s utolsó útja  annak a tem etőnek  
jegenye során át veze te t t  a pihentető sírhoz, ahol egykor ő is gyakran  
végighaladt egy-egy koporsó e lő t t . . .

FRIEDRICH LAJOS (1907—1966). Sajtószolgálatunkat újabb fájdalmas  
gyász érte a m últ  év végén: a hosszú szenvedés után elhunyt Gádor 
Andrást a hirtelen és váratlanul távozott Friedrich Lajos követte  a min
den halandók útján. Friedrich Lajos az Evangélikus Élet tördelő-szer-  
kesztője és Sajtóosztályunk iratterjesztője  volt az utóbbi években. De 
sokan em lékeznek rá úgy is, m int kecskeméti segédlelkészre, hitoktatóra  
és parochusra, hiszen együ ttvéve  22 évet töltött  el szolgálatban K ecskem é
ten. A z  alföldi szórványokat járva, társat és segítséget keresett magának. 
„Üzenet” címen szórványlapot indított  sz inte a semmiből, s küldte áldo
zatos szeretette l a betű evangéliumi üzenetét előbb a kecskeméti tanya
világba, azután mindig több és többfelé. Igehirdetéseiből könyveket írt, 
s m egszületett  előbb a „Vasárnapok”, m ajd  a „Megáldott kút” és a „Bol
dog rabság”. 1953—1956 között a Lelkésznevelő Intézet igazgatója volt. 
Sajtóosztályunkon 1957. március 1-től dolgozott. Meleg szívű ember, jó 
munkatárs, hűséges barát, főleg rem ek stílusú író volt. Novellái, hosszabb  
és rövidebb tárcái, a Lelkipásztor „Naplómból” c. rovata gyöngyszemeivé  
váltak  jelenkori egyházi irodalmunknak. Múlt évi naptárunk még az ö 
„Jegygyűrű” c. novellájával jelent meg. Ebben nagyon szeretett  édesany
jának állított ércnél maradandóbb emléket. Életét 59 esztendő keretezte. 
Tartalmat az a szeretet adott  életének, m elyet egyéniségével átforrósított,  
boldogan továbbadott.  Nagyon találóan mondta róla búcsúztatásán  
D. K á ld y  Zoltán püspök: „Példát adott arra, hogy soha sem elég préd i
kálni az egyházban, hanem a szeretetet élni is kell. A m ikor  most elmegy  
közülünk, egy sz ív fog hiányozni közöttünk, egy olyan szív, am ely  enge
delmesen továbbadta  az em berek között az A tya  szeretetét.”

NANDRÁSSY ELEK (1894—1967). Alig hangzottak el azok a meleg szí
vekből jövő köszöntő szavak, m elyek  a felavatásának 50. évé t  elért 
Nandrássy Eleket köszöntötték, máris búcsút kellett  vennünk tőle. A z  élet 
és halál Ura váratlanul hazahívta ez év  kezdetén. Egyéniségéről, szolgá
latáról néhány adat és emléksor is sokat mond. Harminc éven keresztül 
volt le lkésze a kispesti gyülekezetnek, s nyugalomba vonulása után még  
nyolc évig végzet t  kisegítő szolgálatot K ispes ten  és a környező gyülekeze
tekben. A  legnehezebb időkben, teljes csendben széleskörű és áldozatos 
diakóniai tevékenységet folytatott.  Lelkiismeretes, pontos munkása volt  
a szám vevőszéki munkának, egyházmegyében, egyházkerületben. Érző szív  
és hozzáértés je l lem ezte  ezt a tevékenységét. Mindenhonnan megbecsülő  
szeretet ve tte  körül, amint a gyászjelentés is hangot adott ennek: „Gyá
szolja nagy családja: a gyülekezet árván maradt öregei, betegei, próbás,
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nehéz idők szegényei,  az elhagyottak és az egész gyülekezet, generációk  
sora, akiket keresztelt,  konfirmált,  esketett ,  akiknek a vigasztalás igéit 
adta, akiket haza akart veze tn i az e lhagyott atyai házba.”

SZTIK GUSZTÁV (1887—1967). Előbb felsőpetényi, m ajd  csanádálberti  
lelkész. Se nem tollforgató, sem nem nagy szónok, de meleg szívű lelki-  
pásztor, családapa, jó barát, gondos kertész. Nagyon szereti a virágokat,  
s szinte tündérkertet varázsol maga körül. K evesen  ismerik: m ajdnem  
csak két gyülekezet, egy szűk baráti kör, — azután a békéscsabai tem plo
mos gyülekezet közössége. Mert amikor nyugalomba vonul, lassan fogyó  
erővel, gyengülő látással, reszkető léptekkel is mindig sz ívesen m egy  az 
Isten házába igét hallgatni. Ez év április 7-én halt meg, s Békéscsabán  
tem ették  el.

Míg a szolgálat útján előrement szolgatársaimra gondolok, hallani vé lem  
a régi temetési ének ismert dallamát: „Az én időm, m in t a szép nyár, 
Menten e l j á r . . . ” Köszönjük meg Istennek egyházunk hűséges papjait,  
akiknek élete a K risztus keresztje alatt oltáron égett el a m ásoknak v ilá 
gító  és szolgáló g yer tya fén yb en . . .

Pásztor Pál
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A bodonhelyi templom oltára,
Ruzicskay György festményével

A kisbaboti templom 
(épült 1813-ban)



er

A tordai országgyűlés
(M egem lékezés a 400 . évfordulón)

Az Aranyos folyó festői partján , ahol a  Mezőség a Gyulai havasokba 
torkollik, ott áll ő rt Erdély egyik legrégibb városának, Tordának a vár- 
temploma. A város kövei is sokat tudnának beszélni az ősi róm ai telepü
lés küzdelmes m últjáról, s a  mai tu risták  beszám olóját is érdeklődve h a ll
gatnánk e roham osan fejlődő városról.

Ebben az évben azonban figyelm ünket más irányítja  Tordára. A közép
kori vártem plom  és az egykori fejedelm i palota érdekes egyháztörténeti 
évfordulóról beszél. Négyszáz éve, 1568 januárjában  Európában először itt 
mondta ki országgyűlés a keresztyén fe lekezetek szabad vallásgyakorlatát.

Nézzünk most u tána ennek az eseménynek, és próbáljuk megismerni 
annak igazi hátterét.

Fél évszázaddal a reformáció megindulása u tán  egy vallásilag rendkívül 
mozgalmas, sőt szenvedélyes korszak tanúi lehetünk Európában. Luther 
az egész társadalom  kezébe adta a bibliát, s az szomjasan itta  annak m in
den szavát, m int kiszikkadt föld a m ájusi esőt.

A fokozott érdeklődés — m int m indenütt — hazánkban is sok új kér
dést vetett fel az em berek lelkében. A szentírásnak, az egyes igehelyek
nek, az egyház m ivoltának és általában a keresztyén életnek helyes érte l
mezése a róm ai tekintélyelv rabságából felszabadult hívők egyik központi 
tém ája lett. Különösen K risztus személyének a titka és váltságművének, 
valam int a keresztségnek és úrvacsorának a kérdései szították fel hazánk
ban a szenvedélyes harcokat. Aszerint, hogy hol, melyik reform átor te
kintélye érvényesült, alakíto tták  ki — sokszor gyorsan változó — nézetei
ket egyesek és közösségek.

Így táru l elénk a 16. század derekán a reform áció táborának az a tarka 
képe, am elyet a w ittenbergi irányt követők m ellett a helvét irányú 
„szakram entáriusok”, m ajd az őket messze túlhaladó, híveiket ú jrakeresz
telő „anabaptisták”, s végül a Szenthárom ságot és K risztus istenségét ta 
gadó „antitrin itáriusok” egymással küzdő csoport:ainak szenvedélyes szel
lemi párbaja jellemez.

A tordai országgyűlés nevezetes eseményére ennek az utóbbi irányzat
nak — az akkoriban áriusi tanoknak is nevezett, a mai ism ert nevén un i
tárius vallásnak — a rohamos erdélyi térhódítása szolgáltatott okot.

Érdekes megfigyelnünk, hogy a királyi országrészben a tiszamelléki 
helvét egyházak vezetői, élükön Károli G áspárral, ugyanarra a napra, 
1568 Vízkereszt ünnepére hívták egybe a zsinatot Szikszóra, Egri Lukács 
„eretnek tanainak” kárhoztatására, m int am elyiken a  tordai országgyűlést 
hívta egybe János Zsigmond erdélyi fejedelem, ugyanezen tételeknek sza
bad hirdetésének biztosítására és Dávid Ferenc szenthárom ságtagadó 
irányzatának erősítésére.

Ennek megértéséhez tudnunk kell, hogy a hasonló felfogást valló Servet 
Mihály genfi megégetése a szabadgondolkodó keresztyének nagy csoport
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já t m ozgósította Európa-szerte. Ha Kálvin és L uther tekintélye a nyugati 
országokban el is fojtotta ezeket a radikális mozgalmakat, az itáliai racio
nalisták onnan m enekülésre kényszerülő legkiválóbb képviselői főleg Len
gyelországban és Erdélyben tud ták  megvetni lábukat. János Zsigmond 
anyja, Izabella ugyanis lengyel, ennek anyja — Bona Sforza — pedig olasz 
származású volt.

Így m ár jobban érthető, hogyan kerülhettek olyan forradalm i tanokat 
hirdető olasz egyéniségek udvari orvosokként az erdélyi fejedelem közvet
len környezetébe, m int Stancaro és B landrata, akiknek hatására az ötve
nes években még buzgó lu theránus prédikátorok, Dávid Ferenc püspök és 
Heltai Gáspár is gyors egym ásutánban tolódnak el a helvét irány átm e
neti vállalása után — részben Erasm us tekintélyére hivatkozva — a szabad
gondolkodó kerestyénség hirdetéséig.

A tordai országgyűlés idejére a fejedelem ezeknek az egyéniségeknek 
a hatása alá kerül. Még nyom dát is bocsát rendelkezésükre tanaik ered
ményesebb hirdetésére. Amíg Szikszón Károli Gáspár, Debrecenben pedig 
Melius Juhász P éter ugyanebben az évben határozott fellépéssel elítéli 
az eretnekeket, hogy egységes állásfoglalásuk „a hamis tudományokat, 
m int a pozdorját megégesse és megeméssze”, — addig Erdélyben a fejede
lem kijelenti: „Melius ne pápáskodjék a mi birodalm unkban, a miniszte
reket az igaz vallásért ne kergesse, a könyveket meg ne égesse, m ert a mi 
birodalm unkban mi azt akarjuk, hogy szabadság legyen. Továbbá tudjuk, 
hogy a h it Isten ajándéka, és a lelkiism eret erőszakkal semmire sem vi
te thetik”. E cél érdekében még a templomok közös használatát is szabá
lyozza.

így kerülhetett sor arra, hogy míg az 1558-i tordai országgyűlés még 
csak a katolikusok és lutheránusok számára, m ajd az 1564-i ezek m ellett 
a helvét irányzat szám ára is biztosította a vallásszabadságot, addig ez a 
nevezetes gyűlés azt m ár a szenthárom ságtagadókra is kiterjesztette.

Ez a vallásbéke azonban az akkori viszonyok között nem azt jelentette, 
hogy a bevett vallásfelekezetek tagjai országszerte bárhol háborítatlanul 
gyakorolhatták vallásukat. A fejedelem törekvése inkább oda irányult, 
hogy egy politikai község területén belül lehetőleg csak egy felekezet tag
jai lakjanak. E rre bizonyítékot éppen 1568-ból tudunk: ebben az évben 
lett Kolozsvár unitárius, s a város tanácsa felhívta a lutheránusokat és 
katolikusokat — még az apácákat is —, hogy vagy fogadják el az új val
lást, vagy távozzanak a városból.

Bárm ennyire nagyjelentőségűnek látszik is tehát, hogy a „teljes vallás- 
szabadság elvét” Európában először hazánkban m ondta ki az 1568-as 
tordai országgyűlés, az eredeti kútfők fenti adatai inkább azt bizonyítiák, 
hogy János Zsigmond csak ezzel a lépéssel tud ta saját irányzatát országo
san elism ertetni és — három  év múlva bekövetkező haláláig — erősíteni.

Ezeknek az összefüggéseknek a felismerése azonban nem csökkenti e 
nevezetes évforduló jelentőségét, sőt éppen arra  serkent, hogv tonuliuk 
jobban megismerni és megbecsülni egymást ökumenikus korszakunk pár
beszédei során!

Dr. Fabiny Tibor
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A „legelső világháború"
( 3 5 0  é v e  k e z d ő d ö t t  e l  a  3 0  é v e s  h á b o r ú )

Ha nem ism ernénk a mögöttünk 
levő második világháború szörnyű
ségeit és kegyetlenségeit, joggal 
m ondhatnánk, hogy a harm incéves 
háború borzalm ainak alig akad 
párja  a történelem ben. Lehetetlen 
túlozni azt a nyomort, am elyet ez 
a háború a ném et birodalom  gyá
m oltalan parasztjainak, polgárainak 
nyakába zúdított, am elyben nem 
volt barát, vagy ellenség, szövetsé
ges vagy más párton levő, a kanni
balizmus teljes erejével dühöngött, 
fosztogatás, gyújtogatás, ok- és cél 
nélküli öldöklés, éhhalál és az er
kölcsi érzék teljes felbom lása kí
sérte. Európa korábban ilyen mérvű 
m egpróbáltatásnak nem volt kitéve 
és a háború m éreteit illetően mél
tán nevezhetjük a „legelső világ
háborúnak”, mivel a hadviselő fe
lek még Am erika vagy Ázsia tá 
voli földrészein is összemérték ere
jüket.

Tulajdonképpen arró l em léke
zünk meg, hogy 350 éve, vagyis 
1618-ban vette kezdetét, de nem 
m aradhat szó nélkül, hogy kereken 
harm inc esztendeig ta rto tt és Euró
pa valamennyi állam a belesodró
dott a küzdelembe. Szokták „vallás- 
háborúnak” nevezni, m ert valóban 
— főként kezdeti stádium ában — 
a felekezeti kérdés motiválta, de a 
harm inc esztendő során rég elmo
sódtak a vallási indítékok és durva 
politikai, nagyhatalmi, im perialista 
érdekek dom ináltak, amelyben az 
eredetileg két táborban szövetke
zett felek (Protestáns Unió. K ato
likus Liga) politikai érdekeiknek 
megfelelően cserélgették szövetsé
geseiket s az állhatatosság vagy hű
ség egyáltalán nem szám ított erény
nek.

De amíg odáig értek az esemé
nyek, hogy fegyveres leszámolásban 
keresték a  megoldást, még a  refor

máció és ellenreform áció eszméi fű
tö tték  a szíveket. Csak később, am i
kor a  háborúban lealjasodott m in
den, am i tiszta és szent és az el
vetem ültségben kardélre hánytak 
m inden szellemi értéket, feledkez
tek meg az indító okról, m integy 
igazolva, hogy a felbomló tá rsa
dalom, az önző politikai célkitűzés 
a  vallást csupán cégérül használja, 
vágyás ahhoz vajm i kevés köze 
van. A nyomor feneketlen mélysé
géből alig hallatszik őszinte, tiszta 
hang, am ely hívő szívekből fakad
na, pedig e küzdelmes, zavaros kor
nak is m egvannak a maga nagysá
gai, kimagasló egyéniségei. (Come- 
nius, G erhardt stb.)

A drám ai események előidézője 
a  katolikus restaurációs törekvés 
volt, am elynek kulisszái mögött se
rényen forgolódott a „láthata tlan  
ötödik hadoszlop”, a jezsuita rend. 
A Német—róm ai Birodalom, am ely 
jogilag ugyan egységet alkotott, 
vallásában az augsburgi kom pro
misszum (1555, cuius regio eius re
ligio) óta gvakorlatilag kettésza
kadt. Évtizedek óta term észetes ál
lapot volt a két érsekség és több, 
m int tíz püspökség lutheránus be
rendezettsége. S ha vesztett is a re 
formáció kezdeti lendületéből, a ki
alaku lt status ouot m ind az uralko
dók, mind pedig az alattvalók tu 
domásul vették. Igaz, nem m inde
nü tt folyt le ilyen simán a konszo
lidáció, m ert például Franciaország
ban a 16. sz. második fele a huge
nották  szörnyű m egpróbáltatásai
nak az ideje. (1572. Szent B ertalan 
éji mészárlás.) De Közép-Európába, 
közelebbről a Német—.római Biro
dalomba az ellenreform áció szen
vedélyes gyűlölködése csak a 17. sz. 
elején érkezik. A közép-európai h it
viszály m ár hosszú idő óta lappan
gott, az aggodalom olyan komoly
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volt, hogy 1608-ban a  protestánsok 
egy fegyveres védekező Uniót vol
tak  kénytelenek életre hívni. En
nek ellensúlyozására született meg 
a  Spanyolországgal szövetkezett 
Katolikus Liga.

A „prim um  movens” — az első 
kezdeményező — egy megkoroná
zott jezsuita, II. Ferdinánd volt, aki 
korábban m ár A usztriában és ké
sőbb, am ikor cseh (1617) és magyar 
(1618) király lett, könyörtelenül ü l
dözte a protestánsokat. Ausztriában 
szinte m aradéktalanul sikerült is 
kiirtani őket, de Csehország inkább 
választotta a  nyílt ellenállást. Az 
ellenállás élén T hum  M átyás Hen
rik  protestáns gróf állt. 1618. m á
jus 23-án a  P rágában m eghirdetett 
gyűlésen, am elyet a  király felfüg
gesztett S law ata és M artinitz grófo
kat a  Hradzsin ablakából a  mélybe 
vetették. A csehek trónvesztettnek 
nyilvánították Ferdinándot, és fel
aján lo tták  koronájukat a  pfalzi vá
lasztónak, a kálvinizmus szilárd 
erősségének.

Ez az esemény volt a  „Saraje- 
vo ja” a hosszan tartó  küzdelemnek. 
K ísérjük néhány eseményét figye
lemmel! A cseh protestantizm us so
hasem  volt elég erős és egységes, 
hogy felvehette volna a  győzelem 
rem ényében a  küzdelmet. De szá
m íto tt a  reform átus Bethlenre, a  tö 
rökre keleten, nyugaton pedig a 
P rotestáns Unióra, sőt Angliára.

A pfalzi választó, elfogadván a  
meghívást, csak egy télen  á t lehe
te tt cseh király, m ert 1620-ban a 
gyászos kim enetelű fehérhegyi csa
tában  a  csehek döntő vereséget 
szenvedtek és ez egyúttal megpe
csételte a  „rebellis” csehek sorsát. 
Példátlan protestáns üldözés kez
dődött, olyan, am ely p á rjá t r itk ítja  
a  történelem ben, és am ely párosult 
a  cseh protestáns birtokos osztály 
vagyonelkobzásával és a  cseh pa
rasztság jobbágy sorba döntésével. 
Ferdinánd végérvényesen sarka alá 
tiporta  ezt az országot.

Győzelmének eredm ényeképpen 
Ferdinánd birodalm i átokkal súly-

to tta a pfalzi grófot és b irtokait á t
ruházta a  W ittelsbach-házra, a  ba
jor választóra, aki Fehérhegyen 
győzelemre v itte  a  császári lobogót. 
Ezzel a  háború színtere áttevődött 
a  Rajna mellé. De a  császár azon
nal szabadulni is kívánt a  bajor vá
lasztótól, aki nemcsak, m int győztes 
hadvezér, de m int vetélytárs is szá
m ításba jöhetett. A császárnak erős 
hadseregre és olyan hadvezérekre 
volt szüksége, akik  nem veszélyez
tették  pozícióját. Ebből a  szükség
letből em elkedett ki a  cseh W ald- 
stein, — ak it csak így ismerünk, 
W allenstein, — titokzatos alakja, a 
harm incéves háború egyik leghír- 
hedtebb és legfélelmetesebb had
vezére, ak it egyszer sikeresen elbo
csátott az udvar, de a  bajban ismét 
a  sereg élére állított, de akitől 
végül is csak gyilkosság árán tu 
dott szabadulni.

Nem térhetünk ki a váltakozó 
sikerű harcok részleteire, de 1631- 
re  a  protestánsok helyzete kilátás
talannak látszott. Ekkor lép ki a 
színfalak mögül egy katolikus bíbo
ros, hogy a protestánsok ügyét jóra 
fordítsa. Richelieu tám ogatja a  své
dek betörését Németországba.

Ki kell em elnünk minden politi
kai elgondolása ellenére Gusztáv 
Adolf svéd király alak já t e szeny- 
nyes, hosszan tartó  háborúból. M a
gasan felette áll a kor m inden ka
landorának. Van vezető eszméje: 
hite és hazája, és e ké t eszmének 
áldozata lesz sok győztes csata után. 
A svéd sereg, am ely 1531-ben je
len t meg a  küzdőtéren, nem volt 
nagy, de m intaszerűen megszerve
zett és két esztendő leforgása a la tt 
m egfordította a  vetélkedő felek 
helyzetét. A protestánsok fölénye 
a laku lt ki akkor, am ikor a  király 
Lützen vérázta tta  mezején elesett.

A háború azonban tovább folyta
tódott a  svédekkel és a  többiekkel 
egyetemben elvesztve teljesen val
lási jellegét. Sőt súlyponti kérdéssé 
egyre inkább a Habsburgok és 
Bourbonok mérkőzése le tt az euró
pai főhatalom ért. A háború kalei
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doszkópja ez időben a  következő 
áb rá t m utatta: a  katolikus Francia- 
ország és az evangélikus svédek 
szövetkeztek a  reformálfcus hol
land köztársasággal, míg a  lu the rá
nus Németország, a  katolikus Auszt
ria  és Spanyolország a m ásik tábort 
alkotta. Vallásról m ár alig esett 
szó, de annál több volt az ostrom, 
fosztogatás, gyújtogatás, erőszak, 
gyilkosság és mindaz a borzalom, 
am ellyel a vad és éhező zsoldosok 
a  védtelen lakosságot sanyargatták. 
A háború ebben a  szakaszában te r
jedt tú l a  kontinens határain , m ert 
a  holland hadak igazi győzelmeiket 
nem a  szárazföldön, hanem  a ten
geren ara tták , valam int Brazília és 
Ceylon spanyol telepesei fölött. Ek
korra tehát m ár világm éretűvé te r
jed t szét a  háború.

Meg lehet-e fékezni a  rabláshoz 
szokott és pusztításban kedvét lelő 
szám talan zsoldos hadat, am elynek 
a  háború kifizetődő üzlet volt és 
am elyben m ár a m ásodik nemzedék 
vett részt? K im erülhetnek-e egy
szer azok a  tartalékok, am elyek év
tizedeken keresztül képesek voltak 
a  háborút fedezni? Ügy látszott, 
végnélkülivé lehet nyújtani, m ert 
hiszen a  béketárgyalások is m ár 
három  esztendő óta húzódtak két 
poros kis westfaliai városkában 
(M ünster és Osnabrück), jelezvén, 
hogy egyik fél sem veszi komolyan 
a  háború befejezésének kérdését. 
A katonai győzelmet egyik fél sem 
tud ta kicsikarni. De a  félelmes és 
elvadult hadvezérek mögött mégis 
csak a  diplom aták és K risztina svéd 
királynő emberségessége győzedel
m eskedtek és harm inc esztendő 
után m egszületett a  béke. (West- 
fáliai béke, 1648.)

A háború leírhata tlan  nyomort 
hagyott m aga után. Falvak és vá
rosok kerültek  le a térképről, a 
lakosság megfogyatkozott, a  já rv á
nyok és éhínség kétségbeejtő m ére

teket öltöttek. A m it a  ném et hu
manizm us és reneszánsz alkotott, 
m ajdnem  teljesen elpusztult. A bé
keszerződés is alig hozott változást 
abban, am i a  háború elindulása 
előtt volt. Franciaország Elzász- 
L otharingiát kapta meg. A „Téli 
k irály” fia visszakapta Pfalzot, 
Csehország a  (Habsburgok örökös 
tartom ánya lett. Svédország a  B alti
tengeren ju to tt támaszpontokhoz. 
Németország mintegy 350 állam szi
lánkra  forgácsolódéit és egy gyönge 
állam szövetségként bukkant elő a 
westfaliai békéből.

És a  vallás, am elynek jegyében 
a  véres küzdelem elindult, milyen 
helyzetbe ju to tt? Németországban 
továbbra is a cuius regio elve a lap 
ján  szabad volt a  lu theránus h it 
gyakorlata, am elyhez felsorakozott 
a  reform átus egyház is. Ellenben az 
örökös tartom ányok, így a háború 
kiinduló helye, Csehország, az el
lenreform áció kezébe kerültek. 
Megvalósult Ferdinánd álm a: nem 
tű rtek  semmiféle eretnek istentisz
teletet, vagy prédikációt e ta rtom á
nyokban.

Az elképesztő vereséget azonban 
a nép szenvedte, am elynek e  zsol
dos korszakban m inden te rh e t hor
doznia kellett, s m indam ellett e l
tű rn ie  a  durva erőszakot, felelőtlen 
önkényt, am elyet az erkölcstelen 
kor reá mért. A fejlődést szellemi 
és társadalm i téren  egyaránt évszá
zadokra m egbénította Közép-Euró- 
pában a  harm incéves háború. Ami 
a  reform ációban olyan rem énytkel- 
tően m egindult Németországban, 
az nem csak rom okban hevert, ha
nem kulturális hatásában a jövőben 
alig számottevő tényezővé zsugoro
dott. Ezzel szemben m egszületett a 
H absburg m onarchia képlete, am ely 
a  jövőben súlyos problém ákat okoz 
nem csak vallási, de társadalm i té
ren egyaránt Európában.

Dr. Rédey Pál
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Thököly Imre
( 3 0 0  éve lett az eperjesi kollégium diákja)

A  Habsburg-katolikus reakció további erősödése
A  W esselényi-féle összeesküvés ürügyet adott I. Lápot császárnak a m a

gyar önállóság teljes eltörlésére, a nyílt abszolutizmus bevezetésére. Az or
szágot császári zsoldos-katonaság szállta meg. A császár felfüggesztette a 
m agyar alkotm ányt, és A m pringer János Gáspárt, a ném et lovagrend 
nagym esterét, Pozsony székhellyel, 1673-ban kinevezte Magyarország kor
mányzójává. Ez a nyílt, katonai korm ányzat a legvadabb önkényt, terrort, 
és a legnagyobb nyomorúságot jelentette. I. Lipót és katonai korm ányzata 
m indent elkövetett az ország kirablására, értékeinek, kincseinek meg
szerzésére.

I. Lipót abszolutizm usával együttjárt a  katolikus reakció további erősö
dése. Az „összeesküvő m agyarok” és protestánsok m egbüntetésére rend
kívüli törvényszékeket állíto ttak  fel. Ezek a  rendkívüli törvényszékek

koholt vádak alapján, a védelem és a  tanúk m eghallgatása nélkül ítél
keztek. Céljuk a  katolicizm usnak megfélemlítéssel, erőszakkal való te r
jesztése, a császári kincstár és a katolikus egyház vagyonának a gyarapí
tása volt. A protestánsok és a m agyar hazafiak üldözését Szeler'-’c ^ v i  
György esztergomi érsek-prím ás személyesen irányította, Kollonics Lipót 
és Bársony György püspökök segítségével. A protestáns templomokat ka
tonasággal és jezsuitákkal elfoglaltatta, á  lelkipásztorokat elüldöztette, 
vagy példátlan kegyetlenséggel összefogdostatta, és sokat gá^arabság ra  
ju ttato tt. A végvárakban szolgálatot teljesítő magyar katonaságot a csá
szári udvar „m egbízhatatlannak” nyilvánította, zsold és végkielégítés nél
kül szélnek eresztette.
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Az idegen zsoldosok fosztogatásainak, a  katolikus reakció erőszakos fel
lépésének kitett, ellenszegülő jobbágyok tömegesen elm enekültek falvaik
ból, a  katolikus papsággal együtt működő császári katonaság elől.

A kuruc háborúk

A W esselényi-féle összeesküvésben vádolt, vagy gyanúsított földesurak, 
birtokuktól megfosztott jobbágyok, fizetetlen, vagy a szolgálatból elbocsá
to tt végvári katonák, hazafias érzésű nemesek, vallásuk m iatt bujdosni 
kényszerült protestánsok az erdélyi határszélen gyülekeztek; Apafi fejede
lemtől és a  töröktől rem éltek tám ogatást. Ide m enekültek a  telküket e l
hagyni kényszerült jobbágyok is.

A jobbágyok és a  bujdosók fegyveresen tám adták meg a császári kato
naságot, és ott árto ttak  nekik, ahol csak tudtak. Azokat a magyarokat, 
akik I. Lipót pártján  voltak, a  bujdosók nem tekintették többé m agyar
nak, hanem  — a  ném et zsoldosokhoz hasonlóan, — labancoknak nevezték 
őket. A bujdosókat kurucoknak nevezte a nép.

Amikor a  kuruc-mozgalom nemzetközi jelentőségűvé vált, akkor az 
erdélyi fejedelem, a  török, sőt XIV. Lajos francia király is tám ogatta. 
1678-ban „A szabadságért és igazságért!” — jelm ondattal, Thököly Im re 
vezetésével m egindult a kurucok tám adása I. Lipót császárnak és kato
nai korm ányzatának, valam int a  katolikus-jezsuita reakciónak a  rém 
uralm a ellen.

A z eperjesi kollégiumról

Az 1667. október 18-án m egnyílt kollégium országos feltűnést és érdeklő
dést keltett. I. Lipót két rendeletet is kiadott, am elyekben m egbüntetéssel 
fenyegette az eperjesieket, ha főiskolát létesítenek. A fenyegetések elle
nére, másfél év a la tt elkészült az új épület, az ún. felsőmagyarországi 
renaissance-stílusban. Az iskola professzorai és pártfogói nagy gonddal 
állították össze az iskola működési szabályzatát és tantervét. A kollégium 
pótolta az egyetemet, m ert az elemi ism eretektől kezdve, 10 osztályban, 
a  tanulók a magasabb fokú ism ereteket is elsajátíthatták . Meglepő, hogy 
a tanterv nagy súlyt helyezett a reá ltárgyakra (földrajz, m atem atika, fi
zika). A felsőbb osztályokban a professzorok előadták a  jogot, filozófiát 
és a  teológiát. Fontosnak ta rto tták  az anyanyelv tan ítását: tan íto tták  a  
m agyart, szlovákot, németet.

Az 1667/68., tehát az első kollégiumi tanévben különösen mozgalmas 
volt a  kollégium élete. Professzorai közül Pom árius Sámuel főigazgató 
és Zaban Izsák részt vett az öt szabad királyi városi szuperintendencia 
gyűlésén, 1668. feb ruár 6—9. között Kassán és m árcius 7—9. között Eper
jesen. M ár az első tanévben nagyon élénk irodalm i m unkásságot fe jte tt 
ki a professzori kar.

Thököly és a kollégium

A 11 éves Thököly Im ré t ap ja — Thököly István —, 1668. január 22-én 
vitte a  kollégiumba. A kollégium elöljárói és professzorai pártfogójuk fiát 
nagy ünneplésben részesítették, és testületileg elkísérték az első iskolai 
órára.

A professzorok kis d iákjukat két iskolai drám ában is szerepeltették: 
az Á llhatatos Eleázárban, és az Erőslelkű Papiniánusban. Ez utóbbiban 
Ladivér Illés professzor, Im rének, a  bátor m agyar k irálynak a szerepét 
egyenesen Thökölynek írta  és vele já tszatta el.
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Az Eperjesen eltöltött 3 év nem csak tudásban gyarapította, hanem  csa
lád ja evangélikus h ité t is erősítette benne. Ekkor ap ja  — a  politikai v i
szonyok hatására — kivette a  kollégiumból, hogy m ellette legyen, az árvái 
várban. A „gyászos évtized” idején, Thököly István t a  halál m entette meg 
üldözőitől, de néhány nappal halála után, m ár H absburg-katonaság tanyá
zott az árvái várban. Im rét hű em berei m entették ki Erdélybe. Huszonkét 
éves koráig erdélyi váraiban  élt. Ekkor a  kurucok élére állt.

A W esselényi-féle összeesküvésnek több eperjesi résztvevője volt, és ez 
jó ürügy volt az eperjesi protestantizm us zaklatására. Eperjesen 1671. 
m ájus 23-án Spankau császári tábornok a  kollégiumot, m ajd 1673. m ár
cius 3-án Volkra császári tábornok minden evangélikus iskolát és tem plo
mot elfoglalt, a  professzorokat és a  lelkészeket elűzte, a  kollégium épüle
té t pedig átad ta a  jezsuitáknak. A még mindig csaknem egészen evan
gélikus városban 9 évig nem volt evangélikus tem plom  és iskola. A je 
zsuita jövevények iskolájukban, a  szószéken, és a  gyóntatószékből igye
keztek felhasználni a  „kedvező helyzetet” a  lakosság katolizálására.

Thököly Eperjest is elfoglalta, — habár Kopp császári tábornok rövid 
időre visszafoglalta. 1682-ben ism ét Thököly fennhatósága alá került 
Eperjes: ekkor visszaadta az evangélikusoknak a  tem plom okat és az isko
lákat, a  jezsuitákat pedig kiűzte a  városból. Különösen sokat te tt a  kol
légiumért, minit hálás diákja: visszaadta a  kollégium birtokait, neki 
ajándékozta 600 holdas tállyai szőlőjét, és Rimaszombat város jövedelm é
nek a  felét. Visszahívta az elűzött lelkészeket és professzorokat. Közülük 
Ladivér Illés, Coménius tanítványa le tt a  kollégium főigázgatója.

A kollégium élete ism ét fellendült: a  tanterm ek szűknek bizonyultak. 
Ladivér m ellett Schwartz János professzor különösen népszerű volt. Egyik 
színdarabjában egy fa árnyékában pihent I. Lipót, fején a koronával, 
am ikor hirtelen  m egjelent Thököly, és kivont karddal a császárra rohant. 
A császár m egrettent, felugrott a  földről, elszaladt, de ijedtében a fejéről 
leeső koronát elveszítette.

A kollégium professzorai hozzájárultak ahhoz, hogy a  kollégium diák
jai kuruc szellemben nőjjenek fel.

Thököly 1683-ban, hatalm ának tetőpontján állt: a szabad királyi váro
sok, a  bányavárosok, a  nemesség és a  jobbágyság hozzá kapcsolta szabad
ságát, boldogabb jövőjének a reménységét. Sikerén felbuzdulva, végső 
csapást akart m érni a  Habsburgokra. A törökkel szövetséget kötött, de ez 
a szövetség a  bukását jelentette. A török Thökölyt 1685-ben elfogatta, és 
bilincsbe verve K onstantinápolyba hurcolta. Nikodém iában halt meg, 
1705-ben. Földi m aradványai Késm árkon nyugosznak.

A török haderő Bécsnél vereséget szenvedett a  Szobieszki János lengyel 
király által vezetett, egyesített lengyel—Habsburg—pápai—velencei—ná
polyi hadseregtől. Ezután a  16 éves háborúban hazánk felszabadult a  török 
uralom  alól. A kurucok egy része a  császárhoz pártolt, és a  török haderők 
veresége Thököly mozgalm ának a  vereségét jelentette.

Eperjes ragaszkodott Thökölyhez. A m agisztrátus és a város tudta, hogy 
hitüket, vagyonukat, életüket védelmezi a  császáriak ellen. Ezért hősies 
elszántsággal védték a várost. Segítséget nem kaptak, és 1685. szeptember 
13-án kénytelenek voltak megadni m agukat a  császári haderőnek. Schultz 
generális még nem háborgatta a  várost, de 1687 tavaszán, Csáky István 
kassai kapitány elvette a  templomokat, az iskolákat, a kollégiumot és á t
ad ta a  katolikusoknak. Ezután az eperjesiek 18 évig templom és iskola 
nélkül m aradtak. Caraffa kegyetlenkedése pedig általános felháboro
dást válto tt ki.
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Hazánk gyarmatosítása

A török kiűzésében nagy lelkesedéssel vettek részt a  m agyarok is: a  
végvári vitézekkel együtt harcoltak a török ellen, Thököly volt kurucai 
közül is sokan. A m agyarság a  török kiűzéséhez nagy rem ényeket fűzött. 
Bízott abban, hogy nem hiába ontotta vérét évszázadokon át, és a  töröK 
kiűzésétől hazája függetlenségének a  helyreállítását várta. Népünk azon
ban keservesen csalódott ebben a reménységében: a török kiűzése, a  csá
szári seregek beözönlése szám ára nem a felszabadulást, hanem  még a 
töröknél is kím életlenebb m egszállást jelentette.

A török hódítók helyébe a H absburg-gyarm atosítók léptek.
Tanulságok:

1. A H absburg-gyarm atosítók a katolikus egyházban és vezetőiben jó 
szövetségest ta láltak  népünket és a hazai protestantizm ust elnyomó 
politikájukhoz;

2. Egyházunk és a hazai protestantizm us sorsa szorosan kapcsolódott 
hazánk és népünk sorsához;

3. A függetlenségi mozgalmak — így Thökölyé is — egyszerre szolgál
ták a hazai protestantizm us és népünk ügyét;

4. A műveltség szervesen hozzátartozik egyházunkhoz és népünkhöz;
5. Akkor töltjük  be jól és hasznosan küldetésünket, ha segítjük népün

ket és világunkat, boldog és békés jövőnk építését.
Barcza Béla

Az Országos Esperesi Értekezlet résztvevői
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„Hadd zengjen énekszói"
(225 éves az Új Zengedező Mennyei Kar)

Milyen szép m ár a  neve is!
Űj Zengedező Mennyei Kar!  Az egyház éneke nem a hit robinzonjainak 

magános különdala, hanem  kar-ének. Együtt a  családban, együtt a gyüle
kezetben, együtt az anyaszentegyházban. Még ha egyedül vagyok is, so
hase csak én  énekelek, mindig m i  énekelünk.

Űj Zengedező Mennyei Kar. Égi hangok ezek, m ert Istent dicsőítik, a 
Szentlélek hangolja, s velünk m ondják a  hazahívott rég-halottak is, ve
lünk még az angyalok is.

Űj Zengedező  Mennyei Kar. Őseink nemcsak énekeltek, hanem  zengtek  
mélyről, szárnyaién, — sőt zengedeztek  ú jra  s újra, hűségesen.

Ű j  Zengedező Mennyei Kar. őseinknek nem ez volt az első énekes
könyve. Volt Ó-Zengedezőjük is, Ö reg-G raduáljuk is. De hogy ezt az éne 
keskönyvet Űj Zengedezőnek nevezték, az nem csak sorozati új a régiek 
után, hanem  engedelmeskedés az igének: „Énekeljetek az Ű rnak új éne
ket!” Űj hálával, új örömmel, új szívvel. S keresve m indig a  valóban  újat 
is, de a jó  újat.

Űj Zengedező Mennyei K ar: ez a  plasztikus könyveim egyházunk lénye
ges vonásait m agába foglaló meghatározásnak  is kitűnő.

Az Űj Zengedezőnek értékes elődei is voltak. Hogy m ost csak kettőt 
em lítsünk: Az Ó Zengedező 1696-ból és a Lelki Óra 1730-ból. Ezeknek a 
tisztes elődöknek meggazdagodott utóda az Űj Zengedező. Torkos József 
győri lelkész „és tá rsa i” ad ták  ki 1743-ban. F rankofurtum ban — olvassuk 
a címlapon. De az is lehet, hogy Győrben nyomták, titokban, s a „Franko- 
fu rtum ” csak figyelemelterelő helymegnevezés. A kárm elyik igaz, ékes bi
zonyítéka őseink nehéz helyzetének és okos ügyességének.

Aztán egy évszázadon á t — Jénában, Győrben, Pozsonyban — tucatnyi
nál többször kiadták, még 1828-ban is, még olyan címlappal is, hogy „Régi 
és Űj Zengedező Mennyei K ar Veleje, kibocsáttatott a győri Luther M árton 
kis Katechizm usa mellé, a templomban kiáltozó gyermekek k edvekért. . .  
hogy otthon, úton, táborban, rabságban, egészséges hivataljában, betegen, 
halála óráján, m indenkor, m indenütt, lelki énekléssel, jó kedvvel énekel
jen minden az Ű rnak”.

Az Űj Zengedező Mennyei K ar értéke tartalmi gazdagságában van. Ez 
az 1530 oldalas, m ajdnem  széle-hossza-egy könyvecske hatalm as ének
kincset, 65 tárgykörben 632 éneket tartalm az. Még „óraütésre” is van 
éneke. Sok szerző közös munkája. Nő is van közöttük, például Karcsal 
Kató; nevét a „Kegyes Jézus, halld meg” című ének verseinek kezdő
betűiben találjuk. Jól m ondja az előszó: „ . . .  Minden jó könyvnek sum
m áját m agában fo g la lja . . . ” Mai énekeskönyvünk törzsanyagát is.

Értéke az Űj Zengedezőnek az ökumenicitás is. Eredeti m agyar énekes: 
m ellett szép számmal tartalm az latinból, németből, szlovákból fordított 
énekeket. Szép M ária-énekek figyelmeztetik az utókort: Jézus U runk any
jának  t isz te letét  evangéliomszerűen lehet m egkülönböztetni imádásától. 
Szent M ihály és Szent M árton nap jára való énekek, hogy az anyaszent- 
egyház jeleseire való emlékezés még nem szentek-imádás. A Zengedező 
sok éneke közös a  reform átusokkal, s akkor még a mi tem plom ainkban is
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rendszeresen énekelték „Szent Dávid királynak és prófétának százötven 
Soltári” — kottás és a Zengedezővel egybekötött szövegeit.

Nagy értéke az Űj Zengedezőnek sok gyönyörű nyelvi szépsége.

Hideg istállót s jászlot nem utáltad,
Sőt választottad.

(Karácsonyi)

Fogván Jézust, vivék a  főpaphoz,
Egész éjjel rú títják ,
Pökdöséssel undokítják,
Rútul sanyargatják.

(Böjti)

Ecce homo! ím  az ember!
Kinek kín ja m int a  tenger,
Keményen ostoroztatott,
Tövissel koronáztatott.

(Nagypénteki)

Sírod sírom at tészi nyugvó ággyá,
Aluvó házzá.

(Húsvéti)

Mi m ellettünk strázsát állat,
S álm unk is csendesíti.
A test akárm it szóljon,
H itünk igédben álljon.

(Pünkösdi)

Ez az erőteljes, képletes nyelv a mai fülhöz közelebb van, m int a m últ 
század végi és század eleji finomkodó nyelv.

Az Űj Zengedező — „mennyei k a r”, mégis józan evilágisággal tud  éne
kelni Isten földi ajándékairól is.

Á ldásiddal látogasd meg,
Száraz földet zsírosítsd meg,
Hasznos esőkkel lágyítsd meg,
Minket, Jézus, azzal gazdagíts meg.

Hegyek, halm ok vigadjanak,
Bő term éssel láttassanak,
Szántóföldek villogjanak,
Teremvén rajtok  szép gabonák.

(Üjévi)

Ne tedd érccé, Űristen 
Fejünk felett az eget,
És kemény vassá lábunk a la tt a földet,
Honnan várunk eledelt.
Ne verj minket, Űristen,
Szertelen aszállyal
És rekkentő, ártalm as, nagy hévségekkel,
Haszontalan szelekkel.
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Ne verj minket, Üristen,
Eső helyett nagy porral,
Se ragyával, se egyébféle férgekkel, ,
Á rtalm as kőesőkkel.

(Szárazságban)

Az Űj Zengedező énekeinek kitűnő a teológiája.

A m int idegen vétekkel Ádám ban rú títtattunk ,
Ügy idegen kegyelemmel Krisztusban igazul tunk,
És valam int hogy fejenként 
Az Ádám ban megholtunk,
Ügy Krisztusban, Megváltónkban 
M indnyájan megújultunk.

Az énekek tiszta teológiáját az is biztosítja, hogy minden eddiginél töbfr 
L uther-éneket vesz fel.

A szerkesztők nem felejtették  el, am it az előszóban ígértek: „Ezen Űj 
Zengedező. . .  a  Szentírásból szedegettetvén, m agát az Isten t és annak 
mind törvényét,  m ind evangéliomát  elődbe terjeszti és a  Megváltó Jézus 
K risztust minden jótétem ényével együtt lerajzolja ..

Nagy értéke az Űj Zengedezőnek, hogy szinte egy háztör ténelmet  őriz 
a szám unkra. Számos éneke versfőibe rejtve, énekszerző-nevek m aradtak 
meg, ezeket e nélkül bizony elfeledte volna az utókor. Ács M ihály gyö
nyörű énekeiből: „Szívem k ese rű ség é t...”, „Magas egekben lakozó Fel
ség . . . ” az üldöztetéses, bujdosásos, „gyászos évtized”, a  gályarabidők 
gyötrődve is helytálló hűsége szólal hozzánk.

Értékösszefoglalóan: az Űj Zengedező őseink énekkincsének sok gyöngy
szemét m entette á t sivár időkön mai énekanyagunk számára. Száznál több 
ma is énekelt énekünk való az Űj Zengedezőből.

Nem csoda, hogy az Űj Zengedezőt evangélikus népünk igen-nagyon  
szerette. Ezt nem csak az m utatja, hogy sok kiadásit é r t meg, hanem  az, 
hogy nehéz időkben szívós ragaszkodással k ita rto tt mellette. S ez nem 
csak a  régihez való hűség konzervatizm usa volt, hanem  helyes, egészséges
ösztönös megérzése annak, hogy jön — jö tt is! — az a  lelki elsivatagoso- 
dás, am elyet az egyház történelm e énekeskönyveink történetében is ra 
cionalizm us-liberalizm us néven ta r t számon. „Űj” énekeskönyvek jöttek, 
hideg hang, száraz szöveg, silány tartalom . Luther énekei az új könyvbe« 
m egritkultak, még az Erős vár is kim aradt.

Ma m ár szinte érthetetlen, hogy az akkori egyházi felsőség ezeket az 
énekeskönyveket erőltette, az Űj Zengedezőt betiltotta, s ehhez nem egy
szer karhatalm at is igénybe vett.

Tudunk arról, hogy tanító elvesztette állását, m ert leszólta a  hivatalos 
új énekeskönyvet. Még megbotozásról is tudnak a  feljegyzések. Viharos 
gyűléseken csapott össze a  nép és az akkori vezetőség.

A helytartótanács 1805-ben tilto tta be az Űj Zengedezőt, de tudunk gyü
lekezetekről, ahol még 1847-ben is az Űj Zengedező énekeit énekelték. 
A hívek előre beültek a templomba, énekeltek, de az Űj Zengedező töre
dékeiből, s a  hivatalos énekeskönyv csak az istentisztelet megkezdésekor 
került elő „m uszájból”.
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H aubner Máté, D unántúl új püspöke, lovászpaltonai egyiházlátogatásakor 
tréfásan idézte az Űj Zengedező 315. énekét, s aztán komolyan kérdezte, 
hogy’ lehet ilyen avult szövegű éneket ma m ár énekelni:

I t t  vágj, itt  égess,
I tt üss, itt mess,
I tt ösztönözz,
I tt fújts, öklözz,
I tt köpölözz . . . ?

„Igen ám, püspök ú r” — szólt közbe valaki —, „de az is ott van:

Bátor kemény írra l kötözz,
Csak örök életet szőrözz!”

A harc lassan elcsendesedett, népünk m egadta magát, a  Zengedező pél
dányai padlásra kerültek, s k ihű lt szívek fölé, koporsókba.

A kétszázhuszonöt éves fordulón megköszönjük Istennek, hogy őseink
nek ebből a  drága énekeskönyvéből, az Üj Zengedező Mennyei Karból 
meghagytak annyit a  molyok és egerek, hogy mai egyházunk hálás nem 
zedéke visszanyúlhatott érte  a  m últba, s száznál több énekével meggazda
g íthatta mostani énekeskönyvünket.

Szabó József

M E G J E L E N T

Dr. Nagy Gyula:

EGYHÁZ 
A MÁI 
VILÁGBAN
című teológiai szociáletikája

Ára: 85,— Ft

Kapható a Sajtóosztályon
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Vajda Péter ébresztése
(125 É V E  N E V E Z T É K  K I  T A N Á R R Á  S Z A R V A S O N

A z évforduló olyan, m in t a harangszó: ébreszt, feltámaszt. 125 évvel 
ezelőtt nevezték ki tanárnak Szarvason Vajda Péter írót. ö t  ébreszti em lé
kezésünk.

N em  m ondhatjuk, hogy legjobbjaink akkor tűnnek el, am ikor m unká ju 
kat befejezték. Vajda Péter esetében is a befejezetlenség fáj, m ég ma is 
fáj, ha körüljárjuk szarvasi sírját. A z  ember hajlamos arra, hogy m eg
fe ledkezzék az első felvonás legjobb szereplőjéről, m ert a dráma második

és harmadik felvonásában léptek be a főszereplők s átgördült a nagy ese
mény. Ha Vajda Péter megéli a szabadságharcot — három évre lett volna 
szüksége — biztosra vehetjük, hogy ott áll Petőfi Sándor oldalán. Éppen 
Petőfi tudta, kit tiszteljenek benne. Vajda em lékének gyászoló versben  
hódolt, a nagy magyar férfinevelőt siratja benne;

Ki e hajlongó, görnyedő időben 
Meg nem tanula térdet hajtani,
Ki sokkal inkább hajtá le fe jé t a 
Szabad szegénység kőszikláira,
Sem m int a függés bársony pamlagára.

Petőfi m indig pontosan tudta meghatározni a lényeget, Vajda jellem 
zésénél sem  tévedett. Szellem i szabadságunkat képviselte Vajda, de azt 
tanította, hogy társadalmi szabadság is kell hozzá.

Jobbágyok gyerm eke volt, Pápa közelében Vanyolán született, 1808-ban. 
Regényes vergődések közt em elkedik fel a sárból; erős gyökerű, m eg
ingathatatlan jellem. Orvosnak készül, de szegénysége m ia tt meg kell elé
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gednie a tanári pályával. Hivatásának azonban az írói munkásságot érzi. 
Csodálatos módon beutazza a kezdődő kapitalizmus lendületében gazda
godó nyugati országokat. A nnyit tanított s annyit nélkülözött, hogy össze
spórolta magának az útiköltséget. Ügy tér haza Európából, m in t Szé
chenyi István. Évekig nem  tudja, m ihez fogjon előbb. Ha száz keze volna, 
az se elég. írn i kezd. Lefordítja a korszerű regényt, a Robinsont, s a 
klasszikus drámaírót, Shakespeare-t, Tanácsadó orvos címen könyvet ír 
a népnek, magyar nyelvtant szerkeszt, term észettudom ányi m űveke t állít 
össze. 1836-ban jelenik meg történeti regénye, a Tárcsái Bende, m a
gyarba á tvetített ném et rom antikus történet, Novalis hatása. Ez a könyve  
úttörő jellegű, m ajdnem  egyidőben jelent meg Jósika M iklós A ba fijíva l, 
az első magyar történelm i regénnyel. ír t indiai tárgyú meséket, m elyek
ben hazája problémáira céloz. 1842-ben kezd foglalkozni nevelésügyi kér
désekkel. Tantervet dolgoz ki, m elyben az egyetemes emberi és nem zeti 
gondolatot egyezteti össze. M egszerezvén tanári diplomáját, meapályázza 
a pesti evangélikus gim názium  egyik katedráját, felvázolja egy evangélikus 
főiskola tervét. N em zetét féltő gondolatait párhuzamosan fe jte tte  ki leple
zetlen köztársasági érzelmeivel. Éppen ezért megválasztását elgáncsolták. 
Végül Szarvason ju to tt álláshoz, előbb m in t tanár, nemsokára aztán m in t 
az evangélikus gim názium  igazgatója.

Igézőn hatott környezetére, diákjaira, tanáraira. K itűnő szónok, elegáns 
m egjelenésű férfi, közvetlen hangú, m indenkit elbájoló nevelő. Benka  
Gyula (a későbbi ugyancsak nevezetes szarvasi direktor), aki tanítványa  
volt, csodálattal ír róla, m ennyire szerette az ifjúságot. K eresztül vitte, 
hogy intézetében m inden osztályban m inden tantárgyat magyarul adtak 
elő. Szemléltetésre, tapasztalaton alapuló tárgyismeretre nevelt, ism er
tette a magyar reform kor követeléseit, nem zeti egységre hívta fe l a figyel
met, kirándult a úzabadba, irodalmi önképzőkört alapított, igazi hazasze
retetei oltott diákjaiba. Nemcsak a diákság, hanem Szarvas egész társa
dalma felekezeti és osztálykülönbség nélkül lelkesen támogatta. Együtt 
úszott, vadászott diákjaival; sajnos, az egyik vadászaton m eghűlt, tüdő- 
gyulladásba esett, s 1846. február 10-én — 38 éves korában — meghalt. 
Temetése után tanítványai fogadalmat tettek, hogy fél évig gyászt visel
nek, és sem m inem ű mulatozásban nem  vesznek részt........................

Egyik legnevezetesebb akciója a szarvasi tem plom ban vasárnaponként 
m egtartott előadás-sorozata volt. Ebben a keretben elmondta, hogyan 
kell újjászületnie a magyar ifjúságnak, hogy boldog országgá változtassa  
hazáját. M ikor egy esztendő m últán könyvalakban akarta kiadni előadá
sait, fegyelm it indítottak ellene, bár egyházunk akkori vezetősége tudta, 
hogy Vajdát nem  fegyelm i vizsgálat, hanem dicséret illetné. De királyi 
leiratot kapott az egyház, szemrehányással, hogy olyan oktatója van, aki 
a monarchia ellen izgatja a fiatalságot. A  fegyelm i eljárás alatt jö tt a sors
oldó tüdőgyulladás.

A veszedelmes Vajda-kéziratot csak 1931-ben tudta kiadni az ugyan
csak szarvasi származású nagy pedagógusunk: K em ény Gábor. A  m ű  
Erkölcsi beszédek címen jelent meg, K em ény Gábor nagyszerű tanulm á
nyával együtt. Huszonöt vasárnapi előadás van a kötetben. Vajda m in 
dent tárgyilagosan néz abból a szempontból: m i hasznot hoz ez a hazá
nak? A z ember örök feltámadása: a fejlődés. „Igazság, jog és erkölcsösség 
az a világrész, m ely felé gyönge sajkám  irányozva van” — írja egy he
lyen. Szabad lélek volt, még a szarvasi porban is naggyá nőhetett. A  ne
velők úgy különböznek egymástól, m in t a hegyek. Vannak zsoldosok és 
vannak olyanok, „kik leikök egész kedvével látnak a m unkához, k iknek  
egy gyönyörűségük, egy óhajuk: lelkiösmeretesen betölteni a helyet, hová
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a sors és saját választásuk helyező őket, k iknek éjjeli és nappali törekvé
sük: hangoztatni az igazságot, terjeszteni az erkölcsöt, szétűzni a homályt 
és földeríteni, ami borús az emberi viszonyokban”. Ez Vajda Péter hangja.

Arról beszélt, hogy irodalom és m űvészet révén m ennyire átalakulhat 
az ember, naggyá nőhet a lélek által. Beszélt az igazi vallásosságról, le
leplezve a képm utatást s az anyagiasságot. Beszélt a babonák ellen, de azt 
mondta, hogy ördög is van. S az ördög nem  más, m in t a tudatlanság és 
a félm űveltség, a nép valóságos átka. A  m űveletlen  társadalom elzülVik, 
a m űvelt egyre erősbödik és az ország urává válik.

A  term észet folytonos megújhodását nézte, nem  a halált. N ézzétek  
— mondotta tanítványainak  — ősz és tél, tavasz és nyár jönnek egymás 
után. Ezeknek az évszakoknak ellentéteiből alakul ki szem ünk láttára a 
term észet életigazságos egysége és rendje. Ez az okos egység és rend kell 
« magyarságnak is, hogy szabad legyen és építeni tudjon meggyőződése
szerint. Szalatnai Rezső
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100 éves a pécsi gyülekezet
Baranya megye jelenleg legnagyobb evangélikus gyülekezete, a több 

m int 2000 lelket számláló Pécs 100 éves fennállását ünnepli. Mik voltak 
a gyülekezet történetének legjelentősebb eseményei?

A török uralom  alól felszabadított Pécs városából az új kegyúr, Radonay 
a  róm. kath. többség 1945-ig uralkodó hatalm on m arad a  városban. Az első 
keresztül protestáns ember nem  is telepedhetett le a városban. A püspöki 
város polgársága 1780-ban kivívja ugyan a szabad királyi város jogát, de 
a  róm. kath. többség 1845-ig uralkodó hatalm on m arad a városban. Az első 
evangélikus, a  Szepességből származó Nendtvich Tam ás gyógyszerész csak 
a  K ancellária segítségével ju t letelepedési engedélyhez 1804-ben.

Az 1720 körül m egindított ném et telepítések során a B aranya megyei 
földesurak szívesen lá tják  a protestánsokat birtokaikon s így Pécs körül 
számos evangélikus gyülekezet keletkezik.

A 19. században a kapitalizálódás Pécsett is nagy m unkaerőszükségle
te t terem t, mely m unkásait a környező falvakból, értelm iségi szükségletét 
pedig az ország különböző vidékeiről toborozza. Az 1804-ben Nendtvich 
Tam ás által m egtört jég résén keresztül most m ár m ind több protestáns 
vándorol a városba. Ezeket az egyszerű em bereket Nendtvich Tam ás 
gyűjti össze s gondoskodik lelki szükségleteik kielégítéséről. A  kis csapat 
m egkéri a bonyhádi lelkészt, hogy évenként néhány alkalom mal tartson 
szám ukra istentiszteletet N endtvich Tamás házában.

1844-ben 15—20 család 400 F orin tért megveszi a  Nepomuk (ma Mun
kácsy) utca 41. sz. házat s 1000 Forint költséggel istentiszteleti helyiséget 
építenek hozzá. 1846-ban m ár tan ító t alkalm aznak s a  m agyarbólyi gyü
lekezet leánygyülekezetévé válnak.

1864-ben Magyarbóly és Pécs közösen m egindítja Pécs anyásulását, amit 
1868. június 17-én — tehát 100 évvel ezelőtt — érnek el. 211 család, kb. 
400 lélek szervezi meg a  gyülekezetét. A következő években a  gyülekezet 
lélekszáma állandóan nő. A kis csapat ú jra  és ú jra  m egtapasztalja: „Akik 
az Űrban bíznak, erejük m eg ú ju l. . (Ézs. 40, 31.)

A gyülekezet 1868-ban m egválasztja első lelkészét, Jeskó Lajost. Kiváló 
férfi, igazi pásztor, nagyszerű szervező. 1875-ben elkészül a  mai templom 
és két oldalán a  két papiak. A gyülekezet Madarász V iktorral festeti meg 
a  templom oltárképét, am ely K risztust ábrázolja a  Getsemánéban.

Jeskó Lajos 1908-ban halt meg. Helyét a költői lelkületű, de sokat bete
geskedő Porkoláb Gyula foglalja el, aki 1915-ben lem ond állásáról. 
1917 áprilisáig Dubovay Géza és Baráth József lelkészek segédlelkészi, 
illetőleg helyetteslelkészi minőségben vezetik a gyülekezetét. Nagyon ne
héz azonban a  világháború borzalm aiban vergődő gyülekezetét összefogni 
és a  gyülekezet a hívek közömbössége m ia tt m ajdnem  szétesik. Csak ke
vesen kapaszkodnak ebben az időben is a  23. Zsoltár 4. versébe: „Még ha 
a  halál árnyékának völgyében járok is, nem  félek a gonosztól, m ert te 
velem vagy.”

Az Ür azonban nem hagyta el pécsi gyülekezetét: Baldauf Gusztáv sze
mélyében 1917. április 22-én olyan férfiút állíto tt a  gyülekezet élére, aki 
bár nem volt kiváló szónok, de annál jobb szervező és lelki gondozó. H a
m arosan felvirágoztatta a  pécsi gyülekezetei. A tyja volt a gyülekezetnek. 
Figyelme m indenre kiterjedt. Megfedte a  szüleinek engedetlen gyerm e
ket, a  hibázó férjet, vagy a m ulasztást elkövető feleséget. Legszívesebben 
az egyszerű em berek közt időzik. Családja ritkán  m ondhatja magáénak,
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m ert akikkel h ivatalában nem  tud találkozni, azokhoz ő megy el. A bel- 
missziói m unka lényegét „egyesületek” szervezésében lá tta  és egymás után 
alap íto tta meg a különböző gyülekezeti egyesületeket. (Evangélikus T ársa
ság) Leányegylet stb.) 1918. m ájus 20-a után ő az egyedüli, aki fölem eli 
tiltakozó szavát a katonai zendülés után végrehajtott tizedelés igazság
talansága és embertelensége ellen. K éthetenként kinyom atja pécsi hívei 
szám ára az „Értesítések” című gyülekezeti lapot. A templom 50 éves fenn
állásának em lékünnepélyére pedig kiadja „A pécsi ág. h. ev. egyházközség 
tö rténete” című művét. Megszervezi az első pécsi evangélikus szeretetott
hont is, amely előbb bérelt helyiségben munkálkodik, m ajd később saját 
épületében végzi szolgálatát.

A gyülekezet szervező Nendtvich Tamás unokája: Nendtvich Andor 
volt hosszú ideig a gyülekezet felügyelője. P uritán  élete, kiváló képessé
gei és egyházhűsége tette alkalm assá arra, hogy jó segítőtársa lehessen 
Baldauf Gusztávnak, m ajd a két későbbi lelkésznek is.

Baldauf Gusztáv utóda Takó István lett. Az új lelkész, aki jó igehírdető 
volt, m ár nem a liberalizm us szellemében dolgozott, hanem a biblikus hit 
m unkálását tekin tette feladatának. Megőrzi a gyülekezet eddigi külső 
állagát, de igyekezett m élyebbre hatolni. M egalkotja a mai Baldauf 
Gusztáv szeretetotthont. 1945 nyarán Pécsről Györkönybe távozik.

1945 decem berében ik ta tja  hivatalába D. Kapi Béla püspök Káldy 
Zoltánt. Az új m agyar világban új élet kezdődik a pécsi gyülekezetben is. 
Káldy Zoltán szolgálatával a gyülekezet életének középpontjába Jézus 
Krisztus evangéliuma kerül, amely az új társadalm i körülmények között 
is élteti, gazdagítja és m egtartja a gyülekezetét. Állandóan növekszik az 
istentiszteletek és a bibliaórák látogatottsága. Közben megszűnt a gyüle
kezet két csoportra osztottsága: nincsenek leereszkedők és vállveregetet- 
tek. Egy családdá forro tt össze a  gyülekezet Krisztus irán t és egymás 
iránti szeretetben. Káldy Zoltán érdem e mindezeken túlmenően az, hogy 
nem  engedte a gyülekezetei a reakciósak, a hátrahúzók gyülekező helyévé 
tenni, hanem  őszinte szívvel tanította, hogy az ú j társadalmi rendben is 
megtalálhatja helyét és szolgálatát az egyház és segítheti m indazt a jót, 
ami népünk előrehaladását szolgálja. Káldy Zoltánt a Déli Evangélikus 
Egyeházkerület gyülekezetei 1958 őszén a püspöki tisztre hívták el. A pé
csi gyülekezet vezetését pedig Balikó Zoltán  Diósgyőr-Vasgyári lelkész ve
szi át, aki jó szolgálatával folytatja elődei m unkáját.

A 100 éves pécsi gyülekezet Isten iránti hálával néz vissza a m últba és 
jó rem énnyel tekinit a jövőbe. A nnak a Krisztusnak a nyomában akar 
járn i, aki azt m ondotta: „Én vagyok az út, az igazság és az é l e t . . . ” 
(Jn. 14, 6.)

(s z í)
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A reverzális-kérdés ICO évvel ezelőtt

A m agyar protestantizm usnak év
századokon át kell küzdenie a ró
mai katolikus egyház hatalm i tö
rekvésével. Az erőszakos hódítás
nak egyik jelentős és súlyos esz
köze a vegyesházasságból származó 
gyermekek vallására vonatkozó in
tézkedések, valam int római kato
likusoknak a protestáns vallásra 
való áttérésének akadályozása vol
tak. E téren jelent rendkívül figye
lem re méltó határkövet a m agyar 
országgyűlés által 100 éve megalko
to tt 1868. évi 53. törvénycikk.

A törvénycikk értékelését csak 
úgy végezhetjük el helyesen, ha 
teljes történelm i összefüggésében 
tek in tjük  meg. Visszaemlékezésünk 
így alkalm at nyújt arra, hogy a 
megelőző és az u tána következő 
küzdelem m egvilágításában ne csak 
a száz éve hozott törvény jelentő
ségét, hanem az egész fájdalm as 
történelm i kérdést lem érjük.

1563-ban
a triden ti zsinat kim ondta — először 
a római egyház történelm ében —, 
hogy érvényes házasságot csak ka
tolikus pap előtt lehet kötni. A zá
radék szerint e határozat minden 
egyházközségben csak kihirdetése 
után lép hatályba. M iután protes
táns egyházközségekben a tridenti 
zsinati határozatot nem hirdették 
ki, a protestáns lelkészek előtt kö
tö tt házasságot érvényesnek és 
„szentség” jellegével bírónak te
kin tette a katolikus egyház. A pro
testáns pap előtt kötött vegyeshá
zasságokra is alkalm azták ezt a 
következményt, azon az alapon, 
hogy a protestáns fél mentessége 
átszáll a vele házasságot kötő k a 
tolikus hívőre. Ezt a 18. század kö
zepén XIV. Benedek pápa, kora 
egyik legkiválóbb katolikus egyház
jogi tudósa állapította meg. É jogi 
álláspont ellenére, a gyakorlatban

igyekeztek a katolikus papok a ve
gyesházasságoknál a protestáns fél 
á ttérítésére és az összes gyermek 
katolikus neveltetésének biztosítá
sára. Mégis nagyon lényeges az em 
lített egyház^ogi helyzet szemrevé
telezése, m ert m utatja, hogy a ké
sőbbi és mai róm ai egyházjogi ál
láspont nagyon újkeletű; kétszáz 
évvel ezelőtt még nem létezett.

Magyarországon a királyi ha
talom  azonban belenyúlt m ár ko
rábban a kérdésbe: III. Károly 
1731-ben elrendelte, hogy a vegyes
házasságokat katolikus pap előtt 
kell kötni. M ária Terézia kimondta, 
hogy a lelkészek szerezzenek a nem 
katolikus féltől reverzálist, azaz kö
telező nyilatkozatot a rra  nézve, hogy 
a házaspár összes születendő gyer
m ekét a római katolikus vallásban 
nevelteti. Később, 1768-ban pedig 
m ár azt is elrendelte, hogy am eny- 
nyiben a nem katolikus fél ilyen 
reverzálist nem ad, a katolikus pap 
a jegyesek egybekelését tagadja 
meg. A sérelmes helyzetet II. Jó
zsef türelm i rendelete nyomán az 
1790—91. évben törvénycikk enyhí
tette. Eszerint ugyan a vegyeshá
zasságokat továbbra is csak kato
likus pap előtt lehet megkötni, de 
azok elé a pap semmiféle ürügy 
a la tt nem gördíthet akadályt. Ha 
az apa katolikus, valam ennyi gyer
meke, tehát a lányok is a katolikus 
vallást követik az anya protestáns 
hite ellenére. Viszont ha az apa 
evangélikus, csak a fiúgyerm ekek 
lehetnek evangélikusok.

Ezt a jogi helyzetet nem tudta el
fogadni a hazai katolikus főpapság, 
noha a törvény a protestánsok ká
rára  még mindig egyenlőtlen m ér
tékkel mért. A 19. század első felé
ben a római katolikus püspökök, 
majd az esztergomi érsek olyan 
utasításokat adtak  a papoknak, 
am elyek ellensúlyozták a  türelm i
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rendelet enyhítését. Mivel minden 
vegyesiházasságot katolikus pap 
edőtt kellett megkötni, azoknak 
m ódjukban á llt az egyházfőhatósági 
utasítás alapján  a  reverzális kierő
szakolása. H iába foglalkoztak ú jra  
meg ú jra  a  reform szellem ű ország- 
gyűléseink a  panaszokkal, nem  b ír
tak  megfelelő igazságos intézkedé
seket foganatosítani.

A kiegyezés után
ú jra  előkerültek a vallási kérdések. 
Deák Ferenc 1868-ban így foglalt 
állást:«„A vallások törvényben ki
m ondott jogegyenlőségével meg 

nem egyezik a törvénynek a vegyes
házasságból született gyerm ekekre 
vonatkozó rendelete, m iszerint, ha 
az atya katolikus, m inden gyer
meke a róm ai katolikus vallásban 
neveltessék, ellenkező esetben pe
dig nincs viszonosság. E jogtalan
ság ellen évek óta küzdöttem  sza
kadatlanul, s küzdeni fogok m in
dig.” Nem érdektelen megjegyez
nünk, hogy ő katolikus vallású volt, 
s nem lehet felekezeti elfogultság
gal vádolni. Felszólalása nyomán 
rövid idő a latt m egalkották az 1868. 
évi 53. törvénycikket.

E törvénycikk — m elynek 100 
éves fordulója adta az alkalm at je
len írásunkra — kimond; a, hogy a 
vegyes vallású házasságból szüle
te tt gyermekek közül a fiúk az apa, 
a lányok az anya vallását követik, 
s ezzel ellenkező megegyezések (re- 
verzálisok) jogerővel nem bírnak. 
A törvény tehát te ljesítette a pro
testánsok régi vágyát, hogy a gyer
mekek nem ük szerint kövessék szü
leik vallását, valam int eltörölte 
— történelm ünk folyam án először — 
a reform áció egyházaira olyan sé
relmes, sok b a jt okozó reverzáliso- 
kat. Az áttérések tekintetében ér
vényesítette a teljes viszonosság el
vét, am ely addig soha nem állott 
fent, m ert katolikusoknak a protes
táns vallásra való áttérése számos 
akadályba ütközött, míg fordítva 
könnyen történhetett. Szülő áttérése 
esetén 7 éven aluli, saját nem e sze

rin ti gyermeke követte az új val
lásban. Egyéni vallásváltoztatás 
vagy felekezeten kívüliség csak 18 
éves kortól lehetséges. A törvény
nek mai szemmel negatív oldalát 
képezte, hogy a 18. életév betölté
séig még felekezeten kívüli szülők 
gyermekeinek is kötelező volt va
lamelyik vallásfelekezetben való ne
velése.

Ezt a részletet leszámítva, a tör
vény abban a korban valóban meg
felelt az igazságosság követelmé
nyének, de végrehajtását a római 
katolikus papság az elkövetkező 
évek, évtizedek folyam án gyakorla
tilag lehetetlenné tette. 1892-ben 
m egjelent tanulm ány írja, hogy a 
törvénycikk „rendelkezése ellen m a
guk a vegyesházasságban élő házas
társak  soha és sehol egyetlen pa
nasz szót nem em eltek”. Ellenben a 
katolikus lelkészek a vegyesvallású 
jegyeseket tovább zaklatták azzal 
— most m ár törvényellenesen —, 
hogy egybekelésük előtt a protes
táns fél adjon reverzálist. A jegye
sek tegyenek ünnepélyes ígéretet 
a rra  nézve, hogy a kötendő házas
ságukból származó m indkét nemű 
gyerm ekeiket a katolikus egyház
ban kereszteltetik és neveltetik, 
így jöttek létre az „elkeresztelé- 
sek”. Elszaporodásuk következtében 
az ilyen esetet a törvényhozás k i
hágásnak m inősítette, de hiába, 
m ert a katolikus püspöki kar szem
beszállt a törvénnyel, s továbbra is 
gyakoroltatta a reverzálist: nem en
gedte, hogy a gyermekek vegyes
házasságban nem ük szerint köves
sék szüleik vallását. Negyedszázad 
tapasztalatai alapján  nyilvánvalóvá 
vált, hogy a jó törvény végrehajt
hatatlan  a katolikus egyház ellen
m unkája következtében. Nem tu 
dott belenyugodni, hogy a törvény
cikk egyenlő m értékkel m ért m in
den vallásfelekezetnek e kérdésben.

így  történhetett,
hogy am ikor 1895-ben a magyar 
törvényhozás bevezette a polgári 
házasságkötést, a katolikus egyház
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nyom ására kénytelen volt eltörölni 
az 1968. évi törvénycikket. A szülők 
szabad megegyezésének jelszava 
a la tt ism ét ajtó t nyitott a lelkiism e
reti erőszakolásnak. Lehetővé tette, 
hogy a reverzálisokat most m ár tö r
vényes form ában gyakorolhassák. 
A vegyesvallású jegyesek házasság- 
kötésük előtt megegyezhettek á l
lami hatóság előtt összes gyerme
kük egyik, vagy másik vallásban 
neveltetésére.

Tovább rom lott a helyzet az első 
világháború után. Az új róm ai ka
tolikus kánon jogi törvényeket a 
pápa 1918-ban léptette életbe az 
egész világra szóló érvénnyel. Csak 
ekkor le tt általános érvényűvé, hogy 
a katolikus félnek „eretnek” pap 
előtt kötött házassága nem házas
ság. Az így házasságot kötő kato
likus hívőt egyháza kem ény intéz
kedéssel és lelkiism ereti kényszert 
jelentő fenyegetéssel sújtja. Viszont 
vegyesházasságot róm ai katolikus 
pap előtt csak úgy lehet kötni, ha 
a másvallású fél összes születendő 

gyermekének katolikus vallásban 
neveltetésére kötelező reverzálist 
ad.

Lám, itt is van egy „évforduló” : 
az a római katolikus súlyos sza
bály, mely m egszám lálhatatlan ka
tolikus hívőnek okozott azóta két
ségbeesést vagy hitbeli közömbösö- 
dést, és a vegyesvallású házassá
gokban m érhetetlen sok békétlen
ség, viszály forrása lett, nem egy je
gyeséget felborított — csak ötven 
esztendős! Bizony, ez nem nagy 
egyháztörténelmi táv lat olyan egy
háznál, mely közel kétezerévesnek 
ta rtja  magát. M ár m agában meg
kérdőjelezi az egész katolikus egy
házi rendelkezésnek hitelét, hogy 
pusztán ötven esztendeje hozták.

Csak az első tíz év adatá t nézzük 
meg, hogy felm érjük a veszteséget, 
am it az 1918-as pápai kánon jogi 
törvény — túl a m ár jelzett sok 
em beri békétlenségen — hazai egy
házunknak okozott. 1919-től 1928-ig 
terjedő időben hazánkban a rever- 
zális-harc eredménye az evangé

likusoknál 1698 veszteséggel, a ka
tolikusoknál 3280 nyereséggel vég
ződött. Ez az aránytalanság azzal 
magyarázható, hogy a katolikus 
papság kím életlenül élt a lelkiis
m ereti fegyverrel, am it a kánonjog 
kezébe adott, míg egyházunk — na
gyon helyesen — nem hozott h itel
veinket megcsúfoló egyházi, vallási 
szabályokat a kárunkra  reverzálist 
adó evangélikus féllel szemben. 
A katolikusok győzelme a súlyos 
lelki kényszer alkalm azásának győ
zelme volt.

Egyházunk hiába in tézett felter
jesztést a két világháború közötti 
időben a m agyar kormányhoz, az 
1894. évi 32. törvénycikkbe foglalt 
reverzális hatályon kívül helyezé e, 
és az 1868. évi 53. törvénycikkbe 
foglalt rendelkezések újbóli tö r
vénybe ik ta tása érdekében. A ve
gyesházasságban élő házasfelek 
családi békéjét és a felekezetek 
közötti viszonyt szüntelenül rom 
boló reverzális-törvény mégis élet
ben m aradt, a róm ai katolikus egy
ház érdekében.

Csak a M agyar Tanácsköztársa
ságban érte  el a protestantizm us 
azt a helyzetet, hogy nem köthető 
többé állam ilag érvényes reverzá
lis. Még m indig k ísért azonban ró
mai katolikus részről a múlt. Most 
m ár állam i tám ogatás nélkül, de 
katolikus papok ism ételten gyako
rolják  a lelki kényszert, s vegyes
házasság esetén a rra  próbálják  rá 
venni a protestáns felet, hogy ad 
jon kötelező ígéretet m inden szüle
tendő gyerm ekének a katolikus 
vallásban neveltetésére. S ha ez 
nem történik meg, a katolikus fe
le t sú jtja  az oltáriszentségtől meg
fosztás s más egyházi megtorlás.

A száz éve
hozott törvény a m aga korában jó 
és igazságos volt, de keresztülvite
lét lehetetlenné te tte  a róm ai ka
tolikus papság ellenállása. Á lla
m unk m a törvényben biztosítja a 
szülők és gyerm ekek lelkiism ereti 
szabadsághoz való jogát, am ire az
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1868-as törvény még nem vállalkoz- erőltetés a szülőkkel szemben: en- 
hatott korának szellemiségében. De gedjük csak nyugodtan, hogy a szü- 
a katolikus egyház szolgáló papjai lök között magától kialakuló elha- 
között még csak kevesen akadnak, tározásban oldódjék meg a kérdés, 
akik lemondva a római egyház A 100 éve alkotott, haladó jellegű |
lelki kényszerének eszközeiről, ké- vallásügyi törvény így juthat el — 
szék elfogadni a szülők elgondoló- közvetlen kudarca után — késői, 
sát. A mi evangélikus meggyőző- szelleme szerint való beteljesülés- 
désünk szerint e kérdésben nem hez.
történhet lelkészi részről semmiféle Veoreös Imre
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( HALÁLA 10 ÉVES É V F O R D U L Ó J Á R A )

A  legérdekesebb életkérdések  
egyike, hogy a kicsinyből hogy lesz 
nagy. A  kicsinység isteni rejtély, a 
születéssel kezdődik. Családból szü
letik az ember és így nő bele az 
emberiség nagy családjába.

A kiről m ost szó van, halálának 
10 éves évfordulóján (1958. m ár
cius 6.), az LÜHNSDORF K Á R O LY  
festőm űvész, arcképrajzoló-gra- 
fikus, egyházunknak, hazánknak és 
a képzőm űvészetnek világviszony
latban is nagy fia. Született Buda
pesten, 1893. október 16-án. N em 
csak népi, de népes családból szár
mazott, tizenkét gyerm ek egyike. 
A pja nyomdász volt.

Szám unkra az az érdekes, hogy 
a nyomdász kisfiából, hogy lett 
nagy, hogyan lett m űvész, mégpe
dig nagy művész.

LÜHNSDORF K Á R O L Y  hagya
tékából reám maradt sajátkezű  
életrajza. E kézirata szerint is 
m űvészi munkássága 45 évre ter
jed.

Szobrásznak indult. Szobrászként 
ve tt részt először kiállításon 1912- 
ben, m in t Apáti A b t Sándor tan ít
ványa, majd két éven át Stróbl 
Alajosnak a tanítványa volt.

1914 novem berében az uzsoki 
harcokban orosz hadifogságba esett 
és a szibériai Krasznojárszkban hat 
éven át hadifogoly volt. Ez nagy 
fordulatot je len tett életében. Itt 
vált arcképrajzolóvá a realista 
klasszicizmus vonalán, úgy, hogy a 
hadifoglyokat nem  volt szabad 
fényképezni. Hadifogoly társai ké
résére tábori lapokra rajzolta le 
őket. N épünk fiai ezeket a lapokat 
küldözgették haza. Feltűnt tábor
parancsnokságának is művészete. 
A  kicsiny ceruzahegy nagy talen
tum  eszközévé lett. A z arcok rajzo
lásánál a m űvész látnoki készsége

bontakozott ki. A z  arcvonások, arc- 
redők barázdáiból, a szemsugarak, 
a szem ek fényéből egyéniségek je l
legzetessége, szem élyiségek jellem e  
rajzolódik ki a m űvész tűhegyű ce
ruzája nyomán. M inden egyes vo 
nás az élet barázdája és a szem ek  
sugárzásának, a tek in te tnek finom  
árnyékolása több m in t a festm ény  
színfoltja, vagy a szobor m erev te
kintete.

A  finom  kis tűhegyű ceruza 
naggyá em elte a m űvészt és h ír
névhez juttatta . Felfigyeltek rá. 
1920-ban a Szovjet K ultúrügyek  
Népbiztossága Lenin arcképének el
készítésével bízta meg. Jutalm ul 
hazajöhetett. Így 1920. október 
20-án érkezett Budapestre.

Hazaérkezve befejezte az Orszá
gos Képzőm űvészeti Főiskolán ta
nulm ányait, ahol az alakrajz és fes
tés tantárgyban Bosznay István  
festőm űvész, főiskolai tanárnak hét 
éven át tanársegéde volt.

1920-tól a Képzőm űvészeti Társu
lat Tárlatain rendszeresen részt 
ve tt m in t kiállító m űvész fe s tm é
nyekkel és rajzokkal.

Már 1927-ben m egkapta a leghí
resebb díjat, a „László Fülöp”-dí- 
ját, 1928-ban a „Jankó János”-dí- 
ját, és 1929-ben a „W olfner Gyula”- 
díjat.

Jelentős m unkája  az 1930-as évek 
„Nagy M agyarok” című sorozata. 
Ez leghitelesebb ikonográfiái forrá
sok tanulm ánya m iatt ritkasági ér
ték. 1931-től arcképrajzok nagy szá
m át készítette, jelentős része a 
„Pesti Napló” és „Pesti Hírlap” ol
dalain és m ellékletein  je len t meg.

1945 januárjában, Buda ostro
mában m űterm i lakásába egy harci 
repülőgép fúródott az A ttila  körúti 
lakása ötödik emeletén. így m in 
dene odaveszett.
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1951 őszén megbízást kapott a 
M űalkotások N. V .-tól egy „írók, 
tudósok, m űvészek” című sorozatra. 
Ezt a 12 arcképrajzot a „Képző- 
m űvészeti A lap” adta ki, 1952-ben 
ugyancsak az A laptól újabb 6 arc
képrajzra kapott megbízást. Szin
tén a K épzőm űvészeti A lap adta ki 
Petőfi, Ady, József A ttila  és K a
tona József arcképrajzait. — 1956- 
ban a Hazafias N épfront kiadvá
nyaként a „Művelt Nép” kiadásá
ban jelent meg a „Hazádnak Ren
dületlenül” című m űben m integy 20 
arcképrajza. — M indezt népköztár
saságunk kormányának kultúrpoli
tikája tette számára lehetővé, am i
ért LÜHNSDORF igen hálás volt. 
Ezt ő büszkén emlegette.

Egybevéve a felsorolhatatlan sok 
m űvészi alkotást, az a m űtörténeti 
megállapítás: LÜHNSDORF K Á 
RO LY klasszikus szinten m inden  
idők legkimagaslóbb arcképraj
zolója. — Ezt a világhírű László 
Fülöp, aki magyar és világhíressé
gek arcképfestője s a \ Londoni 
Royal A rt School főiskolán a festő
m űvészet tanára, állapította meg 
Lühnsdorfról. ő  ismerte fe l Lühns- 
dorf Károlyt, m in t az arcképrajz 
leghivatottabb m űvészét, az ő véle
m ényére s az ő nagydíjával tü n te t
ték ki elsőnek, ugyancsak László 
Fülöp hívta fel a British M úzeum  
figyelm ét Lühnsdorf Károlyra, am i
kor is 1928-ban egy külvárosi gyer
m ek fe jé t ábrázoló rajzát a lon
doni British M úzeum  gyűjtem é
nyébe fe lvették. Ezt maga László 
Fülöp tudatta levelében Lühnsdorf - 
fal ezekkel a szavakkal: „ön az 
első magyar m űvész, k inek  — rajza 
— van a Britisch M úzeum ban” . . .  
„Szívből üdvözlöm  e nagy k itün te
téshez’ . . .  stb. (Ez a levél Lühns
dorf hagyatékában van fivérénél,

Lühnsdorf Ferencnél.) Ugyancsak 
László Fülöp ajánlatára tanulm á
nyi ösztöndíjat is kapott Lühnsdorf 
Londonban. — László Fülöp a k i
váló világnagyság és szaktekintély, 
m int arra legilletékesebb, Lühns
dorf Károly m űvészetét a legmaga
sabb szinten értékeli és fém jelzi.

Lühnsdorfot ennél is magasabb 
szintre világhírű K risztus képei 
emelik. K risztus képei: „Miért hagy
tál el engem et” a passiót, az értünk  
szenvedőt, az „Elvégeztetett” a m eg
váltás, „Én vagyok az út, az igaz
ság és az élet” a feltám adás és 
örök élet Urát hirdetik.

Luther és K álvin  képei a refor
mációt je lentik. A z  Igét hitvalló  
Luthert és az imádságos lelkű  
Luthert ő ábrázolta ki. K álvin  Is
ten törvényére rámutató alakját, a 
korabeli elrajzolások ügyefogyott 
torzításaiból, a legjobb vonások k i
m entésével reformátori és állam 
férfiú i je llem éhez méltóan a leg
megfelelőbb jellem vonásokkal ő al
kotta meg.

Bántotta őt, hogy sem  Luthernek, 
sem K álvinnak egyéniségét és m i
vo ltuknak megfelelő jellem ét k ife 
jező arckép nincs, m ert ami volt 
róluk, az nem  az, am inek lennie 
kell. Kutatása, búvárkodása ered
m ényt hozott és Lühnsdorf hite és 
látnoki készsége és Istenadta talen
tum a igazat és örökbecsűt alkotott.

Lühnsdorf Károly elmélyülő hi
tű, biblias em ber volt, Istenfélő és 
Krisztust követő. Erkölcsi világné
zetében önmagához is szigorú. M in
den alkotása előtt rajztáblájára  
egy szentírási Igét írt fe l és annak 
jegyében végezte m unkáját. Isten  
nagy családjának körébe vágyó
dott és úgy tért haza az örökké
valóságba.

Dr. Gyimesy Károly
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O M eizé ih ek , aet'sek

A nagymama, az édesanya 
és Janika

H alottak napján éppen akkor érkeztem  a faluba, am ikor a nép a tem e
tőből jőve, az iskola előtt álló hősi em lékm ű előtt gyülekezett.

A z em lékm ű talpazatán hófehér krizanténum ok erdejében gyertyák  
serege villogott.

— Mi lesz itt?  — kérdeztem  az egyik asszonyt.
— Istentisztelet a hősök emlékére  — válaszolta. — Nézze! — m utato tt 

az em lékm űre az asszony: — M ennyi név! A z  édesapám is közöttük van.

„Uram, könyörülj rajtunk! Krisztus, könyörülj rajtunk! M ennyei A tya  
Isten! Világmegváltó Fiú Isten! Szentlélek Isten! Szentháromság örök 
Isten! Könyörülj rajtunk! A z  ördög hatalmától, m inden gonosztól őrizz 
meg m inket, Úr Isten!” — im ádkozott a falu népe.

— A zt beszéli ez az em lékm ű, hogy az egymás számára testvérül terem 
te tt em berek egymásra törtek; vérét, életét ve tték  egymásnak.

Szörnyű dolog m inden testvértelenség! De legszörnyűbb a háború! — 
mondta messzire hangzón a falu lelkipásztora.

T isztelet nék tek  hitvesek és édesanyák!, hogy férjeteket, fiatokat 
vesztve, nem  roskadtatok össze, — szőtte tovább a szavát. T isztelet nek



tek, hogy özvegyen is, árván  is m egfogtátok az eke szarvát, a kapát, a 
kaszát. M egharcoltátok az életet! Segítettetek felépíteni ezt az új, szép  
hazát.

Két, egymás m ellett álló asszony, szem ét törölgetve, hallgatta a lelkész 
szavát.

— M aguknak k ijü k  veszett oda? — kérdeztem  az istentisztelet végezeté
vel őket.

— A férjem  és a vöm  — válaszolta az idősebbik asszony.
Beszélgetve, ism erkedve a lakásukhoz értünk.
— Tessék, jöjjön be, nézze meg, hol lakunk  — hívogatott otthonába  

özv. Szívós Andrásné.
— Szívesen teszem  — fogadtam  el a meghívást.
A  fiatalabb asszony — özvegy Szívós Andrásné leánya, férjezett özvegy 

Kántor M ihályné —, am int asztalukhoz ültem , egy fényképet te tt elém.
— ö az! — magyarázta. — A  férjem ! Csak m ásfél évig lehettünk együtt. 

B ehívták katonának, k iv itték  a frontra. N em  jö tt vissza többé. A  fiá t nem  
is láthatta már.

Nézem  a fényképet. Kedves arcú férfi. T ekin tete tele van élniakarással.
— Jó ember lehetett — m ondtam  meleg szóval az asszonynak.
— Jó bizony! — m ondja em lékezve Kántorné. — M inden levelében azt 

írta, hogy nagyon vigyázzunk a fiára.
A z t is írta; ha Janika megnől, s ő nem  jön haza, ne engedjük, hogy 

Janikát elvigyék a háborúba.
— Tessék mondani, ugy-e nem  lesz újra háború? — kérdezte várat

lanul.
— Nem  lesz! — fe leltem  bizonytalanul.
— Hány éves m ost Janika?  — kérdeztem , hogy feloldjam  a beszélgetés 

mélységeit.
— Most lesz huszonöt — felelte elgondolkodva az asszony.
— Ha a fiam at is oda kellene adnom  — folyta tta  —, nem  bírnám már 

elviselni.
— A m ikor férjem  halálának híre m egérkezett — csapott vissza az asz- 

szony gondolata a m últba  —, édesapám vígasztalt: Ne csüggedj, Zsuzsi
kám, ha nincs is édesapja már Janikának, itt vagyok én. Dolgozom én 
értetek is!

— De h iszen!. . .
— Igen! Egy év m úlva az édesapámat is behívták segédszolgálatra. Sza- 

nitész lett egy front mögötti kórházban.
— ö írta a sebesültek helyett az otthoniak számára a tábori lapokat —  

vette át a szót Szívós néni.
— írta is a férjem , hogy volt ím iva ló ja  bőven. Folyvást hozták a se

besülteket. Volt közöttük légnyomásos, vak, lábnélküli, kezetlen.
— Szörnyű az ilyen! — szóltam közbe.
— Hát nem  is bírta sokáig — vette vissza a szót Szívós néni. — Valami 

átkos szót m ondott a háború ellen, ezért büntetésből k ikü ld ték  őt a 
frontra. Többet nem  is tudunk róla.

M egérkezett az esti autóbusz.
Vidáman, fütyörészve jö tt valaki fe lfelé az udvaron.
— M egérkezett Janika  — mondta Kátorné.
Janika odajött hozzám és bem utatkozott:
— Kántor János vagyok — mondta érthetően.
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— Szóval maga az autóbusz vezetője?  — szorítottam  meg a kezét.
— Igen! A z  vagyok — mondta büszkén Kántor János.
— Vőlegény a gyerek! — dicsekedett a nagymama.

Elköszöntem  a ház népétől. Á ldást kívántam  rájuk.
János kikísért.
A m in t visszafelé indult, utána néztem:
— M ilyen fiatal! — csapott belém a gondolat. Erős! Vidám! Vőlegény. 

Boldog! A z életről álmodik!

Emberek! Ugy-e nem  lesz többé háború!?
N ém eth  G éM

M e g j e l e n t

J Á V O R

P Á L :

CSENDES
PERCEK
című imádságos könyve

Á R A  : 12 F O R I N T

K A P H A T Ó  A S A J T Ó O S Z T Á L Y O N
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TV7RMEZEI ERZSÉBET VERSEI:

A M IQ LEHET!
Ismeretlen szerző után németből

Ha édesanyád is öreg lett 
és te magad is „öregebb”, 
ha — miket addig meg se érzett — 
nem bírja már a terheket. . .  
ha kedves, hű szeme se lát úgy 
az életbe, mint azelőtt. . .  
ha lába erejefogyottan 
nehezebben hordozza őt: 
legyen támasza erős karod, 
és kísérése örömed!
Üt az óra, amikor sírva, 
utoljára kísérheted.

És ha kérdez, felelj szavára!
Ha újra kérdez, akkor is!
Ne türelmetlenül, gyengéden, 
ha megkérdez harmadszor is! 
Magyarázz meg mindent derűse«, 
ha valamit nehezen ért!
Üt a keserű óra, melyben 
tőled többé semmit se kérd.
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A  megtalált sugár
Mesebeli királyfi, 
sötétség birodalma 
szomorú királyának 
legidősebb fia, 
hetedhét országon túl «• 
sugarat keresett 
Kereste, megtalálta, 
szíve fölé rejtette, 
hazaindult vele.
Hazafelé mentében 
akárki kért belőle, 
senkinek se adott.
S amikor hazaérve, 
elő akarta venni, 
jaj, hiába kereste, 
eltűnt a fénysugár. 1 
Benne és körülötte 
minden sötét maradt

Ment sugarat keresni 
a középső királyfi. 
Kereste, megtalálta, 
kazaindult vele.
Hazafelé mentében 
akárki kért, könyörgött, 
a megtalált sugárból 
senkinek se adott.
S mire hazáig ért, 
nem volt mit elővenni: 
titokzatosan eltűnt 
a megtalált sugár.

Akkor indult el érte 
a legkisebb királyfi. 
Kereste, megtalálta, 
szíve fölé rejtette, 
hazaindult vele.
Hazafelé mentében 
akárki kért belőle, 
mindenkinek adott.
S minél többet adott, 
annál fénylőbben fénylett

a megtalált sugár.
Előtört rejtekéből, 
hordozója alakját 
és útját beragyogta, 
fénnyel övezte már.
Egyre tisztábban fénylett. 
Mindenkinek elég lett. 
Sötétség országába 
megérkezett a nappal, 
beköszöntött az élet.

Itt vége a mesének.
De a boldog valóság 
száz ilyen mesénél szebb.

Krisztus szeretetének 
megtalált sugarával 
szolgálhatunk, róhatjuk 
életünket, útunkat.
S ha osztogatni kezdjük 
megfáradt öregeknek, 
kicsi nyomorékoknak, 
bajbajutott testvéreknek, 
mindenkinek, mindenütt, 
mi is úgy járunk vele, 
mint az a mesebeli 
legkisebbik királyfi!

Jertek, osztogassuk hát 
Krisztus szeretetének 
megtalált sugarát!
Családi hajlékokban, 
meg a munkahelyünkön 
és a gyülekezetben. . .  
szeretetotthonokban 
és úton-útfélen: 
hogy szolgálat, út, élet 
csupa fény, ragyogás, 
csupa simogató, 
meleg sugár legyen 
és csupa szeretet!

\
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9  3 «

Porcelánlepke szállt a rádióra.
Mögötte régi kis ébresztőóra. 
Egymásranéznek . . .  egymásratalálnak: 
a percek is pillangók. . .  tovaszállnak.

De hova, merre? Virágról virágra, 
mint tavaszi réten a lepke szárnya, 
csapongó, könnyű, játszi lebegéssel? 
Vagy értelmet jelentő küldetéssel?

Hogy amíg szállnak, szolgáljak, újuljak, 
szeressek? Percpillangók, mindig újak, 
meddig hoz új meg új lehetőséget , 
szárnyatok és a tovatűnő élet?!

Tavaszba, nyárba, télbe, éjszakába 
ne szánjatok, ne tűnjetek hiába!
Ne sírjak játszi lepkeszárnyaláson! 
Mert rólatok is lesz még számadásom.

Porcelánlepke szállt a rádióra.
Mögötte régi kis ébresztőóra. 

Aranycirádás, fehér lepkeszárnyak...

A percek is pillangók. . .  tovaszállnak.

109



Kéz a kézben
„Egy-egy kéz, drága kéz 
mindegyre elereszt. .

Aprily

Verőfényes vasárnap délelőtt.
Virágok nyíltak és gyümölcsök értek. ’
Még fogtam a drága, dolgos kezet, 
de gyengülő, gyérülő érverések 
könyörtelenül tudatták velem: 
üt az óra, s el kell eresztenem.

Megsimogattam. Átölelt a múlt.
Akik búcsúznak, mindig visszanéznek. 
Megköszöntem a kezembe simult, 
erőtlen, ráncos anyai kéznek, 
hogy simogatott és ápolgatott. . .  
a fáradságos, dolgos tegnapot.

Hogy imára kulcsolta kezemet 
és imádságra kulcsolódott értem . . .
Az idő irgalmatlan sietett.
A másodperceket remegve mértem.
A ztán. . .  kezét Más fogta meg helyettem, 
s én eleresztettem . . .  eleresztettem.

Verőfényes vasárnap délelőtt.
Sárgult falevelek szálltak a szélben.
S megint fogtam egy búcsúzó kezet, 
és megint búcsúzó szempárba néztem. 
Virágokat bontottak még a kertek, 
de a vándormadarak útrakeltek.

Ó, simogató, serény kicsi kéz!
Milyen fürge volt és fáradhatatlan!
Fogtam . . .  könnyű volt és mégis nehéz.
Szívem mélyén mindenért hálát adtam.
Aztán . . .  kezét Más fogta meg helyettem . . .
S én eleresztettem . . .  eleresztettem.
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Hát hűtlenül elhagy kéz kéz után?
Segítettek, áldottak, simogattak.
Utánuk nyúlnék félszegen, sután . . .
Hát kéz a kézben soha nem maradhat?! 
Csend, csend! Hiszen e g y  megmarad nekem! 
Azt soha nem kell eleresztenem.

Arra békén rábízhatom magam, 
és az a kéz letörli minden könnyem.
Szegény a szívem, koldus a szavam, 
kevés az életem, hogy megköszönjem 
azt a kereszten értem vérzett, 
örökirgalmú, hatalmas kezet.

JÓ REQQELT, KEQYELEM!

A tegnap terhe már a tegnapé.
A holnap árnya még a holnapé.
Minden új reggelen
örök Űtitársam köszönthetem:
Jó reggelt, Uram Jézus!
Jó reggelt, öröm!
Jó reggelt, békesség!
Jó reggelt, kegyelem!
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Mihály püspök elköltözik
Pajkos tavaszi szél bukik át a hegygerincen és lesiklik az irtáson a 

völgybe. Lágyan végigborzolja a százados erdő harsogón zöld üstökét és 
rálehel a hegyi kaszálók ezerszínű virágszőnyegére. Csodálatosan szép a 
tavasz a Bakonyban, még aki utólszor nézi is, m intha először látná.

Pöttöm kislány iparkodik át az irtáson a szénégető kunyhónak, karján  
molomkőnagy mezei virágcsokor.

— öreganyám ! — kiá ltja  lelkesen messziről — virágot hoztam Mihály 
atyának, nédd’a de szép!

Szikár öregasszony kapál a veteményesben. Rátámaszkodik a kapára és 
gyönyörködik az izgatott kis szöszkén.

— Vigyed csak gyöngyöm, vigyed a prédikátor atyának — m ondja jó
ságosán —, de ha elaludt a székben, fel ne keltsd.

Ezalatt a kis szöszke felér a kunyhó fölötti lugasba és odaóvatoskodik 
a karosszékhez, amiben egy szakállas őszöreg em ber bóbiskol. Előtte a kis 
asztalkán te leírt papírlapok, lúdtoll, kalam áris és egy kupa bor. Ni, egy 
lapot lefújt a szél. Leteszi a virágot a kicsi az asztal mellé, serényen le
hajol a pap írért és visszateszi az asztalra. Még egy követ is rak  rá  nyo- 
m atéknak, hogy el ne fú jja a szél. Majd lábujjhegyen eloson.

Alig tűnik el, felkapja fejét az öreg. Az illat ébresztgeti, a harm atos 
pipitér, zsálya, zsurló, százszorszép illata. Észreveszi a csokrot, nyögve 
lehajol érte és beletem eti ráncos arcát a virágokba. Válla megrándul, el- 
érzékenyedik, arcán lefut a könny, önfeled ten  issza a tavasz zsenge illa
tát. Szeme végigsimogatja a hegyoldal vadzöld erdőrengetegét és a virágzó 
irtás keleti szőnyegét, ami felett édes döngicséléssel ra Jzanak a méhek. 
Olyan gyönyörűséggel nézi az istenáldotta term észet elébeterített szépsé
gét, m intha először vagy uto ljára látná. Azután felemeli fejét,az égre néz 
és mozognak fogatlan ajkai, m intha beszélgetne valakivel.

Meglibben az egyik papírlap, u tánakap és szeme megpihen az íráson. 
Levél az, gyűrött levél, sokat vándorolhatott m ente alatt és iszákokban. 
Rövidlátóan közel emeli szeméhez és színesedő arccal olvassa ismét 
élőiről.

— Petrus DOMBI tolnai rektor kegyelmet és békességet kíván Mikaél 
SZTÁRAY prédikátor atyánkfiának, Tolna-Baranya kiérdem esült szuper
intendensének, nékem szeretett M esteremnek, Anno Domini 1575-dik hús
vét hetiben.

— Szeretett Mihály Atyánk, m inket igen megszomorított az a hír, hogy 
Kászon bég török martalócai ismét tám adni akarják  nemes Pápa városát, 
ahol szeretett lu therána Ekklézsiánk Tekegyelmed keze alatt virágzik. 
Ha a török elől oltalm at nem találna nyájával a Bakony erdeiben, — há
zam kapuja Kelmed előtt nyitva áll Tolnán és akár élte végéig szere
tettel befogadja. Miértis Győrnek tartó  fuvarosoktól ezen üzenetet sebté
ben küldendő vagyok, felrakván szekerükre egy tízmeszelyes hordócska 
kedvelt szegzárdi veresbort Kigyelmed megerősödésére, alkalm at adván 
tavasz végén a török menlevéllel utazó fuvarosokkal való ide jövetelre . . .

Nem is olvassa tovább a m egrokkant öreg a levelet, csak mosolyog a 
levegőbe és ingatja fejét. Felállni próbál, de makacs lábai most nem 
emelik. Hátrazökken a széken, baretjét fejébe húzza, megemeli bőujjas 
reverendás jobbját és a kereszt jelét ra b o lja  a levegőbe déli-keletnek. 
Aztán felemeli a kupát és kortyol egyet a veresborból.
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Jön az öregasszony kézen fogja a kislányt. Megilletődve közeledik, m ert 
lá tta  a keresztáldást.

— Ügy, úgy — m ondja — Pápa felé is áldjon Tisztelendő Atyám, hogy 
az Űr mentse meg őket most is a rablóktól s hazamehessünk.

Bólogat az aeg prédikátor, ráiuk  néz és megjön a hangja.
— Ju la lányom, te is kicsi Juló, hallgassátok meg áldásom at.
Az öregasszony arccal Pápa felé fordul és várja  az áldást. De az öreg 

pap keletnek fordul, reszkető kézzel rajzolja a kereszt je lét a levegőbe. 
A hangja is remeg.

— Áldjon meg az Űr Téged Sárospatak, ahol m egism erhettem  az Ű r vi
lágosságát és legelébb szolgálhattam  az anyaszentegyház újulását. Á ldjon 
meg az Űr haló porodban jó testvérem, Kopácsi István, akivel együtt vál
tam  meg a pápás egyház reguláitól és virágzó latin oskolát terem thettünk  
a m egüresedett kolostorban. Virágozzék Patak  az evangélium dicsőségére!

— Áldassál jó patrónusom Perényi Péter, vélem együtt Luther tisz
telője, akit koholt vádakkal börtönbe vetettek, de hitedben m indhalálig 
hű m aradtál. És áldjon meg az Űr téged Méliusz Juhász Péter, jeles pré
dikátora a kálvinistáknak, aki engem többször m egpirongattál a pápás 
egyházzal való közös tem plom használat és az oltár, gyertya, ostya m iatt 
Tolnán és itt is, Pápai ekklézsinánkban. A hagyományok m egtartásában 
különbözünk néha, de az egy Ige szolgálata m indenütt áldott legyen!

Elhallgat, levegő után kapkod. Az öregasszony ijedten figyeli, közelí
tene, de Mihály pap visszainti. Egy korty borral erősíti m agát és lassan 
lecsillapodik. Arcát mosoly színesíti, áldó két keze délnek fordul.

— Áldjon meg Téged az Űr, szolgálatom leggazdagabb term őföldje 
TOLNA-BÁRÁNYA, törökdúlta országunkban a lutheri reform ációnak 
egykori első zsenge püspöksége. Köszönöm Istennek, hogy szuperintenden
setek lehettem. Áldott légy Uram, hogy gyarló szolgálatomat 120 gyüle
kezet születésével jutalm aztad. Áldjon meg az Űr drávántúli Laskó, ahol 
m ajdnem  m ártírja  lehettem  az evangélium hirdetésének! Á ldott légy te 
kem ény harcok színtere.

A ráncos vén arc m ár könnyektől harmatos.
— Áldjon meg az Űr, drága Tolnám, nyolc éven át szívemhez nőtt né

pes evangéliumi iskolavárosom. Titeket is áldjon az Űr, jókedvű szín ját
szó diákjaim , akik harcos drám ák m egírására serkentettetek. Énekeimet 
harsogó gyülekezetek, énekeljétek az Űr dicséretét! Emléketek áldott 
legyen ugartörő szolgatársak, néhány elődöm: Tövisi, Eszéki, Siklósi és 
sok-sok utódom. És te is áldott légy Szegedi Kiss István, kedves tan ítvá
nyom, majd később szuperintendens társam. Ugyan tövis lettél utóbb éle
temben, m ert a reform áció másik hitvallásába terelted át ellenem ben 
ottani gyülekezeteinket. De az öreg em ber szívében m ár nincs keserűség, 
áldottak legyetek reform ációnk gyülekezetei!

Kiszárad a torka, aprót húz a kupából.
— És m eeá'dalak Dombi Péter, tolnai rektor testvérem, hogy végső nap

jaim at megörvendeztetted hívásoddal, házad oldalmát felajánlva. Neked 
hagyományoztam pecsétemet, am elyet középen K risztus feszületé ékesít. 
Á dór léev szuperintendens testvérem, jó Bornemisza Péter, Ágostai 
Hitvallásomban gyakorta megerősítőm. Áldott légy soproni lu therána 
Ekklézsiánk, aki elfogadtál volna öreg koromban papodnak!

Ránéz az öregasszonyra. Az kötényébe rejti m ár arcát és sírva hallgatja 
ezt a különös testám entom -áldást. Percekig csend van. Aztán az asszony 
felemeli arcát a kötényből és aggódva odalép a lehunyt szemű prédikátor
hoz. Mire megszólal az agg.

— Térdelj le, Jula. Most áldom meg Pápát.
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Kezei keresik a térdelő asszony és gyerm ek fejét.
— Áldjon meg az Űr téged utolsó gyülekezetem, számkivetésemben be

fogadóm, tám adásokban védelmezőm, öregségemben támaszom. Áldassál 
pápai eklézsiám és imádkozz értem. Tied legyen m inden lejegyzett írásom, 
család nélküli életem m inden kis ingósága.

Csend. Hosszú szünet u tán  csak ennyit mond:
— Most m enjetek szépen.
Kezét összekulcsolja, hátradől a karosszéken és fejét lehajtja. Lábujj

hegyen m ennek el, hogy ne zavarják az imádkozásban.

Az asszony visszajön egy fertály  óra m úlva a lugasba, kis tálcán hozza 
az ebédnek valót, de ugyanúgy viszi vissza a kunyhóba.

Később m egint próbálkozik, m ert Sztáray atya elbóbiskolt. Ráteszi a 
kis asztalra az ételt, megérinti a száraz, öreg kezet, aztán sebesen hozza 
vissza az ételt.

Kézenfogja a kislányt, aki egyre kérdi, hova mennek?
— Fel nagyapádhoz, a legfelső égető boksához — m ondja nagy sokára 

a hegy derekán az öregasszony —, hogy húzza meg a hegyi harangot, 
összehívjuk az erdei m enekülteket.

— M iért? — kérdi a kislány és bám ulja nagyanyja kőmerev arcát, am i
ről nem tud leolvasni semmit sem —, m iért?

Az öregasszony nem néz rá, csak ennyit mond.
— M ert Mihály püspök elköltözött.
— Elköltözött? — kérdi a kislány álmélkodva —, hiszen ott ül a szék

ben. Hova m ent volna?
M ire megáll az öregasszony és kibuggyan a könnye. Kötényéhez szo

rítja  a kis csacsogó ártatlanságot, míg m egtalálja a szavakat.
— Hova ment, édes gyöngyöm? Hazament.
M ondhatott-e ennél többet róla? H. Németh István
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Q Y A R M A T H Y  I R É N  V E R S E I :

Becsukom a Könyvet. Űtján elkísérem, 
átsuhanok vele nagy időn és téren.
Karján a fiával nem kérdezte százszor: 
jó bölcsője lesz-e a szegényes jászol?
És hogy elértek a Koponyák hegyére, 
gonoszokkal együtt folyt el drága vére.

Íme egy nagy élet rövid, néhány sorban . . .

Előttem kisgyermek játszik lenn a porban, 
talán másféléves, alig tud még járni, 
mégis menne-futna, elviszem sétálni.
Kertecskében járunk, mutatok madarat, 
de ő leguggol és megfog egy darazsat.
— Nem szabad! — a hangom rémülten elcsuklik, 
s látom szegényt, amint betegágyba hullik.
— Vigyázz, mert ez megcsíp, vigyázz ez meg gázol, 
vigyázz, mert ez megszűr, vigyázz mert megázol, 
vigyázz, mert ez fertőz, vigyázz ez megéget,
. . .  Jaj, mert a sok vigyázz sohasem ér véget.
Nem szabad, mert szégyen, nem szabad, meglátják, 
nem szabad, nem szabad, egyre ezt kiáltják.
A nem szabadokkal tele van az útunk, 
jönnek is utánunk, akárhová futunk.
Intelmek gyötörnek, mindaddig, míg élünk, 
mindenütt csak csapda, bárhova is lépünk. 
Elmondom ezt neki, szép szelíden, okkal, 
körülbástyázom jól a nem szabadokkal.
Nagy szemet mereszt rám, mosollyal van tele.
— Gö-gögö, bö-böbö, lö-lölö, te -te . . .
Ez csak a válasza. Egy szavam se érti.
Rémült hangom talán kis szívét megsérti.
Nem szabad, de mégis megtörténhet bárhol, 
egyiknek bölcső jut, a másiknak jászol;
s aki gonoszokkal közös halált látott, 
megválthatja még az egész nagy világot.
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A  T Ű Z H E L Y
Huszonnégy éve. A kép ma is él, 
bár huszonnégyszer hullt le a le v é l. . .  
Zöld hegyek között komisz út szaladt, 
az úton pedig rossz szekér haladt.
Elöl két ökör szomorúan múzott,
fenn a fellegek közt egy madárraj húzott.
Őszi eső hullt, a szél goromba.
Háború volt és hullott a bomba. 
Villámlott, dörgött, zengett az ég is. 
Emberek sehol, a szekér ment mégis. 
Szekérben kosár, kisgyermek benne, 
takaró védte, mintha tető lenne.
Fiatal asszony, alig húszéves, 
kocsi mellett megy, a haja fényes, 
szoknyája fején, vékonyka karral 
hajtja az ökröt, dacol viharral,
Férje hadban, ő itthon, árva, 
védi a tűzhelyt, őt hazavárja.
Benne a törvény, íratlan, régi, 
a házi tűzhelyt az asszony védi, 
és jöjjön vihar, vad, kemény, gálád 
őrködik, hogy egy legyen a család.
Ö most a férfi, a gyenge asszony, 
őrajta múlik, hogy egy maradjon 
a hármas egység, ez a szent csoda.
Arcán a bátrak tiszta mosolya. 
Huszonnégy éve, a kép ma is él, 
bár huszonnégyszer hullt le a lev é l. . .  
Lángra gyúlhatnak újra a hegyek, 
jól vigyázzatok, igaz emberek: 
tűzhelyek lángja bátran lobogjon, 
de csóvát házra senki se dobjon.



MEGIOTT A JÓSKA)
Isten kegyelméből közel húsz esztendeje járom már a veszprém i egyház

megye gyülekezeteit, bőségesen van tehát alkalm am  arra, hogy fe lm érjem  
azt a hatalmas változást és fejlődést, am ely népünk életében végbe
m ent . . .  Hol vannak már a sötétségbe és elmaradottságba dermedt fa l
vak?! A  legkisebb községben is kigyulladt a fény  és már nem  szenzáció, 
hanem megszokott közlekedési eszköz a motorkerékpár, a u tó . . .

Á m  nemcsak a fa lu  külső képe változott meg, hanem  m egváltozott a 
társadalmi helyzet és népünk szemlélete is. N incsenek ma már dölyfös 
„nagygazdák” és nincsenek lenézett „zsellérek”, hanem vannak a közös
ség céljait m inél jobban szem előtt tartó, felelősségtudattal áthatott 
egyenlő jogú és rangú emberek. Hogy ez nem  m indig volt így, hogy volt 
egy más világ, egy más szem lélet is, arra hadd m ondjak el em lékeim ből 
egy tanulságos történetet.

8
Ha a szelíd, békés dom bunk, a Kecskekő hirtelen tűzhányónak képzeli 

magát és kénköves lángot szór ki magából, az sem okozott volna a fa lu
ban olyan izgalmat, m in t amikor kitudódott, hogy a „szegény” Bognár 
Ágnes kikosarazta a „gazdag” Varga Ábrisnak a f i á t . . .  Rézi néni, a falu  
önkéntes hírharangja, legszebb napjaira em lékeztető buzgalommal lótott- 
fu to tt naphosszat a faluban és m ialatt a nagy újságot vitte, saját vélem é
nyét nyilvánította ki:

— Tisztára bolond ez a leány!
— Elvette az eszét a sok könyv!
M ert hiszen igaz, nagyon is szemrevaló leány ez az Ágnes, jó dolgos, 

szüleit tisztelő, de mégis csak hallatlan, ha egy „szegény” lány így el
játssza a szerencséjét. . .  Mi lesz a világból, ha már a szegény lányok is 
válogatni kezdenek és nem  kapva-kapnak oly főnyerem ény után, m in t 
Varga Ábris f i a . . .  Hogy egy kicsit — hogy is m ondjam  csak — félbónás 
az a Varga-gyerek?  — Én Istenem , azért lesz ott a sok bankó, hogy ne 
lássék a bónássága . . .

Ilyen kicsiségre csak nem  néz egy okos leány, m ikor dúskálhatna a 
földi javakban. Tisztára eszelős ez a leány, m ert m ár a harm adik kérőjét 
utasítja vissza és m indegyiknek csak azt szajkózza, „M AJD MEGJÖN A  
TÓTH JÓ SK A”, m ert őneki gyűrűzte el magát. Ilyen  félesze is csak egy 
lánynak lehet. Hogy jönne meg a Jóska, m ikor hat esztendeje egy sor 
írás sem jö tt tő le . . .  Rég elpusztult az valahol a véres háborúban, nem  
fogja többé Bognár Ágnes szőke haját simogatni és galamb tekintetében  
gyönyörködni . . . A z  idő meg csak rohan és egy napon hoppon maradt 
vénlány lesz az Ágnesből. Ez pedig rá is szégyent hozna, hiszen szegről- 
végre rokonságban van Bognár Áron családjával.

Ezért is igyekezett nagy buzgósággal Bognárék háza felé, hiszen egy jó 
rokonnak közbe kell lépni, hogy valami csúfság ne történjék az a tyafi-  
ságban.

Szerény kis háznak látszott kívülről Bognárék tanyája, de aki belülről 
is megláthatta, az ott uralkodó renden, nyíló m uskátlikon meglátszott, 
hogy aki itt él, annak lelkében csend és harmónia uralkodik. ízléstelen  
vásári képek helyett Ágnes ágya fe le tt konfirmáció em léklapja függött, 
az asztalon pedig kedves Bibliája . . .
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A  máskor csendes kis hajlék most hangos szóváltástól visszhangzott. 
Igaz ugyan, hogy csak Bognár Áron hangoskodott és Ágnes, bár határo
zottan, de szelíden fe lelt édesapjának, de m inél állhatatosabban ragaszko
dott a lány a maga felfogásához, annál indulatosabb lett az apja.

— Majd m egm utatom  én, ki az úr a háznál — hangoskodott az apja.
— Eddig az Űr Jézus volt, m ert békességben éltünk  — felelte csendesen 

a lány. — Most meg a Sátán uralkodik fe lettünk, m ert m indennapos a bé
kétlenség.

— Igen  — herkent fe l az apja —, m ert te makacs fe jje l elszalasztod 
a szerencsédet.

— Nem  szerencse az, édesapám  — védekezett a leány —, ha olyanhoz
kell férjhez m ennem, akit nem  sze re tek . . .  ,

— M ajd megszereted, gyün az magától — háborgott tovább az apja.
— De azért se tehetem , m ert m ásnak ígértem  magamat — folytatta  

Ágnes.
— K önnyelm ű ígéret m ia tt nem  dobhatod el a szerencsédet — felelte  

Bognár Áron  —, meg aztán ha megjönne is az a Jóska  — pedig dehogy 
is jön meg  —, m it csinálsz azzal a koldustarisznyával, annak sincs sem 
mije, neked is alig van, m ehettek ketten  világ csúfjára koldulni.

A  lány ráemelte könnyektől égő tekin teté t édesapjára, aztán így vála
szolt: — A k it én tiszta szívből szeretek, az nem  szegény ember. Igaz, nem  
bővelkedik földi javakban, de van becsületes szíve, dolgos két keze és ha 
hűségesen kitartunk egymás m ellett, boldog életet terem thetünk m a
gunknak.

— De m ikor úriasszony lehetnél, am ikor m inden kívánságodat teljesí
tenék, tisztára bolond vagy, hogy még m indig azt a Tóth gyereket forga
tod fejedben. — Rég elporladt az valam elyik csatatéren, különben hírt 
adott volna már magáról.

— Én tudom, én érzem, hogy MEGJÖN A  JÓ SK A  — lelkesedett a lány, 
hiszen m inden nap im ádkozom  érte és tudom, hogy Isten meghallgatja  
imádságomat.

Erre aztán végképpen dühös lett Bognár Áron.
— Látszik, hogy lány vagy, azért beszélsz ilyen kelekótyán  — m ikor m i 

tizenhatban a fronton vo ltunk és rohamra kellett m enni, voltak közöt
tünk, akik letérdeltek és im ádkoztak, a golyó azonban nem  nézte, m elyik  
im ádkozik, azokat is leteperte.

Az*utolsó szavakra már Rézi néni is odaért és Bognár Áront azzal bíz- 
tatgatta, nem  kell törődni a makacs lánnyal, hanem szólni kellene a pap
nak, beszéljen Ágnes fejivei, elvégre az ő dolga, hogy megmagyarázza a 
lánynak a negyedik parancsolatot, ha már a hittan órákon nem  tudta  
fejébe rágni a szülők iránti engedelmességet.

így kerültem  bele ebbe a históriába. Felkeresett Bognár Áron, arra kért, 
igyekezzek jobb belátásra késztetni a lányát.

N em  szerettem  házassági ügyekbe beleavatkozni, annyit mégis megígér
tem, hogy m ajd beszélek a lánnyal. A  következő vasárnapon megjelent 
nálam Ágnes. Tiszta és nyugodt volt a tekintete, amikor előadta védeke
zését.

— Tisztelendő uram! Én megfogadtam a Jóistennek, hogy hű maradok 
halálom órájáig Jóskához és én ezt a fogadásomat meg is tartom. Tudom  
azt is, hogy Jóska is ilyen hűséggel van hozzám.

— De hiszen a Jóska már meg is halhatott — próbáltam ellentmondani.
A  lány arca csupa tűz és láng lett, szemei kimondhatatlan hitet és bizo

dalmát sugároztak.
— NEM! NEM H A LT MEG A  JÓ SKA! A z én szívem  éjjel-nappal érzi,
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hogy megjön egyszer. Hiába mondják, hogy rég elpusztult, hiába jönnek  
állítólagos szemtanúk, akik látták, amikor sebesülten összeesett a csata
téren, az én szívem  mégis azt mondja: ÉL! ÉL! ÉL!

Néztem  a lány kip irult arcát, le lkének m egnyilatkozó szép hitét és tud 
tam, hogy hiába való lenne m inden további rábeszélés. — M egértem, 
Ágnes és becsülöm hűségét és kitartását, kívánom, hogy Isten áldja meg 
ezekért.

Bognár Áront azonban nem  lehetett ilyen könnyen meggyőzni. Tisztára  
bolondnak tartotta a lányát, aki inkább súrol, mos, főz és takarít reggel
től napestig egy szegény legény kedvéért, ahelyett, hogy irigyelt és elké
nyeztetett asszonya lenne egy gazdag háznak. Tovább már meg sem  kísé
relte más belátásra téríteni a lányát, csak lelke m élyén élt a reménység: 
ha m ajd m úlnak az évek és Tóth Jóska nem  jön meg, m egváltozik Ágnes 
vélem énye is.

Tóth Jóska pedig valóban nem  j ö t t . . .  A  faluba már m ind hazaszállin
góztak, akik háborúban és hadifogságban voltak, de Tóth Jóska csak nem  
jött. Rézi néni ha találkozott a faluban, vagy a tollfosztásban Ágnessel, 
gúnyosan végigmérte, m intha csak ezt mondta volna: — Óh, te bolond! 
Te még mindig a Jóskát várod!. . .

Hanem aztán egy vasárnapon, am ikor Rézi néni a kártyával éppen azt 
rakta ki, m ikor lesz Bognár Ágnes a Varga Ábris fiának a felesége, lélek
szakadva berhan hozzá a kis keresztfia, a Szabó Laci és torka szakadtá
ból kiáltja:

— Keresztanyám! Keresztanyám ! G yűjjék k i gyorsan! M EGJÖTT A  
TÓTH JÓSKA!

Kapja ám gyorsan a kendőjét Rézi néni és szalad, ahogy öreg lábai en 
gedik, a Bognárék háza fe lé . . .  És uram fia, m it lát?!

Tóth Jóska áll a kisajtóban és gyengéden átöleli Ágneskét, akinek fö l
döntúli boldogság ragyog az arcán. Bognár Áron pedig ott áll m ellettük  
és mialatt szemeit törölgeti zsebkendőjével, büszkén kiáltja feléje:

— Látod, Rézi! Ugye m indig m ondtam , hogy MEGJÖN A  TÓTH  
JÓ S K A !. . .

Halász Béla
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B O D R O Q  M I K L Ó S  V E R S E I :

A vén válaszol
Hogy van? — kérdezték.

Mint ki tóba néz
lehunyt szemmel a zsongó, messzi múlt 
békét zenélő mélyére merült, 
s e bűvölő, bölcs elragadtatásból 
szállott fel hangja — ezüst buborék:

Köszönöm, jól. Ismerhettek — a Vén 
oly csendes, mint a szorgos nap után 
a ringató, lágy, bársonyujjú est.
De szürkületben is jól látja, hogy 
a régi házról hull a vakolat, 
köve és fája avul, s a tetőn 
az esőcsepp üzen be — égre lát, 
ki föltekint.

Amíg tartott a nap, 
a világosság belémköltözött: 
csoda-látásra villantja szemem, 
s most ott is, hol még erős a fedél, 
az égre látok. Fölremeg a fény, 
s vezetni fog, ha majd az ócska házból 
elköltözöm — várnak rám.

Jól vagyok.
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Pásztorok útja
Elakadt a szavunk, mint amikor
a hegy fagyos lehelete torkunkba csap,
fülünk soha nem hallott hangoktól mámorosán zsongott,
szemünket rémület és boldogság tárta az égre,
s néztünk, ahogyan újszülöttek és haldoklók tudnak csak nézni,
mert itt maga a Békesség ragyogott-zengett,
maga a Halál halt meg,
maga az Élet született.

Hatalmas fények botja terelt,
hallelújázó csengők szava pásztorolt,
lelkünket az öröm minden lépésnél a csillagokig dobta,
szívünk ugrált, mint tavasz tűzétől ittasult gidák,
álmunkban sem volt még ilyen könnyű a lábunk,
s úgy mentünk, mint aki életében először megy haza.

Ahogy az ajtó kitárult,
a mécses fénye napnyi ragyogással lobbant arcunkon mosollyá, 
a jászol fája Dávid trónjává ácsolódott 
s a királyiszék előtt szíveink sorakoztak, 
mint bárányok az itatónál.
A Gyermek keze tükörré simította ráncos homlokunkat 
s az ő képe viliódzik rajta most is,
mert juhai vagyunk, pásztoroltjai, s egyszersmind számadói: 
ettől a pillanattól fogva lettünk csak pásztorok valóban.
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A CSEND
Ezüstös feje úgy világított a hajnali szürkületben, m int a havasok hó

fehér csúcsai a  sötétszürke felhők fölött.
A nyitott ablaknál állt és nagy érdeklődéssel figyelte a  távoli közleke

dési lám pák váltakozó fényeit, villódzásait. Piros-sárga-zöld . . .  zöld-sárga- 
p iro s . . .  Minden hajnalban ezzel szórakozott. Magas volt, és kissé hajlo tt 
hátú. Nagyon öreg volt és kevésalvó. Akkor kelt, am ikor a körülötte élő 
em berek még mélyen aludtak.

Mosolygott, m ert az ablakpárkányra leszállt az első gerle; gombszemé
vel szemrehányóan nézett rá.

— Jó, jó — m ondta és mosolygott. — M indjárt megkapod.
Ű jságlapot te ríte tt az ablakpárkányra, nagy konyhakést és karéj kenye

ret hozott. A kenyeret lassan vagdosni kezdte. Szabályos kis kockákra 
vágta. A galamb (türelmetlen volt, közelebb tipegett, de ő jóságos hangon 
intette:

— Vigyázz, éles a  kés!
M ire elkészült, m ár vagy féltucat gerle tolongott a  párkányon. Bíztatta 

őket, k ínálta nekik a  kenyeret. Szeretett velük beszélgetni. Mással, m int 
állattal, évek óta alig beszélt. Nem azért, m ert nem szeretett volna beszél
getni, hanem  m ert egyre rom lott a  hallása, és a süketség m éter vastag 
vasbeton fallal bástyázta körül. Ügy élt a  süketség páncéljában, m int egy 
elhagyatott erődben. Persze, ha a  boltba m enet ismerősökkel, szomszé
dokkal találkozott, szólott hozzájuk, de választ nem  várt, m ert úgysem 
hallotta volna.
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Ritkán és csak rövid időre hagyta el a kis lakást. K ora reggel m ent a 
boltba a  mindennapos fél liter te jé rt és fél kiló kenyérért, nagynéha el
m ent a  közeli orvosi rendelőbe. Ez volt minden.

Amióta m eghalt a  felesége, nagyon egyedül érezte magát. Időnként, ha 
találkozott valakivel, fájdalm asan sóhajtotta:

— M eghalt a  m a m a . . .  olyan ro ssz . . .  — Bólintott, széttárta  a karját, 
majd öklével megdörzsölte a  szemét.

Becsukódott m ögötte a  kis garzonlakás ajta ja , és senki sem törődött 
azzal, m it csinál m ásnap reggelig. K it érdekelt, hogy m aga mossa és va
salja-e a fehérnem űjét, hogy m it készít ebédre, m it gondol, vannak-e még 
álmai, vágyai. Másfél év óta még azzal sem zavarta a szomszédait, hogy 
esténként elővette volna a  hegedűjét, hogy régi-régi bécsi keringőket 
játsszék rajta. A bátortalan  cincogás m ár a  m últé volt; a  hegedű, jó ba
rátja, régi ifjúságának tanú ja o tt porosodott a  szekrény tetején.

A lakásban csend, halálos csend uralkodott. A csend körülölelte, a  szí
vébe ömlött. Csak lá tta  a  világot, de nem hallotta. A csend jóságos volt, 
m int a süketség. Nem hallotta, m it beszélnek, suttognak körülötte az em 
berek. M ert beszéltek róla. G yakran emlegették. Baloldali szomszédja, egy 
lompos ruházatú, örökké zsörtölődő, elégedetlenkedő asszony, naponta 
mondogatta azoknak, akikkel az em eleti folyosón találkozott:

— Minek él az ilyen öreg? Csak teher neki az élet. Senkinek sincs 
haszna belőle. Nyolcvanöt éves és ez a la k á s . . .  a jó kis lakás. Előszoba, 
fürdőszoba, főzőfülke, nagy, tágas lakószoba. Hej, de jó volna a fiam nak, 
aki feleségével egy kis hónapos szobában sínylődik. Ha meghalna, meg
kaphatnánk, és akkor a fiam  itt lakna a szomszédban. M ondtam is neki 
a múltkor, vegye oda őket, úgysem él m ár sokáig, és akkor a halála u tán  
jogosan a fiam nak ju tna  a  la k á s . . .  De ő csak bután  mosolygott rám , és 
azt motyogta, hogy az éjszakák egyre h idegebbek . . .  A süket bolond.

Egy alacsony, ráncos arcú  lány, aki albérlő volt a házban, élénken bó
lintott kis m adárfejével:

— Én is szívesen beköltöznék abba a  lakásba, elvégre én ' sem lehetek 
életem végéig albérlő. A bútorát is átvenném . Igaz, csupa ócska, rozoga 
holmi, de azért még hasznát vehetném.

— Ne ábrándozzon arról, hogy m egkapja a  lakást! A fiam  jogosult, m ert 
házas, maga meg egyedül van. M inek egy nőnek összkomfortos lakás?

— Én is jogosult vagyok. M ár be is ad tam  a kérvényemet.
— És én? — kérdezte egy harm adik nő. — K ét gyermekem van, a fér

jem  elhagyo tt. . .  m egígérték a ta n ác sn á l. . .
— Ugyan, magának!
Néha össze is vesztek, és ilyenkor a  záporozó szavaktól hangos volt a 

folyosó. A v itá t m indenki hallotta, csak az öreg nem, aki nem is sejtette, 
hogy hányán irigylik tőle a lakását. Azt h itte magáról, hogy olyan sze
gény, m int a  templom egere, hiszen egyetlen öltönye volt, egy zöldes-szür
kére fakult fekete, am elyet naponta nagy gonddal kefélt, egy pár cipő, 
néhány zokni, foltozott ing, meg pár m olyrágta női ruha, a  „m am áé”.

Jó, hogy semmit sem hallott, semmit sem tudott azokról az em berekről, 
akiket sohasem bántott, akiket szeretett és akik  mégis a halálá t sóvárogták.

A gerlékkel jó beszélgetni. Olyan m ulatságosak; és a  verebek, ezek a  
szürke bohócok, akik a gerléknek lába közül lopják ki a  m o rzsá t. . .  Mi
lyen kár, hogy m ire felkel a  nap, a  gerlék is, a  verebek is  elrepülnek!

Sóhajtott és becsukta az ablakot, de azért az üvegen keresztül még 
sokáig bám ulta a piros-sárga-zöld fényeket, az ő szám ára nesztelenül 
suhanó autókat.
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— A m am a m indig azt mondta, nagy zajt csapnak — motyogta. 
— A mama! ö  mindig ilyen vicceseket m o n d o tt. . .

Aznap, am ikor leesett az első hó, valaki m egem lítette a  házban:
— Nem tűn t fel magának, hogy az öreget napok óta nem láttuk?
— Én nem sokat törődöm vele. Tegnap észrevettem, hogy a m adarak 

folyton az ablaka körül röpdösnek. Meg kellene tiltani, hogy etesse őket. 
Ideszoknak és m indent bep iszk ítanak . . .

— Be kellene hozzá csöngetn i. . .
— Úgysem hallja  meg. Olyan süket, m int az ágyú.
— Én tő le m . . .  I
Három nap m úlva mégis feltörték az ajtót. Ágyán feküdt, békésen. El

nyerte az örök csendet. Sokan rontottak  a  lakásba, de nem azért, m ert 
m egrendítette őket az öreg halála. Senki nem törődött vele, annál inkább 
érdekelte őket a lakás. Egy férfi, aki mérőszalaggal m érte a  falak hosszát, 
undorral jegyezte meg:

— Milyen piszok van itt! Alaposan ki kell takarítani. A falat csont
szürkére festetem, az ajtókat, ablakokat bem ázoltatom  és m egcsináltatom 
a csapokat, hiszen csöpögnek . . .

A többiek némán, ellenségesen hallgattak, m ajd elsiettek, ki a tanács
hoz, ki a tanácstaghoz, ki másféle hatósághoz. Mindegyik húsz körömmel 
harcolt a lakásért. A lakásért, amelyen hosszú napokon keresztül halálos 
csend uralkodott. Csak hajnalonként koccant meg néha az ablaküveg. 
Valamelyik gerle volt türelm etlen. V árta a reggelijét és nem kapta meg.

És egy napon az ócska bútort, lim lomot az udvarra hordták, ahol néhány 
óra a la tt belepte a  hó.

A lakásba egy óvónő költözött a  két fiával.
A házban sohasem volt olyan csend, m int akkor, am ikor a  két erős fiú 

behordta az új bútorokat a  lakásba.
Az öreg pedig nem hiányzott senkinek. Talán csák a  g e rléknek . . .

Gyarmathy Irén
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S Á R K Á N Y  A N D R Á S :

Gólyakír egy régi házból
öreges, szálkás betűkkel írt 
Levélből vettem a gólyahírt. 
öröm az ily hír, melytől szív derül 
Kár, hogy e hírre árnyék is terül.
Fiúcska lesz-e vagy tán kisleány?
A régi házban nem boldog talány! 
Kesergő szívvel írja nagymama:
Nem kell a gyermek, nem kell kisbaba!

Szegény kis lelkek — tört ajkamra föl — 
Még meg sem születtek, s máris megöl 
Mint gyenge bimbót a korai fagy,
Rideg, számító szív — emberi agy.
S mégis micsoda őserő vezet 
Sok testesülni vágyó szellemet 
Zörgetve halkan onnan ideát 
Surranva tenger ármány tőrin át!

Sok drága parány, ti atomremény 
Kik még csak annyi, mint e költemény 
Ima könyörgi buzgón éltetek 
S az ördögarcú gyilkos rémeket 
Szeretné elűzni felőletek 
Hogy végre virradathoz érjetek 
Ti angyalarcú áldott kis sereg 
S lehessetek emberibb emberek.
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A csavargó
Lassan fogyadozott életem  hatodik évtizede és érzelgős lettem: annyi 

kóborlás után látni szerettem  volna szülőfalumat, a falut, ahol először sír
tam, im ádkoztam , először jártam  a templomba, ahol konfirm áltak, ahol 
először hazudtam, loptam és szívtam  apám pipáját rosszullétig. A nnyit 
láttam már a nagyvilágból, hogy nem  vártam  a falutól semmit. A m i új 
lehetett benne, nem  volt már az enyém, ami meg még régi volt, mégsem  
volt ugyanaz, m int gyerekkoromban. Tudtam , hogy az öreg házak még 
öregebbek lettek, az akkori em berek is velem  együtt, nem  m utatva semm i 
szépet, de azért látni akartam  a szülőfalumat, ahonnan serdülőkoromtól 
elkerültem .

Hosszú u tat utaztam  addig, nem  v ittem  magammal csak a felöltőmet, 
meg a ruhával töm ött koffert, a szükséges iratokat is benne. Jó forró 
júliusi nap volt, amikor kiszálltam  a kicsi állomáson s onnan még öt kilo
m étert kellett gyalogolnom, pedig már ugyancsak délután volt. Talán ta
láltam volna kocsit is, de végig akartam  ballagni azon az úton, amelyen  
egykor csak fu tn i szoktam  s lépésről lépésre akartam  visszasétálni a 
múltba, nehogy megrohanjon váratlanul, m in t egy fekete óriás, A z ország
út már betonból volt, de a gyalogosok kitaposták m ellette a poros gyalog- 
utat s azt választottam, m in t mezítlábas koromban. Izzadtam, kínlódtam, 
m ert éveim  számának súlya és a bőröndöm együtt nehéz volt.

Néptelen volt a táj teljesen. Egyszer robogott szembe velem  egy m o
toros, de rám se nézett, idegenek vo ltunk egymás számára. Néha m egáll
tam  a vizesárok szélén, széles lombú fa  alatt, törölgettem  az arcomat és 
ballagtam nehézkesen tovább.

Nagy darab út volt már mögöttem, amikor messziről fa alatt ülő emberi 
láttam, m in t egy fekete csomót. M inden m éterrel többet ism ertem  fel az 
alakjából, igazi csavargó lehetett, nyűtt, zsíros kalappal, szakállas arccal, 
valam iféle színes, szakadt ing fölül, kopott, fekete nadrág alul. Nem  is 
érdekelt s elhatároztam, meg se állok, de, amikor vagy tíz m éterre közel 
jutottam , előbb lassan balra dőlt, m ajd hirtelen jobbra, imbolygás közben  
félrecsapta a karját, hanyatt vágódott, m in t akit egy láthatatlan végzetes 
erő eldöntött. Ösztönöm mondta, hogy ott valam iféle baj van, de nem  
siettem  semm it, nem  bírta a lábam. N em  volt szép tőlem, de már annyi 
nyomorúságot, rongyot, piszkos arcot láttam  m ásutt egy tömegben, hogy 
ez az egy nem  lendített ki lassúságom menetéből.

A z  árok külső szélén letettem  a bőröndöt és rá a felöltőmet. Á tléptem  
az árkot s rám eredtem  a csavargóra. Egykorú lehetett velem, vagy még 
öregebb, de csúnya látvány volt elhanyagoltságában. M egráztam a vállát, 
mozgattam  a testét, csak úgy ím m el-ám m al, rákiabáltam: — Hé! Hallja! 
Mi van magával? — de oda se neki. M egnéztem a pulzusát, hát veri, ha 
gyengén is, de verte az élet perceit. — A  kutyafáját! — gondoltam, most 
m i lesz?

Ahogyan ott álldogáltam tanácstalanul és rámeredtem, egyszerre belém  
vágott a m últ. — Jóska, te! Jóska!, ke lj föl! — ordítottam  s akkor már 
ráztam kegyetlenül, m ert ő volt, biztosan ő volt, a régi pajtás, iskolatárs, 
a pékm ester Jóskája, akinek először volt focija és először biciklije és 
m inden jóból ő kapta az elsőt, a „gazdag Jóska”, az izgága, a kiállhatatlan  
és mégis jó barát, a durva posztóba csavart szív. V íz kell ide, v íz legalább, 
ha már nincsen orvos. V izet vágni az arcába és életre locsolni!
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Visszafelé már nem  volt érdemes menni, arra nem  állt egyetlen ház 
sem. Lelöktem  a ko ffert és a kabátot az árokba s nekilódultam  az ország
úton a magam módján. A z  országút éppen fordult egyet, de jó nagyot s 
hiába néztem  volna hátrafelé, Jóskából nem  láttam  semm it. Hanem m esz- 
szebb előtűnt egy ház, tanyasi fajta, fákka l körülvéve, kapu tárva, kutya  
a hosszú drótra kötve, dühösen, csaholva. Nagyokat kiabáltam, amíg ko
mótosan kijö tt a gazda, nagydarab, jóvágású ember. K ezdtem  magyarázni, 
hogy adjon egy korsó vizet, m ert egy csavargó rosszul le tt az árokban, 
ismerem, a faluból való, a Virág Jóska, de az csak állt, állt, nem  is kö

szönt talán. Én meg csak hadartam, dadogtam, szavakat kapkodtam  össze
vissza a faluról, ahol éltem, meg, hogy látogatóba jöttem , m ikén t találtam  
régi cimborámat, akire csak rá kell locsolni, nehogy kim úljon, m in t egy 
állat az árokban, de ő csak hallgatott, nem  is mozdult.

No, de végül: — Ugyan, m it izgatja magát? Nem  először fordul elő, 
m ajd megtér. M inek köt bele m indenkibe! Már két hete kóborol a kör
nyéken, ahelyett, hogy haza menne, ha ugyan beengedik, m ert utoljára is 
a piacon összeveszett a kofákkal, de olyan csúnyán, hogy utána a két nagy 
fia becsukta előtte a kaput. Most játssza a sértődöttet vagy a beteget, 
vagy m it tudom  én m it, de legalább közben nem  kell dolgoznia, m ert 
többet csinál a szájával, m in t a kezével. Hagyja már — m ondta és m ajd 
nem  otthagyott, de én m egint csak könyörögtem, hátha úgy lett rosszul, 
hogy belehal, m ert egyszer m inden ember, még a csavargó is meghal és 
a halálnak jó hely az árok partja is, meg így to v á b b . . .  Erre elment, de 
nem korsóban, hanem két vödörben, amolyan m arhaitatóban hozott vizet, 
egyiket kezembe nyom ta s azzal elindultunk együtt, de csak olyan ké 
nyelmesen, ahogyan a gazda diktálta a lépéseket.

Meg is érkeztünk az országút éles kanyaróhoz, ahonnan már messzire 
lehetett látni, de . . .

. . .  de Jóskát nem  lá ttuk a fa alatt!
Most már a gazda is türelm etlen lett, gondolván, hogy a hosszú ideodá-
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val időt engedtünk a halálnak s alaposabban kiléptünk, hanem a Jóska 
nem  volt sehol! Sehol se volt a felöltőm, a bőröndöm eldőlve, nyitva he
vert az árok alján s a holm im nak fele ugyancsak sehol. Első pillanatra 
láttam , hogy hiányzik legalább két öltöny ruhám, fehérnem űm , törülkö
zők és valam ennyi iratom.

A  gazda letette a vödröt, utána belerúgott s a vizet beleloccsantotta a 
száraz árokba, én meg utána a másikat.

— Maga az irgalmas samaritánust akarta játszani — gúnyolódott ve 
lem  a gazda — és a félholtra vert ember kifosztotta m a g á t. . .  No, kíván
csi-e még a szép szülőfalujára? —  kérdezte, majd fogta a két vödröt és 
köszönés nélkül otthagyott.

Én meg összeszedtem a maradékot s elindultam  vissza az állomás felé. 
Könnyebb lett a koffer, nehezebb a szív. Megálltam, sóhajtottam, veszte
ségem számolgattam, visszanéztem , tovább álltam, mérgelődtem, tehetet- 
lenkedtem  és alig h ittem  a szem em nek, amikor már m ajdnem  az állomás 
előtt kilépett a kukoricásból a félholt Jóska, hóna alatt egy bátyú és 
benne, felöltőm be összegyűrten m inden holmim. Ügy nézett rám, m intha  
én  tám adtam  volna fel a halálból. Utána ledobta a holmimat, egyszerűen 
ráült, fáradtan, szem ét le-lecsukva, karját térdére támasztva, kezét le
lógatva, elhagyottan, koldusán. Kerestem  arcában azt a régi vad, villogó 
szem ét, a testében a verekedőt, a lendületet, de már sem m it sem találtam  
abból. Szívből m egsajnáltam  . . .

A m ikor leültem  mellé, nehezen, lassan kezdte el s annak a lényege, 
hogy szégyellt hazamenni. Tudta, hogy érdem telen lett a szeretetre, de azt 
is, hogy otthontalanul csak elpusztulhat, már legyöngült, szinte az éhség
től lett rosszul, de am ikor föltápászkodva ott találta dolgaimat, erőt vett 
magán és azért lopott, hogy a környéken elcserélhesse ennivalóra, de 
megtalálta a papírjaimat, fe ltám adt a lelkiismerete, hogy most már a csr- 
ládja után még a gyerekkori pajtása ellen is vé te tt és ez sodorta vissza 
az útra, hátha reám talál.

Én meg, ott mellette, vele együtt visszam enekültem  a gyerekkoromba, 
am ikor annyi bajt és tüzet csináltunk, amikor csattantak ra jtunk a pofo
nok (közben Jóska maradékot majszolgatott a csomagomból), de abban a 
régi életünkben m indig m enhatottan és csöndben tud tuk hallgatni a 
tem plom ban a színes, csodálatos elmeséléseket. Ott az árrikvarton el
m ondtam  Jóskának m egint a tékozló fiú  történetét, de kifordítva.

— Látod — sóhajtoztam  — akkor a tékozló fiú  nem is sejtette, m ilyen  
boldog lesz az apja, ha mealátia. A z apja szégyellhette volna a fiát, biz
tosan szégyellte is, de nagyobb volt az öröme, m ikor hazatért, m ert az 
élet még a szégyennél és bánatnál is nagyobb. Most meg a tékozló o v i t  
várják otthon a gyerekei, meg a feleséged, meg az otthonod s ha rendbe 
jössz, kézbe veheted a kapát meg a villát is . . .  így  . . .

Mit m ondjak még?
Ballagtunk ketten  vissza, a falu felé, a kettőnk szülőfaluja felé, én  a 

kofferomm al, ő a batyummal, m ert ki vem  adta vo^na a kézé bői s a k ik o r  
a szép szál gazda háza előtt elm entünk, úgy nézett ránk m int a bolon
dokra. Otthon meg nem  is tudom, m i volt nanyobb, a félelem -e vagy az 
öröm, de a legnagyobb mégiscsak a megbocsátás volt, a szeretet.

Két hétig maradtam náluk. Megvártam, amíg kikelt az ágyból, maid  
sokat üldögéltünk a kerti árnyékban, végén már dolgozgattunk a kertben.

Hát a régi házak tényleg öregek lettek, m ert a világ is m indig inkább  
megöregszik. De az irgalmas samnritánus és a tékozló fiú  története mégis 
új marad, m ert m indig m egismétlődik közöttünk.

Várady Lajos
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Marinka, a szamár, meg én
Nincs oly titok, amely nyilvánvalóvá ne lenne, 
és nincs oly rejtett dolog, amely ki ne tudód
n é k . . .  (Lk. 8, 17).

Ezt hallgasd meg! /
Bejáró tanuló voltam. M inden reggel fél hatkor keltem. Gyors mosako

dás, anyám  a reggelit te tte elém s a becsomagolt tízórait. A falat még a 
számban volt, am ikor bújtam  a kabátba, fogtam a nyűvött ak tatáskát s 
m ár rohantam  is az állomásra.

így jártunk  akkor az iskolába Félegyházára.
Külön világa volt a vonatnak, ami poszogva-fújva zötyökölt velünk na

ponta kétszer 32 percet, külön a félegyházi váróterem nek, s külön az isko
lának, ahol mi „bejárók” szinte külön kasztot alkottunk. A lecketanulás 
elaprózódott a suli, a váróterem , a vonat, s az otthon között

Persze volt úgy, hogy a félegyházi utcákon csatangoltunk lyukas órákon, 
vagy a vonatindulás előtt, vagy m ert délutáni órák m iatt az esti vonatra 
vártunk. Tudtuk, melyik ablakban várható egy-egy leánymosoly, s a park 
ban hol lehet „bigézni”. Laza vándornép voltunk a városban s ezért is 
volt, hogy az iskolafegyelem az u tcára is k inyújto tta csápjait. Este nyolc 
u tán diák az utcán nem járhatott.

Az állomásról ötfelé vittek a vonatok. Más volt a társaságunk az osztály
ban, más a váróterem ben s más a kupékban. Voltak komolykodó v ita
kompániák, kártyázó csoportok, s szövődtek rom antikus, édesbús diák
szerelmek.

M arinka fekete szemű jelenség volt. Homlokán igéző frufru  pajkosko
dott, turbékolva kacagott s ilyenkor kicsattanó pofikáján diákszíveket 
szorongató gödröcskék kísértettek. De bizonyos tisztelet övezte. Természe
tes viselkedésében volt valam i jó m odorra kényszerítő, ö  volt a bejárók 
társadalm ában a tiszta szépségek fókusza és sugárzóia.

Sajnos, csak a kisállomásig jött. O tt laktak  nem messze a sugárúton, 
alig tíz percnyire. Takaros családi házuk volt. A pja pénzügyigazgató.

Történt egyszer, hogy elfelejtett leszállni.
— Jaj, Istenem! — sikoltott fel, am ikor m ár húzott ki a vonat s olyan 

rém ület vibrált a gödröcskék helyén, hogy egy Napóleon hatalm át oda
dobtam volna, csakhogy ú jra  mosolyra fakasszam. Dehát én csak „bunkó” 
voltam, alsós, nem is szólhattam, hiszen itt volt Máté, a m aturandus. ö v é  
a hatalom mennyen és földön a bejárók között.

A legközelebbi megálló ide öt kilom éter, s visszavonat ma m ár nincs.
— Nincs baj — mondta Máté M arinkának. — A következőnél leszállnak 

s Feri visszakíséri. Vacsorára otthon is lesz.
Ügy mondta, m int aki egy kézlegyintéssel királyi kegyet gyakorol s 

ezzel a gesztussal nekem beláthatatlan  adag mennyországot porciózott ki.
— Anyádnak szólok — hullott felém felsőbbrendű bölcsességéből a ke

gyelmi morzsa.
A visszaút a sínek m entén időtlen boldogság volt. Ha tanúja le tt volna 

valaki ennek a sétának, egy esetlenül botladozó kam aszt láto tt volna egy 
csinos kis bakfis mellett. De nekem a te jú t fényességében csillagszőnyegen 
vivő út volt az egy perc s a végtelen között — míg a vaspálya kőzúzalékán 
m ajd kibicsaklott a bokám. Lágy angyalkórusok m uzsikáltak bennem, 
— de mutáló kam aszhangon alig tudtam  kinyögni néhány esetlen idét-

9 E van gélik u s N aptár
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lenséget. M arinka egyszer egyensúlyozva lépett az egyik sínre, én a  m á
sikra. Felém nyújto tta kezét, tám aszt keresve. Épp hogy elérték egymást 
ujjaink. Forróság fu to tt á t rajtam . Az akkum ulátor érezheti ezt, am ikor 
rákapcsolják a töltő áramot. Aztán előttem  lépegetett a sín m elletti ösvé
nyen . . .

Sötét volt, m ire a városba értünk. Nyolc óra elmúlt. Tilalmi idő ne
künk. B ujkáltunk hát mellékutcákon, míg hazaértünk. Szokott term észe
tes kedvességgel köszönte meg a kíséretet, de nem tudom, m it mondott, 
m ert én nagyon magabiztos gavallér akarjam  lenni s a  kezétcsókolommal 
m ajdnem  hasra estem.

H át így volt. De várj, még nincs vége!
Aznap m ár nem volt vonatom haza. Az éjszakát a váróterem ben töl

töttem. Reggelre éhes voltam, törődött, s a leckét nem tanultam  meg. 
M átéval anyám  küldött bőven enni, azt befaltam , de mi lesz a leckével? 
Míg ettem , a nagy szalvéta adott ötletet, am ibe anyám  az ennivalót cso
magolta.

összehajto ttam  háromszögű kendővé s felkötöttem  a jobb karom at. így 
vonultam  az iskolába.

Am ikor első ó rára belépett a term észetrajz tanára, rögtön m egakadt a 
szeme rajtam .

— Mi van veled, Feri?
— Tanár ú r kérem, otthon ledobott a szam ár s k im arju lt a csuklóm. 

Nagyon fá jt egész este, meg most is. Nem tudtam  készülni.
— Szam ár vagy fiam  te is. Akkor sem készültél, am ikor a szamárról 

tanultunk, különben tudtad  volna, hogy m egbízhatatlan állat. Máskor 
jobban vigyázz. Ülj le.

Ezt megúsztam. Tízpercben hívato tt az osztályfőnök.
— Mi van, Feri? Hallom, m egrepített a csacsi.
— T anár ú r kérem, am ikor tegnap hazaértem , m ondta édesanyám, hogy 

m enjek ki répáért a földre, s am ikor felültem  a szam árra, ledobott. Olyan 
rosszul estem, hogy a jobb csuklóm meghúzódott. Nem is tudom, nem  
tört-e el, m ert nagyon fáj. Egész éjjel borogattam. Délután m ajd elmegyek 
az orvoshoz.

Délben m ár az igazgatóhelyettes hívatott.
— Na, te lovas vitéz, mi tö rtént veled?
— Igazgatóhelyettes ú r kérem, tegnap ahogy hazaértem, m ondta édes

anyám, hogy m enjek ki répáért. Átdobtam  a zsákot a szam ár hátán  s 
gondoltam, én is felülök rá, minek gyalogoljak. H át nem ledobott az a 
rusnya! Ráestem a csuklómra. Még jó, hogy el nem törött. Bár biztosan 
m egrepedt a csont, m ert nagyon fáj.

— No, csak eredj vele orvoshoz, az ilyennel nem jó tréfálni.
A szorongásom elmúlt. Éreztem, hogy divatba jöttem  s biztos úton vol

tam a megdicsőülés, vagy legalábbis a hősiesség felé.
Hazam enet azonban a vonaton messze elkerültem  a kupét, ahol M arinka 

utazott. M áté hallgatott. O tthon le a kendőt, de m ásnap ú jra  fel kellett 
kötnöm, m ert egy enyhe rándulás sem gyógyulhat meg egy nap alatt, 
nemhogy egy ilyen törésgyanús eset.

H arm adnap az igazgató hívatott. Egy háborús sebesült nem menetelhet 
büszkébben a  kitüntetés átvételére, m int én a párnázott ajtók  -felé.

ő sz  hajú, komoly, magabiztos em ber volt az igazgató. Felállt, amikor 
beléptem. Barátságosan fejem re te tte  a kezét, a szemembe nézett, úgy 
kérdezte:

— No, édes fiam, hát mi is tö rtént veled?
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— Igazgató úr kérem, am ikor tegnapelőtt hazaértem , édesanyám  kikü l
dött a földre répáért. A szam arunkra földobtam az üres zsákot, s am ikor 
a dűlőútra kiértünk, felültem  a hátára. Egy darabig csak szépen porosz- 
kált, de aztán úgy látszik bögöly csíphette, m ert hirtelen  vágtatni kez
dett. Elég jól tarto ttam  magam a hátán, de egyszercsak m egtorpant s én 
úgy repültem  előre a hátáról, m int egy tele zsák. Az árokszélre estem 
ugyan, ahol fű volt, de olyan szerencsétlenül a jobb karom ra, hogy a 
csuklóm alám  került s kibicsaklott. Azt hittem , eltört, úgy belesajgott, de 
felugrottam  s bal kézzel elkaptam  a kötelet a szam ár nyakán s megnyug
tattam . Végül is nem volt csonttörés . . .

— No, annak örülök, fiam. De nézd, olvasd csak el ezt a levelet. Ma 
hozta a postás — s kezembe adott egy finom papíron ír t néhány soros 
levelet. Én csak olvastam, olvastam, s hol hideg le tt bennem, mirvt az 
Északi-sarkon, hol meg elöntött a forróság, hogy a  pokol ahhoz képest 
frizsider. M arinka apja ír ta  az igazgatónak s meleg dicséretekkel meg
köszönte, hogy az iskola olyan szolgálatkész, előzékeny és jómodorú fiúkat 
nevel, m int amilyen én is vagyok, aki a leányát nem hagytam  m agára a 
vonaton felejtkezés után, hanem  udvarisan hazakísértem . Meg hogy nincs 
baj, amíg ilyen fiatalokra lehet bízni m ajd a nem zet iö v ő jé t. . .

Nem m ertem  fölnézni a levélből s azon gondolkoztam, melyik görög 
istenséget kellene az Olympusról segítségül hívnom, hogy tegyen itt vala
mit, — de mit?

A kínos csendet az igazgató tö rte  meg. Kezével az állam  alá nyúlt. Ko
moly szemében pajkos fények bujkáltak, m int a tó vízén, ha a csillagok 
néznek belé.

— No, a szamár az csak szamár. Megesik az ilyesmi s ta lán  nem is fáj 
úgy a kezed. Nem is kellene m ár ezt a kendőt viselned . . .

Koren Emil
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Marcus Antonius Timpanusra, a delfin-seregjelvény alatt menetelő  
júdeai légió századosára csak bajt hozott az istenekkel kapcsolatos széles
körű tudománya. Em iatt helyezték át a palotaőrségtől egy különleges 
cohorshoz, m ely a m egszámlálhatatlan római tem nlom  és szentély vé
delm ét lett volna hivatott biztosítani és megakadályozni a tilto tt szertar
tásokat. Embereit azonban csakhamar m egvesztegették a papok, összeját
szottak az áldozati húst árusító mészárosokkal és tolvajokkal, — akiket 
csak a legnagyobb nehézségek árán sikerült előhozni a m enedéket nyújtó  
oltárok mögül.

Katonái kard helyett korbácsot viseltek, m ert a szent helyek legtöbb
jébe tilos volt fegyverrel belépni, — csizma helyett pedig papucsban jár
tak, a kegyszertolvajok nesztelen megközelítése miatt. E sokat gúnyolt, 
katonához m éltatlan beosztásból vezényelték Jeruzsálembe, m iután a 
júdeai helytartó több ízben sürgette Caesart, hogy küldjön vallási ügyek
ben járatos tisztviselőket, akik  elejét veszik a katonák és a hagyomá
nyaik terén h ihetetlenül érzékeny zsidók közti súrlódásoknak.

I tt csak egyetlen tem plom  volt, m elynek árkádjairól a papok kereplők
kel kergették el az általuk utálatosnak tartott madarakat, környékén pe
dig — m int m indenütt, ahol állatokat ölnek le — nyüzsögtek a macskák, 
ezeket azonban valam ilyen oknál fogva nem  bántották. A  hét végére való 
bort ajánlatos volt már péntek délután beszerezni, m ert a héber kocsmá- 
rosok sötétedés előtt fe lrakták farácsaikat, a rákövetkező sabbat nevű  
ünnepükön pedig csak ábrázolhatatlan, magános Istenükről voltak haj
landók tudom ást venni.

«
A  helytartó üzenetét egy núbiai íjász hozta, aki egyetlen percre sem en

gedte el otromba fegyverét, m elyet ém elyítően bűzös halolajjal kentek  
ezek az éjfekete katonák, akik féltérdre ereszkedve céloztak és arcukat 
elrejtse zokogtak, ha célt tévesztettek. A z üzenet a zsoldfizetés után láto
gatható csapszékeket sorolta fel, m ajd utasította a víztárolók m ellett el
haladó őrjáratokat, hogy tizenkét korbácsütést m érjenek a m edencékben  
fürdő csavargókra, — végül parancsot adott Timpanus centuriónak, hogy 
vizsgálja ki az elm últ pénteken kivégzett Józsua nevű rendbontó (a szót 
áthúzták és zsidó férfire javíto tták) m egfeszítésénél szolgálatot teljesítő 
Bessas tizedes ügyét, aki parancsnélküli kegyelemdöféssel könnyített az 
elítélt szenvedésein. A z  utolsó mondatot görögül írták és eszerint a k i
vizsgálást a tem plom i tanács kéri Pilátustól.

A  centurió in te tt a feke te  íjásznak, aki elm ent a tizedesért, aztán meg
gyújtotta a függönyök mögé re jte tt töm jénrudakat. A  fegyverzsír, a por 
és az emésztőtelepre tartó tem plom i kordélyok báránybél bűze lassan el
m erült a parázsló töm jén kék illatfüstjében és a százados szimatolva tű 
nődött az ítéleten, m elyet néhány perc m úlva meg kell hoznia.

N em  szerette a helytartót, megmosolyogta hibás görög mondatait, m e
lyekkel igyekezett elkápráztatni ivócimboráit, dühös volt, amiért polgári 
főtisztviselő létére szüntelenül beavatkozott katonai ügyekbe  — azt pedig, 
hogy neki köszönheti Jeruzsálembe helyezését, sose tudta megbocsátani.
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Bessast még Germániából ismerte és jól esett arra gondolnia, hogy ez 
a sebhelyes homlokú, hallgatag katona volt az egyetlen, aki emberséges 
maradt a vérszagtól megvadult csőcselék közepette, mely takarókkal és 
elemózsiás kosarakkal felszerelve ülte körül a szomorú látványosságot.

A büntetés azonban indokolt volt és tanulságos lehetne a másnapi zsold- 
osztás előtt, mely legalább egy tucat kocsmai verekedést eredményez majd 
a tevehajcsárokkal és hivatásos szíriai kockajátékosokkal.

Bessas a ragadozók puha nesztelenségével lépett eléje, m ozdulatában  
felism erte a pilum hajítók rafinált, suhanó nekifu tását és elismerően álla
pította meg, hogy a lehető legkedvezőbb helyen állt meg. A  százados és 
a nűbiai szem ben álltak vele, hátát fedezte a pavilon deszkafala és ha
gyott helyet a hátrálásra is. Gyakorlott verekedő, gondolta — könnyedén  
végezne kettőnkkel —, pedig fegyvertelen.

A  heget a hom lokán oldalvágás okozhatta, — a torkára m érték, — a 
fickó nyilván ellépett és a kurta  hispániai kard elcsúszva a hátrabillent 
sisakon — megsebezte.

— Megölted?
A  tizedes lassan a homlokához em elte a kezét és elmosolyodott.
— Igen, uram. Hasbadöftem a pilum m al. A lbino volt. Rajta kívü l még  

nem  láttam  albino katonát.
— Ismerted Józsuát?
— Nem  uram. Csak a k k o r  láttam. De Jánost ism ertem . A zt, aki be

m erítette az embereket. Csupa szőr volt, odúszagú és azt mondta nekünk, 
hogy ne szedjünk sarcot, m ert a zsold is elég.

— Te elégedett vagy a zsolddal, Bessas?
— M elyik katona elégedett vele, uram?
— Kinevettétek?



— Nem. Dühös volt és jó, m in t az apám, amikor kihúzo tt a Tiberisből.
— És Józsua?
— ő  nem  volt dühös. Olyan volt a szeme, m in t a kis kecskéknek, m ikor 

hátratörik a nyakukat vágás előtt.^
— Sajnáltad?
— Szomorú volt és magányos.
— A zt kérdeztem , sajnáltad-e?
— Igen, uram. Finom fehér kezei voltak, m in t a gazdagoknak, a ruhái 

azonban viseltesek, ö t  sestertius volt a köntösében. M ikor levetkőztettük, 
m ind a négyünknek adott egyet-egyet — az ötödiket letette egy kőre. 
Senki sem vette fel — talán még m ost is ott van.

— A  tied m egvan még?
— Igen, uram  — ez az. — K opott ezüstpénz volt, hátoldalán elmosódot

tan csillogott a két ágaskodó ló — a hátukon ülő katonák fe jé t eltüntette  
töm éntelen kéz, m elyekben megfordult. A  százados sóhajtott és vissza
adta az érmét.

— Bessas, a tem plom i tanács megvádolt, hogy parancs nélkül kegye
lemdöfést adtál Józsuának.

— Hazudnak. Már nem  élt, m ikor átütöttem . A  többiek még sírdogál- 
tak. A zok igen. összetörtük a csontjaikat. — De ő  nem.

A  centurió megborzongott.
— A kkor m iért döfted át?
A  katona zavartnak látszott, lehajtotta a fe jé t és hallgatott.
— Asszonyok voltak ott és azt mondták, feltámad. Féltem, hogy éjjel 

-feléled és irtózatos onnan fentről átnézni a rügyező ágak közt a vá
rosra, — egyedül, gyöngén és nézni a holdat.

— A zt m ondják, azóta feltám adt. Harmadnapra. Te elhiszed, Bessas?
— N em  tudom, uram. De aki ölésből él, néha rajtakapja a halált. Ro

ham ok előtt valahogy megérzem, k i nem  tér vissza. És búcsúzásnál is. 
A z elalvó mécses fellobban még a hosszú sötétség előtt — akik örökre 
elmennek, tú l mohón fognak kezet — akik másnap hajnalban elesnek, 
túl sokat isznak és tú l hangosan nevetnek  — a nagy csend előtt.

— ő  nem. A k ike t eddig láttam, m ind belezuhantak a halálba — m int 
a rög a verembe. — Ö lassan leszállt az aljára, m in t a pihe, — a rög olt 
marad, a pihét felhozza a szél. — N em  tudom, érted-e, uram?

A  százados bólintott. Hallgattak. L ent az udvar legázolt fűvén  fé lm ez
telen katonák lovakat veze ttek körbe, — nagy, okos fe jü ke t gazdáik vál
lára hajtották és gurgulázva nyihogtak.

— Tiszt lehetne belőled, Bessas. Vakm erő vagy és okos — írni is 
tudsz, — ha leszerelsz, kétszáz jugerum  földet kapsz majd. — Szóljak az 
ezredesnek, Bessas?

— A  kom isz tisztekbe belérúgnak a halottvivők, m ielőtt fe lem elik őket 
és egymásra hányják testüket a gyűjtőhelyen. Belőlem pedig kom isz tiszt 
lenne — m int m indenkiből, aki alulról verekedte fe l magát. A z t akarom, 
hogy tisztességgel lefektessenek a fűre, kezem et az oldalamhoz tegyék, — 
ennyit m indenki megérdemel tizenkét év után. — Júdea az utolsó tábo
rom, — nem  őszül meg a pitypang, m ire közé fek te tnek  és azt akarom, 
hogy a fe jem  ne lótrágyába ejtsék.

— Béke van, Bessas, a cirenei jósok pedig obulusonként m érik a jövőt. 
Leszerelsz és a saját borodat iszod.

— A  vetenárok bora savanyú, m ire gyümölcsfáikról lopni lehetne, m ire 
fiú k  lehajtott fe jje l lépne az istállóba, — k in t fekszenek a kertben a sze
derbokrok alatt. A  kivénült katona em lékei nem  merengésre valók, a fe l
cseperedő szőlőlugasban nem  lehet régmúlt büntetőexpedíciókra gon-
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dőlni. — Lehajolsz egy súlyos fürtért, hogy ágas fá t tegyél alá — és egy 
m ásik fa  ju t az eszedbe. A  szálkák közt almahernyó ténfereg, lelöknéd és 
akkor látod, hogy — vér. — Segítenél a kisfiádnak, elveszed tőle a nehéz 
kosarat és eszedbe ju t, hogy egyszer jó t akartál tenni — elkésve adtál 
egy kegyelemdöfést.

Lent trombia harsant és felsorakozott az éjszakai őrjárat, m ely a joppei 
kapu környékén cirkál majd. A  katonák nem  viseltek sisakot, hunyorogva  
néztek a centurió pavilonjára, — Bessas őrparancsnokra vártak. A  tize
des tisztelgett és kim ent. A  núbiai még állt néhány pillanatig az ajtó
ban, — a hosszú várakozás alatt sikerült észrevétlenül megfognia a legyet, 
m ely szüntelenül az arcára szállt. K elletlenül magasba lendített kezéből 
elszállt a kis rovar. A  centurió elmosolyodott. A ztán  leült a zsoldtáblák- 
kal zsúfolt tábori asztal mögé és megírta a jelentést a helytartónak:

„Bessas tizedest kihallgattam. Bebizonyosodott, hogy az elítélt már nem  
élt, m ikor fegyverét használta.’* — Felemelte a kezét, hogy aláírja, de 
meggondolta. Még egy m ondatot ír t a sorok után: „Ügy tudom, hogy a 
názáreti Jézus azóta feltám adt és sokan látták Jeruzsálem ben.”

Turchányi Sándor
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