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19&3 JANUÁR 31 NAP

Napok I
Protestáns

I Napi igéknaptár

1. Csütörtök Újév Ezékiel 33: 11. - Róm. 13: 12.
2. Péntek Abel János 6: 32-,33.
3. Szombat Benjamin Zsolt. 106: 4. - Zsolt 73 : 23-28.

4. Vasárnap I Leona I Esaiás 65: 17. - Róm. 5:~.
5. Hétfő .Simon

! Zsolt. 42: 12. - Kol, 4: 2.
6. Kedd Vízkereszt Ill. Móz. 19: 2. - 1. Ján. 4: 14.
7. Szerda Attila II. Móz. 12: 13. - I. Tim. 3: 16.
8. Csütörtök Szörény nl. Mózes 26: 12. - Efezus 4: 3.
9. Péntek I Marcell Esaiás 57 : 14. - Kol. 4: 3.

10. Szombat Melánia V. Móz. 32: 39. - J. Kor. 8: 6.
f-.

11. Vasárnap Agot~ II. Mőz, 14: 14. - Efezus 6: 11..
12. Hétfő Ernő .Ieremiás 42 : 6. - 1. Ján. 2: 3.
13. Kedd Vidor Jeremiás 5: 3. - János 3: 36.
14. Szerda Bódog János Ezékiel 34 : 30. - I. Ján. 1: 3.
15. Csütörtök Lóránt Zsolt. 56: 11. ,- János 6: 63.
16. Péntek Gusztáv Mik. 7 : 9. Jak. - 1: 2-4.
17. Szemhat I Antal V. Móz. 7: 13. - I. János 3 : 1.

I

13. Vasárnap I Piroska Esaiás 14: 27. - II. Péter 3: 15.
19. Hétfő I Sára I Zsolt. 94: 14. - Gal. 1: 4.
20. Kedd Fábián és Seb. 1. Möz, '3 : 15. - Gal. 5 : 1.
21. Szerda I Agnes Zsolt. 54: 8. - II. Kor, 7: 5-6.
22. Csütörtök i Artúr Zsolt. 34: 6. - János 9 : 31.
23. Péntek Izelma , Zakariás 8: 17. - II. Péter 1: 5-7.
24. Szombat Tádé Es. 42: 10. - Kol. 1: 17.

f-.-..- ,
I -

2;). Vasárnap , Pál Esaiás 48 : 9. - II. Péter 3 : 9.
26. Hétfő I Vanda I. Krón. 29: 13. - Efezus 5 : 20.
27. Kedd i Lotár V. l\Iózes 4: 30. - II. Péter 3: 10.
28. Szerda I Károly Jeremiás 23 : 5, 6. - I. Kor, 1: 30.
29. Csütörtök Adél Jeremiás 31 : 18. - Róm. 7: 6.
30. Péntek 1 Mártonka Zsolt. 8: 3. - Efezus 5: 19.
31. Szemhat I Virgilia Zsolt. 71: 23. - Efezus 1: o,

Hol d t ény v á 1 to z á sok:

I .. 8: <cr: Utolsó .negyed 11 Ó 9 p.
1. 15.~• újhold 15 Ó 8 p.
L 22. 1}) Első negyed 6 Ó 43 p.
I. 30. ® Holdtölte O óra 44 p. .



FEBRUÁR19;3 28 NAP

Napok

! .J. Vasárnap.:r-i. HéUil'
:•.••3, Kedd

4. Szerda
5. Csütörtök
6. Péntek
7. Szornbat

8. VasárnllP
9. Hétfő

10. Ked(l
11. Szerda
12. Csütörtök
13. Péntek
14. Szomba.t

1:>. Vasárnap
16. Hétfő
17. Kedd
18. Szerda
19. Csütörtök

~O. Péntek
21. Szornbat

22. VasIÍrnIIP
23. Hétfő
24. Kedd
25. Szerda
26. Csütörtök
27. Péntek
28. Szomba.t

Protestáns
naptár Napi igék

Ignác
Kllrolln
Balázs
Ráchel
Ágota
Dorottya
TÓdor

~1-A-r-lJ.-n-k-a---+-Z-SO-l-t.-6-3-:-8-.---R-ó-m-.-S-:-3S~,-3~-:--
Alligail Zsolt. 33: 11. - 1. Kor. 13: 12.
Elvira Zsolt 34: 11. - II. Kor. 9: 10.
Bertold Esalás 60: 2. - János 1 : 18,
Lidia Zsolt, 4: 4. - Júnos 10: 28.
Elia Zsolt. 103: 15, 16. - 1. János 2 : 15.
Bálint Dániel 9 : 18. - Jer. 8: 4-D.

Zsolt. 62: 11. - 1. Kor, 9 : 24.
Jeremiás 31 : 7. - Róm. S : S1.
Zsolt. 48 : 10, - Efezus S : 20, 21.
Ruth 1: 21. - I. Péter 1> : 6.
Zsolt. 118: 5. - II. Kor. 1: 3, 4.
Zsolt. 32: 2. - 1. János 3: 1\l-20.
II. Mózes 4,: H. - Efezus 6: 19.

4

1 Fausz tín
•Julíánna
.Donát
Koun'td
Zsuzsánna
AlmQs
Elennera

János 11: 16. - Példab. 1 : 8.
Jeremiás sir. 3: 25. - Ján. 11: 5•
J. Móz. 1: 31. - Róm. 16: 21•
Zsolt. 51 : 15. - II. Kor. 5: 15.
Zsolt. 89: 35. - I. János 4: 16.
Zsolt. 136: 3, 4. - II. Kor. 5 : 18.
Zsolt. 103: 22. - Róm. 11: 36.

I. Sámuel 2 : 7. - Róm. 8: 28.
Zakariás 14: 9. - 1. Kor, 15: 28.
Jeremiás 18: 6. - Efezus 2: 10.
Jeremiás 30: 17. - .Jários 10: 15.

1
DáD:i~1 10: 19. - II; Tim. 2: 1.
Esalas 48: 17. - Rom. 13: 1.

I Esaiás 48 : 18. - János 8: 51.

Gerzson
Altréd
Mátyás
Géza
Sándor
ÁkosI Elemér

Ho I df é n y v á Lt o zások:

II. 7. ~ Utolsó negyed. 5 Ó 9 p
H. 14.• Újhold 2 6 10 P
II. 20. ~ Első negyed 18 Ó 44 P
II. 28. ® Holdtölte 19 Ó 59 P



~._-

1933 MÁRCIUS 31 NAP

Napok I
Protestáns

I Nap i igéknaptár

1. Vl\881'1111p Albin Jeremiás 29 : 11. - II. Tim. 2: ll, 12.
2. Hétfő Lujza Zsolt .. 5 : 12. - II. Tim. 4: ie, 17.
3. Kedd Kamélia 1. Sám, 2: 10. - Ján. 5: 27.
4. Szerda Kázmér J. Móz. 49; 26. - Efezus 1; 3.
5. Csütörtök Adorján Esaiás 54: 17. -'- II. Kor, 2: 14.
6. Péntek Gottlieb Préd. 3: ~4. ., Róm. 11; 29.
7. Szemhat Tamás János 11: 40. Zsol. -.2: 12.

I
8. Vasárnap Zoltán Józs. 1: 9. Efezus 6: 16, 17.

l' 9. Hétfő Franciska Esaiás 43 : 16. Filippi 1 : 38.
:.. .10.Kedd Olimpia Zsolt. 65: 4. ~ I. Kor. 15: 3.

i~ '11. Szerda Aladár' Esaiás 35: G• - II. Thess. 3: 1.
12. Csütörtök Gergely Esaiás 49 : 13. - Róm. 5: 8-9.
13.Péntek Krlszt.ián Péld. 21 : 2; - Filippi 1 : 10, 11.
14. Szombat Matild Zsolt. 34: 15. - Efezus 2: 14.

Ui. Vasárnap 1'\etnzetl ünnep Mal. 3: 10. - Gal. 6: 9.
16. Hétfő Henriette Zsolt. 3·1:7. - 1. Kor. 1: 2, 3.
17.Kedd Gertrud I V. l\1óz. 8:.18. - Gal. 6: 3.
18.Szerda Sándor Esaíás 25: 9. - 1. János 1 : 3-4.
19.Csütörtök .Józser' Esaiás 57 : 21. - I. Péter 1 : 2.
20. Péntek Hubert I. Kor. 11 : 32. - Zsolt. 18. 36.
21. Szemhat Benedek Ruth 2: 12. - II. Thess. 3; 16.

I

22. VaslÍl'I1ap Oktávián Zsolt. 77: 13. - I. 1\or. 1:17.
23. Hétfő Brunó Zsolt. 25': 14. - II. Kor. 5: 18, 19.

~. Kedd Gábor Zsolt. 32: 5. ~ Gal. 2: 20.
~ Szerda Zsolt Esaiás 61 : 6. - I. Thess. 5: 12, 13.

6. Csütörtök Erik Zsolt. 96: 1-2. - RÓm. 5: 11.
27. Péntek Hajnalka I Zsolt. 130: 8. - ~óm. 11 : 25-26.
2S. Szombat Gedeon Zsolt. 29; ll. - Janos 12: 7, 8.

29. \'usárnap I Vírágvas, I Jeremiás 17: 5, 7. - Ján. 12: 12, 13.
30. Hétfő Izidor Esaíás 17:7. - János 10:17.
31. Kedd I Arpád i Esaiás 45; 24. - t. Kor. 1; 18.

Holdféuyváltozások:

Ill. 8. <ff Utolsó negyed 19 Ó 20 P
nr, 15 .• Újhold 12 Ó 5 P
nl. 22. ]) Első negyed 9 Ó 10 P
-m, 30. (2) Holdtölte 13 Ó 55 P

ES

L- .



1933 ÁPRILIS 30 NAP

Napok I
Protestáns

I
Nap i igéknaptár

1. Szerda Hugó V. Mőz, 13: 4. - János 5: 30.
2. Csütörtök Ároll Ezékiel 36: ll. - .Ján. 6: 54.
3. Péntek Keresztély Zsolt. 50: 2. - Kol. 1: 13-14.
4. Szombat Felszabadulás ü.;· Zsolt. 31 : 6. - Kel, 1: 18.

,
I5. Vasárnap Húsvétvasárn, Józs. 1: 13. - Kol. 2: 12.

.6. Hétfő' Húsvéthétfő Sof. 3: 15. - II. Tim. 1: 10.
7. I(edd Hermann Esaiás 38: 17. - Róm. 6: 22.
8. Szerda Lidia Hós. 6: 6. - János 11 : 26.
9. Csütörtök Erhardt Ámos 5: 6. - I. Ján. 5: 11.

10. Péntek Zsolt Esaiás 64: 1. - Efezus 2: 6, 7.
11. Szombat Leó I Esaíás 53 : 10. - János 5 : 28, 29.

I
12. Vasárnap I Gyula Zsol t. 18: 50. - I. Kor, 15: 7.

r».-- H étrő Ida V. Móz, 4: 31. - Efezus 2: 19.
14. Kedd I Tibor Jeremiás 1: 7. - I. Tim. 4: 12.
15. Szerda Atala II. Pét. 1: 2. - Jer. ss . 9.
16. Csütörtök Lambert Mal. 1: 6. - I. Péter 5 : 11.
17. Péntek I Anicét

I
Jer. 17: 10. - János 1: 48.

18. Szombat ,lIma 1. Sám, 17: 37. - I. Ján. 4: 4.

19. Vasárnap Kocsárd I Esaiás 57: 18. -- János 10: 11.
20. Hétfő Tivadar I Dániel 12 : 3. - Fil. 1: 23.I21. Kedd Anzelm

I
Zsolt. 139 :9, 10. -- Róm. 11: 22.

22. Szerda Szotér 1. Kir. 18: 30. -- 1. Tim. 1: 17.
:13. Csütörtök Béla I Esaiás 65: 2. - II. Kor. 4: 4.
24. Péntek György 1 II!. Móz, 22: 31, 32. - Jak. 1: 22.
25. Szombat Márk Ezékiel 39 : 7. - Róm. 10: H, 15.

----
26. Vasárna{, I Ervin Ezékiel 3: 10. - Efezus 17-18.
27. Hétfő Arisztid Zsolt. 39 : 2. -- Jak. 4: 11.
28. Kedd Valéria , Zsolt. 104: 24. - II. Péter 3 : 13.
29. Szerda I Alhertina Esaiás 42 : 3. - János 6 : 37.
30. Csütörtök Katalin I Zsolt. 50: 1·1. - II. Kor. 5: 9.

I

~ o ldi én yv ál toz ás.ok:

IV .. 7. «r Utolsó negyed 5 Ó 58 II
IV. 13.• Újhold 21 Ó 9 P
IV. 21. 1» Élsö negyed 1 ó 40 P
IV. 29. <ID Holdtölte 5 Ó 20 P

6



MÁJUS 31 NAP

Napok Protestáns
naptár Napi igék

3. Vasárnap
4. Hétfő
5. Kedd
6. Szerda
• Csütörtök

8. Péntek
li. Szemhat

O. Vasárnap
11. Hétfő
2. Kedd

13. Szerda
14.Csütörtök
15.Péntek
16. Szombat

A munka Ü.
Zsigmond

Evelein

I
Flóriáll
Gotthard
Frida

j

' Napoleon
Gizella
Gergely

Ánnin
Mamertus
Pongrác
Róbert
Bonifác (Á. cs.)

, Zsófia
Mózes

Zsolt. 111: 1. - 1. Kor. 3: 8, 9.
Zsolt. 102: 20-21. - Róm. 6: rs.

Zsolt. 7: 9. - Jud. 24, 25.
Hós. 10: 12. - Fil. 3: 8, 9.
1. Sám. 1. '17. - 1. Ján. 5: 14.
Zsolt. 68 : 21. - 1. Kor. 15: 26.
Zakariás 13: 1. - 1. János 1: 7.
Zsolt. 147: 15. - II. Tim. 2: 9.
Ezékiel 37: 5. - János 3: 6.

Jeremiás l4 ~7. - Efezus 3: 12.
\Józsué ,22: 5. - János 12: 26.
Józsué 22: 29. - Efezus 2: 20, 21.
Esaiás 26: 8. - Fil. 2: 11.
I. Móz. 50: 20. - ,Ef. 4: 8.
Józsué 7: 12. - II. Kor. 8: 21.
V. Móz. 32: 47. - Efezus 1: 22, 23.

17. Vasárnap
18. Hétfő
19.Kedd
20. Szerda
21. Csütörtök
22. Péntek
23. Szombat

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

31. Vasárnap

1-------1-,---------------1

Paskál
Erik
Ivó
Bernard
Konstantin
Júlia
Dezső

Pünkösdvas.
Orbán
Fülöp
Béda
Emil
Maxim
Sándor ~

Zsolt. 119: 105. ....-.Kol, 1: 3, 4.
1. Sám. 3: 18. - Gal. 6: 7.
Zsolt. 3< : 6, - Galácia 6: 8:
Jer. Sir. 3: 58. - II. Kor. 1: 4.
Zsolt. 37: 31. - 1. Kor. 12: 3.
Fil. 4: 6. - '1. Móz. 24: 27.,
Dániel 6: 23. - Róm. 8: 15.,.

Zsolt. 18: 2, 3. - Efezus 1: 13.
Zsolt. 25: 3. - II. Tim. 1: 7.
Zsolt. 143: 10. - Gal. 5: 25.
Zsolt 125 : 2. - II. János 3.
Mikeás 7 : 8. - I. Kor. 2: 9, 10.
Ezékiel 34: 31. - I. Ján. 4: 13.
Zsolt. 119: 93. - I. Kor. 12: 7.

Sztháromság ü, Ezsdrás 9 : 6. - II. Kor, 13: 13.

Holdfényváltozások:
V. 6. «t Utolsó negyed '13 ó 21 P
V. 13. CD újhold 6 ó 6 P
V. 20. ,]) 'EIsönegyed 19 ó 2 p
V. 28. ® Holdtölte 19 Ó 3 P

7



.- ... ,

19~;:S'., , , JÚNIUS SO:·NAP,

Napok I
Protestáns

I Nap i ig ék, naptár, .

1. Hétfő' Pamm I Péld.' 20 : 22. ,..:..Róm. 12: 14.'
2. Kedd, Anna, ' .Ieremiás 30: 11. - 1. János 5: 5.

, 3• .Szerda Klotild ' Zsolt. 62: 6. - II. Kor. 5: 7. '
4. Csütörtök I Kerény I Zsolt. 127: 1. - Fil. 1 : 6.
5. Péntek Bonifác Zsolt. 145: 2. - Efezus 3: 9. ,
6. Szombat Norbert , Esaíás 55: 8, 9. -'- Ján. 12: 44, 45.

1. Vagl'Ílllp , . ·R6bert Zsolt. 134: 2. - Kol. 3: 16.
8. Hétfő Medárd Ésaiás 32: 17. -:- II. Kor. 5: 8.
9. Kedd' Félix Zsolt. 56 :12. - Fil. 4: 13.

IO.Szerda Margit Péld. 13: 7. - 1. Tim. 6: 8, 9.
11. Csütörtök Barnabás Zsolt. 103: 2-4. - Jak. 4: 6.
12. Péntek Klaudíusz Jeremiás 29 : 13, 14. - Ján. 6: 68.
13. Szombat . T<íbiás Jer. 2:21. - Kol. 3 : 9-10.

<14. Vasárnap Vazul Zsolt. 119: 67. - Tit. 2: 11, 12.
15. Hétfő Vid. I•.János Jer. 14: 21. - Róm. 4,: 7.
16. Kedd' Jusztín V. Móz. 4: 39; 40. - Ján. 4: 42.
17. Szerda I Rainer Jer. 10: 6. - 1. Tim. 3: 15.
18. Csütörtök Arnold Sof. 3: 16, 17. 1. Péter 4 : 14.
19. péntek _Gyárfás Zsolt. 90: 1, 2. - Kol. 1: 16.
20. Szemhat Illés II. Móz. 20: 12. - Efezus 6: 4.,

-
2t. Vasárnap Rafael V. Möz. 33: 27. - Róm. 8: 35, 37.
22. Hétfő' Paulina Hóseás 6; 4. - Jak. 1: 25.
23. Kedd Zoltán . Ezékiel 36: 9. Efezus 2 : 13.
24. Szerda Iván Zsolt. 149: 2, - .Ián, 1: 32-34.
25. Csütörtök I Vilmos Jób 16: 19. - II. Kor, 13: 8.
26. Péntek János Birák 5': 31. - Efezus 5: 3.
27. Szombat László Zsolt. 102: 12, 13. - II. Kor, 4: 16.

I~. Vasárnap Arszlán , Neh., 1: 5, 6. - 1. Thess. 5: 17.:
29. Hétfő" -Péter és Pál' Es. 45: 22.- Ján. 3: 35.
30. Kedd

" Pál
Esaiás 53 : 3. - János 5: 44.

/

Bo tllté By válto z' sok :

VI. 4. «t, Utolsó negyed 18 ó 35 p
VI. 11•• újhold 15 Ó 55 P

, ," VI. 19. 11). Első negyed 13 Ó 1 P
VI. 27. ® Holdtölte'4 Ó 29 P



JÚLIUS

Napok

I

.. 1 TiboldI Ottokár
i KernélI Ulrik

1--------
I EneseI Ezsaíás

I Cirill
Teréz

I
Lukrécia
Amálla .
Lifí /

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

10. Péntek
11. Szemhat

., : . Protestáns
. naptár N' a II i igé k

Zsolt,' 37 :28. II. Kor. 7.:·4.'
Birák 8: 23. 'I. Kor. 1 : 31.
Ezékiel 34: 11. - János 10: Zg..
V. Méz, 33: 3. - Róm .. 'ti : 32;

Zsolt. 119: 111. - János 5': 34:
Zsolt. 9 : 3. - J. János '3 : 21.
I. Sám. 10: 6.• - János 3: 5.
Zsolt. 121·: 4. ' I. Péter [.: 7.
Zsolt. 25: 4. -- Efezus 5: 10..-
Aggeus 2: 9. - Róm. 14-: 17.
Z801t. 44 :'.22. - II. Kor, 1<: 12.

12. Vasárnap Izabella IV. Móz, 24: 17. - n. Kor, '4: 6.
13. Hétfő Jenő J. Möz. 6: 12. - Il. Kor, 5: 20.
14. Kedd Eörs Esalás 53 : 7. - 1. Péter 4: l.
15. Szerda I Henrik. Zsolt. 119: 37. - Kol. 2: 18. ,
IG. Csütörtök ,. Walter Préd. 12: 15. - Róm. 12: 1; .
17. Péntek Elek V. Mőz, 33: 25. - II. Kor. 12: 9. 10.

1.••18,:.._S_Z_offi_b_at I_I_'1_ri_gy_es
I
._Z_S_O_lt_._1_1_9_:_5_. _- __ II_. Tim. 2: 5. .

I
Emilia

.Illés
Dániel
Mária Magd-.
Lenke ..'
Krisztina
Jakaq

19. Vasárnap
20. Hétfő
21. Kedd
22. Szerda
23. Csütörtök
24. Péntek
25. Sxembat .

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

I Anna
I Olga

I Ince
" Mária
I JuditI Oszkár

I. Sám. 12: 24. - n. Kor. 4.: 1.'
Zsolt. 115: 14. - I .. Péter 1: 22, 23.
Zsolt. 38: 10.·- II. Kor. 4: 10. .
Zsolt. 36: 8. '..,--Kel, 3 : 15.
Jeremiás 14/: 9. - I. Tim. 4: 1'0.
Ésaiás 62: 12. Efezus 5: 25-27.,
I, Sám. 6: 20. -- Kol. 1 : 14--1-5 •.

\ Zsolt. 11!)': 126. - Ef. 5: 14·.

I
Esaiás 40: 6, 8. :...- I. P~ter 1 : 25.'
Jeremiás 2·1: 7. -' II. Kor. 3 ~6.

·1.Jeremiás 23: 23, 24. - Róm. 8: 27.
Zsolt. 25 : 18. - I. Thess. 1: 10.I I. Kir. 3: 12. IkKor. 6: 1.

HoltlféJlyváltozások:

VII. 3. 'it Utolsó negyed 23 Ó 3 P
VIr. 11. • Újhold 3 Ó 48 lJ
VII. 19. lJ) Első negyed 5 Ó 47 P
VII. '26. ® Holdtölte 13 ti 20 P
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1968 AUGUSZTUS SI NAP

Nap ok I Protestáns

I Nap i igék,naptár
I

1. Szombat Vas. Péter I Jeren:iás 32: 39. - Róm. 11: 33 34.

-tVasárnap Lehel II. Móz. 20: 16. - Ef. 4: 29.
. Hétfő Hermina Zsolt. 104: 1,2. - 1. Tim. 4: 4, 5•

4. Kedd Domonkos Zsolt. 89: 15. - János 5: 24.
5. Szerda Oszvald Jób. 36: 15. János 12: 28.
6. Csütörtök Berta Zakariás:12: 10. - János 1: 4.
7. Péntek Ibolya Ezékiel 33: 12. - János. 4: 25-26.
8. Szombat László Zsolt. 146: 4. - János 61:47.

9. Vasárnap EmOd Mal. 3: 1. - János 12: 15.
10. Hétfő Lőrinc Birák 6: 13. - János 2: 4.
11. Kedd Tibor Ésaiás 40 : 10. - Jak. 5: 8.
12. Szerda Klára Esaiás 42 : 6, 7. - János 5: 21.
13. Csütörtök Ipoly Esaiás 56: 8. - Fil. 2: 1-2.
14. Péntek Özséb Zsolt. 5: 4. - Efezus 6: 18.
15. Szornbat Mária Esaiás 26·: 12. - Efezus 2: 17.

-
16. Vasárnap Ábrahám 1. Krón. 29: 17. - 1. P~ter 2: 1.
17. Hétfő

I
Anasztáz Zsolt. 86: 7. - Fil. 2: 13.

18. Kedd Ilona Dániel 4 : 34. - 1. Kor. 10: 12.
19. Szerda Hubá Zsolt. 3: 9. - Jud. 21.
20. Csütörtök Alkotmány ü, IV. Móz. 14: 17. - Efezus 6: 13.
21. Péntek Sámuel 1. Snm. 2: 8. - Efezus 3 : 4, 5, 6.
22. Szombat Menyhért Péld. 20: 12. - János 8: 47.

23. Vasárnal,l Farkas Filemon Zsolt. 70: 2. - 1. Tim. 1: 1.
24. Hétfő I Bertalan Zak. 14: 7. - Fil. 3: 20.
25. Kedd ~ Lajos Ill. Móz, 19: 34. - Róm. 12: 10.
26. Szerda I Zefirin Zsolt. 37 : 23, 24. - II. Thess. 2: 3.
27. Csütörtök Gebhárd 1. Sám. 2: 2. - Róm. 10: 12, 13.
28. Péntek Ágoston Zsolt. 119: 172. - Jak. 3: 8, 9.
29. Szombat Erneszt Mikeás, 1 : 2. - I. Thess. 4: 16.

30. Vasárnap

1

Róza

I
Hós. 13: 9. - Gal. 2 : 16.

31. Hétfő Erika Ezékiel 11: 19, 20. - Róm. 8: 14.

HoldfényvVtozások:
~ . VIlI. 2. ([ Utolsó negyed 4 Ó 16 P

VIlI. 9. ~ Újhold 17 Ó 10 P
VIlI. 17. ]) Első negyed 21 Ó 8 P
VIlI. 24. ® Holdtöltjl 21 Ó 21 P
VIlI. 31. (~ Utolsó negyed 11 Ó 46 P
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,
1,

Protestáns
naptár Napi igékNapok

I
Péld. 28: 13. - Róm. 6: 12.
Dáni~l 6 : 10. - II. :fim. 1 : 13, 14.,
1. Moz. 4: 10. - Rom. 13: 10. '
Zak. 8: 23. - János 12: 21.
Jeremiás 24: 7. János 12 : 32.

Egyed
Rebeka
Hilda
Rozália
Viktor

II. Sám. 6: 22. Fil. 4 : 12.
1. Móz. 3: 19. - Gal. 6: 2.
Ill. Móz. 25: 17. - I. Kor. 14: 40.
Esaíás 28: 16. - L Péter 2 : 4.
II. Móz, 33: 18. - II. Péter 1: 16•.
Esaíás 7: 4. - II. Kor, 4: 8. ~
Zsolt. 135: 14. - Róm. 3: 23, 24.

6. Vasárnap
7. Hétfő
8. Ked(l
9. Szerda

10. Csütörtök
11. Péntek
12. Szombat

Zakariás
Regina
Mária
Ádám
Erik
Teodóra
Guidó

Mikeás 2 : 13. - I. Kor. 15: 20.
II. Krón. 20: 20. - II. Tim. 4: 7, 8.
Zsolt. 85: 10. - 1. Péter 1: 17.
Jóel 2: 17. - János 12: 25.
Zakariás 3: 9. - Kol. 2: 14.
Zsolt. 147: 11. I. Péter 2: 9.
Zsolt. 32: 10. - Róm. 8: 13.

13. Vasámap
14. Hétfő
15. Kedd
16. Szerda
17. Csütörtök
18. Péntek
19. Szemhat

Ludo,vika
Szerénke
1[lkodém
Edith.
Ludmilla
Titusz
Wilhelmina

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

Friderika
Máté
Mórie Ámos
Tekla
Gellért .
Kleofás
Jusztina

Zsolt. 57: 8. - I. Kor. 6: 20.
Zsolt. 111 : 9. - Róm. 8: 34.
Zsolt. 79: 9. - 1. Péter 3 : 18.
Zsolt. 104: 33. - 1. Péter 1 : 3-4.
Zsolt. 94: 19. - II. Kor, 6: 10.
Zakariás 12: 10. - I. János 4-:2.,
Jeremiás 31 : 3. - Róm. 9: 15.

.-------------I-------------I---------------~------------I
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

Jób 42: 2. - János 5: 17.
Zsolt. 93: 5. - II. Kor. 1 : 20.
Esaiás 49 : 8. -'- 1. Péter 3 : 22.
Zakariás 10: 12. - II. Kor. 4: 7.

Holdfényváltozások:

IX: 8•• njhold 8 ó 47 P
IX. 16. ]) Első negyed 10 Ó 49 P
IX. 23. ® Holdtölte 5 Ó 15 P
IX. 29. ({f: Utolsó negyed 22 Ó 51 P
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Nap ok Napi igék

.---------~------I----------------------------------------~---I
Brigitta
Miksa
Kálmán
Helén

I Te.éz

I
Gál
Hedviga-----------.---_ -
Lukács
Lucíusz
Iréne
Orsolya
Előd.
Gyöngylks
Salamon

1. Csütörtök
2. Péntek
3. Szombat

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

10. Szemhat

11. Vasárnap
12. Hétfő
13. Kedd
14. Szerda
15. Csütörtök
16. Péntek
17. Szornb at

111. Vasárnap
19. Hétfő
20. Kedd
21. Szerda
22. Csütörtök
23. Péntek
24. Szemhat

~. Vasárnap
26. Hétfő
21. Kedd
2S. Szerda
29. Csütörtök
30. Péntel
31. Szombat

Protestáns
naptár

Malvin
Petra
Helga

Józsué 3: 10. - János 2: 11.
Zsolt. J2: 6. - I. Kor, 1 : 21.
Zsolt. 5 : 5. ~ Róm. 6: 11.

Ferenc
Aurél
Brunö
Amálía

I Etelka
Dénes
Gedeon

Blanka
Dömötör
Szabina
Simon
Zenó
Kolos
Ber. eml, ü•.

Zsolt. 34: 3. - 1. Péter "2: 3.
Esalás 48 : 10. - Róm. 8; 18.
V. Mózes 26; 10,11. - 1. Tim. 6 : 17,18.
Zsolt. 9: 10, 11. - J. Kor. 13: 3.
Zsolt. 130: 3. - 1. Kor. 13: 1.
Jónás 2: 3. - Róm. 15: 30.
Esaiás 9 : 1. - I. Péter 1 : 6, 7.

Zsolt. 1: 1, 3. - Gal. 2 : 20.
Zsolt. 68: 12. -;- .Iános 1 : 47.
Aggeus 2: 28. - Kol, 3: 3, 4.
Esaíás 45: 11. - 1. János 2: 14.
II. Sám, 22: 3. - 1. Péter 3 : 15.
II. Krón. 5: 13. - Gal. 3: 28.
Zsolt. 135; 3. I. Thess. 5 : 16.

Birák 13: 18. 1. Kor. 13: 9, 10.
Zsolt. 16: 5. - Efezus 3: 18, 19.
.Józsué 23 : 3. - 1. Kor. 15: 54, 55.
Zsolt. 136: 23. - János 3: 36.
Zakariás 8 : 19. - Róm. 12: 18.
1. Kir. 8: 57. - 1. Kor. 15: 58.
H6s. 6: 1. r. Péter 4: 17.

Zsolt. 40: 2. - 1. Péter 5 : 10.
II. Móz, 33: 13. - Jak. 1 : 5, 6.
Zakariás 2 : 13. - Efezus 1 : 17.
Zsolt. 33: 21. - Róm. 3: 28.
Zsolt. 01: 4. - 1. János 5: 18.
Zsolt. 72: 13. - II. Kor. 72: 13.
V'. Mőz, 12: 32. - János 8: 31, 32.

II o ld t é n y vid toz ások:

X. 8.• Újhold 1 Ó 40 P
X. 15. 1» Első negyed 22 ó ,14 1>
x. 22. (ID Holdtölte 13 ó 56 p
X. 29. <tr: Utolsó negyed 14 Ó 9 P
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'1 Marianna Jeremiás 3: 22. - Róm. 2: 4.
Achilles II. Sám, 7: 22. - 1. János 1 : 5.
Győzö Zsolt. 103: 13. - I. Tim. 3': 16.
Károly Zsolt; 139: 1. - II. János 1 : 49.

Csütörtök Imre Zsolt. 90: 4. - 1. Tim. 6: 15, 16.
Péntek Lénárd l' Mal. 3: 17. - Efezus 1 : 5, 6.
Szombat I NagyOkj;.Forr. Jer. 33: 9• .,-, Róm. 15: 9.

•• Vas4rna-p--' ??ttfried \ Zsolt. 103: 14. - I~. Kor. 5: 4.
9. Hétfő rivadar Zsolt. 119: 24. - Jan. 11: 28.
ll. Kedd Luther Zsolt. 80 : 15, 16. -' 1. Kor. 1: 4, 5.
• Szerda Mártonl Zsolt. 42: 7. - Róm. 12: 12.

12. Csütörtök Jónás Ésaiás 44: 22. - Róm. 5: 19.
3. Péntek Szaniszló Zsolt. 118: 24. - 1. Péter 2: 9, 10.

14.Szombat KIementina 1. Sámuel 2 : 6. - .Iários 5 : 25.

NOVEMBER 30 NAP

Protestáns
naptár Nap i igé k

Lipót
Ottmár
Hortense
Ödön
Erzsébet
Jolán
Olivér

Ésaiás 60: 20. - J. Péter 4: 13.
Zsolt. 119: 63. - Jak. 2: 26.
Dániel 9: 9. ~ Efezus 1 : 7.
.Iózsué 24: 23. -, Efezus 4: 30.
Zsolt. 18: 31. ~ If. Péter 1 : 19.
Zsolt. 140 :13. - Jak. 4: 6..
Zsolt, 95: 7, 8. - János 1: 46.

•.•.. Cecilia
Kelemen
Emma
Katalin
Milos
Virgil

, Stefánia

Dániel 6: 26. - Róm. 14: 9.
1. Móz. 28: 15. -v- Fil. 3: 14.
Zsolt. 73: 1. - Róm. 5: 21.
Jób 39 : 34 - 37. - 1. Thess. 4 : 11.
Zsolt. 22: 16. - J. Kor, 15: 4.
1. Kír. 8: 66. - J. Péter 4: 11. I

Jeremiás 1: 9. - Filemon 25.

Noé
András

I Péld. 17: 3. - 1. János 2: 8.
I Péld. 3: 3. - János 1 : 16.

II old j ejn y,v á I t o z á ,S o k ~

x r. 6•• Újhold 186 58 P
XL 14. ]) Első negyed 8 Ó 52 P
XI. 21. <:ID Holdtölte O 6 12 p
XI. 28. <ft Utolsó negyed 9 Ó 16 P

lJ



1953' DECEMBER 31 NAP
I

Nap o k I Protestáns
1\

Nap i igéknaptár

I

1. Kedd· I~lza Zsolt. 119: 54. - János 10: 10.
2. Szerda Aurélía Zsolt. 84: 11. - János 1: 14.
3. Csütörtök Olivia II. M6z. 2Ú: 2, 3. - 1. János 4: 15.
4. Péntek Borbála 1. Móz. 28: 12, 13. - Efezus 1 : 9, 10.

- 5.. Szombat Vilma I Sof. 1: 7. - II. Tim. 4: 1.

6. Vasárnap Miklós I Habakuk 2: 20. - I. János 2: 28.
7. Hétfő Ambrus Zsolt. 119: 45. - Fil. 4: 5.
8. Kedd Mária Esaiá~ 12: 5. - ~II. Thess:. 1 : 10:
9. Szerda Natálla 1. M6z. 2 . 16, 1t. - II. Kor. 5 . 10.

- ~O. Csütörtök Judit Esaiás 30: 15. - 1. Ján. 4: 17.
- 1. Péntek Árpád I. Kir. 17: 16. - R6m. 8: 32.
12. Szombat Gabriella .Iözsué 24: 15. - János 1: 12.

13. Vasárnap Luca

I
Zsolt. 119:46. - .Iános 1: 6, 7.

14. Hétfő Szílárdka Zsolt. 139: 3, 4. - János 12: 46.
15. Kedd Johanna Esaiás 51 : 12, 13. - R6m. 1: 3,4.
16. Szerda Albina Esaiás 42: 9. - János 1:17.
17. Csütörtök Lázár I. Kir, S: 29. - Kol. 2: 9.
18. Péntek Auguszta Zsolt. 27: 14: - II. Kor. 8 : 9.
19. Szombat Viola Dániel 3: 17, 18. - I. Ján. 3: 8.

I
20. Vasárnap Teofil I~rem.iás 3? ~ 11. - János 1~: 47.
21. Hétfő Sztálln sz. napja • Móz, 1 ...•1.- 1. János 1 .2.
22. Kedd Zénó Zsolt. 5: 9. - 1. Tim. 2: 4.
23. Szerda Viktória II. Kir. 18: 5, 6, 7. - Tit. 3: 4, 5.
24. Csütörtök Ádám 68 Éva II. Sám. 12: 13. - János 1: 14.
25. Péntek Karáeson~ 1. Ü. Dán. 3.: 28.- .1ános 3: l\).
2.\\. S'l.olD.nat Kro:áeBou'j!ll. \\. JC1:. 12:?. - ll. K01:. <;) ".1'5.

27. Vasárnap János Zsolt. 39: 5. - I. Ján. 5: 12.
28. Hétfő Kamilla Esaiás 40: 1. - I. Tim. 1 : 15.
29. Kedd Dávid Zsolt. 22: 27. - Efezus 4: 13.
30. Szerda Zoárd Hós. 14: 10. - Kol. 4: 5.
31. Csütörtök Szilveszter 1. Sám. 12: 15. - I. János 2: 17.

Holdfényváltozások: .
x JI. 6•• Újhold 11 Ó 48 P
XII. 13. ]) Első negyed 17 Ó 30 p
XII. 20. ® Holdtölte 12 6 43 P

.i.
XII. 28. ,@: Utolsó negyed 6 6 43 P

"'J~ -
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•• NTŐBEKÖSZ
'A polgári újesztendö napja az egyházi hagyomány szerint tulajdon-·
Jézus névadásának az ünnepe: Jézus nevenapja. A keresztyén embe!'

erre való tekintettel Jézus nevében kezdi el az újesztendőt, Vannak,
naplólk, számadási könyvelk elejére oda szekták írni: »Isten 'nevé-
A kettő összhangban van egymással, hiszen Jézus Krísztusban mi
Ismerjük meg, aki határtalan atyai szerétettel hajolt le hozzánk, hogy

A1fsonbennünket a bűnnek, a halálnak hatalmából. A Jézusban magát
Isten ura az időne~ is, neki hatalma van az évek és évszázadok múlá-

O a kezdet és a vég, az ösforr:ása, teremtője és a végső célja mindenek-
.Otőle, ö általa, és őreá nézve vannak mlndenek,« Reá emeljük fel hálás
fetlinket, aki erőnk volt, amikor gyengéknek éreztük. magunkat, aki
gMztalt, amikor gyász, szornorúság és veszteség ért bennünket, akl

Dnleet{nég rnélyebbé és igazabbá tette, amidőn siker kísérte kezünk mun-
jó elgondolásatnkat. Bizony, Istenünkre gondolva az újév kezdetén elő-

ls bál'ára buzdulunk, Sok okunk van az 1952. esztendővel kapcsolatban
61aadásra. Ha a nagy világban' szétnézíink, s elgondoljuk, mr mlnden
6nt s m] minden nem történt, ami történhetett volna, akkor márls

Ille, mennyire hálásak vagyunk életünk Istenének .. Békében élhettünk.
nlcálkodhattunk, építhettük a második világháborúban Ieldúlt országunkat,
lhattult bőségesen lsten Íg'éjét, megnyilt előttünk ismét és ismét a bűn .•

fó és megújító kegyelem tisztá forrása az u- szent vacsorájában. Egy.
Iéletünkben jelentős események történtek. Magyarorszá,gi evangélikus egy·
nk hatalmas lépést tett előre az önellátás és az észszerű elrendeződes
Ján. Zsinatunk észszerűsitette és kersze "Jtette egyházunk kiilső szer-
ét, a kerületek és az egyházmegyék beosztását. Bekapcsolódott evan-

lkus .egyházunk a nagy világ protestantizmus'ának az életébe is. A július
má:1 a németország! Hannoverben tartott Lutheránus Világs7;övetségi
gyiílésen hallottuk egyházunk szavát és bizonyságot tettünk arról, hogy.
gyar Népköztársaságban egyházunk él és munkálkodík, Hálával tar-

Istennek azért is, hogy egylhizunk képviseltette magát a svédországí
an augusztusban tartott, Hit és Egyházszervezet című ökumenikus:

gyiílésen is. Személy szerínt különösen is hálát adok az Úrnak azért,
októberi németországi útam során ellátogathattam Wittenbergbe, ahol

er M'árttm Isten kegyelméből megindította a reíorrnáclót, ugyanott részt-
rem a most Luther Mártonról elnevezett egyetem 450 éves jubileumának
pségeln, ott lehettern a wittenbergí városi templomban, ahol Luthee
on legtöbb prédikációját elmondotta, majd elmehetrem Eisenachba, ahol

titer Márton Iskolás éveinek egy részét töltötte, Iehettern annak a gimná ..•
umnak az épületében, ahol Luther tanult, s ahol rnost is tanítás folyik;

attam a szegény kls Luther Márton melegszivű ístápelójának, Kotta
olyának ma is épségben lévő házát, s megtekinthettem Wartburg várábadut a szobát, amelyben Luther Márton, György lovag álnéven lO hónapot

;t8ltlltt s ez alatt az idő alatt lefordította német nyelvre az lJjtestamentumot
:Ja ezzel megvetette a német irodalmi nyelvnek az alapját. A reformáció

viban ez az utazás különösen mély nyomookat hagyott bennem és boldo(
ha Hradásom erről az utazásrői evangélikus testvéreimet erösítené

~1'Hztyénhitükben. De bizonyára mnldenkí talál, ha az nr színe előtt vissza"
fODliolaz elmúlt évre, rengeteg okot a I$zívbél/s őszinte hálaadásra.
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A'zután hálát kell a&(\unk Istennek azért is, hagy so.k mlnden rossz
dolog nem ért bennünket. A Sátán igézetében lévő emberek hiába várták
harmadik világháború kltörését, a népek békeakarata. amelybe beletorkollik
a rnl egyházunk népének a békeakarata. is, megakadályozta, hogy egy újabb,
rnindennél pusztítőbb véres háború zúduljori az emberiségre.

Ilyenkor, újév napján azonban nemcsak visszafelé nézünk, hanem tekin-
tetünket sekkal inkább a jövőre függesztjük. Ez- helyes dolog is,' hiszen
az Ur Jézus megmondotta: »Aki kezét az eke szarvára vetette (vagyis Istee
országára törekszik és vágyakozik) és visszafelé tekint, nem alkalmas az
lsten országára.« A hivő keresztyén ember nem rnegy »titkos erőkkele bíró
jósokhoz s nem firtat ja náluk az új év bs a jövendő rejtelmeit, Hite alapján
bizalommal és örömmel néz a jövőbe, ha nem is látja a láthatatlant, mert
hisz és vallja, hegy a jövő is az ur kezében van, s O, akinek sem kezdett,
sem vége nincsen, ott is jelen lesz, sőt már jelen ls Van kegyelmével és
szeretetével, bölcseségével bs megvilágodtó Szeritlelkével. Erre -a hivő meg-
győződésre -támaszkodva lgycksztk a jövőt tervszerűen kiformálni ember-
társainak és önmagának javára, s az i:l'ít jól kihasználva teljesíteni az előtte
álló feladatokat. A nagy feladatoktói pedig nem retten vissza. Hiszen tudja,
hogy aki feladatok elé állítja, ezt nem azért teszi, hogy megkísértse és elbuk-
'iassa, hanem ad erőt és kedvet is ahhoz, hogy íeludataíval mcgblrkózzék,
lA nagy feladatokhoz nagy erőt és nagy kedvet ad. Nagy feladatok előtt 'állunk
az újesztendőben. Kétségtelen, hogy a Iegíőbb kérdés: háború, vagy béke
lesz-e ebben az évben. Régen ezt a kérdést egészen másképpen vetették fel
az emberek, mlnt ahogyan azt mi ma fel szoktuk vetni. Régebben a háborúban
olyasféle természetű jelenséget láttak, rnínt amilyen a jégesfí, dermeszté
hideg, vagy a tikkasztó nyár heve. Mi azonban ma már tudjuk, hagy a
háború nem más, mint gonosz emberek rettenetes bűne, amely ellen minden
-erönkkel harcolnunk kell, s a siker jegyében harcolnunk is lehet. Az új esz-
tendőben leülönösen sokat imádkozzunk ls dolgozzunk tehát azért, hogy a.
népek békeakarata még erősebb, még hatalmasabb legyen s ne legyen
háború. Amikor ezeket it sorokat írjuk, még áború folyik Koreában és
:Vieínamban. Vajha az új esztendőben itt is béke lenne, s a népek béke-
akarata megnyerné a csatát II földnek ezeken a tőlün'k távoleső pontjain is.

Sok rnunkára és imádságra van szükség egyházi életünk szempont-
jából is. Zsinatunk 1952-ÍJen még éppen csak hogy elkezdte nagyszabásll
munkáját. Aoz új esztendőben vár reánk a feladat, hogy egyházunk belsi
életét is korszerüsítsük, s ezen a réven felerősítsük. Nagy !Szük<Ségvan ama.
hogy lelkészi karunk s a hívek seregei ~{l,'<attanuljanak az új esztendőben.
isten igéje ebben a tekintethen í'3 világító szövétnekünk. Isten igéjét k~rdezzük
meg és Igyekszün« kővetni akkor engedelmesen, amikor az Agostai Hitvak
fá~n3k rnegfelclően eg'yh'ázunkat a hívek olyan közösségévé akarjuk kiépítení,
amelyben az ige tisztán és- igazán hangzik, s a szerrtségieket Krísztus Urunt
rendelése szerint szolgáltatják ki. Kicsiny, egyéni életünkben 'is vannak fel-
adatok és tervek, Hiszen nem céltalanul élünk s 80Z ember akkor érzi
igazán elemében magát, ha szép és jó reladatok megoldásán fáradozik.

Hazánk határain belül. mint Népköztársas'águnk polgáraira is szép és
Iontos Ieladato'c várnak, A7.. ötéves terv kellős kőzepén vagyunk. Ahhoz, hogy
hazánk jómódú orsz á-r legyen. ahhoz, hogy népünk rníívelt és megelégedett
legyen, rengeteg rnunkára és áldozatkészségre van még szükség. Evangéliumi

keresztyén hitünk fű1",rá.~i'.ibó!merít ett erős akarattal és világos látással,
Krisztus Urunk példájából tanulva vegyünk részt áldozatkész szívvel ~
''teljes odaadással a TKtgy építő munkában, hazánk felépítésében.

Jézus nevében kezdjük el az üj esztendőt, az O szeretete, evangéliumá~
riak vigasztaló ereje legyen (os maradjen velünk minden időben.,
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IV. a Budai' Evángélikus Egyház-
megyébe ,

Budapest fövárosból:.
1. a Budai, 2. Budaíokí, 3. Budas

pest-Kelenföldi, 4. Csepelt;. 5. Cs.U..;
laghegyi, 6. Óbuda],

Pest megyéből:
7. Nagybörz5Ötl~i,'.8. Szentendre!','

V. a Fejés"-Komácomi Ev.aniélik~
Egyházmegyébe

Peiér megyéboA.
1. a Csabdí, 2. Csákvárl, 3. Gfu~'

rói, 4. Lajoskornéromi, 5. Na:gyve.l
I.egi, 6. Pusztvárnl; 7~ Sárscentrriík .•
16s1, 8. Székesfehérválli;· 9.. l'ordasi;

Komárom megyooőlj .J,
10. Bakonyseombaíhelyl,", ll. BOoI

kodi, 12. Esztergom-Dorogi, 13.
Hántai, 14. Komáromi, 15. Orosz .••
lányi, 1 Suri, 17. Száki, lS.
Szendi, 19. Tatai, 20. Tatabányai. ..Á

,0', .

Pest megyéből: .
21. Erd],

VI. a Veszprémi Evangélikus Eu.-r.
házmegyébe,

Veszprém megyéből,

1. az Ajkai, 2. BakoiIycsernyci:;'
3. Bakonyszentl.ászlói, 4. Bakonyta-
másé, 5. Csögleí, 6. Dabronyi, 7.:
Dőrgícsei, 8. Geosei, 9. Homokbö-
dögeí, 10. Kapolcsi, ll. Kemenes ••
högyészí, 12. Kertai, 13. Kesathelyi,
14. Kővágóőrsí, 15. Lovászpatonat,
16. Marcalgergelyl, 17. Mencshelyí,
18. Mezőlaki, '19. Nagyal ásonyí, 20.
Nagyvázsonyí, 21. Oskűi, 22. Pápai,
23. Sikátori, 24. Sorrrlószőlösl, -25.,:
Szentantalf'ai, 26. Takáosí, .27. ,Tési.•
28. Vanyol aí, 29. Várpalotaí, 3Q~
Veszprémí, 31. Zalagalsa],

',' " "

MELYIK UJ EGYHAZMEGYEBE
TARTOZIK EGYHÁZKÖZSÉGED?

Az 1952. évben tartott zsinat (lj.
ártmdezte egyházun« -terűleti be.

zlását. Ennek az újjárendezésnek
lapján a régi . egyházme.gyék he-
ett tizenhat új egyházmegye ala,
t.

A zsinat az egyházmegyékbe az
ázközségeket a következőkép;
osztotta be:

~ZAKI EGYHÁZKERÜLET
1. A Hajdű-Szabolcsí Evangélikus

Egyházmegyében:

Hajdú-Bihar megyébál:
1. 8 Debreceni, 2. Kornádi.
Szabolcs_Szatmár megy éből:
3. Kisvárdaí, 4. Kőlcseí, 5. Nyi ...

fEgyházi, 6. Délszabolcsi.
"-

ll, a Borsód-Hevesi Evangélikus
19ybázmegyében.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből:
1. az Abaújszántól, 2_ az Arnóti,

• Diósgyőri, 4. Diósgyőrvasgyárl,
. Fancsali, 6. Hejöcsaba.Délbor-

sodi, 7. Hemádvécsei, 8.' Miskolci,
90 Ozdi, 10. Sajókazaí, ll. Sátor-
~aújhelyi, 12 Tállyaí, 13. 'fok aj í,
4. Ujcsanálosí.
Heves megyébö!:
15. Eg,ri, 16. Hatvani,
lll. a Nógrádi Evangélikus Egy-

házmegyében. .

'Nógrád megyéból: ,
1. a Belassagyarrnati, 2. Bánki,

3. Béri, 4. Bokori, 5. Egyházasden.
ge!egi. 6. Felsőpetényi, 7. Ga-gal
gulai, 8. Ipolyvecei, 9. Kétbodonyí,
10. Kisterenye-Pásztól, ll. Legéndí,
12. Lucíalvi, 13. Os agárdí, 14. s»-
gót arjárjij, 15. Sámsonház.ai, 16.
Szécsényí, 17. Szilfái(j, 18. Szü,gyl,
19. Terényi, 20. Vanyarcí,
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VII. a Györ-Sopronl Evang~lIkus
~gylIázmegyébe

Győ;'-Sopro~ megyéből:
1. a'z Agía.Jvi, 2. BaUi, 3. Beledi,

4. Böny,rétalap-i, 5. Bezi-Enesel,
6. Csikvándi, 7.< Csoma-I<apuvári,
8. Farádi, 9. Fel pécí, 10. Győrí,
ll. Győrsági, 12. Győrszernereí, 13.
Hegyeshalni], 14. Kajárpécí, 15. I<:I$-
oabott, 16. Levélí, 17. Lébényí, 18.
Ma'gy.arftlllv,i. 19. Ma lornsokí, 20.
Mér~si, 21. Mórichida-Arpási, 22.
MoS()nmagy.aróvári, 23. Nagybarát',
24. Nemeskéri, ~5. Rajka"i, 26. I~ába-
sZlentandrási, 27. Rábcakapi, 28.
Soproni, 29. Sopronbánfalvi, 30.
Szakonyi, 31. SzHsárkány;i, '32. rs-.
no krét i, 33. Téti, 34._ Vadoeíaí.
,VIII. a Vasi Evangélikus Egyház-
megyébe

Vas megyéböl:
1. az A1SÓtsági, 2. Bobai, 3. Bűkí,

~. Celldömö,:ld, 5. Csö,ngei, 6. Gércei,
7. i\emenesmag.a,sl, -So Kemenss.,
mihályiai, 9. KiS&lmlyói, 10. K.ör-
mendl, II. Kőszegi, 12. Meszl,mi,
i13. Nagygeresdi, 14. Nagysimonyi,
15. Nádasdí, 16. Nemesosöí, l7. Ne--
meskoltaí, 18. Ostffyasszonyfai, 19.
Űrimagyarósdi" 20: Oríszentpételi,
21. Répcel aki,Cs<Íruígi, 22. Sárvári,
23. Sz~ntlQ1()~thárdi, 24. Szornbat,
helyi, 23. u'raiújíalu,si, 26.' Vönöckí,
27. Zsédeny-Hegyfalusi,

DELI EGVHAZKEROLET
IX. a Kelet-Békési Evangélikús .
Egyházmegyéb'e' '

Békés megJjéből:
1. a BaHony,a,:, 2. Béké&i, 3. Békés-

csabai, 4. Eleki, 5. Gerendásí, O.
Gycmaí, 7. Gyulai, 8. Magyarbál!1d1e-
gyesi, 9. lvledgyesegyMz:i, 10. Mem-
berény 1. -kerűle.I, ll. Mezőberény
II. kcrü' -í" 12. Mező:he'gy,esi, 13.
Nagybánhegyesi, 14. Pusztaottfaka-
Medgyesbodzási, 15. Tótkomlösí,
X. a Nyugat'-BéOOési Evangélikus
Egyházmegyébe _ . _

Béké; megyéból:
't. a Cs.ahcsiidi.. 2, -C~a!l1ádapácai.
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3 esofV~sf 4. G~dörosi, 5. Kardo!.
kuti, 6. Köndoros-i, 7. Nagyszénásí,
8. Orcshází, 9. Orosháza-Rákóczi-
f.elepi, lD. Orosháza-SlZente'torny~
ll. Pusztaföldvári, 12. Szarvasí,

XI. a Csongrád-Szolnokl EvangélikuS
Egyllázmegyébe

Csongrád megyéből:
1. az Ambróz.falvi., 2. Csanád,

albertí, 3., Hódmezővásámelyi, 4.
MaMi, 5. N agymágócsi, 6. Pitvarosí,
7. Szegedi, 8. Szentesi,

Seolnou megyébót:
9. C.sépa-Na'gy,revi, 10. Mezőtúrl~

11. Szolnoki, .12. T:sz,a-földvári,
XII. a Bács-Klskun Evangélikus
Egyházmegyébe

Bács-KisJ~un megyéből:
1. az Ap O'5I! agli, 2. Bajai, 3. Csen-

g,ődi, 4. Dun a,e'gyházi, 5. Hartai, 6.
Kecs,k'CJ11éti, 7. Kiskőröe', 8. Kis~un.
halasi, 9~ Páhi, io. Soltvadkerti,

xm. a Pestmegyel Evangélikus
Egyházme ébe

est megyehől:
1. az Aesaí, 2. Albertl. 3. Asződ],

4. Bényei, 5. Ceglédi, 6. Csomádí,
7. Csőrnörí, 8. Csővári, 9. Dornonyl,
io. .Dunaharaszti, ll. Fóti, 12. Gal.
ga györkí, 13. Gödö:lői, 14. GŐd.
Sződi, 15. Gyóni, 16. Győrnrőí, 17,
Hévíz'györki, 18. Ik,ltlld<i,19. Irsaí, 20.
Maglód-i, 21. Men dei, 22. Monorí,
23. N.agytaros.ai, 24. Nyáregyházi.
25. Ocsaí, 26. Péteri, 27. Pil-iSí, 28.
Tápioozele-Farmooi, 29. Tápíószent-
máreoni, 30. Váci, 31. Vecsési,

XIV. '\a Pesti Eva.ngélikus
Egyházme,gyébe

Budapes.! fótJárosbóJ:

1. a Budap,est-Rákóczi-útJ, 2. Ch.
kotaí, 3. Kispestl, 4. Pesti, 5. Pest.
erzsébeti, 6. - Pes,iszentlő.rinci, 7.
Pestújhelyí, 8. Rá kos cs aba-P-élCeli,
9. RákoJskeresztúri, 10. Rákospalota~
lJ. Rákosszen1mihályi. 12. Dj!pesj'~



Bókay János ~801tárlordítá8"i;
92. ZSOLTAR

a ToIna-Baranyal Evangéiiklis
gyébe
Tolna megyébőI:

az Al:sónánai, 2. Bátaapáti, 3.
" 4. Bonyhádi, 5.. Dombóvári,

földv.ál'i, 7. Felsőnámaí, S.
~, 9. Gyfukönyi.. 10. Izményi,

Kal&'Zoói, 12. KtNzőhid.ogkúti,
Kétyi, 14. 10smányolG, 15. Kis-
'si, 16. Kőlesdi, 17. l'l'lajo.si,· 18.

i, 19. Nagyszokolyi, 2'0.
, 21. PáMai, 2:2. Sárszenüönlnci,

Szárazdi, 24. Szekszárdi, 25.
i, 26. Tengelic], 27. Tolriaoé-

. 28. Varsádi,

Baranya megyéből: .
. Csikőstöítösi, 30. Egyházas-

1, 31. Hidaei, 3.,2. Kapósezek-
, 33.. \'a.gyarbólyi, 34. Mágócsi,

Mily jól esik dicsérni
Uram, a nevedet,
()rök [enségedei
Dalokban elmesélni:
Hirde/ni éjjel, nappal
Hüségedet, kegyed,
Hogyan véd a kezed
FéUő jóindulattal.

Ogy zengem dicsőséged
Tíz/lúrú hangszeren.
S a lantom penge/em,
Hálát kiáltva néked,
Mert megörver.deéte!tél
MituúJ.zzal, mit erőd
Alkat szeműnk előt!:
Mit értünk cselekedtél.

Milyen nagyok a műoeé,
Miket az (fr emelt,
Gondosan kieszett:
Mélységesek, derűsek.
Csak a balga nem érti,
Hogy tőled mit kapott,
Mert szépei és nagyot
Nem tud bo/ond [elmérni;

35. Mekényesii, 36. Mo11ácsl. 37.Pé.
esi, 38. Siklósi, 39. Vasas-Marázai,
XVI. a Somogy-Zalai E,'angélikus
Egyházmegyébe

Somogy megyéb'&l:
1. a Balatonszárszóí, 2; Bazesi.

3. Bábcnymegyeci, 4. Csurgói, f•.
Ecsenyí, 6. Gyékény-esi, 7. Iharos-
berényi, 8. Kaposvári, 9. Kötcseí, 10.
Porrogszentkérályi, II. Siófoki,' 12.
Somogydőrőoskei, 13.' Somogyvá-
mosl, 14. Tabi, 15. Vései, '

Zala megyéből:
16. Bar lchidai, 17. Nagykanlz&ai.

18. Nemespát.rói,.19 .Ó: Pusztaszerit-
lászlói, 20. Sandi, 21. Surdi. 22 .
Szepetneki,> 23. Za 1aegerszegl , '24.
Zalaistvándi , Evangléliku.s Egyház~
.községet,

. AgoJJOszság úgy sarjad,
Millt fűszál a tnezán,
Neoet mirulen .eron,
Tagadja na y hatalmad,
De elvész ,1 hamisság,
A sorsa heroccag, ..
Mert ami megmarad,
Az te vagy, az igázság!

S ·a rosszak szertehullnak,
Elszélednek megint
Itéleted szerint, .
Saját bűnűkbe [úlnak: '
Am a jókat olajjal
Gazdago-; bekened,
Hogy uigán. éljenek,
Megküzdve mirulen bajjal.

Nőjjenek, mint a pálma
. Es gyarapodjanak.
.Rúgye.t jakasszanak.
Szem pitvarodban állva.'
Hi'ld..essM, hog'yaz' lsten'
A Rósziklánk, erőnk,
Védelmilnf~, éltetőnk,
H azugsGÍg benne nincsen!



Mekkora lett új egyházn1egyéd?

1. Nyugat-Békési Evangélikus egyház-
megye •......•..................

2. Kelet-Békési Evangélikus egyház-
megye •••......•....... , .

• 3. Pesti Evangélikus egyházmegye ...•

4. Pestmegyei Evangélikus egyház-
megye .

5. Gyór-Soproni Evangélikus egyház-
megye •.•......................•

6. Vasmegyei Evangélikus egyház-
megye .

7• Veszprémi Evangélikus egyházmegye

8. Tolna-Baranyai Evangélikus egyház-
megye ..•.......................

9. Hajdu-Szabolest Evangélikus egyház-
me gye .... "0 ••••••• o. o •••••••••••

10. Bács-Kískun Evangélikus egyház-
megye o ••••••••• o. o •••••••

11. Somogy-Zalai Evangélikus egyház-
megye •.... o ••••• " ••••••••••• o •••

12. Nógrádí Evangélíkus egyházmegye ..

13. Budai Evangélikus egyházmegye

14. Fejér-Komárornl Evangélikus
egyházmegye ..................••

15. Borsod-Hevesi Evangélikus egyház-
megye •.•...•...................

16. Csongrád-Szolnokl Evangélikus egy-
házmegye ...•••..•.•..•..........

I
Egyház, \ 1községek Le készek
száma. száma
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Az év egyházi életéből
AZ ÁLLAMI EGYHÁZOGYt

HIVATAL
~l4reHorváth János személyében UJ
elnli.k került. Január 7-é.n egyházunk
ezelöség.e levélben üdvözölte az új

elnököt. A '!evél többek között ezekel
mcndja: »Amidőn magas tísztségé-
b.ea •••é~endő rnurskájára Isten áldá-

t kívánjuk, egyúttal kér jűk, tartsa
.meg egyházunk iránt eddíz tanusi-
Iotf [őindulatát továbbra is, hogy í.gy

ázunk mínél könnyebben meg-
• Alja helyét a szocíalizmus meg-

va!ósítá6án és a világbéke megérzé-
téri fáradozó népünk életében.«

Január IO-én az egyház, vezetői
Isztelgő Já!ogatásŰlrt je;:e.ritek meg.

fij elnöknél. A látogatásen ural-
ó szlvé'vcs, baráti hang' és magn-

arlás jellemezte egyházunkat és a
Ivata:nak tovább; e'gy@munkál,ko-

át is az elrnu.t évbea,

MIHÁLYFI ERNöT
ázunk népe ápr;ilis 2-án egyetc-

es fe:ügyelővé választotta, a 67a
vázatból 671.;e,t kapott az ú]

tecnes felügyd5. IVíihályfi Em3
iktatása április 17-én vett az Egye-

Egyház ü!lö:úii írnatermében.

AZ EGYHÁZKORMÁNYZAT

·jáa~k.u:ásának egyik sarkalatos
e:éül tekintjük azt, hogy az <!gy-

vezetőinek hitbeli döntése', ma-
tartása ne e.sz/getelt j02·I0n:;é~ Je-
en, távol a gyül~~"z"ta:döl, a gyü-

e eze~e:{ míndennapos é!e:étö', ha-
bern építő erővé legyen, hogy e hit-
1151mások 1S, az egyház széle, ré-
egei hitre jussanak Ennek megva'o-
f!ására meghatározott időbell rend-
zeresen hívj ák értekezletre az c,gy-
ázkeríiletek elnöksége! az esnerese-
et. Az értekezleten az ig~h!rdd{$,
he'yes keresztyén é'et és az egy-

'zkormányz.at időszerű kérdéseit
6rgyalják meg. Az első esperesi

értekezletet máreius 12-én tartoHá~
Budapesten az egyházkerületek kö-
zösen.

A LUTHERÁNUS EGYHÁZ HIT~
VALLÁSIIRATAINAK

kiadását határozta el a március
Iüén tartott pűspőki értekezlet. Ma-
gyar nyelven még sohasern jelentek'
me-g egyházunk hitvallási iratai egy
kiadványban, Külön-külön sokszor
napvilágot ,látott a Kís Káté, fl Nag~
Káté és többször kiadták az ÁgostaI
Héivaí lás magyar ezövegét Ts, Igen
régi, több m:n't harrnónc éves kiadás-
ban méJ ltt-ott : megtalálható az
A~ostaj Hitvallás Apológiája, na-
gyon régi kie dásban a Schmalkal-
deni Cikkek, az E.gyességi Irat azon-
ban mai magyar nyelven sohasem
[e.ent m5g, hanem csak egy. XVI.
századbali kiadás íényképmásclatos
Iorrnáját készitették el sz.ntén igen
régen, ez azonban a nagyközönség-
szempontjából használhatatlan. Egy-
házunk a magyar protestaj.tízrnus'
egész történetében nem tudta létre-
hozol a Hitval.ási Ir atc« együttes
m3.;!y,~r kiadását. A püspöki értekez-
let Karner Károly dr. teológiai tanár
javaslata alapján e.határoz.ta. hogy
bizottságot küld ki, melynek az a
íe.adata, hogy az e.mult esztendők
alatt e'kész.ített, de ki nem adott
hltva.Iás-Iordításoxat Ielgyüjtsék, fe-
lülv.z-sgáljá«, szövegében egyeztes-
sék, szóhasználatában egvségesítsék
65 ütemtervet ,k'észíisene:{, hogy ~
bitvall ások közős k'adása a lehető
logrövidebb időn b€l:ül elkészűlhes-
sen. A bizottság tagjai: dr. vető La-
jos és Dezsérv Lász ló püspökök, dr.
Sólyom Jenő, dr. Karrier Károly és
ck. Wíczián Dezső teológiai tanáfO:~
és Benezur Lászlo, a' Luther Már-
ton Intézet iga2lgatóJa, mínt a bi-
zoUság- tibkára. A kiadáet elökészítő
rnunkálatok folyamathan vannak és bi",
zottság tagjai már jelentő~ eredmé ..•
ILyeket' értek e],
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ISTEN EGYIK 'LEGKEDVESEBB
AJÁNDEKA

volt az elmult évben ·az új magyar
BiibHaifor~Htás újs-zövehségireszé·
nek b,efejezése. »Nem ítélgetés-
képpen - írja a prőbakiadás elő-
st\avábam a Magyar mh:i·a.[·anáclS
ffinÖl.'<ls.ége-. hanem bűnbánó szo-
lidcritásban. valljuk meg a I/övet-
keZÖket. A legutolsó évszázad' f 0-

lyamán, amikor a történelmi eoan-
geliumi egyházak fokozatosan be-
[utottal; egy ltberális-kapitalista
államrend alkotmánydnak a »bieiose
bástyái közé, hangadó rétegeik
pedig a vagyon:ilag tehetős osztá-
lyok közül kerültek ki, amikor az
egyháznak magánai: is tekinte/yes
vagyontárgyai és jelentős adóforrá-
i>ai voltak, nem volt a magtja«
eoangéliumi keresztyénségnek sem
szeilemi ereje, sem vagyoni ereje'
ehhoz, hogy a jelenlegi revizióhoz
hasonló vállalkozásba kezdjen:
• .• a világ lálványossagáoá vált
magyarorszáJgi evangéliumi keresz:
tyénség egyebek között ilqen. belső
'életjelenségekre is rámutathat
az Urban dicsekedve -, mint ez az
itj bjb!iarev!:~ió.c

..Az tJj-Szóv<etségeif fordí.ló li .
zo.thság ki·lene tiagj ából hárrnan
viselik egyh.ázunlka1t: Karrier K'
K:.s'S Jenő és Szabó Józseí. A bizo
ság 1947 augusztus 22-én kezdte
mU!n;1~áját és 123 munkanap al
nézte át a régi fordításckad, ~llet
Iordítoíaa le az eredeti görög szőve

, böl az Uj-Szövetséget,

Az O-T.estamentom forditása m'
folyamatban van. Jelenleg a l~ira
lyok második könyvénél tart a
zottság. Próbakiadásban csakhama
megtje'lenh€ltJn~k az ótestament
történeti könyvek. Ebben a bízott
ságban evangélikus részről Pálf
MiJdós. Botyénszky Jánce. Zászka-
ll~cz:kyPál dolgoznak, )}Az úi bibli
fordításnak gyülekezetszeríívé kel
válnia - rnondotta Pálfv MiilQ!ós -
úgyhogy a lelkészek •bibliaódkat

. szánnak aZ új fordításnak. Kézbe ~e/ti.
venni a megjelent prébcdűzeteee« s
össze kell hasonlítani a ma haszni»
latos [orditással, il lelkészek az új
fordításra támaszkodva magyaráz-
zanah meg seiiuegréezeket a hívek-
nek s mutassanak iá, mcnnuire közel
lép az életükhöz az ige, ha a hitköz>
nap élő nyelvén .szálal meg»

Ez a leggyakoribb imám; csodás erőt
kapok tőle s vigaszt, javLót, boldogítót:
»Ne ereszd rám, Uram, a háromfejű Kígyót,
vagyis II zsarnokság leskelő szelleméi,
az emoerszaputás; s a tétlen csüggedést!"

IMA
PUSKIN
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résztvén vlléckonferencíék
;A világllrere3Ztyénség különbözö országokban vés íelekezetekben szét-
kadow:tan él. Allandó benne az a törekvés, . hogy rnegszűntesse ezét-
adozottságát és egy szivvel-lé'ekkel szolgálja Urát, Jézus Kr isztust,
á~ keresztyén egynáz.ainak egymáskeresése 'lliétlféle úton halad. Az· azo-

fe.ekezethez tartozó egyházak nemzetköz! kapcsolatokat, nemzetköz)
tlműködést keresnek, kiHön'böző íelekezetü egyházak pedi,g a gyakor.'
egyházi rnunkában való egyűttműködést, vagy - és ez az ígaalvégső
- a .keresztyén egyháizak egylSé,g'ét keresik A Ikereszty.bn~, soha' sem
Ittetik el azt, hogy Uruk a János evangéliurna 17. fej>ezetéhen található
, nagy főpapi imájában áz egyház egységéért könyörög IS. kötelezve van.
arra, hogy 'lJiekhfes,züljene'kaz. elzárkózás szeélemének s rnegszüntessék
öltük lévő elleneéteket. .

Az egyházak egységoceresése természetesen igen nehéz küzdelernmel jár.
az egyfelekezetűek nemzetközi együttműködését 65 nehéz létrehozni, hí-
ezek az aZC!l1103'felekezetíí, de mégis más és más népekből kialakult

ba'k történení fejlődésük szernpontjábói, történe'rní tapasztalataik ..alap-.
li népük politikai, kul turálls viszonyai.walarnint nemzeiti jellege miatt i,gen
nbözö rnódon rendezkedtek be s az .ilStentisz1te:eti Iorrnálk, egyházi éle-
és sokszor még tanftásaík szempontjából 'ÍskülönMzn.ek egymástól; Ezen
en természetesen annál nehezebb az egylség keresése, minél rnélyebbek

teket e:iVá,:asztó szakadékok. Könnyen megérthető, hogy ezek az el-
asz ló szakadékok, I~ülönösiffi a ntai világhelyzetben, igen rnélyek, A poli-
iIag kettészakitott vi,:,t'gJban a keleti és a nyugati egyházak magatartása
önbözőképpen alakul s így nehéz közöttűj, a vallásos hit hidverése. Ez js

ok arra, hegy mi magyar evangélikusok olyan lelkesen dolgozunk
n, hogy a nemzetek közötti béke és jóbarátság a világ mínden népe kö-

lt meg&zi1átrdulJons a háború ig'On0l3Zdémonait Iegyőzze az ernberek száz .•
lliéínak békés, jó akarata. '

A felekezetek közöttt béJ~5 egyűttrnűkődés, sőt a teljes Iátható egyházi
~ keresése még az előbbinél is nehezebb feladat. Itt is Iennáll anak a kü-
böző tör ténet i, kulturá.is, politikai elkülönül érek, !SŐt ellentétek s ezek
Ott még íennáólnak a hitval-lásos, hitbeli IS a keresztyén tanitásbeli sok-
r igen mély kű'önbségek. A Iegú] abban lefol~t keresztyén világkoníeren-

6k azt lúonyí1uják, hogy a keresztyénekben mlridenütt IJTII2Igvan a vágy sze-
retettel és fele:ől5séggeJ keresni az eg)'lség útját. De az is kítűnt, hogy a ví-
19 mai helyzetében ez nem kőnnyű dolog. A magyar evangélikus egyhá,:;;'

IfJO/IlQfúa.n tapasztal ta ezen túl azt is, hogy némely nyugati egyházd veze-
alig tudnak, vagy nem is tudnak ellenállmí azoknak a politikai késértések-

Je. amelyek között nyugaton Élnek. Nyugaton az amerikai politika a har-
madl v:!ágonáború előkészitése kőzben igen szivesen Iátna valamilyen
Rresz!yén egységfrontot«, amcve] »keresztes háborúvác tudná avatni a

ések háborús 'J.:;észÜ'Lődéseit a keleti. országok el.en. A keresztyéneknek
Izerte a világon az a dolguk, hO'gy ezeket a nehézségeke] Iekűz djék, eze-
&et a kisértéseket legyőzzék sj,gazi, hitbeli ésteo'ógiaí alapokon keresve az
eeYházi egységet, hűségesek maradjanak az egyház Urának. Kriszusnak
sten1élyéhez és szel :,eméhez, aki ,az,t akarta, hogy az egyház az emberiség
egíts.égére ~Iegyen, hasznos és áldásos közösség legyen az emberek között

arra; hogy mínden ember békés, boldog' ~!'ete bíztostttassék, .
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. !A pNlgyall' evullg-éHkuoS egyMz 60:1( .imáds.iÍlg'g.a4;5elISS fe],elős.ségérze.Hdes hitének bátor rnegvallásával készűlt a mult esztendő, nagy Keresztyén
viJágkonferenciáira és vett- részt azokon. Egyházunk két nag)' nemzetkőzi
ke.resztyén vil:á'g'knnferenciára volt hivata.os az elmúlt esZ'tolndőhen s eze-~enküld,ott!Sé.gd\Jlrel.~épv:s:elMte magát.. '

._HanÍl~ver: A Lutheránus Világsz6vetség nagyiyűlé~e

••• < rA Lutheránus Vl1 ágseövetség .a vi.'lág .evangélikus egyházait fog;'~lja
egybe. Tudvalevő, hogya, világ- legnagyobb protestáns egyháza a mi egy-
l1á,zunk A v:lá.gon Jelé1!:eg hatvarinyolc millió ötszázezer lutheránus keresz-
tyén él. Ezek 'közöt] negyvermatrnillió ötszázezer azoknak a lutheránusolenak ,
a száma, akik a Lutherénus Vil ágszővetség tagja':<k.él".tszereplő ciyháza;khan
él nek' Ez a ié:'e!k;sz,ám azért j óval loisebb, . mert vannak.' olyan egyházak,
amelyek még nem léptek he a Lutheránus Világszövetségbe, vannak 'olyan
evangélikus egyházak is, akik' II rnieseiói' területeken élnek és felekezetileg
még bizonytaűan az á,:iá~Iog:.alá6u'k. Ismét más' evangélikusok pedig külöri-
böző egyesül t protestáns egy'l)ázak gyül~z.e:ej·ként szerepelnek, '

A legnagyobb evangélikus ';tömbök il' világon a nérnet evangélikua egy-
ház, 'a skandináv evangélikus egyházak, "az északamerikai egyesült evan-
~liku6 .egyházak . Az európ-ai kisebbség! egyházk közűl p-edig a magyarcr-
szági, a csehsz'ovákiai, az ausztria; evangélikus egyháiak egye:nlként' meg-,
t::öze:iHoJoegIélmillíós olélekez.ámrnal. A Lutheránus Nilág;szöv·ets-ég kb, har-
mtncéveo e:ő;l~ész-ítés után '1947'ben a svédország! Lundban szervezkedett
;világs,zövetsiggé. A magyar evangélikus egyiház JS tag1a ennek a világ-
lSzövetségnek 1952. [úl lus-augusctusában hívták össze a luther ánusok máso-
'~'" t\.a~ ",\.\á:.~IS\~~\ ~ re'.i\.~\''O:~~. ~ ~\\! !:HI&"*.'t\.: kt. ~~il..~ \.~1C~'\\.'.l..1.'O.\;,

" :~~~~ ~,,~-o:-... ~ ~~''''~:~~ ~"b.~ -~~.~'?, 'I"l.'~-lJ"\\~;i'U-
gat-NémcioFszágba erre a viJ áWg·yűlésrc. Dr ". Vető 'Lajos' és Dezsérq Lász!6
püspökök, dr. Pálfg Miklós, a Teo:ógiai Akadémia dékánja,' Griinvalszky
J(árolg, 1!;Z egyetemes egyház Iőtitkárhelyettese, Gyöngyösi Vilmos, buda-
ves~i lelkész és Buchalla Odön nyiregyház í ,lelkés.z vo.tak e delegáció tag_
lja,L Egyházunk kű'döttsége erőteljesen 65 sikeresen képviselte a magyar
evangélikus ~Jh2Z ál.áspontj át teo:Ó'gia,j-egyház:i kérdésekben é5 a vIlág
imai ;~~rdésehben egyaránt. Egyházi sajtónk bőven beszámolt ennek a vílág-
aronferenc.iá-nak egész ,!!t)foly~6áról. M.egerősödtünl:{ abban a híéűnkben, ~ogy
az evangélikusok világra 'klt'er~ edő egyűttműködése ál dásos és szép dolog,
amíhez a mi erős, magyar .eva,n,géIH-:us cgyh4zunk' rnéltóképpen járulhat
!hozzá. Kül dőttségűnknek I-fanntOverben alkalma volt szilárdan képviselni
1egyházU!u~ i>.l:ó3>iX)il'rjárt:s 11Í'::I3Zük, hogy ez a bizonyságtétel 1Ó hatással lesz
eia Lutheránus V1Já,gs,,-éirvds6g egész műkődéséré. A VHágszövet,eseg új elnő-
i1öt válasz.tott: Dr. Hans Lil ie hannoveri pűspökőt, a'K.:ne}, a nemzetközi kíl-r-
Idé-.sekiben azóta elioP'lalt ál.áspontj ait rokonszenvvel néz.te evangéJiikU3 egy-
házunk népe és bíZU".fJk benne: hogy az ő felelősségteljes szolgálata hüséges
terasztyé;n szo.lgá!a!té. avatja a Vií ágszővetség egész rnűkődését

Lund: A Hit es Egyházszerveze-t világkonferenciája

1952 aug·.usztus'.lb<\~ kéthetes, hatalmas vil ágkoníerenclét t3l!'tott a svéd-
ÍlJszá.gi Lundban a ,vl:,:.íg-keresztyénsége. A kb: háromsz áz egyházi delegátus
íc;sakn-em mónden nemzet ortodox, lutheránus, reíorrnádus, angl-i'kán, baptista,
method'sta é~,más kisebb íe.ekezet egyházait'.'k<épvi'~e1te. A magyar evangé,
likus egyház koé:pvisdelébert dr. Velő Lajos" és Dezsi!r.y Ltiszló .p-üspökök
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rSzt a konferendá:n,. a magyar református eg-yoházat pedig Bere::zk,.,t és Péter János püspökök, valamint Kiss Roland zeinat; elnök képvk
tEk. A Hit és Egyházszervezet, vil ág>Jronferendája a- Hit' 00 Egyházszerve>
világmozgalmának újatb·b nagy munkakonéerenciája volt, rnelyen az egy-
ak egységének akadályai] és lehetőségeit vízsgálták, elsősorban teológiai
gilódás alepján, Az ige'n tartalmas nemzetköz! teológiai konferencia erő-

Jesen gazdag1ította az &gyházak egységének előmozdításán dolgozó ke-
'nek hitét és tudományos ,.fegyverzetét. Hisszük, hogy a »lundi határo-

c 5eJ'kenw!eg fognak hatni. a. vilá'g rninden táján élő keresztyénekre
ÓI a célból, hogy ~kérelSsék az' egyházak közőtt! barátság. és e",ayütpnükő.
szellemit s elök~s;ziítsék az egyházak szélesebb nemzebkőzi és 'felekezet ...
~~ét , .

A lundi koníerencla határozata ezt mondja:
»Hiszünk Jézus Krisztusban, a mi Urunkaan, aki szerette ca egyházaC

Gdta magát érette és QIZ egyl]á?at örökkétartó egységbe foglalta önmagá,..
Mivel hiszünk Jézus Krisztusban, hiszünk az egyházban. is, mint Krisz-

testében;« .
S a [elentés így fe.jewdrk bec.
:.Teljes komolysággal kérünk -minden kereszujént, hogy .oégezze- el. álla.n ••

a megújuló önodaáldozás kotelességét lsten akarata iránt.' Csak h~
uk leszünk arra, hogy alázatosan elfogadjuk, amit Isten akar adni ne-

, ismerjük meg, hogy lsten egyház.áJ;zak -legnagyobb kIncsét nem emberi
l,kedelek, hanem mindio az isteni kegyMrwt alkotja.«. I

Ez a r.agy kincs magában' foglalja az egyház egységén:e'k rnégvalőstilá-
lis. Tehát ez is Isten kegye.mének . rnűve, A mí evangélikus egyházunk

arra, hogy az egyházak egységének megvalősításához ezért az istenl
'elemért könyörögjön. .

ARA TAS .-ELŐTT
AMs· b.íborkirályfí, naplemente
Búcsúcsókjától ég a dús kalász,
Néhány vidám tücsök már dudorász
S úgy ing a földün csendes este enyhe,

Mint vén öreg huszáron IÓJ! a menie,
IG! nem ölel a nuárestéli. láz.
De itt a búza s rozs méhébe száz
Apróság vár a fényre, napra; csendbe.

. . .

Es vár.ru:tkegyre mi;w, a oirradatra,
Mikor az égből napsugár pereg ..
A duzzadt tábla jó, acélos faj:a I

S Iuijnalb a jönnek. barna emberek,
A válluk széles, ,nagy' kaszaoan .rajta '"
"! Szellő, [uvall,. a .tábl-a ·meg,remei.
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KALDY ZOLTAN:

TALÁLI(OZÁSOK. \

Az első húsuét hajnalám feltáma-
dott Jézus, Krisetus nem ment . fel
azonnal az Atyaisten jobbjára, hanem
még negyuen napon keresztül ué-
geeie a földön a mUnJoájÚJt.Találko-
zásai \ oolial: azokkal, akik ..reáhiztu-
tak. Ezekről a baüplkozásokról leg-
fők~ppen Já./1-oS eoangéliuma 20 .. és
21. fejezete tudósít bennÜJÍkef, -keoe-
sebbel beszélnek róluk a többi eoan-
gfliumok. Ezért főleg János eoangé-
liurna nyomán kísérjük figyelemmel,
k.iMe/ is találkozott a. feltámadott
Jézus Krisztus és mloel ajándékozta
meg azokat, akiket különböző helye-
ken megkeresett.

s. '. 1.
Mária.M,agdaléna colt az első, akit

Jézus feltámadása regge lén megseáli-
tot: .. Ojt állt Mária Magdalénakönu-
nyes szemmel az üres sir- sZJijánál.
Folytak a k,ö,vnyei. Az angyalok hér-
désére így uálaszoit: »Eloittée az én .
Uramat és nem tudom houá tették
Öl?« Ezt a síró asszonyt nem hagyja
a .Peltámtuioü a kánrujeiben, hat/em
megszolitotta ,és. meguigasztalta.

"Nem Mária Magdoalénél colt az első
lWnnyes., szemű ember és nem is ,ő
coli az utolsó. H orzánk tartozik a
könny, c$ár kl.felé sírjuhazt akár be-
felé. Saját bűneink, mások bűnei, a
különböző »sorscsaoásoe« és a halál
lIlitui-mindelég okot adnak nékünk
arra, hogy sokszor.vjogoson« sírjunk.
Néhé.ny Isten szerinti síráscm kívül
azonban a mi sirásaink éppen az élő
Jézus Kriszius jelenvaióságának hiá-
rujá: bizonyZ·tják. Azt, hogy halot:
J ézusunk van ..

A [eltámadott Jézus Kriszius azon-
bonnem akaria, hogl! bárki is benne-
maradjon a koruujehben: 0, aki maga
is átélte Lázár sirjáruil és a Jeruzsá-
lem meíletti hegyoldalon, hogu mi-
lyen égető tud lenni a könny. O, atü
egyszer az utolsó könny'ekei is letörli
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a . szemü/1ikből, föl aharja szá'
már ebben a világblJJn is a könny

Jézus Kriseius ugy.anis nem
támadott fej, mini például Lázár,
[eltámasztása után ebben a uilág
folyt.a,t;ba tooább: életét, és aztán ú
meg.hal<i, hanem J éeus ae örökél
számára támadott fe.!. Ofelt· .

. uiár; egy más világba tartozik b
Az örökéletlbe. Ezért is nem éri
hette meg. az O' megdicsőül! te
Márla. M~da'[éna. Ebbe a más ti
lágb a, ebbe az örökéletbe uonia 6
Jézus azokat már iU a földön,
hisznet: Obenne. Amikor a kereszty
ember hisz, hite által elrejtetik abb
a Krtsztusba, Aki felette can. bannelil
hcdálnak, sorscsapésoknah, Igy
hívő is föléJJekerekedik ezeknei; Mint.
e.gy az Isten trónja mellől nézi azO"
kat. Sőt az Istenen keresztűl nézi if
könnyeü . kiuáltó eseményeket. Fel.
szabadult azoknak megkeeeriiő, meg-
kötöző rabságából. Az élő Jézus
Krieziussal közösségbe kerűl! ember,
azután is fogja ismerni a könnyeket.
de azokon keresztül meglátja a Fel-
témadottat, Aki megszabadítja lJ
könnyek rabságából, hiszen O most-
már' az. örökélet táulafából felülről
németi az életet és annak minden.
eseményét.

Igy ·a keresztyén ember már itt a
földön a Iézus Krisztussal v,aló talál.
kozás -uián. az örökéletben jár. Azon·
ban ez az örökéletben való járá!J
semmiképpen nem jelenti azt, hogy
az élő Jézussal való közösségünk-
ben mintegy hiemelődűnk ebből a vi-
lágból és ebben'" a világban vég.
zendő munMnkból. Amikor Márid
MaJgdalénáf Jézus kiemelte a maga
nyomorúságából és belevonta a Vele
uaió élet [els zabadultságáb a, ugyan-
ak,kor azt is mondotta néki, hogy in-
duljon. el a üjbbiell ezolgúloiára. Ezt
mondotta neki: »meni az én atyám.
[iaihoe«. Már it, a földön örökélet-



JI.
eWi húsvét vasárnap estéjén

• tt ember meni Jeruzsálem-
IaUS [elé. Minden, bizonnuo;

táeaJ>bköríi t,anítványainak so-
t oo/IJk voltak Sötét> arccal,

redeet szájjal és kiábránduU
beszélgeUek azokrot az ese-

kről, (JJI'M]yek a legutolsó na-
történtek Icruesáiemben. Jé-

tIleszítése és halála szomori-
6ket. Bizonuára-mine tanüoá-
sokszor hallgatták Jézus beszé-

ls láfJá.~csodáit, és éppen ezért
véglegesen nem értik a dolgot.

várták Jézustól, hogy »meg-
ac leráe.! és egy csodálatos bi-

teremt. E hcluete a kereset
yenfájún fejezte be ae életét.

numdjáJ< olyan keserűen: »pe-
m! az! remél/iM, hogy () az, Aki

et« váltan: 1zraelt «,
11 sok keresztyén embernek

a nyomorúsága, mint az ein-
o tanítványoknak volt. Ogy
'ák csa1.ÓátaJl Jézusban Ez
an' csak azért ool: leheÚéges,
maguk kigondolta: bálvány-

volt. Nagyon sok keJ'eszfyén
sajátmaga felépít magának

Jézus képet. Kigondolia magá-
Jézust olyannak, amilyennek ő

rrftIé látni, ahelyett, hogy az 19i-
ÖNTIagát megismer.f,eltö Jézust fo-

el Megváltójául. Persze ettől
csinálta Iéeusiol eloáriáh,

mindenben alkailmazkodjék az
,lképzelésilk!zőz és kiszolgálja

Mi kívánságaJkaj. De ha egyszer
. , hogy ez ti Jézus nem olyan,

ek ók szerelné:k., péJ(ú$lll~

nem úgy segí:t, 'ahogy' ők kiieroeziék,
nem azt adja, amit ő!l előíl'tak néki;
akkor azonnal megvan a baj és jön
a csalód'ON kiábrándulás. Sainos sok-
szor nem csupán a b áloáruj-Jezusból,
lianem ezzel együit az igazi Jézus-
ból is.

A csalódott keresztyének meUé az
Igében újra, meg .újm odalép az élő,
igazi Jézus és 6 maga nyitja meg
vaksi seemeieet az 6 meglétására: Az
cmmausi Janíluányokat is a Szentiois
magyarázása közbe.nveze.ti el arra a
lrizonuosságra, hógy 6 éppen azáltat
lett Megváltó, ami miait ct taniioá-
nyok, botránkoziok, t. i. ,akereszJ.haIá/.
á[t,at. "Igy. v.eze.fi Jézus el az emmaasi
oándorokot Óaz igazi Meg.uáf.tóban
v,aló hitre. AZok, akik bármilyeTIok.
nál fogva kiábrándultee abból a Jé-
zusból, akit maguk képzeltek el ma.
gUk/WJl, csalódottsÚ!gllkból csak ak.;
hor szab adubnak meg, ha széJ,nek-
eresztik Jézusról 'való minden eddigi
elképzelésüket és engedelmes szio-
vel haiolnal« a hirdetett Igében ma«
gát oly.annak kijelentő Jézus Krisz-
tus felé, amilyen 6 ualóban. Rajtunk
mindig csak ez az igazi. megfeszített,
de feltámadott Jézus Krissxus segit,

ViJágosan keU látnunk, hogy Jé-
zus aoba az életbe VOlf! bele bennűn-
ket, amelyben a nagy.pénteki kereszt
gyalázata és a húsvéti sír fénye öszc
ezetas'ozie.. Éppen ezért Jézus soha
nem megy bele olyan k~uáJ1Sága.in,kba,
amelyek azt céiozzdle, hogy oelűns:
kitiételezeer: a másik emberekkel
szemben, bemw,nket hiemeijen olyan
eseméntjekböl, ameluekbe mások be-
lej utnak. '/(J)'!Yis, aki'.~ hisenek azok is
átélik azt, hogy init jelen'! betegnei:
'lenni, mit [elen! temetni. mit jelent
az emberi élet terheit hordozni, mert
hozzáiartoziá életűlehiiz a kereszt. De
éppen a keresz! ala't iiik át a feltá-
madott Jézus Kriszius mindenre elég
kegyelmét.

A báltuinu-lézus Óhelueíl, az igazi
Jézus Kris zius megismerése nyomán
az eenmausi uándoroknak a szioe
annyJ.ra megtelt örörnm.el és háláoal,
hogy nem törődve fáradtsággal 6.'1
reájuk szálló es té vel, cisszamentek
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Jeruzsálembe, I~()gy ethiirJess"ek ct Üj,~·
bieknl3'k is Jézus Krisztussal 'vaJó ta.
16lkozásukat. Es ez Zgy is ooli rend-
jéll. lsten Jézus Krisziusban a keress-
tgén embert mindennal megajándé-
kozta. Amikor az ember ezt felismeri.
boldogan szolgál a másiknak Ó.1
igyekszi!~ örömét megosztani vele.

lll.. -
A"u a hírne. 1wgy Jézus Krtsetus

[euámadou a halálból. össze;ötle.k II

széJs7.Óródott ~aní./Jtlooyok. De egy
szorongó és békétlen csapat voU ez.
Ma.gtrJuaz.árt.dk ae (/ljtót »a félelem
miott« Att61 féltek. hogy ráj~ toe-
ják Jézus teS'.ténekaz elrablását és
ezért majd ;wkLa/'ják őket. Tekintetiik.
böJ is le tehete~t olvasni, hogy félnek.
Békétlenek. Egyálfalábán nem lát-
szoü meg rajtuk, hogy Jézus felül,.
madott a haltilb6l és igy élő Uruk
vall. Sőt, inkább oz látuott rajtuk,
hogy a féJelem. és úékétlMS,ég az
uruk,

Ebben a helyzetben, amikor kívüles belül félelem és seorongás fogta
el a [.anítrJányokat, lépett közéjük a
Feltámadott. Csodálatosan. Me.glepe.
tésszerűen, Nem is -nyilt sem ajtó. sem
aólak. De megdIcsőült testben ot,[ dt:t
MzöNilk A nytl.gta!Mkodók, meg-
szeppent taJilítuállyok csapaté: Mt.
szer is ezze; a köszöntésse.l üdoö.
zölte: »Békesség nékiek«. Mikö2!ben.
ezt mondta, megmutatta kezén. és
oldal<itz a $,ebhelYl!<kel, mil1Jleg!l bio
zonyságul, hogy ugya·naz a Jézus
Krisstus áll előt,tűk, aki bíínelk bűn-
tetését elhordozta a keresztján és i!{y
O nemcsak mint kívál1al.'1ULt említi
Mkik 'a békessé.ge,t, hanem hozza is
azt ú.gy rnint oalomi gyözelmi esák-
mánu«. lfalá1á;twk és feltámadásá.
nak gyümölcsét. Amikor a tanitoti-
nuok rNtof!:adtáJ~ azt, megszűnt a bé-
k~tlenségük és öltle/ldezt-ek Jézus
látlán.

Nemcsak az első looÍJlványokvol.
tak Uyen békétlen.M. NagyO{~ sok bé-
Mtlen ember él a gyü!ekeze,teJWen.,
ak.ik éppe.nú;!1I békesséo n.élkü~ ualól:;
Eze!, a btké#elt lNnlbe.reJJl dUa.ndó
rémlá:fssal lOrJaliáv.. Önm~aJ.
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•
otyan. dolgokkal Izg.citJák mag
ame,lyfJJ~ élént: foiNttáziájuk 8
mé.n.ye. Olyanofl. mini a puszi
vándorlá nép, amelynek elfogy
vize és már arra gondoliak,
szemjan. fo.gnak veszni. Ha jön
his gOrWfalhő, úgy beárnyékolja
hogy az egész eget felhő!J.elboril
nak látjáJl. Békétlenek, mert lJ
napi gondok feledtetik uelűl:
péntek. és húsué: cs-o.dájÓJ!,Isten
tü!Ú]en már százszor és ezerszer
mutotott csodadolgait. Nincsenek
kességben sem Ist817.Jwl, sem
berrel. . ••

Nekilnk is lt.gyanaJ"!1a a békes«
van. szüksé.gl#tk, amelyet .1ézus
zott az' első tMUoá,flyom/urk Az
b,f)keoSség,amit Jézus is fe!k&'I<iU
tanftuányoJmak és azóta az Igén

-a szentségeken keresztül úiro;
újra felkínál/a nékűnk is, nem
mint a óünbocsátiJ(Jltból fa/ladó bé.
ség. Isten Jézus .l(.risafus által
bocsátotta minden ba'1lünket. M
békélt velu!!!?,. Olt akol il gyidekez
tagjai ezi komoly.aJI hlszil«, ott béke
séf[ s záll il szioekbe, (IZ 1sten bé.~8
sége. Ez a békesséü pedig »mJnd
emberi értelmet {ef.űliurtad«. Vag
aMor is a mienk, amikor értelm
szerin: talán. nY/IJ,Qt'alQl1>kodnUflk
fél/~ünk ke-1lene. Ez a békessé.g
fÜlU! a kö!űlmél1yck'ől. A legn~h
zebb körü..lményeJ~M2JÖU is a tn"
lehet. J

Amikor a tCJtít,vooyok e2'J! a békea
sé.get eln.yertMl, nem azt mondia I
Zoll~ nekil«, hogy ezt mosi élse
nuugodton, hanem azt, hogy a Sze
léle-k Llét,eV.e nuomán. m&ltjeJt,ck m
sokhoz is és le.gyevMk. a béke kötMt
ebben a vUágb.(N!. Hirdessék a b
bocsánot eoongéliuaiú] és tegyeM
békeszerzők: Isten és emaer, da em.
ber és ember közöN is. Sokan VllII'
nfJIR a gyúlekiutb.fN/. olyanok,
csak a maguk békess-é,gé.vet törödnek
de nem érdekli űket sok-sok emb.,
Istennet lis egumásso; vaJó l>ékétl
sége. Ezek nem ves2!ik észre, hog.1Jh
nem lesM.·ek lsten. béke..Mvetei ebb
a CJilázb,an~ a mn~!lk bekessézél •



(JIIY jtirltak, mí'nt a gy~re.
forró kezükkel addig.,addig
'fák a hógolyót, ,amig az
~oluad és éppen a ezoron-

nem marad. meg a kezűk-

1JM MhéZ1lek látjuk sok-
gisten és ember, ember és
mzet és nemzei köziJtl bé-
gen, nézzii.n.k mindig re-

.1 e tekinletbe.J1J is arra a
tt Urra, A/li be tudta vinni

(1 nq,gyon lezárt ajtók mögé
UdJa ajándékozni a békételen
oknak. Elötte nincsen semmi

Hiszen O a Békesség Fe-

IV.
tanituán.yi ClfNlJpatból,

~ Jézus húsoét (JIlső oasdr-
békességet hozott, hicÍlnyzott
Itvány: Tamás. Nyolc nappal
újra együtt voltak II tanituá-

ll, akkor mri·r Tal1ujl$ is közöI-
t. A feltámadott Jézus ell-

,. Tamással kiegés zűlt ta-
l csapatnak újra megiele-
zzel a köszöntéssel: »Bé:
néhiel:«. Miért jött Jézus újr a,
a tcmU,ványok már békességet

MiJuienóiwMyal Tamásért
lirt az egyért. Ez oa J1'/e.gje!e-
i szólt. Szinte egyedül lle'ki.
Z II Tamáshoz, t;Dk,i a tanltuá-

iözij[t többször uan 'ele kétsé.
Nagyon nehéz természetű em-

sok azt hClijlandó mi{'..dJg elfo.
I amit az érzéészeroeioel is ki.

t, vagy meglátott. Most is
az első húsvét vasárnap után
sol lalálkozot1 faní!TJá,llyok

beszélnek néki, hogy Iézus fel-
It, így felel »ha nem látom

iezein a szegek helyeit és be
bocsátom ujjaimat a szegek he-
~S az énkezemet be nem bocsá-

(JZ O oldalába, semmiképpen el
/Uszemt. Es íme Jézus eJjön
a kéJelkedö /!Igyért, hogy meg-

neki sebet! ée hilet (ltjándé-
neki.

!JIII csodálatos a feltámadott
szeretete még. egy ilyen. ' meg.-

10gzöti kéteMccltJrJet szemben (S.
MN/;nyi.re [onios neki, /zogy egy is el
ne vesszen a- RábíW!lftilz közm. Még .
olyan sem. mlnt a IWtel.kedő Tamás.
Vl{ÚÓbuut (j a jó Pásztor, aki ait.
hagyja a kiJencveJ1Jkiler.cet, hogy
megkl'Jf'i!sse az eloeszett egyet. O (J:Z.
aki az eloeszeu egy drachmát ke••
resl, Minden tíldo;xtltra. kész .. ha csak
egyetJ(m lélek megmMMsé'ről ,V,M is
szó.

E~ az élő Jézus keresi [e! a ké'e[~
I~edóTamást és ajándékoz 'néki olya.'t
huet, 'tnmely a jelek szerint mélyebb
és igazabb uolt még a többi ianitvd.;

nyok hiténé; is. Hiszen Tamás, aki az
imél'lJt még Mlelkeddl, v,cúlomásában.
Is,tenJMIk "udia. mOlldav'/;i a feltámadoM
Iéeust, amikor ezekkel a szavakkal
borul eléje: »En. Uram és én Iste-
nem.« _

A kéfelkedö Tamás hlüel való meg-
(!já;ndékozCÍiSlahé,t irányb,ail'~ is vigasz~
falás,! és reménysége,t jele.ntlhet 'ni.
kiLnk. Lehel, hogy nü ön-onmagllnJvat
ismerjük olgem nehé» tCNnészetiJmk
és kételkedóneik, mJ.nt arn.P!YM Ta-
más oolt, Talán. sokszor elotseltiete: .•
len rfeh.erJ:;ént n-eJzezedik reánk hitet-
lmkedó és szemmet való látás után

• vÓl{yaJwzb tecmészetímh. Ped,ig mi is
szeretJnbtk 'Olyan kikötések MJkíU_
hDnnJ, müh! talán rorngyon. sokan. La.
IlfN, hogy már Je is mondiune önmtt ••
gu!7Jkról, /togy befőlünlz Ds !e,gyen V(1.~
lami: hitből élő ember. Ne felejtsük el
J ézus pász,toro!ó és "Üfelmes szere-
tettel kereste fel a nehés: természetű
Mi"c;/ikedő Tamást lis (JJjánd~~ozotJ
néki .igaz hitet. Az J.gOOM és II S2!Mi-
ségeJaben így keres fl!J ma is .'nivtden
hiJrerJó,gyó, de neMz természetű em-
bent. Mfis,felől, ha tN.rJlJlCM kö,iUöttüJ!.k
'Olyanok, akiket szeretnénle.ae élű Je.
zus Krisztusba.n O(1.ló hltben. láini, dl!
mittded!lU.g elteruíJU,1lk Iésus Kris.,tus
hitetébl'esztó szavának, ne felejfsü.k
el, hogy az élő Jéeus előtt nincs re.
ményfelli!>n eset. O újra, meg ÚjM har»
col minden egyes léleéért,

Tamás ftitreJatta!ása tÖJ't/JnetéMk
kapcsán nekünk itt és most nem lehet
J éZIlSl!ö! aet igénY€1lm1nk, !togy /10$-
zri>nk is lépjell oda megl(icsöül~ test-

29



tel, miriJ tette ez7Tami1S' eseféb'~:n.
ArnÍ't Tamással tett, azt egyszer tette.
A .ma kételkedő emberének már nem
hajkNuJó megmutatni sebeit, hogy az
megtapintsa azokat. Valószí,nü, hogy-

, ezt Tamás' sem teiie meg .. Az evan-
géliumban ugyaJzis nem oloassuk,
hogy Tamás uHait Jézus sebeibe he-
lye7J!e volna. Jézus is eZ!t mondja
csak neki: »MivelJzogy láttál engem,
Tamás, .hittél.e Tamás a ltdása nyo-
mán. hitt. N ekűnl: azonban még ezt a
seemmel való látáso! sem adja meg.
A Jézus Krisztusooa való hi1re ma
csak a holtás .által [utliaiuné el: ls-
ten hirdetteti az O bűnbocsátó evan-
géliumát és ott, ahol azt IUlllljáJk.
Isten megcselekszi, hogya kétle':'kedés
bilincsei megoldódj.Q{UJk és élő hit tá-
madjon az eddig hitetlen szioekben.
Ideoonatkozik Jézusnak Tamáshoz in-
tézeu.szooo: »Boldogok, akik' nem
látnak és mégis his znek.«

A mag!JOrszági temolomokban va-
sárnaprát oasárnapra, hirdeleit Igén
keresztűl keresi -a [eltámadott Jézus
Krisztus a kételkedő, nehéz termé-
szetű TCNlUÍSa~t, hogy hitte! meg-
ajándékoZJh,assa és így azo.!?'elmond-
liassáé: »En Uram és én Istenem.«

A Tibériás-tengeren hét tanJ.tvány
halászott. Ez MfJ1Jagooa,fl nem' eliié-
lendő. küfÖ1WS dolog. Oe ebben az
esetben mégis különös dolog. A tand-
ványok nem azt teszik, amil. tenniűle
kfJllene. Ugy!If1is húsvét után' ua-
gyunk és a [eliámadott Jézus ezekkel
a. f.anUványokkal már háromszor is
találkozott. Ezek azok a tanítványok,
akiknek Jézus azt mondoita: »Békes-
séf( néktek.« Nekik mondoita azt is:
»Vegyetek Szenüeltset, akilmek bű-
neit megbocsátjátok, megbocsáttat-
nal: azoknak, akikéi! megbarJ:játok.
megtartatnak azok.« Ezeknek. a tanít-
uánuotmat: tehát 'kitldefésiik van -az
~'t}ct!1.géUumhirdetésére, a bűnök bo-
"sáiá;sára. És most a hetueu, hogy
boldog örömmel- hirdetnék az üd'Oö-
zitű eoangéliumot, ua,gyJs azt lennék,
amire elhiuat.f.ak, oisszamennek a régi
oihonukb a a régi fogfalkozásuklwz,
az 'otthagyoU hálókhoz, edionnét pe-
dig Jézus már elszólította őket. U{fY
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riíselJuúiné1i,mint Ita nem is fitf.
tiúsoét, nem is kaptak volna
lelket és mindha egyéb dolguk
volna, mint haMszni. 'Ezek a
nyak e!lz,a;józJoak. Ott va.n.n-ak,
volt-a.'?.Visszaestek a régi iNe!b

II keresztyén élet egyi>k legs
rübb jelensége ct régi életbe
clss zahullás, OJY(1'.J1.kereszty
van. itt sz6, akik már egyszer
{gaJt vették bűneik bocsánatát,
ragadták Lstennek feléjüknyá~
gy elmét és ezáltal új embere
tek, de aztán megszűrkűlt, vagy
szerűen elfogyott a hUiik, elv
fék békességiiJket és reménység-
visszamentek a régi háléaoz:
bűneilehez. N erncsak egyes-ek,
sokszor egész gyü1e.lreze.fek fUI/6
el az új élelből a régi élre/be. V
aeok, akik e sorokat o[vllSsák,
ugyanabban a helyzetben van
mint a visszaesett tanítványok?
a régi hálókkal -lJ,abrálgatttak-
gyiUekezetC'k és benne a gyü
ta;gok aheltjeit, ho.gy élnénee
den oonatkozásbon abbóí a kegye
ból; melg adatott nékik Jézus ~
tus ban?

V.
A Tibériáe-dengeren halászó i

vángok nemcsak. elhajózott e
hanem a multon. merengő emb
is. MiJrozIJevt hálóikat kötözgetik,
fán arra gondolnak, hogy milyen
volt a multban, amikor még me
titk volt Jézus Krisztus és látJ!
úja&b, meg ú,jab-b csodáit. e
szemben jelenüiket nagyon kese
ér2Ji,.,<. Igy azo/árt a mulébéí, a
emJékeiJJől é. a muli élmény'
élnek. Emlékeiknek és nem a 11

nyeik·nek élnek. Voltaképpen ol
-mint az öregek. l elenűkben nem
lálnat; semmi szépet; jövójükben
reménukednek, így hát a multba
nekűlnek.

Azoknak, afrik a gyülekeze
még mindig a multhaa élnek, a
élmmyeikból fáplállromak, és a
lenből a multba oisszciorditott let
ket' merengenek, meg kell tudni
[lOgy friss hitre u.an szükségük. A



VI.
támadott Jézus a Tibériás-ten-
halászó hét tanítvány [elkere-
6n még külön is [elkereste Pé-

rg;lván nem azért, hogy ezzel a
taníJvány föM emelje, hanem,
a náluknál mélijebbre süllyed-
'/Jen velük egusorbu állítsa és
küldle szolgúlaira. Péternek
szüksége volt arra, hogy meg-
Jézusnak külön neki szóló

azok közlé az Nnber~kközé
, akik önmaguk erejében na-

tudtak bízni és azt sokra is be-
k. Magabiztos ember colt. Ami-

Jézus arról beszélt a tanituá-
, hog!! az elfogatás,. éisza-

mindIJyájan megboiránkoznae
• Péter magabiztosan így felelt

• »f1am~ndlJy-ájan ,m'lgIJ9trán-

1ioz,nali IS Tebél1ned, en soha meg
nem botránhozom.« Majd amikor a J é-
zus pásztori szeretettel figyeLmezt.eti,
hogy ne bizzon ennuire magában,
meri nem fog tudni a hisértések ~i?ö-
zött irénta való hűségében megállni,
Péter megint csak mag.abiztosan fe-
lelt: »Ha meg kell is Veted halnom,
meg nem ta.gOO1ak Téged.« A n'agy-
[ogadkozásoknak az lelt a vége, hogy
Péter a válságos ó:0.kbem háromszor.
is megtagadia 'Urát. Ezt a magabiz-
t03, de elbukott Pétert kereste' lel k4.•
lön is a [eltámadoii Ur. .

Jézus nem azért kereste fe{ Pétert,
hogy [ejére olbassa b{Jm;eü,·. hanem.
azért, hogy szeretetb'ől fakadó' CsINt.;

des kérdéseioelPétert önmagábó1jer .•
[esen kigyógyíf.s,a, bűneit mef5!IÚ1~
csáesa 'és úiraélhiojti iiz Ő. szolgála .•
tára. Háromszor kérdezte "me« tőle,
hogy ezereti-e 6t. Azért kérdézÚ' há-
romszor, .hogy három, Ö] m<!gta~iadó
SZCiJvqtfelol&já, vágyis megbocsássa.
Deamikor ezt az irgalmas cselekede-
tél 'féterrel. szemben 'gyakoró!ia~ Pé-
térben. ugYW'1'akkor végbe' l?eTlett
triennie az önmagából' v!Úó kigyqgyu-
lásnagy csodájának.·A háromezori
kérdezés 'eszébejutf,at~a ugyanis Pé .•
térnek, hátomszori árulá SZQJvá.f.Es
amikor Jézus nem elégedett meg az-
-zal, ;hogy irá/Ha való. szeretetét
Péter egyszer meotidllia, hanem' még
kétszer újra .megkérdezte,ClIk.kor Péter
tudta, hogy Jézusnak joga v,an ahhoz,
hogy megtudja, komoluan. veheti az
ö szavát. Péter tudta, hOJ!lI egy
olyan embernek, amiluen Ő, Jézussa!
szemben való eddigi mcocdartása
miatt nem lehet az első szára hinni.

Azeal is Péter önrr..rN!ából való ki-
f!yó,fJ:yitását munkálta Jézus, hogy ezt
kérdezte tőle: »[obban. . szerelsz-e
ezeknél«; tudniillile a többi tanítvány-
nálo Ezzel a kérdésével Jézus' Péter-
nek arra a sza várn utalt, meluben ezt
vallotta: »tui mindnuáian megbotrán-
koznak. én soha tnev nem botréneo-
zom«. Mivpf.. éppen Ő, pki annuira b(•.
zott mao ában, mélnebbre süLh/ed<t a
többi tCIJ'itílványok.nál, meg leellei] lát .•
nia Jézus kérdezése nyomán,. ,10gy



rgyálta!ában 'nem ertJsebh II tiJbbinel
és igy fel kell adnia minden önmagá-

ball való bizakodását.

Amikor elvégezte J éeus Péterben
az önmagából való kiábrándítás és
i!-igyógyítás munháját, megbocsátá
szeretettet állította vissza a tanítvá-
nyok sorába és bieia reá az ő »[uhai-
na.'<. legeltetését«, Amikor Jézus nyo-
matékosan a bárányok és a juhok őr-
zését és pásztorolását bízta Péterre,
akkor ezzel olyan szolgálatba állí,
totéa Pétert, amelyben újra, meg újra
háttérbe 'kellett állítania önmagát,
hogy egész seicoel szolgálhassa a
más.ik javát. A bárányok rábízása ál.•
tal Jézus aztokorta mondarü : néki,
hogy az (') iránta ualó szereteiét a
másik ember iránt való szeretetben
68 szolgálatban muiassa meg. Ne

cséi~szóual szeresse 'J ézus], es ne it
csas: önmagát legeltesse, hanem ön-
magát megtagudá, egész életét oda-
áldozó szeretettel szolgálja a másik
embert. Ott az emberek között, oelűk.
szemben, való cselekvő seeretetben
jusson kife,;ezésre az Ö iránta való
szeretete. Egyszer a magabiztos Pé-
ter Iéeus » iránt ~·:J1ószeretetét azzal
akarta megmutatni, hogy J éeusért
hardélre akarta hányni az embereket.
Most azt mondta néki Jézus, hogy
neki nem ilyen »hőstettekben« kell.
élnie, hanern örwnagát me.ga;1ázószol-
gálatban,

Péter Jézus háromszori kérdésére,
hogy szereti-e Ot, .végsősorba.n akkor
adta meg a legigazibb [eleletet, ami-
kor az életét is odaál(/,ozla ai Ó
Uráért •.

SÁNTHA 1lÁROLY:

KERESZTYÉN,VAGY, MONDOD
Keresetuén vagy, mondod,
Mert Kriszius neve rajtad
S a- mennu, föld Istenét
'Uradnak vallja ajkad;
De Istent Uraának
Hiába 'nevezed,
If a parancsolatját
Egyszersmind nem teszed.

Keresztyén vagy,' mondod,
Mert megkereszteltettéi.
S Krisztus vére által
Megváttottjává lettél;
De megiartottad-e, ' ,
Vizsgáld meg seioedet,
Keresztségben kötött
SUl1Jt s zooetségedet?

Keresztyén r>agy, mondod,
Mert otthon s a templomban
Kedoeied az Igét,
S szíves hálára lobban:
De úgy éies z-e, amint
A Szerrürús tanU?
Eteled termi-e •

~ •• ~ ••• '<- m.n.•••"'<i.'n.

32

• f ,

Keresztuénnek úgutari
A kegyelemnek Atyja,
Ha teljes szioedet
A Kris ztus lelke lakja:
lIa van, mini Jézusban,
Benned is kegyesség,
Alázotos lélek,
Szereiet, szelídség.

De amíg szioedet
A testnek indulatia:
Kevélység, irígység,
Harag és önzés lakja,
Es nem a szeretet,
lv1eiy kész a jótétre:
Addig nem vagy méitá
A keresztyén névre.

Uram, Te adj erőt
Az igaz megtérésre,
Hogy méltó lehessek
A szép keresztyén névre.
Add, hogy valósággal
Legyek Krtsztus híue
S é"Usem üduörnet
.~bu~~''I..



utalja be. A gyülekezet részéről bi.'
zottság foglalkozik verte,

Budapesten. mint te!:jö3en ;íj'
szclgálat indult el az idióta Iiúk
gondozása. A gyermekeik 1-8 éve-
sek, az állami gyermekvédő be.'
uta 1tj.a i, Szép víllában, a Hűvös:'

'",öl;gyben vannak elhelyezve, ISza!k1
. értő' ápoló gondozásában., ,

Idős Iérf iakat . és, mlret fogadott
be a budapesti ezeretetotthon.
Olyanok laknak benne, a'kiknek,
többnyire, nincs már hozzátartozó-
juk. Ugyancsak a Hüvösvölgyoen
vannak e~helyezve.

Klottldiigeten volt dlakonissza
testvérek, áU,ami kegydíjasok, >;a
közlsmert »Sióc.bam lál~l1:a'k:A hely
szépsége elragadó, levegője subal-
pín, kertészéte mínden dicséretet
megérdemel. ' Gyülekezeteko' tagjai,
akik' ahelyet' még- konferenéiákról,'
ismerik, többször tesznek 1átoza-
tást és elbeszélgetnek a' szol O'á!at~
ban elfáradt egyházi rnunkás,~kka1:

Gyeríesdiáson, »Kaperriaume.ban,
nyugdíjas lelkéezek es idős lelkész
házaspárok ezárnéra létesült intéz-'
IDény, amelynek jelentősége rend-
kívűlí. Ez az intézmény sa] átságos
rende:tetésű, mert benn az ernll-
tetteken kívűl ,nyáron' üdülést' is
biz!os.íthat,. kűlönösen a hévíz!
fürdő gyógyvizér0 szorulóknak,
Azonkívül egyházunk ébredés! rnóz ,
ga'mának, áldott hatású koníeren-
ciáknak is helyet tud adni: ' ,
, Albertiirsán idős nőtestvétek lak-

naik egy hatalmas" parasztházban.
A két g-yü~'ekez<et és: az egyház-
megye le!kéGzei' is nagy- '6zer~tette,1
vesz ik kőríil az intézményt. Alber_
ti ben nunden csütörtökön este meg-
hívott igehírdetők ta"t) ák a bibl ia,'

'ófát 5 ennek az oífertoríurna az ott-
hon -fermtartására szo!gál.' '

Kistarcsn« őzveqy papnék ott.,
ho'namITködik, Zsófia(':get verőfé-
nyes háza ez, egy emeletes, A·O'yi1.
lekezetek . ezeretéte tarjja fenn ~ a

E~angelikus szeretetin~e·zmé,nyek
Sz eretet ts.zo~gáJ,atu'n!k intézrné-,

nyelnek széles, az egész országra'
kíterjedő hálózata van,' Jellegük sze-
rint csoportosítva részben Idióta,
nyomorék ,gyermekEiket, réseben
iú~s férfiakat 63 nőket, részben ár-
vákat .gondoznak erekben.

NyÚ'egyHázán működik az EUm-
otthon, több., rnint Két és fél évti,
zede. Nyomorék leányok gondozása,
nevelése és tanítása folyik itt 3,-
14 éves korig. 'A goodozoltak ert;Y
része általános is:kdl.álba jár, alcik
nem járóképesek, azok az intéz-
ménynét !kü:ön okta tásban részesül-
nek. ' Fokozzák a loézügyességűket,
megtanul1áJk a háncs ból való íonást,
babakész ítést, !Sőt egy-egy gyermek
iparművészeti munkára is alk'!]-
rnassá válik. Természetwen a ház.
tartá.shan is ügyeskednek. Az intéz ,
mény va 1am:j<:or a város szélén
fekvő tanya volt, ma már - Nyír-
egyháza nag-y íejlődése következ-
tében, - benn fekszik a városban.
!l1a.gas . íal la'l van kőrűl véve, gyü-
rnölcsös és zöldségeskert szo.g álja
az önell átást, A gyülekezet részé-
ről' egy szűkebb bizottság tartja a
kaposolatot intézmény és gyüleke-
zet között, Az Elirn-otthonnak ái-
dettan vidám, bensőséges jel :ege
van, Sokan,' akik onnan kerülnek
ki a társada.ornba, v.ssz.atérnek lá-
togatásrn fu hál ájuk kifejezésére,

Bonyhádon a szeretetotthonb cn.
1-12 éves idióta leányokat ápo.,
nak, akiknek egészségügyi helyzete
már súlyosabb. Kőzel két 'év.izede
miíködik ee:y idős ház asuár adakozó
áldozata 'jóvo!,f,ából. Ai. intézmény
a város Iőutcájában van, kís szép
gyümö'csőssel, j á tszótérrel. A kert
m?,g5.tt nagyobb távolságban e~y
iSZ!cVa6 fekszik, a gyermekek »ki-
rándu'óhelyee, amelynek Ie.keresése
mindi~ nagy élményt jelent azok
számára, akiknek az élet ma'O'a ls
értelrnelen s érthetetlen. A gyer-
mekeket az, ál'larní gyermekvédő

" ,



pap'nél( brzobtsá.ga lra:nyltJa II gaz-
das,ági é!etet.· Az özvegy papnék
mind 60 éven felüliek sig'en áldou
közösségben vannak együtt SOJ(.
~k évi gyűlekezetí tlzojgií1<ltuk
után. . ,

Meg kell emlékeznünk még ~
8udapesti $z()/Ji-utcai. teá!:zyot:h"m.
,ól, a:tr.tely vld~kről felkcrül,t dol-
go~ó l~~y~ sz.árnár.a nyílt meg
és II mátrai Bagolyiriásról. egyhá?"!
IDll'n'kások üdü:pj~rBI.

Az eddig felsorolt szerétet int-éz'
ményekben jelenleg 205 áP'fllt la.
Idl\, A ról uk való gondcskodás rész,
ben iUkaml támogatásMl, jó részt
azonIban gyülek>ezeleln'k s azok tag·
ja:nak áldin;ati~~za~goéből törté.
nolk eVe'nként egyezer or~zá.gos
~dakollá:s ls van, egy vasérnapnal;
-te:jes off ert ori urna jut' saámúkra,
VallJ a~onha'!l egy lelkes tábor,
amely havonta küldl kísebh.na-
gyobb adományait s a sZo>lgálatot
imádságban is hordozza, folya'mnt·
ban van annak a~ elgondo:iloS'llilk
megva.ösítása, hogy egyhá;zunl<
egy.egy egyhá<zmegyéje vállalja el
dgy·e~y ottlOll'i}ak ll. panronálását,
6 II lelkész! munkakősösségck ve.
gyék fel ennek gondjá.t.

Vannak gyil:~kezeti tulajdonban
lévő ~zeretéti,ntÓz·l1'..ényelit1Jk is. A
pest egyházkőz$ég- 40 létsaámú
öregek . otthonát tartja fenn.
amólyPe a fóvár05 utal be és tá-
mogat is. Pécset! 30 személyes
9reg.oHhon műkődjk, amelyet egy
v~Ú szál'odáböl létesítettek." A gyil-
[ekezet nagy áldozatkészséggel,
mintaszerűen vi$eli. gondját. Bé.
késcsubán. árvákat M' öregeket gon-
!lotna!, e.,ry volt tanya átalakított

épiiletelb«i. Söf a~ 6pilletel< egyik\.\
csárda . volt. Évtizedes lelkipásztori
mqnka és gyülekezetnevelés ef,ed.
rnénye a 'két otthon. AgyUl~k.ezet
mínden oáfertorlumánalk. f-elét erré
a célra fordítja, de kűlönősen jelen'
tpsaz ó.év esti adakoaás, amely
mindig megmozga'tja a gyülekeze!
sslvét, BalQAsagyarmaton, öreg pók
találnak otthoo'f, maguknak, idil·
llkus kőrnyezetben. A~ udvaron

. tölgyfá'k. fenyők 00 SZomQrltf!lz
szépitJik a helyet. Győrött :s~é:e$-
!<örü saeretetmunka, mert idős
ernbereken kívűl g'y6gyíthatatlan
betegeket és újabban Idióta gyer-
mekeket is eJ,JMnllk, A terhek víse,
lé~ben k,omyékl>eli gyü'lek~etek ts
réS~t vesznek. Ennek r:ész;egtl a
böresí IlSpotMy. Szaf'l}ason. IÍrvaház
működik, NyíregyMzán pedIg öre.go
otthon asszonyok sí;ám.(ll'a. Utóbbi
IX!y!tés előtt áll. .:
. Os:$ze.ge~Yiff a számbeli Il.dato<ka:t:
eva'ng'l!lLkus egyházunk je:~,nloel; el.
lát 17 intézményben 392 ál-'o'!,lata
megfelelö \S2;lÍmú ápo;ói és háztar.
tálSí személyzettel. '

Amikor ezt II rövid beszámolót
eí{YhálZunJk . népe elé vlsszűk, nOO1
bü~z.~~:kedni akaruok vele, hanem
hálát adní általa is Istennek (l~

il szeretetért, amellyel :;.ok1l1l1 Iel-
karolják az elesettek ügyé!. ismeret.
len öreg<:lk, árvák, gy6gyíthatat';an
betegele ügy~t 1> e~ért II szeret~!tÍ1't
is. ameoIlyel az Q g'(,>ndozásuk tört~~
nik, De fel akarjuk hívni a figyel-
{Bet arra II felelősségre is. amellyel
egylházun:k népe tartoziik ennek a
mu,n'kának

Várady ujat
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~ beket meglehet menteni!
.A.békét meg kell menteni!
Az evacgéldumhírdctés annak a

hirdetése, hogy Isten úgy szerette
'a vilégot, hogy az () cgyszülőtt
Fiát adta érte. Ahol le:l:H egyház
van, ott Istennek 3 vint; iránti
szerelete hi dettetik. Fiának Jéz us
Krisztusnak a kereszthalálu pedig
bizO'I1ys.ága annak, hogy Istennek a
vll ág iránt! szerete.e nem érzelem,
hanem áldoealos cselekede', Eogy-
ház ott van, ahol' Istennek erről é\!'
világér! cselekvő áldozatos csele,
kedetéröl hirdettetik az ige. I15teo1
akarata a világot megtartani. meg-
menteni akarö akarat. Es ha a
Szeritírás kifejezetten nem mon-
dariá is szúmtalanszor, Isten vilá-
got mendő akaratából nyllvánvnlő .a
ke resz tyén embe fI11 ck és az egy-
háznak a vi:ág iránti felelősség».

Isten a'l; egyh á.zt ól a vi!.ig felé
és a világért való szelgálatot. áldo-
za tos cselekvést akar. Az egyház
Isten szánd-éka a világban. Az egy-
ház Istent is csak a világon 'ke-
res ztü ! s.zo!gálhatja. ,

A vi!ágban' leoronként 60K olyan
kérdés feszül, me.y alkalmat ad az
egyhá Z';: ak, hogy az ern!De.rek bol do-
,gul ásáért, előbbrchalauásáért, 115'-
tenn ek tetsző, j-g-a-z'3ágosabb é.et
rendjéért szelgálatot \'égezhess~n.
Ist-en a szemeink láttára ítélte meg
azt a világot, rnelynek romjaiból
mo&l; építi az újat. Ebb51 az ítélet-
ból nem vonulhatolt k: az egyház
sem, rnert kevés vo't benne 'a szere-
tet és ezért kevés volt 11 cseleke-
dete az emberént és fl világért. De
1st-en ítéletét kegyelmes ítéletnek
ismertük meg'. Az egyházat sem
söpörte ela történelem. Ujulásra
kapott kegyelmet az egyház is,
hogy meg-rnegújulő cselekvéssel
szolg áljon az új ernberek új világá-
nak megdartásáért, új életéért.

Ma a sok egymasnak íeszűlő kér,
dés közü] a ll<egi.z~'lma3aób ésleg-

tőbb felclőSlSéget kővetelő :kérdés: a
béke megtartásának és biztosltásá-
nak a ikJé,rdése: Ez az igazi "iJág_'
kérdés.

Mit tett egyházunlk, rnít tetbek
egyházursk felelős vezetői és papsá-
gunk az 1952; éV'oona békéért?

Az alábbi áttekintés semmikén-
pen sem alkalom az önmagunkkal
való megelégedésre, »me.gtettük,
ami rajtutik álűt«. 'Legyen inkább
buzditás a még több és a még jobb
cselekvésre rninden ú] napon es
mínden új esztendőben.

Dezséry László püspök az Evan ,
gélikus Élet ez évi első számában
a békeszolgálatot Isten »ú] eszten-

\ dei világos paranosánake nevezi,
ezt -a parancsot Isten az egyháznak
adta. »1952 a béke esztendeje ...
Tartós, szilérd, építő és jólétet
szerző békét akarunk hazánkban és
az egész voi/ágon. Akarjufl, tehát
kűzdjűnk érte. Nqolcseázmütios béke-
táborral együtt... Az impe-
rializmus 1952-ben sem iog nyu-
godni, megpróbálja érdekeit érvé-
nyesíteni a gyarmClJtokon és a béke-
her eső szabad népele ellen. .4 bé-
két' aharo emberek tömegei azonban
napról napra nőnek s ezek nem ön-
tudatlan békesóvárgók, hanem ön-
tudatos .oezetés alatt álló s a' meg-
gyözödésükért és az életültért har-
colni kész emberek . tömegei. Egy_
házunok úgy Idr éljen, hogy minden
nap bizonysáJgát adja békeakarutá:
nak ... «

Ez a megnyil adkozás a hivatá-
sára ismert égvházhoz rnéltő pro-
gramm, amit napoo1liJén:ti cselekvé .•
se~nkben akar valőr a váltatní ve-
lünk az Isten.
. ,1952. egyházunk bel ső é;el'6ben
ci zeinat esztendeje. Már az év ele-
j éln széleskörű tájékoz ta'tást kapott
egyházunk papsága és népe 11 ké-
szül:ő zs!natró.l. meIYIl1eJk me.g_
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nyit6 flSfenti.sozte!eten, l"952. február
hő 5-én hitvallásszerűen hangzott
a hizonys'ág- az 'ig-ét hirdető Dc-
zsérv püspök siáJjábóJ: ».,. azok'
a zsinati 'atyáll és testvérek, akiket
egyházunk népe erre a zsinatra ki-
küldött, olyalI egyház zsinati atyái,
amely bátran és politikailag is on-
tudatosan, mindenestűl Isten igi-
jére és akaratára támaszkodoa dön-
tölt a béke mellett és a békéért
való küzdelemmel.,. Nem alkot-
lIatnánk ú] egyházi töruényeket, ha
bizonutalanhodnánk. hazaszerate-
tün!~beft, államunk ú] rendje felöl
és a béke ügyében. Zsinatunk béke-
cselekedet. A békét szolgál]«, mert
berendezkedés a békére«, 19,')2·ben
egyre határozottabb Jelei vannak
annak, hogy egyházunk a/ békére
rendezkedik be, de úgy, hogy
ugya,nakkor áll andőan szóban, ige-
hirdetésben. sajtóban <kü~d A né-
pűnk, a i!1Iépeik, a világ békéjéér t.
Hallatja szavát napról napra, hét-
ről hétre itthon, határainken bel ül,
de békeszerető szava van a liatáro-
kon túlr a is. .

Az a céltudatos, áE,andóan az
Igéból tápl álkozó. fu az Igére tá-
maszkodó békeszolgálat, malynek
egyh ázunk ban vezetői a püspökök,
egyházunknak mind szélesebb réte-
geit rnozdííja a békeseolgátat terü-
letére. E!JIn~k bizonyságául álljon
itt az evangélikus egyházkerületek
elnökségetnek és espereseinek 1.
országos értekeztetén. 1952, már-
eius 12·én kibocsátott nyilatkoza-
,tá,ból ez a- rövid idéz-et: »Vlillást .tc-
szünk arról, hogy egyházunk alap.
vet9 állásfoglalását. ,_ hű,~éggel
és becsületesen képviseljiik a ma-
gunk terűletén. Hazénkhoz és an-
nak népihez hűségben uálla!j:á or.
szágunk 'építésének nunden felada-
tát 'és vállaljuk hazánknak, tuizánk
mai rendjének és hazánk békéjének
oédelmét s ezzel együtt a békére
áhítoz6 emberiség békéiénet: ';S ha.
ladásnak oédelmét,e Ezt II nyilal-
kozatot egyt.1ázui!1l1< p(i,s.pÖikei, egy-
házferület~ felüg)'etői - és vala-

\

meooyi esperese trtáM alá. M!'nd~i\
aláíró szent kőtelezéssel vállalta,
hogy a gondj adra bizott gyÜ'bkeze-
tek 00 lelkészek e:lítt példaképül
szolgáí a békeszolgálat területén.

1952. ápriljs 17-én Mihályf; Ernő
népmüvelésűgyi rniníszterhejyettesr,
IIZ Országos Béketanács alelnökét
iktatfák be az egyetemes felügyelői
székbe. »Legyank tudatában annak,
- mondotta Mihály ti Er1tŐ elnöki
székfoglalójában r=, /zogy bennűn-
ket a példa felelősségre kötelez a
nyugati orszá'[Jokban élő' egyháwz
felé .. , Tegyünk meg mindent, /zogy
békéért való munkánkkal és har-
cunkkal felébresszük a uilágpro-
tcslaniizmus lelkiismeretét, mert a
mi lelkiismeretűnh sem birrui el,
ha egyházak, amelyell nem egyszer
áldásukat adták imperialisták hábo-
nis f,egyvereire, mosi ezt a bak/é-
riunüuioorúra is kiterjesz!erték,{(

Az Országos Béketanács kibővi,
tett ülésén Dezséry püspök <szavai
egYházi mozgalrnunk megrösődé-
séről tettek tanuságot: »., _Három
esztendő után kijelenthetjük, hogy
(1. mai magyar evangélikus egylulz
papsága és hiuős~rege nemcsak a
békét szeretl, hanem szereu a mi
egész népűnket es a vil6Jg minden
békeszerető, öntudatos emberét ösz-
szefogó béketnoegalmat is,« Ezen
az ülésen, rneíy a június l-i nagy
béketalálkozó előkészítésére Jött
össze, Dezséry püspök a keresz,
tyénség hrung'ját szölaltatta meg,
amikor kijelenéette, hogy egyházi
békeharcunk nevén nevezi a bűnt,
de nevén nevezd a bűnöst is, Nyil-
vánvaló, II k,e'res.ztYíÍin ernber előtt,
hogy amikor a békéért harcol,
t!gyanakkor a bűn ellen harcol. A
bíín elleni harc pec;!J!g kötelessége
a keresztyén embernek.

Egyházi békeharcunk rnegerőső-
désére és őntcdatosodására kűlőnős
serkentést jelentett a Szovjetuníő
egyházaina-k és vatlásoe oozös1s..§gei.
nek b'ékeIOCin1eren'Diáia, Má.joo
9-12.ig értekezletre ültek össze a
Sz.ovJe~unió y.al,amennyi egyházá •.



!!al'< es vallásos t<öz('lS<S~g6nCi!<kép-
viselői. Az értekezletre, malynek
[eléegét »ae egyház együtt a néppel
a békeharcb an« círnü e.öadás már
önma'gáhan il9 érzékelteti, a küldöt,
tek mellett külföldi egyházi képví,
selők is részt vettek. Volt a konfe-
rendán holland refortnátus, an-
tiochiai pravoszláv,. osztrák ókato.
likus, dán eva,ngét.i~1.ls lelkész. ott
volt a bo;,gár egyház a,';pvi3>cWje ~5
méJg sokan mások. Ez az értekezlet
felhívást intézett II világ egyház al,
hoz, vallásos kőzősségeihez és hí-
vejhez. A rní népünk is meghallotta
a felhívás keresztyén öntudatból
szűleíett szavait: »A mi dolgunk
az, hogy harcra hívjuk az embere-
flet a oűn és a gonoszság ellen,
figyelmeztessük az egész világ lu-
vőit, hogy nem lehetnek kőzÖ{nbös
szemlélöt annats a csatának, amelp-
ben ki';zös sorsunk eldál-« Az érte-
kezlet f.e:lhívás,[ intézett a keresz-
tyén, muzulmán, buddhista és zsidó
vall ás papjalihoz és híveihez is,
Evangél skus egyházunk, aJIT:Jak lel.
kés zei és hívő ernóereí egy sz.ívvel-
lélekkel rnondták és mondlák na-
ponta 'az áment a konlerencta fel-
hívásának zárószavaira: »Békesség
Ilz egész földönl«

1952. május hb l5-én !{ÖzÖS püs-
pöki körlevél hívta Iel egyházunk
papságát, hogy a június 1-1 béke-
talál:kozók előtt, május 25.én mtn,
deli'! szószéken hirdessék a béke
szent ügyét, rnin] Jsíen akaratát -és
imádkozzanek a béketetálkozökért,
népünk és m~nden nép WJ<éjéérL .

A június l-! béketalálkozókon
nemcsak ott vannak, . de hangot is
adnak e.gyházulrlil< lelkészet. Evan-
géJ.ikus lelkész rnegyeí l<ü:döttként
is szerepelt, Dezséry püspö), pedlg
II rádióban prédikált a békéről. :l
ilékoort.

Az év kőzepén egyház! békernun-
kánk. a vezetők összeforrottsá <'73 a
vezetettekkel il béke szo~gá~atábal1
annyi ra izmosodott, hogy Dezséry
püspök a bányai egyh ázkerűle t zá,
róközgJ.ű'h;sén,. júnlus- 19·6n méHá'n

lele.nte!to ld: ~telkészeink, egylLáz~
munkásalnk és híveink serege mind-
inkább jelenkezik, mini békésen
építő és a békéért harcoló népünk-
kel szolidáris erkölcsi testűieee.
Kézzel fogható, szép bizonysága
rnutatkozoit ennek abban az őszinte
és készséges támogatásban, am,elll-
lyel egyházunk telkés zei és népe
sietett eleget tenni az Országos
Béketanács és püspökeink felhívá-
sának a Korea megsegítésére indi-
tott gyüjtésben. Ennek a nagy ügynek
szolgálatálioz új indités uolt a
Béke Yilágtanács berlini rendkioűlt
ülése. Bizakodás, de elköte!ezés is
számunkra az innét világgá hangzó
százat: »A békét meg lehet men -e
terül A béké] meg kell mententl«

Egyh á zu.n;, és annak papsága a
bék~ ügyének egyetemes ésm;'ndig

\ jobban Mütő erejét látta abban,
hog'y ekkor már a nyugati teo.ógu.,
sok Ielklisenereíe is megmozdult a
béke ügyében. Egyházunk vallotra
fil vallja, hogy becsületes teológu.'
sok éppen hitűnkből és teológia,i ís,
meretükböl kifolyé.ag állnak ott a
béke ügye mel.ett. »Mi, a b';Mirt
küzdő országok keresztvénei mtn-
elen nap buzgón imádkozunk azért,
hogy a keresztyéneknek az a közős
hitből folyó békeszeretete, me1u
Krisztus tanításából folyik, megte;
remtse mindenűtt a kereszujének.
békéért való küzdelmi:nek közö:;
szellemi aiapiát,«

A magya:r' eVélIngéJ.ikus egyház
béke meHetti· rendíthetetlen meg.'
{!!á'sát tanúsítja az a távirat. me .•
lyet püspökelnk kűldőttek Rákoei
MátyáE.na,k abból az alkalomból,
hogy ö lett a Magyar Népköztársa-
ság minisztertanácsának elnöke:
l>N(!pünk és lsten elötti felető$sé~'
gűnk, az igazsá'fJos társadalmi
rend, II dolgo'fó nép fe1emellzl1dese.
a béke megbecsülése es mezoédés» •
mollett szabja meg eguháeunt; he ...
lyét. Es mt hdyt akarunk állni,«

Erre a he:ytálIá,sra m!nden ma..
gyar ember. egyházunk rnínden lel .•
k~ze. és. hívoe számára nagyszerU
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alkalmat .nyujtott a m. Békekölcsön

/
·egyzése. Nem egy sokgyermekes
elkészünk példamutatóan szép

[egyzésével bizonyította meg, hogy
> áldozatoo őszinteséggel áll 3 béke

ügye mellett. Néhány adat a lJ 1.
Békekölcsön' jegyz<:!,éről egyhá,
zunkban.

Az Egyetemes Eg)"ház, az
Eszaki Egyház'kerület· bs a Déli
Egyház.kerűlet, mint jogi személy
5000-5000 fordntot, összesen
15.000 forintot jegyzett.

Külőnösen szép nyugdíjasalrrk
jegyzése, . akik átlagban '167 forin,
tot jegyeztek.

Evangéljkus lelkészeink átlag-
jegyzese országos viszonylatban
630.46 Ieririt. (Egyetemes egyh 'iz
és Teológiai Akadémia 1069 forint,
Egyetemes Sajtóosz tály 562.50 fo-
rint, Eszaki Egyházkerű'et 550 fo-
rint, Déli Egyházkerület 665.74
forint átlaggal.) Ez az eredmény,
rnely az 1951. évi II. Békekölcsön,
~egyzés (átlag: 500.9,1 .Iorínt) ösz,
szegénél rninden egyes jegyzore
vonatkoztatva 129.52 forinttal több,
a béke melletti egyre öntudatosabb
klállást jelenti.

'1952. november 13-án a budai és
pesti evangélikus egyházmegye .lel_
kész! rnunka kőzősségei és a buda-
pesti Evangélikus Teológiai Akadé,
mía tanárai és hallgatói együttes
békeértekeeletet ta,rtotttwk Budapes-
ten. Részletes beszámolő hangzott
ezen az értekezleten az egyházi
békemozgalomról. Nyugatonés Kele-
ten, kűlönős hangsúllyal aSwvjet-
undő egyházainak és vallásos .M-
zősségeinek békekűzdelrnéről. : Az
evangélikus egyház papsága és hi-
vesnek b-éIlrefelad.atadról Dezsérv
Lász lő püspök tartott nagy elő-
adást. »A felszabadulás után. újjá-
születő népünk olyasmit kérdezett
tőlünk a' világ nyelven, mint Iézus
Krisztus az öreg jóindulatú fari-
zeustól, Nikodémustót az újjrjszü1e-
téssel kapcsolatban: ,Te Izrael" ta-
nítója vagy és nem tudod ezeket?.!
lsten" a békemozgalom. által tuuáso:

/

SGn tanít mlnket a gyakorlati kép",
tnutatás . nélküli keresztqénségre.
Koteiességűnk, hogya háztetőkről
hirdessük, hogy ini nem féltFili
'egyházunkat az ,ideológiától', de
féltjiik az új háborútol az embere-
ket, akiknek egyházunk szolgál.
Nem is nyugszunk bele abba, hogy
veszélyeztessék az embert; akit ls.
ten életre akar vezetni... /lz egész
nemzeti élet minden kérdését fel
kell vinnünk a szászékre. Az embe-
rek olyan vallásra 'vágynak, ami-
vel benne lehet -élni az életben. /1
szó csak arra való, hogy 'róla az
étethez beszéljünk. Hatalmasan kell
mozgásitanunk lelkészeinket arra,
.hogy népünk tőlük is segitséget
kapjon a tegnapinál minden nap
jobb munka elvégzésére való lelke.
sedésében, Ez a lelkészi munka
ágai közt a legszebbek közé fog
tartozni. Békejeladatunk, hogy az
embereknek a munkához való ui:
szonqái, a szocializmus ösztönzésa
közben a keresztyén tanítás erkölcsi
erejével is [aoitsuk.«

Ez az együttes értekezlet rd-
kész íilés . volt a novemper 22-en
kezdődött lll. Mágyar. Békeken-
gresszusra. A békekongresszuson
ott voltaik a kűldöttek között dr.
Vető Lajos püspök es Dezséry
László püspök, az Országos Béke-
tanács tagj,ai is. Dezséry Lász lé
kongresszusl felszólalásában mon,
dotta: '

»A muli héten együtt volt Nagy-
Budapest etrangélikus papsága egy,
ezt a hongresszust elökészitő lel.
kész; békeériekezleieti és tisztázta
újabb békefelada{ait. Egyhangúml

döntöttilnk amellett, hogy tovább-
folytatjuk a felelősségteljes hű.z-
delmeinket a nyugati keresztyénség
lelkiismeretének [elébresztésére és
mindazok b átoritására, akik nyuga-
ton a béke. pártján oonnak. Döntöt-
tünk amellett, hogy országunk ha-
tárai között a lelkészi munka kü.
zéppontjáb a állít juk a békekűzde-
lemben és a nemzeti feladatokban
való ~ Iwlyes . áUásjOiffialás . bizony-



"

sdgfételét. Döntöttiillk' abban, hogy
egyházunk megújitésán, korszerű
fela4ataihoz ooló hÓOzzáiga.zításán
és egyházunkna.k a magyar népet

szolgató erőfeszítésein toeább.rdoí«
gQzunk. Döntöttünk abban, hogy
becsületesen a békefeladatok min:
den napos elvégzésére ' forclLtjUk
erőinket. A bu4.apesti evangélikus
papsálgnQk tartott e[őqdásQ"! ub/s6
mondeio) ezek voltak. A nep pau.
;ai uagyun,k. Népünk szereti ~S él-
uezi a békét! Népünk akarja II béke
fenntartását. lsten atsarata 'ezerini
is joga vall akarni és védelmezni '~
békét: hiy fejezem be itt a [elszo-
lalásolT/.at: jogotok van. aharni és
Qédetme;mi a békét. Mi együtt le-
szünk magyar n.épünkkel mind-
azokkCll szemben, akikkel a béke
ügyéó8/1 szemben. kell állni,«

A Ill. Magyal' BléketÍrongre;szus.az . újonnan megválasztott Országos
Béketanács tagjai kőzé ismét meg-
választotta Dezséry Lászlo pÜ3pÖ-
kötésdr. Vetö Lajo.s püspököt,
Az Országos Béketanács e,gYlk al.
élnőke Mihályfi Ernő, néprnűveiés-
ügy!, eninlszterhelyetes, evangélikus
egyházumk egyetemes. felügyelője
lett. Az elnökség tagjai között helyt
kapott Datvas József kőzoktatás ,
ugyi mtnészter. a Déli Evangélikus
Egyházkerület kerületi felügyei3je ls.

A. Ill. Magyar Békekongresszus
22 kűldőltet választott, akik a, ma-
gya'r béketábort Bécsben. a decern.
ber! népek ;ko::mgres·szusán képvise-
Lik A kűl döttek között -ezerepel. dr.
Veti) Lajos, evangélikus .egyházunk
püspöke, .

1952. december hónap el e;étöl
kezdve egyházunk papsága Nagy,
Bu·dapes-te,nés a megyeszékhclyeken
t1agy érdeklődéesel . nézte meg a
Szovjetunió egyházainak májusban
tartott békekongresszusáról készült
magyarra sz'!'n,kronizá/! f'l met vés a .
Ill, Ma.~a'r B~kekJilgres,s.7.'UST61
készűlt .hiradós filmet. rA fj:mlbem\1~
tatókat Na'!D'-Budajles·t'e,n· is, és a
rnegyeszékhelyeken . ís kőzős pro-
testáns beJ.."együtések előzték meg,

melyeken ' egyházalnk· papsága kJ.•
jes számban volt Jelen. Ezeken a
békegyűléseken- egy-egy református -
és evangélikus lelkész elö,ldá,sban
ismertette' a hékekűsdel em jelentő,
ségét a békeharc nemzetközi és
magyar helyzerét és feladat.:jl~
Ezek az előadások, békegyiíléSCtk
és filmbemutatók is hozzájárultak
ahhoz, hogy evaegélikus egyhá4-u,l1K
- mint -Dezséry püspök egye~y'
házi békegyűlésen . mondetta -- II
béke egyháza legyen és. az evan,'
gélikus papok a béke egyházának
papjai l{)gyeook.

»Tegyü,nk. Inffg mindent. hogy bé:
kéért való munkánkkal és harcunls«
kal feléhrp.sszÚk a protestantizmus;
lelkiismeretét. . . . ben'nünket ~
példa. felelő$sége kátelez' 'a nyugat(.
m'szágokban élő egyházak fe!é.«
Mthá'lyfi Ernő egyetemes felügyé!öi
székfoglaló beszédének ez a Ielhl-
vása egyházunknak a .békéért való
felelös5ég'ér'zetéből fakadt, Abhő] ~
felelősségérzetéből. hogy mi itt, '8
magyar NépköztársMá.gba1n élö m.a.;
gj'ar ev'mg·é::':,kus egyházban. a v:lá~es a világ hékéje iránti felelőssé-
gün1kke! elkötelezettek vagyunk ilé-
pűnknek, de el köielezettek vagyunk
mi·nden nép' békéjének szolg álatár a.
Az €>gyhh ilyen hlvatáe- és fele!'ős·
ségtudafából a prQtestál1lS egyhár.aK
püspökei, köztük a rnl . püspőktXn.!<
is 1951 karácsonyán karácsonyi
üzenetet ln1éz>te.k a' világkcresz.tyén,
:.ég-hez.: »A ,ke-resztyénségnek Krisz-
tusban elnqert lelki bé'kes!fégét ép:
pen az igazolja, va.lódiságá,téppen
az mái 'le, hogll mennuim képesek,
Krisztus evangeliumának hirdetését
az embereteés nemzetek közöm bé-
kéltetés konkrét szolgálatáini
tennie .:.....moridják a ti}bbiközött
az üzenetben, m.~ly 1952 januárjá-
ban lett ismeretessé néoünk nyilvá.
nossága . e:ött. Az .evarigél:umhird~.
résben. az ernberek és .n~mz,e!,::.k kö-
zöH! bék;eHet~h s30:gálafánú elha,
tároz ásáből erlhe!óaz a kűlönős
érdeklődés és rokonszenv, rne'Iyel
egykházunk és annak vezetősége ki-



séri .n.gy.eie~nni~fa:zt a , békeharcot.
rnelyet a, reformáció hazájában
vivnak a nérnet békeharc veze.ői
és töm,egei.
. Dr. Vető LajC6 'pü5pök az Ev-in-
gelikus Ej(;t .rnárc.us 9-i számában
a . 'ni,agy.ar Jreresztyénség felelőssé-
gét. ébreszl geti a némel keresztyén-
l5ég' héJk0.ha,rca' iránt: » ... Segite
nánk .kel! őket.' Mindenekelött buz-
gón imádhoznunis. azért, hogy a
német békeharcoeok legyenek erő-
s,ek s folytassák le elszánt harcutan
a végső győzelemig, a német -ijjú~
ságot háborús zsoldosokként eladni
készülö', Adenauec-kormánq rlűzé-
séig ,s 'az egységes, demokratikus
Németország -megvalósításáig ... _
Legyünk eegitségűkre azzal, hogy
népi demokratikus ·kö:.nársaságunk
hű polgáraiként dolgozunk' és küz-
dűnk a béke..{rontjának·' ránkeső •..
szakaszán;« ,

l\z egesz magyar evangélikus
egyház" elszánt 'bék-ea-karala és a
keresztyén . név megszégyeníióséo
érzett fe:'hábocodá68 kapott hango-t
pü>spö,(,e:lf& mtabz.ó" távir ataiban,
rnelyeket az amerikaiak embertelen
baktériumháborúja ellen intéztetc
a . Lutheránus Vil ágszövetség fő-
titkáiáifim Genfbe és az Ameri,ka,i'
Egye3iiIt, Nemzeti .Luther ánus Egy-
házak elnökéhez, New Yorkba. »Kér-
;ük Ont, mint az Amerikai 'Lutherá-
nus Egyházak felelős, nezetáiéi, te-
gyen -haihntós lépéseket a saját
népe korm6nya felé és., tegyen bi-
zotiqságot a uilág' .nunden táján élű
lutheránus emberek erkölcsi meg.
győződéséről, amellyel az igazság-
talan koreai . háborút és az ember-
telen baktériumjeguuer használatát
elítéli. A magyar evangélikus egy'"
MIZ azt várja az Amerika; Luthe-·
ránus Egyfiáztól, hogy lsten igéjé-
bőt kapott 'felelősségérzettel harco!
a vifág békéiéért., ,. Kérjük Ont,
szerezzen érvényt a' Izeres ztuéri név
becsületének' a ,v.ilág joakarutú em-
berei,' előtt.c A baktériumfegyver
a,l~állÍnazálSa ell€iIl az Evangélikus
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LS ji-!'ialkozását fejezte ki.

A' világ l utoeránus egyházalnak
na'gy érdek'ödéso kísérte a Luthe.
ránus y.:rá:gl::,zövetsé~ által Harmo-
verben. 1952. június 25-lől augusz-
tus 3.i'g rendezett konlerenciát,
ITIáyre egyházunk is elküldötre .kép;
viselőit, A magyar küldöttség élén
pw:;püke~,mk ál;oHak, Ezen 11 koníe-
renelán 'a világhelyzetet il3 számba;
vették." A magyar delegéció hOS6Z,Ú
és korrkrét tár-gyal ást folytatott ez-
zel ősseeíüggően a vi! ágbéko ügyé-
ről a Vil ágszővetség elnökségével.
Püspökeink a kenferencián is íel-
szőlaltak: »Az egyházak' feladata,
hogy • mindenűtt együtt Legyenek
azokkc), akik az emberek nagy .ti!.
mege( 'számára akc::-tóak jút.Molld~
juk ril a bűnre, hog,!! oűn, mondjuk
rá aC jóra, hogy jó, Tanítsak az
egyházak mindenűtt saját népünket
és- az egyház népét, hogy éljen

mlndenűtt nuito.t szivvel az új iráni,
amit ma lsten teremt a v-1!ilágban.
Okuljunk, a történ-elernból és kere').
siik. -az életképesebbet, a jobba}, 'az
igazságosabóat« - mondla fel sz ö-
'alásában Dezséry püspök. Dr.
Vető Lajos püspök egyházunk bé.
kevágyát és az egé6,z békére vágyó
emberiség békevágyát f0jezte, ki,
mrkor ezt mondta: >;Vajha ez a oi-
lággyűlés, mely az élő Ige alapján
felelősnek tartja az egyházat mind-
azokért a dolgokért, amelyek' á
nagyvilágban történnek, hathulÓ$an
támogatná ,n békeszerető népek és
mindenekelőtt a nérnet nép hő oha-
[át, hogy cégre megseűlessen az
e[$ységes, demokratikus, békeszerető
Németország .. .« 1\ béke Ienntar ,
tásáért folyó lenyűgöző kűzdelrnet,
mely ,m.a már ,az egész -vil ágr a ki-
hat, a nyuzatí evangélil}usok' sok
pcCti:kai ,oelőíté:ett1el megterhelten
!)2zik A, szoc'ulízmustől való, íé.,

, Ielem aggoda'rnaekodásának t>&h1er-
tét'elét·hordozzá.!c Éppen ezért érté.
kelí -n1\i;yF~ e'gyházurik aVi:ágszö-
vetséghanno~eri nagygyűlése üze.
rietének azt a részét, mely a :világ-,



Mk-e -ügyébe.n keresztyénekhe,z méltó
mödon szól a vd ág lutheránusal,
hoz és hálásak vagyunk, hogy :1
mi magyar evangélikus kü.döttsé-
günJk béke rnelletti határozott kiál-

_ lása is hozzáj árulhatott az üzemet
e részének megszületéséhez: »Isten
megparancsolta nékünk, hogy sza-
badságban és igazságban /öreked-

• jünk bekéie és igazságra, az embe-
rek minden' gyermekeinek. faji és
nemzetiségi különbség nélkül. [(ö-
~zönjük mennuei Atyánknak. hogy
mindeddig megkíméli bennünket
egy új _ világháború csapásától. A
tni Urunk. Jézus Krisztus által alá~
zaiosan ,fohás;akodunk azért, hogy
a . nemzetek közti oisz6'/'!yo!~ úgy
rendezodjenelz, hogy mindenkt nyll-
godt, békés- életet élhessen IS/(!I1-

félelemben és tisztességben. Reánk
van bizoa _ aZ üzenet, mely meg-
mentheti a oilágot.«

EV3i!1'g-é!H<U13 - egyházunk békéért
fólyó -küzdelmének 1952-ben voltak
kiemeókedöbb' mozzanateí. hatá-
rainkon belűl és határaénkon túl.
Az 1952-es -év vii ágpolitlkai esemé-
nyeí igazolták azt, hagy az irnpe-
rializmus 1952-ben sem fog nyu-
godni, megpróbálta érvényesíteni
érdekeit a gyarmatokon és, a béke-
szerető sz abad népeik ellen. Kor eá-
ban a háború tovább folyik és ma.
már bízonyos, hogy az Amer·:k:ai
E"ayesü!t k!.lamy;< kormánya. nem
a"karja a béke helyreál.itását Koreá-
ban. A lÍökés országok,. az amerikai
imperiallzmue és , csatlósaik háborút
ío.ytatnak Vietnamban, MaláHöldön
és -más orsz ágokban. Az amerikai po-
litika egyre inkább kiélezi az el-
lentéteket. A kű'őnbéke Japánnal.
a_ német keret sz cr ző dés, anémet
egység megakadályozására irányuló
elszánt törekvés mind-mind azt bi-
zonyítják, hogy működnek a háború
erőí. De nővekednek a békét akarő
ernberek törnegeí js naoról-n.inra.
1952 elején nyo.csz.áamillió-, béke-
táborról beszéltünk;' 1952 szeuteiri-
ber végén Pekingben m~gnyí1t az
á%iSia-i és csendesóceánr ersságok

békeKOrig'iem1lli3.. 111 már'J7 ország
367 küldötte 1600 rnillió: ember béke-
akaratát .hírdette. Ez a békeken-

- gr,z'5Szus -azt rnutatja, hogy ha rriű,
ködnek a háború erői; _II béke erői
még .ínkább növekednek. Mi, magyar
evangélikusok - sz ivvel-lélekkel ezek-
hez II békeerőkhőz, il békét -őntuda,
tosan akará emberek becsületes ·-tá_
borához - csatlakozunk és. velűk
Clgyütt b:za-jcoounk a béke díadalá-
barr és vejük együtt harcofunk
azért, ho.,cry a béke erői végül is le-
győzzék -a háborút, - Naptól napra
Iátjuk hogy a háború erői ördö~i
erők, de' látjuik . és ez tette ISzá_
munkra ik1i.i1önöseH \,;] ágO.SlSáés
nyilvánva'ővá a Szovjetunió Korn-
rnunista Pártjának .XIX. kongresz-
szuea: Ez a kongresszus rnegmu;
tatta, -hogy milyéú hatalmasak '-101
h?;lrenek-alkotá6ok~a'n, a nép ·f.e1-
eme'léedésében, míndig [l~gy~z-erűl:!\)
jövőt tervezésében és megv~!ós:b'í-
táben mutatkozó erői. __Ezen a kon-
grcssauson rnondotta Ma'ioookov, az
Egyesül t Nemzetek Szervezete , kőz ,
gyű:.ésének newyorki -VIr. - 'űléssza«

_kával -kapcsolatosan, hogy ?>a $zov-
jetunió kormánua komoly jelentősé-
get' tulaidond az Egyesült Nemze-
tek S'zeruezetének • mert oéleménqe.
szerint ez a Szeroezet fontos esz.
kiize - lehetne - a béhe - [enrüartásá»
nak«, EgyMzun'k: népe" hitbií!,'~
poletikailág - is öntudatosan van
együtt -azokkal, - akiket: a békeharc;
ban a Szovjetuníő veze!' és akik
újra és újra .számonkérik. az E:'-JSZ-
től . az "alalpoktnány bevezetöjében
vállalt kőtelezettségét: »mi, az Egye-
sült N étttzeték elhatároztuk; -hogy
megoédjük a· jövő - nemeedéhct-.a
háború borealmaitole, A vlláz béke;
szerető -embereí _la népek btÍ9~ béke-
kongresszusára készülnek. A Béke
Világtanács irodája- 'köileményt t-eH
kőzzé _ a népek bécsi békekongresz.,
szusa előkészületeísfil. KeresZtyl-nl
hittel csatlakozunk a 'köilemény
bízakodásáhce »a népek hQzöi;en
meg fogják" találni a békéhez oe-
zetá utat«,· MVehhez a közösGéghei



keresztyén reménysegünk és"hitünk
alapján, de. a,n7nak il politikának
öntudatos vállalása alapján i~ vall-
juk és vállaljuk. mely. konkrét
tényekben jelöli meg, a« világbéke
megőrzésének, megvédésének és
rnegtartésának módj át, leheiösóg'ét
és ezt konkrét formában Iejezj :kV

Igy vagyunk együtt, mlnt öntuda-
10s keresztyének és mínt a béketábor-

• •

öntudatos maífyar evang'élikus tagja'
népünkkel. .mikor a béke erőinek dia-
dalába vetett rendületlen hittel ké-'
57.ü\ a békeszerető emberiség a bécsi
népek' kongressznsára. ~

Vajha még áldozatosabban, még
odaadóbban szolgálná magyar evan-
g-é.p!kus egyházunk a világon, a vi-
lág békéjének megmentésén és meg-
tartasán keresztül is az Istent. •

Gádor András

ADY ENDRÉ:

.ÚJ TAVASZI SEREqSZEMLE
"

Rooog] föL Láznak 'ifjú serege;
VUlogj tekintet, .vt!ágbíró kaordunk, '
Kűnn, a mezőkön harsog a Tavasz
S mi harcból harcbéicsapats'zem[ét

. , ,\ .

Mi szétáradiunk űzhetetlenűl
S hal Jle( zeng, ott vívódva. mi élü,n.k.
Kis, romlott ország vén kadáoerét

Fűti e1eftel a vér, a mi vérünk.

Száguldva jártunk s most megpihenűnk,
Hot friss szívek, szom{asszemek [ogadnaé:
Vérbe vágyódunk, mink ls vér vagyunk.
Piros kedoű, út ütemű looaghod.

Kik voltun:k' tegnap kodrongy-fq.ntoniok •
. Csatákat gyűrünk megemberesedoe,
Tegnap »ee buták tréfája valánk

. S ma vagy hol~ap már lsten legjobb kedve.

Futótűz volt a sárkJny.-paripánk,
Bevett vár minden éohatatlan szándék,
Olünkben szabad; ú] és rombóló,
Uarmadával.megváltó ajándék.

Mise, tö.mjén.füst, dicső babonák
Dőlhetnek ránk már bús, keserű tűzbe,
Hálózva [ütjük minh az ereket
U] élet-műként, űzetve és űzve.

(1913) .
: 1;

tartunk .
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S:w.tcsőrfefett.a Láznak csapcda,
Betűt, uonalt, szlnt és hitet kioáliott,
Hályogot tépett a magyar szemert
Smink nézetjük most vele a világot.

S hiába: a vakság már nem magyar,
Nincs magy.ar glóbus és a magyar .észnek
Meg kell tanoleu a, mi iüeműnk.
S nem magyar sors az ábrándos enyészet.

Atvá:ltódik, kit lázunl: megkerül,
M.élyiil s tornyosul gondolat és álom,
Megrázkodik újat lesoe a seio
S maiden szokOtttság fajtpga!, mint járom .

•
Igy lettünk m; az új-lá;tó szemek.
Il] rezdűlés és ünnep az' idegben.
Hír, vágy, cél, csók mind-mind aZóta más..
Mióta mt lükte.tünk a szioekben;

Ki minket ,üJdöz, sz'ívét vá~ja ki,
Ki minket nem ért, önmagát gyalázza.
Mert ott vagy~.~ m; im'rruír mindenűtt:
-Oj a t'i1ág náiunk is mir, hozsánna.

Tűz, vér, láz, új~ág,' boldog változás,
Csupa teremtés lángot' a s zemekben,
Orök tavasz, Orök forradalom,
Oh, ékesediél, mindig ékesebben.

Robog] föl Láznak ifjú serege,
VillQgj tekintet, világbíró kardl!nJi,
Künn,.a mezőkön harsog a I'aoas«,
Harsogó Tavasz, kisérd el Q. harcunk.



Olaszországi útja után a grafiká-
ban a gótikus stílusból kibontakozva •.
az 0I:a5z renaissamce-Iorrnákat ku Iti-
válva teremti meg rézkarcban igazi
remekrnűvét. Főképpen vallásos
tárgyú műveket alkot.

1520-ba'll Honandiát látogatja
meg. ami tehetségének újabb gaz-
dag megterrnékenyífését jelenti. Ez
idő tájt mcstert képmások s a ví-
lághirű »Négy apostola cirnű műve
kerül ki ecset je alól.

Dürer rnűvészete annyira ki-
magaslik. hogy nemcsak anémet
művészet egyik legnagyobb alakja.
de a fa- és rézrnetszet terén korsza-
kot alkoló lángész s rajztudásban
m.ndrnáig fdill rnúl hat.art1an. Nagy-
szerű szcl.ernl képességeit hirdetik
az emberi test arányaírói Írt köny-
vei is. '~

Művészetét szerte a világon Isme-
riJk és megbecsülik Művei, különö-
sen graiikai lapjai a földkerekség
mínden múz eurnában Iöltalálhatók, a
mi Országos Széprnűvészeti Múzell-
munk is igen értékes Dűrer-gyüjte-
ménnyel rendelkezik.

Borsi Darázs József

Három nagy festő jubileuma
Dürer Albert

NégysztÍz esztendővel ezelőtt, 1553-ban halt' meg C ran ct c lz L u k a s,
a német renaissance egyik legnagyobb mestere, aki már életében is igen
nagy hírnévnek örvendett. 1505-b.en a szász váfaszlóíejedelem udvari festője
és W'ittentcrgben mii~l!Jt és nyomdát is alapit. A város kétízben polgár-
mcsterre uál aszt]c, majd a [eiedelcm nemesi rangra erneli s azóta hasz-

• nált-i minden alkotáson a cinierében szereplő szárnyas kígyót.
Mi!!t Lllther hű követője, élénl: részt vesz a reformáció l1!:;zgalmá;(m

s [ametszeiein, festményein s a reiormácio emlékérmein is ennnek szolgá-
latában állott. Fametszete! egész sorozatokban jelentek meg s az összes
mureális J<yiij!eményekben [ellelhetők. Arcképei közül leghiresebbek Luther,
Meicnchton és Boícs, Frigyes képmásai Műveit renatüotu szorg alommol
fesli meg, tájkép-háttereit is r.agy szer ciettel részletezi. Genre-hépein ero-
tii<üs vagy kispolg ári ízlés. Műveit mereo és naio kifejezésmód jellemzi
egyik főműve »,1 ezen» család pihenése E!1yiptomba menet«, Kiváló műu«

Négyszázhuszonöt esztende] e an-
nak, l}Ogy Dürer A/bert némtt Iestö
és grafikus 1528-ban meghalt. A mű-
veszettörténet egyik legnagyobb
alalqa. Nagyatyja a békésmegyei Aj-
tós kőzségben mííőtvős volt. atyja,
Albrecht, ugyancsak ötvös volt és
1455-ben vándorolt ki Némel-
orsz ágba, ahol" Nürnbergben telepe-
det! le. Maga a nagy mes.er is kéz-
Jegyében használta a család címere-
ben látható kitárt ajtót.

Albrecht Dürer eleinte atyja rnű-
termében dolgozott, de már 1486-
ban Wohlgernuth festő tanítványa,
1490-hen vándorútra kelt, mely alatt
kű'őnösen olaszországi útja tett r á

rnélyebb hatást. 1495-upu tért vissza
szülövárosába, ekkor aj kotta »Apo-
kal ipszis« cirnű 15 1apból álló hires
Iametszetsoroz.atát és a »Királyok
írnádása« című örökbecsű íestrnényét.
1505-ben újra visszatér Olasz-
országba. Két évet tölt Velencébenaz ottani mcsterek közt IS fő:eg Mon-
tegna és Gentile Bellini hatásai alatt
művészctében valósággal újjászüle-
tett. Egymásután al kotj a szebbnél
szebb müvert, köztük rnesteri önarc-
képét.

,
.•



II mt Szépmavészefi Múzeurnunkban tévő »Szent Katalin eljegyzésec t:imú
alkotása is. Jelentős mű a műoész önarcképe, mely idősebb korába(/. ábrd-·
zo/ja a nagy mestert., aki nem csupán műoészetében colt kioáló, hanem
ragaszkodásábon, harcos kiáüásábun a hithűségnek is· egyik legklmagas-
LóM egyénisége oolt, Luthernek, a naJ!.Y reformátornak kortársa és rendit-
Iletet/ell híve, akit műoészetének oarázsáutü is segített csodálatos harcában;
Cranacn Luther igehirdetését a megfeszített Kriszusról a taiitenbergi városi
templom oltárának predellájára festelte meg, s ezzel az volt a célja, hogy
megürokítsc Luther hitvallását a bűnt eltörlő meguáltásról,

Luther és Cranach nagyszerű kora szerenesés időszaka colt a .nyugati
világnak, kwáló, harcos és lángeszű férfiak küzdöttek a babona és a gyóná-
cédulds uisszaélések sötétsége ellen, amíg minálunk a magára maradt
magyarság élet-halá/harcát oívJa a oitágot meghódítani Maró ozmán táma-
dás ellen. Cranacn alig egy esztendővel az után halt meg, hogy Eger hős
védői a maguurságnak a puszta létért folytatott harcában gyönyörű győ.
zelműket aratták, azon a tájon, ahonnan nemsokkal utána megszűletett
népünk, nemzetünk felemelkedésének lehetősége! is.

Borsi Darázs József 1

Zichy Mihály
Százhuszonöt évvel ezelőtt, 1827 október 21-én szűlétett Zalában a

világhírű magyar íestörnüvész Zichy Mihály. A mult idők tanálsága szerint
idehaz a művészeinknek kevés megbecsülés, kenyéokereset pedig a lcgritká!»
ban jutott. l\lint 500 más nagy m üvéezünkn ek, Zichy !>1Jhálynak is ez volt
a SO!1sa...

Pesten, az olasz Iestő iskolájában Marastonínál Rezdte meg mint »Iestő-
inas« tanu.rnényait. Majd Bécsben Wa!dmüiler iskolájában folytatta, Wald-
müllert meg-hívták az orosz udvarba 1. Miklós OOr unokahúgának festészeti
tar-ltásárn. Waldrnűller nem hagyhatta ott bécsi iskoláját, hanem maga he-
lyett le·g'kivá·:óbb és teljesen kiforrott tanítványát, Zichy Mihályt .aJánlotta.
Igy került Zichy az orosz udvarba. .

Munkássága révén innen hírneve az egész világra szárnyra kelt.
Zichy idők multán, mint már világ1ürü festo kísérletct tett annak ki-

íssnerésére, hOlgy m2lggyőződését, 'felfogáJSá,! idehae a mikén't fogadnák. Két
remekművét küldötte meg bírái at végett Magyarországra.

Egyik rnűve a »NI.€I:;s.iás«, másik műve a »Luther Wartburgbarre volt,
melyeket bírál atra hazaikiúlött.

, A >'Messiás« az Dr Jézus Krisztust visez adértében, az uto'sö ítéletben
ábrázolja arnint Luthert és a reíorrnátorokat az igazaJ( sorába ál!.tja, a
pápár p.edig a kárhozottak sorába veti.

»Luther Wartburgbane cimű műve pedlg Luther wartburgi látomását je-
leníti meg, amónt' a Bíhlia forditása közben J~tja a pápaság' és a zárdai élet
elfajulását, Egy apáca törvénytelen gyermekél Ö:i meg, egy asszony f~fijét
szúrja le, a pápa pedig Luther rnegvesztegetésére fe:ajánlja neki bűnbOCsájtó
revelér aranyakkal és a bíborosi kalapot, ha pedig rnindezt Luther nem fo-
gadná el, cikázó villámaival. a pápai átokkal sújtja.

Fraknóí V1~mOls rom, kat. címzetes püspök, az akadémia főtii:kára nem
engedte át oa bíráló bizottságon Zichy rnűveit. Zichy ekkor »Mossiáse címíí
rnűvét a debreceni relormátus kollégiurnnak, »Lu'Úh·erWartburgbarre címü
rnűvét pedig az evangélikus egyháznak adományozta, Ez a kép egyetemes
székházunk tanácstermében V'Clfi '"

} _I~l .~L •.:....- ~ ----'.
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. .Mi~Kef kép'. tá~gya és-~ !~a: ábrázol~sa 1ants.~~ja.2)~c~Ye1fogu~a~th1!
es t.llSzta evartgéliomí meggyozodeset, noha o maga születésénéí Iogva roma!
katolíkus volt. Il'lik bs róla nekűnk evangélikusoknak és protestánsoknak
megemlékeznünk.

Munloássága hihetetlenül gazdag és sokoldalú volt. Több, mínt 500 na-
gyobb és több, mint 500 kísebb művet \ alkotout. Kiváló illusztrátor volt és a
legkiválöbb ~jzolóműv>ész. A rajzolőművész pedig- ezer és ezer ceruza-
vonásával az arcok vonásaiban kutatja és vetíti ki a lelkiség- vonásait. sok-
<kal inkább, mínt a Iestő. Ezért a nagy rajzolótehetségek a Iegrítkábbak,
Zichy pedig valóban lélekbúvár volt. A Ielkek és helyzetek íescültsége é.,de-,
kelte. A megoldásokat ,a kírobbanásokban látta. Forradalmi lélek, aki nem
bírta a szűkl átókőrű, tespedt polgári életet. de nem bírta a leíojtó kény-
szerüséget. ezért maradt meg igazi rnüvésznek, Zichy a racionáéís gondola.
tokat fantasztikus'an tudta müveíben allegótikus képekben és mégis reáli-
Sll[J kifejezni, rnert önmaga ,is dialektikus feszültségben élt és gondolkodott.

Dr. Gyimesi Károly

'.I.'YIllONOV:

A TEASZEDÖ NŐ ,J<EZE
Nem kinn. a rronton~ lát>ta.m a' kezés
Csak szimpla munka oou, me,[y köt vagy oldoz,
Köröttünk si'w'gött-bozsga.tt szerteszét
A győzelmes, 'a »milliomose kolhoz.

,
Miruha csak játszott volna az az ujj
II zöld leoét közt fürge izgalomban,
S .a gyönge száron, tnelu remegve nyúl
Kis barna kéz volt s mulhauularuü
Táncolt, suhant aszárakon s a 10/11Jbáan.

A zongorákon röpköd így a kéz,
Nyilalló [ecskeként cikézoa halkan,
Ha kóta nélkül játszik a műoész,
Es mélyről búg a bánata a dalban.

Es hl<aO:~a!l az apró levelek,
Egy nagy koeárb a '{1őlt a zölden omló
Sok hálós raizú, finom erezet.
MinJhogyha metszené száz éles aJló.

A tea-lombee forró tengerén. .
A félhomályó,an röpdös tek az ujjak.
Cicáztak a zöld bokrok szem/erén,
S az átheoűl: göröngyök majd kigyúUah.

S most, ha zajló Mosekuáb an vagyok,
Vagy zsongat Fergan messzi teaháza.
A keZJé.t lá.om: - bőrén ott ragyog
A munka és dicsőség büszke láza.

Fordította: Kardos Lás21ó
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lsten egyháztisztító eszköze:
Luther

Irta: Ottlyk Ernő

'L Luther harca a középkorral
/1. Kor. 5:17.

Az egyháztörténetnek nemcsak évszámok és kűlső események jelenUI,
fontos áEomásút, hanem azok az elvi döntések is, amelyek hosszú időre
meghatározzák az egyház magatar,~á'sát.. Ilyen kj~~Jhelkedő dönt~s .v0lt;1
reformáció korában Luther harca a kőzépkorr al, Illetve annakképvcselölé-
vel, a hűbéres társadalom támasz ával, a keresztyén éiet e!ferdítőjével, a tudo-
mányos haladás akadályczójával, a római páp~,v.a!. A .r,:f~áció gem e:y~l!:t tan,
papok vitája volt csupán, hanern Istennek e.~b.e nyúló, egyházat újító cse-
:",kvése. A reformáció Luther számára a Szemírás szavának érvényesítéséért
Iolytatott harc volt, amelynek szűkségképpen ke!,let1 a Szeritírást elhomályo-
sító középkorral szembefordulnia.

l{Ó!na egyliáz.politika,i álláspon1tjM a negyedik la,!er.áni zsinaton tartott
pápai megnyi:ó beszéd [ejez] ki:' »Az Ur Péternek nemcsák az egyházat, ha-
nem az egész vi,lágot kormányzásra adta!« Az ú, n. két kard elmélete sze~nt
az egyik kard az egyházi, a másik pedig a világí hatalmat jelképezi: mand
a ke.:otő a pápaság tulajdona, osa,k,ho,gy a világi hatalom kardját a pápaság
átadja a fejedelmeknek, hogy azok forgassák, azonban ez a kard is csak
átnyújtott kard s a teljes uralom az egyházi hatalom kardját kezelő pápáé.
l{óma úgy 'képzelte a világ-h:>z való viszonyt, hogy átveszi fe.l€1lo!ea hacal-
inat. Innen ér!he!ő a Vatékán állandó beleszóláeí ,igénye a vi.J.ág'politikai
küzde:mekbe. Ez az erőszakosság .teljesen ismeretien Luther ezárnéra. Neki
iI1énlOS semméíéle hacalrni ábrándja, lscen kezéből veszi a történelmet, a vi!,ági
felsőbbséget, az államéormát, a rmmka és a hívatás életet be.őltő szerepét,
a társadalm; élet rninden jo~át és kö.elességét, és természetes tényként
á.!!apítja meg a »Világi Ielsöbbségröl« szólő lratában, hogy a keresztyén
embernek nemcsak joga, hanem kőte.essége az állam által szabott társa- .
dalrní felada,fok teíjesitése. Am:g tehát Röma, a világhoz va,ló vészceryt nem
tudja másként eakép zelrii , m:,nt úgy, hogy úreá lesz a vi!lÍ.~ felett, IS ha ez '
lI1em sikerül, akkor legalább erős poll1itikai beíolyásra törekedik, de minden-
képpen beleszólás! jogot akar biztositani magának a társadalmi é:etbe, addig.
Luther természetesnek tartja, hogy a keresztyén ember két birodalomhoz
tartozik: tagja az egyháznak €.3 tagja a ~Iágnak, amely szintén Isten terem-
tésének és gondviselésének tárgya .. A keresztyén ~mher bent él az egyház«
ban és Fl világban egyszerre, tehát mindkét birodalomban vannak köteles-
ségeí, AszlJ(i.Jj beszédeiben ezt mondotta Luther az egyháznak a vifágbal1'
va.\ó éléséről: »Isten egyházának benne kell é:lllJie az emberi társadalomban.
(Gesel'schaft}: J8.rlért helyezte Isten eg·yd1ázoá~a v!;látg1ba, azért ezerzett
annyilfél,e világi foglalkozá-st és rnunkát, hogy il keresztyének ne szerzetesek
l'eftYenek: hanem a társadal,rrrl közösségben éljenek, hitükről és cselekedetük-
tő! legyen felismerhető keresztyén mi'Voltuk.c Luther számára tehát a világ
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flem 'legyőzésré varo elle~.sé,g, 'amelyet .az egyház k tud gyözn~ va.gy nem
fud legyőzni, hanem a világ- az a terület, amelyben a keresztyén hit me~-,
termi a maga gyümölcsét a társada.omhoz, az emberekhez, a munkához va.o
helyes viszony tekintetében is,

Az egyház 9':'B1TI lehet akadáiya a vi!oág f,á'isa,dalmi fejlődésének. Erről
az Agost a] Hitvellás ,így ír: »Az egyház] hasadom megbízása az evangéllium
~1!-.n.Í[á6ára és a s.ren,tségel( k:.szolgál:atásáüa sz.ól. Az ne rontson idegen
hatáskörbe, ne ruházzon át földi k,á.lyságokat, ne érvénytelenitse a pol-
gári hatóságok rendeleteit, ne oldja fel a törvényes engedelmességet, ne
akadályozza az ig.aZS2(1::'Z'):,g:á:,:oa:ós't, semmenemű polgári II'cooo-dl,et va,gy
szerződés ügyében ne szabjon törvényt a felsőbbségeknek arról, hogy
rnilyen- legyen az állam formája.a ' ,

"'-.Luther. hatalmas jelentőségű egylh.ázp>oJ-iti,kai győzelmet aratott Rőma.
feiett akkor, .áin1ikor az egyház útját nem a po!i~ik3;i hatalom fejé, hanern az
igével és a szentségekkel veló ISzo~gála,! ,fel,~ irámyitotta, v.szont a nép szá-
mára nem a v.:·lá.g1tólelfor duló »szerr;« ember eszrnényéc állította, hanern a
bibliai cselekvő hitről szóloít, s ennek következtében tartotta a keresztyén
é!e,t m~gvo,:ósul,ás.ii.e~ületó".ek.

A pápaságet ugj1an, !ÍZ;ZÓ poJ:.tika,i hatalmi, vagyonszerzési . vágy
fütöt-:e, -de ugyanakkor '31!'!lép tömegei számára az: hirdette, hogy az é(;et a
»s;l!'aio~ vC/lgye«, ahol legjobb lemondani mönden földi jÓról, mert Isten
előtt éppen az az érdem; ha valaki a lemondás erényét gyakorolja. A szel"
zetességen ,koc;:észtrd p ropagál ta ,a ,pápz..s.ág a v:'lág,:ó! ,:; srinak űgycétől való
etszakadácc, míközben a ma'613s k:érus scm az ór.ós vagycmcól, oem a po!.-
1,i~ai hatalomtól, elem a Világ -ügycíbe Vz.1!ó beavatkoz ástól riern volt haj-
landó rnegváln]. A világtól va.ő elvonulás gondc:l,"j,áv~1 akarták a nép
!~g'Yel!TIét ellereini azokrói a hér désekről , amelyeke; maguk akarvak meg-
O!:Ga:nI,

, "A német nemzet keresztyéo nemességéhez« c, íratábam Luther ezernére
veli .a .köz~p'~':)ri papságnak, hogy ö:1magát I!'!agy kiváltságokkal bástyázza
i0Jü!, rnegtörve" az apcscclí kor kercsztyénségének, ri keresztyének egymás
Q<özölHegye.n;:é'cégéaek el vét , 5 magukat ura.kodö papságnak tartocták, míg
a'll]Iéo-et lenézték és e:'ilyom~ák, A V:·i",g~ rnunkának a lenéz ésével -kapcsolat-
DR!I1,'1>'3,1 apostol lSiZav'ára'hiva,:!k:nj,k Luther (1. Koc 12:12,): ",Mi mindany-
41)'ian egy tool' vagyunk, de minden eg'j'es t.a.gna'k megvan a magakJÜ:löll
mtlQ1ikája, hogy azz.al szolgál11a a iöbb:'Í.« Mindezzcl SZll\JlIOOZJ 111<001 egyeztet-
belő Ő.ssz:ea papsacr népfeletti urakna és ,kiválóság.a, Luther azt mondja:
>1\ Yilági, ha<lóság- .a1<adá1lyt,a.!anui és szabadon l.elj€6í:ihcsse a maga hívatá-
63t, tekinSe-t nélkül arra, hogy pápával, püspökkel, v.a.gy pappal van-o dQilga,
AI,j bűnős, :iakolJ::m. M,im.10n ezzel ellenkező papa jog rnerő .koholrnárry, római
t·í\-lkapálS, ' "
. .' Luther a keresztyén ember legféltettebb klncsét, a Szentírást félti a
pápaságtol. A pápa ugyanis azt állítja magáról, hogy a 'Szentlrűsuak egye-
dűli meetere s a Szentlé'ek sohasem távozik tőle, Felveti a' kérdést, hogy
ml' 5züksé,g' van akkox Szentíráeca, ha aln.n.b:{a pápa <az 'ura, hiszen akkor
a ',hclye~,:: »hiszek eJV :ker':<3z!y,;fCJ .a:1y3SZ€'l'.~e~yiház.at« - azt kellene rnon-
dol1'!:. Ihisz'O~ a 'T{·,.:nar pápában? ,s ezen 'az -adapon a ker sztyén egyházat
j2·zono;$í!a.nu.nk .kel-! egy esnberrcl.i a pápával, a!d::'Ő.l LutJ;e:r az.t írta: »Szőr-
nyű&éges dolog, hogy a kereszdyénség ie;eazza,! kérkedik, oogy'a Krisétus
i:íolytMe~e, Szent Péter ucóda, rréközbon olyari vé!lág.i,as'al;-Jél r és oly nagy
fényt' ŰZ, hogy ebben .a tekintetben 6<Cm ki'l',á!y, sem császár nem versenyez-
he'\ ve~1C! és az, ak; magát' a legszencebbnek' és leglelkíbbelénynek' neveztetí,
magáná! a 'Íi,lá~ál il' világibh lénl'.iO
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,
< ~"m kinl-éIH Lüt.her a' főpa psá g.of sem; :11á!nem 1d:ep1~zr ,11lnyagíaS&á'gat

é" lcépmutatását: » ... m;,;-€' jó ,az az úgynevezett biberos had a, keresztyén-
eégben> Há! megmondom neked! Olasz és némer .fc').d~n,<sok g,az,dag kO;05-
tar,a,:apítV<Í:ilY, hűbér és parókia' van; ezeket nem .'t\ldták kjÖ'nnyű szerrel
l\órnár.1,ak rnegszerezni,' os:ak úgy,' hogy biborosokat 'mwez;tek ki és 'a püspök-
ségeklet,. kolostorokat és főpapságokat ookik aJán:d~kozMk;' é;s. így Ieten tisz-
tel~tét!'llek véget vetettek, Ez, az oka dmmár, ho,gy'O!.aszonszág csaknem puse-
tává vált; a kolostorok elpusztultak, a-pűspökségek tönkre menéek, a főpap.;,
ságés az összes egyh.ázak jövedelme! Rómába vándoroltak, városok elpusz-
tUll;'3Ik, crszágok és ,népek romlásnak, dndu:l;ák",~jV'el hogy hire sincs többé
az Js:<en;ilSzlle1hetl1!ek avagy i,g>ehird,etésn!0k. NUért? A bjborosoknak rvagyon
k'e.lil! A 1ö,rök -sern rondhatta voóna :meg jobballl Olaszországot é.s nem is
'lehette volna jobban tönkre' az istentiszseletet.« .M:aj<l'ezel<l.l1ez' hozzáJffízi'
Luther: »Osszetett u<czekke1 nézzűk-e, m:~'t j'ut Néme.orsz ág is hamarosan
olasz sorsrar , 1'llajd'reu"1dr>c e:~0IroljaazQka;í a visszaéléseket, amelyekrniatt
az 'C'gyház.i, II 'Denlzehi "és .a I~.ársadalmi e:'~t'megromío«. Hase sz,erhjJt.. ez az 1

irat: ;;A rómától való elszakadás és 'a nérnet nemzet szabadságharcának
proklamációj a.« Luther a' !l1:ép,ek;<';!lki és -festí ezabadságaaccénak, ,öq·álló.'
ságának, .függellenségének, v.oA ..a véde.lJruez,ője a' középkort, elvek 'álapján
világuralomea törö: pápalS,ágga,j szemben. Magát a -népei védelmezi, arndkor,
ezt kja:' »lvleg k>eH,ane t.:lt!ani'. az, egyház! [!ivatal'll01tük részéről 'az öSSZC'S,
a,LapiiváU1yo!imáil ,h~p,asz\a,'iha,tó borzasztó nyúzáse.«. Ehhez j árul, hogy »Even-
kent öt v,agy hat ko.duló szerzet állít be míndcgyík hatszor vagy; hétszer,
c Z<L,>"k<iv'Ü1 még a bú csusok 'Ó5 z arándokok is igénybe veszjk .e. népet s így,.
arra az eredményre, jutottam, hogy 'egyy.~r'ost évenként hatvauszor ,sarcol-
,riiak meg.e .
, Az '3Jilya,g,j téren rnutatkoző visszaélések rnellé állí.tj a Luther a ,Ip!l..:

j,emi téren megnyilvánulókat. Ezek kőzűl II Szencírássaí. és -az egyház taní-
tásá v2.;1kapcsolatoo visszaéléseket már JáHEk, ame 1yct:l<!el a pápa önmagá-
ban való hJ':et követcl, Luther nem kiméli' a "középkoTi egyháza] azért serrr,
amiér.; a haladó vi;ági 'iud'8Iln.á'nY;1,ak is. a;ka'd'áJyozója. »A némel' nemzet

~J~~rcsztyén nerneoségéhoz., kt iratának abban a .részében, 'ahoj az egyeternek-;
ke'; tog.alkozék, ernlíbí a tamkönyvekke! k;a'P8$:olatbru:,'- hogy »amiket eddig. a
legjobbnak r.a,r;,O'l'tak, I;elj~s'en' md:őzzÜlk, mrndaicilik.ül egyetemben; ame-:
lyek II természeti dolgok tudásával ikérkec1nek,lhi·sz azokból semmit sem
lehet 13'l1Ulni sem a. tel1mésoeti~S€ma sz",ll~mlddll~ról. Hiábavaló mun-
ká\ra!, ,tanwlás.s'1J0!>. l<:sÖ'/s';!g<geLosak a ,di:,ág,a időt fecsérelték, a lelkeket
g~'Ö~örték 'telj€lsen'ha,sz,6;,tz,j1anul. Merem mondané, hogy egy fazekas többet,
tud 'a tersnészet] dolgokró}, nÜúllt <lflJli azokban a -könyvekberi .írva van.«-

. . JVj.:.n.dez.ekJb0n Luther' a. középkorí egyház bű>ne:'ook, a lényegére mnta-
tott",rá. 'A v,i.lágural,omra ~öI6 pápa,sá.g1g1alszemben hírdette. i3szo.1.gál&, .igét
llirdető egyháznak- a' ISziÜksegességét A 'vi,lágf61 való elszakadás kelostor-
keresztyénsége 'helyett hirdette I6>tennek, a'munka becsületes elvégzéséta vo-
ll1ill,kozó aka'ratát. De nem kímél':e'.a tudományes haladás kerékkötőít sem.
Hatalma-, ~rővel ,nagadJlt,k.i a ~öz.épkori0gyiház kezéből a .Szentirást, ame-
ly~t"eddlg,elrejli.ve brt>ottak 'ci most k;tárja~ annak lapjait a nép eJ5t1, hogy.,
az élő. Lge egyháza'! ,':er!2lll1'tl:resseli1"s bekövetkezhessen az .egyház .éle;é~ben, ts
a'z,:"\iogy '»a régiek 'elmúltak, .irné újjá lett m'ndcn« Luther, Lsten, egyház-
újító .és.!GlSztí,tó eszköze' ennek va rnegúju'hí.'3Inl8k 'az·érd'ekéhen volt kemény
a,lQöziépkori egyház 'hün,e;y'e-l. szemben, rner.t .nagyon .szerette JéZU!5 Kríszíust,
Uíépz velt-a ;emplom,'1.iszHtásra,' !v1~~>e-r4l''Útmllfa{ása' nyomán" _ .

." . "
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II. Luther.' tanítása a "hilról és gyümölcseiról
Róm. 1. 17.

I luther a Szentlrás magyará~atána,k. tanára volt a wittembergi egye·
.temen, Isten .igéjét kellett mások előtt feltárnia és rnagyaeáznía. De őt
rna,gát személy. ezerint Is a legmélyebben éréritették Isten igéjének a pro-
blémái. Nagy-lelki vívódás kőzben, színte hirtelenill világosodott meg lel:.
kében az evangéllcmIgazs értelme. Pál apostol Rómabellekhez írt levele első
fejezelének 17. versében találta n:e~. azt az ~t, amely'~e. a .Sze~tTIlé!'~k
vezette Luthert, s amely a reíormáclónak sarkalaóos tam,t.asat hirdeti sza-
rnunkra. »Az igaz ernber hitből él.« Ebből értette meg, hogy Isten igaZSJiP
nem ~z emberek. cselekedefeij -Itél í meg, hanern ingyen kegyelemből aján-
-dékot ad, »'hitböl hitree. Ez a hivő ember cselekszi azután önként és hálá .•
bó.! Isten akaratát, '. .

. ~A 'kterciztytén ember szabadságéröle c. iratába-n Luther igy ír: .•Arnde
kérded: melyik hát az az ige, amely ily nagy kegyelmet nyújt és hogyarr
éljek a'Zzal? Felelet: semrnd más, mint a Krésztusröl való beszéd, úgy, amint
az az evangéliomhan foglal-tatik: melyet olybá kell venned és amely olyan
Í!S, mintha Istenedet hallanád te veled beszéícii, 'hogy mirrden te éöeted és
cselekedeted 1>S7Cil1 elolt semmi, ellenkezőleg, hogy neked rníndazzcl, am!
'ben.nedvan, örökre el kell kárhozned. Ha ezt, arnint tartozol, igazán
hiszed, önmagad felett kétségbe kell esned és hinned, hogy igaz Hőzseás
rnondása (13:9): ,Oh Izrael, nincs benned más, mint a te romlásod, egye·
dűl nálam vagyon segítséged.' Hogy pedi,g te magadból és magadtól.
v;a;gyis a le ronrlásodból kisz abadulnaes, oda állítja eléd az Ő ezerelmetes
f,ját. a Jézus Kr isztust és .élő, v.i.g.aszta·ló i~je ál!-al értésedra adja, hogy
~-endi,thete.uen hit>t.C'1dleU<iadd által magadat ~s ő rbennc vesd erős o.z alma-
dat, AkkQ1' ez~:te hitedért rn;'nden te bííne.d megbocsáttatnak, minden te
!rOmlásod vé.get ér é5 te jgazságos,~g:az, boldog, kegyes lész és rninden
parancsotatői betöltesz, mi ndenektő 1 szabad leszesz, a mmt SZ€<'1t Pál
mOlI1dja (Róm. Il, 17.) .Az igaz 'keresztyén egyedül az ő hitéből él.' Es
Róm. 10. 4.: l(.r,isz.tus az összes parancsolatok vé.ge és teljessége azokra
nézve akik hiszmek.e

Mind>0!1 keresztyénnek az igét és ~r;sz:ust kel! m~lyen ·a szívébe
:vésnie, rnert semmi más sem tehet mi1i.ket keresztyénekké. rnint osak ez.
:Am~kór Ján. 6,26-29-'be>J1 mezkérdik Jézusé, rnít ose'ekedjenek, hogy üdvös-
ségűk legyen, ő így fe:elt: »Higgyetek abban, akit Isten kűldőtt.e A hitnek
teljes gaúlagság,a Krisztusban taru! ki, ő adja az üdvösséget és vesz: el a
kán.l1oza,tOil. rnert "aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem h1ifZ.
elkárhozlke. (Mk. 16, 16.)

Felvdödi,k a kérdés, hogyan. 'lehe<:ooges 3Z, hogy e.gyedtÜl a hit á1ta:l
nyerhetjük el.az üd vösséget , holott :1 Szentirásbam annyi törvény, parancso-
lat,~ cselekedet, rendelet és útmutatás van. Erre nézve Lufhér 'az! v"·la.
szeíja. »Tudnunk ,~ll, hogy az egész Szemirás tulajdonkép két ~g'éből áll,
s ezek: egyfe!ö! a parancsolat, vagy Isten törvénye, másfelől a jövendölés
vagy IlSt~ ígérete. A parancsolatok kül&nféJe jócselekedeteket tanítanak és
szabnake'énk, de ezzel azok még nincsenek végrehajtva. Utasitanak ugyan.
da. oem eegítenek, megmondják, ho~ mct kell tennünk, <Ie erőt nem adnak
hozzá. Azél't csakis arra szolgálnak, hogy az ember meg.srnerje belőlük II
~6r.a való tehetetlenségét és megtanuljon maga felelt kétségbe esní!«

.Ha az ember a panamosolatokból, Isten tőrvényéböl a maga tehetetlen-
6égét rnegismerte és átérezte és ag-gód'nJ kez d azon, hogyan tehet eleget .a
parancsolatoknak, mert Isten parancsát a kárhozat következrnényének terhe
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daU teljesften.i ket!,' akkor ti' poi':ig~~S:uj!va €r:Zi mag>iíf,~erf .nembla1
mll!gában semmit, ami jó lenne benne. Dc éppen ekkor-hangzik a másik ig~.
az isten! igéret, Luther szavat szerine: »Aka'n3z mánden parancsolatot ~el-
j€lS,j,teni,akarsz gonosz klvánságeídtól és bűneidtől szabadulni, amónt ezt a
parancsolatok kényszerítve, kőveteljk: tehát, 'higyj' a Krisztusban, akiben én

,n.eked mirrden kegyelmet, igazságot, békességet <58'szabadságot felajánlok.
"na hISZesZ, míndez ta 1&éd, ha nem hiszel, 'nem ta tiéd. Mert amire '<ll . sok, 'de
semmi haszonnal sem járó pa•.ancsolat összes oselekedeteí váltal+képtelen
vagy, azt a hH által' körsnyen 'és,lha,mar eléred." Isten ígérete tehát éppen
!Izt nyújtja, amH a' parancsolatok követelnek. Igy kiiené 'a parancsolat rés
a teljesítés ils. »Egyedül őparancsol, egyedül ő teljeslt.e Ebből körmyen meg-
érthetjük, hogy a hitnek ezzel oa. hataznával egyetlen [ócselekedetcsem rér
fel. M.ert egy jócselekedet sem fogódzik úgy ,Jbele -az Isten i,géjéhe, és nem' is'
hatolna-túgy a lélekbe, mint ahogy az ige és a hit unallcodik a li&llekbel1'
Luther hasonlata szerint, ahogy a vas izzóvá lesz, akárcsak a tűz ésegyesü],
a tű~z.el, úgy egyot;S~!a .loor€szty~ ernber is a hútb-en .Isten :akarat.ával;
'1>Alélek az Jsteni Igehez hasonlóvá, minden kegyeJlemmel teljessé, szahadda
és boldoggá lesz, mert a hit a lelket Krlsztussal egyesíti. Ekként nilndkettő-
fiek [aváí, szerenoséje, szerencséílenségé . és ' mínden dolga közőssé válik;
hegy amd Krisztusé, ez oa hívő léleké is, IS' ami a léleké, az Krísztusnak 1':;
sajátja Iesz. Krjszí-use rninden .jó és az -űdvösség," hát ezek va lélek saj!',,".!
[aivá [esznek, lés viszont oa lé:eű<é rnínden rossz és bíici, eeek meg ·:fI~ris2;tu;s~~
lesznek. Igy egy boldogító csere jön létre.'I(riszh:s 'Isten és ember, aki soha'
nem vétkezett, mégis a hívő 'lélek ,bűnét, hitünk által önmagára veszi, míntha
csak ő követte volna el azt, hogy így a bűnők benne elnyelessenek és meg-
íojtassanak. Igy már lehetetlen, hogy a' bűn minket' Mrooztilt&3'ÜH, rnert
immár .3Z, Knisz.tust terheli és öbenne elnyeleíett.e _ '

, A hit Mt-al me@igam!ó ernber azonban egyáléalában nem 'Veli meg Isterí
törvényből kínyilatkoztatott akaratát, hanem. hitMlés hálából cselekszík,
men a. hit gyömölose:a jó cselekedet, Erre nézve azt rnondja Luther: »Jó,
!J..~·gyescselekedetek sohasern tesznek s.~n:klt,jÓ,,!<e.gy€lS ernberekké; hanem a
[ó, kegyep ember jó. kegyes cselekedeteket mÍ'\"€1. GOIJ9rSz cselekedetek
sohasern tesznek s<CflJlit. gonosz emberré," ha'TIltm ,a gonosz ember gonosz

-o!:elekedet",koet mível. Ogy, hogy miJnJdrerI esetre elébb II személynek kell
jóna,ri: é,s kegyesnek r!'enni rninden jó cselekedetet megdözől'eg, akkor aztán
,akegye,s és : jó személytő].' jó cselekedetek származnak." AI1Í.[rn1 Kll'i6Z'lUtS
rnondja: (NH. 7,18.) M. rossz fa nem ~erel"h jó g"'jümölcsöl.'A jó Ja nem 'terem
[OSSz ;gyümöl,csÖ'!.« S az ~'S világos, hogy nem a l(;yi1mö1c-s tartja 'n ,fát; oa fák
sem nőn€lk oa gyürnőlcsön: hanem megfordítva, a la tartja agyiinlölosöi' és
a gyümölcs 'l1Ő ,a fán. Valernint hát fának előbb 'kell lermí, ml'il" gy'Ümö!rCs'"
nek és a gyümölcs mern teszi ·a fát se jóvá, se oosszé, hanem a .fáitól függ;
a rgyümö:los rnínösége: azonképen az embemek :,s a maga személye ,szef'in~
elébb kegyesnek vagy groTIOfSZIllJak..kell ;1€Jnme; míelött jó vagy' rossz cseleke=
detet mlvelhetne; és .az Ő osreJeked&.ei nem teszök őt [óvá-avagy fOSSZ.1 ha .•
nem ő kővet el jó avagy il"OSSZ cselekedeteket, .' '" , '

Valami hasoniratos dolgot észlelhetünk a különf.é~e' mesterségeknél, is.
Egy jó avragy r06Sz ház nem tesz senkit jő avagy rossz építőrnesterré,
hanem J'ge!1r.s a jó va'gy ~0&3,z építőmester ló vragy r<1S'sz házat csínál.. Nem'
a mH tesz] az embert, hanem: .amily(Cl a ITIR.!Ste;·,oly.mTI.il munká] a' is. !gy
vagyunk az ember cselekedeteivel j'3; .aszerint, arnint hiv5 vagy' hitetlen aZ:
ember lesznek cselekedete! .ís jók va'i!'j rosszak, ,

1\ luther+ ~'e:ormádó tehát kü.önös nyomatékkal -mutat l'á a hitből
falka<dó rgyümökSÖh'Te, a jócselekedetekre, ezek .között j,iilönösMp~' is
azokra a cselekedetekre, aroolr<eke~ e~€~tá:r.saink káfJ t.'ell gy~kQro1tW!lk.

4*



Mert az ember nem egymagában, 'hanem más einberekke] egYti:tt él a iö1,
~ön. Ezért cselekedeteinknek ana k~IJ· irányulniok, hogy embertársainknak
alta'l~k szolgáljunk és javukat munkáljuk, semmi másra nem tekintvén,
csakis arra, hogy másoknak mire V3'n ezűkségűk. A <hit jó kedvvel és szere-
tettel lát dolgához, amint Szerit Pál a galatáknak rnondja (Gal. 5, 6.), úgy'
szintén a filippibeJi.eknek (Fil. 2, 1.): »Ha van intés a Krísztusban, 'ha van
SUlva a szeretetnek, ha van közősségr, 'a léleknek, ha teljessé akarjátok
!ennd az én örömömet, úgy hasson át Uteket ugyanaz az érzület, az egymás
iUlámt való szereteí lés ISzol.g,áljátok egymásr és senloí se nézze a maga hasz-
nát, hanem kiki a másokét is, és azt, amire a másiknak szűksége van.e

Luther szerínt a keresztyén embernek így kell a felebarát számára vég-
ZEndő sZO'Lgál.atról gondolkoznia: »Ime az én 1sienem , engem, l1léltah!alIl és
ellkárhozott embert minden érdem nélkül, ingyen való kegyelméből meg- •
ajándékozoc] Knísztus által és Krísztusban rninden tkegyes.séJ:r és üdvösség
!teljes gazdagságával, úgyho,gy imrnér semmi másra [JJinC6 szűkségern, mint-
I!ogy higgyem, hogy ez í,gy van. Nohát ennek az én ló Atyámnak, aki engem
fölös jókk·a,l jngy"m elhalmozott, megteszek én is őnkéné szabadon és ingyen
mindent, .amí néki tetszik és leszek áeleb.ar.átadm irént én is keresztyén, amint
Krisztus irántam 11ett és nem teszek egyebet, csak arniröl tudom, hOigy nékik
szűkséges, hasznos €IS üdvösséges.« Ime, így folyik a hitből az Isten iránt
.vaM szerétet és a szerete:.!>C,j a ez abad, szolgálatra és rnunkára kész. vidám
élet, amely hitből <lo,lgoz.~k·a felebarát javára. Hl Lufher kÜJXitnkiemeli, hogy
hitből \ke.ll szoIgá;Jnunk a vilá'gi felsőbbségnek és ernbentársaink foglalatá,
nak, a társadalomnak, mmdezt azza! az örőrnrnel és ezeretettel, amelyet a
hitben ikapunk aj ándélcba Istentől.

M.oindoo,nek';a végső eredménye 'az, hCigy ·a keresztyén ernber nem ön-
magáb:m él, hanem Krisztusbasi és fe:ebax,'Ílijá<ban, mégpedig Krősztusbao
a hit, felebarátjában a ezeretet által. Mindezzel Luther élesen szembeszállt
ta· !középkori tradícióval, amely e.g)'lrészt a pápaság világuralral ábránd] át, '
ffi·ásrészt a hívek fe';'é a v].áglól vadő elvonulást hirdette, Evangélikus egy-
házunk Luther ,fenti tanibás a nyomán hirdetd ma is a keresztyén hi,:>bŐ'1[akadő
élet gyürnőlcstermésének a szükségességé}, amd az cmbertársaőnsért vé~z,eltt
btiJSége;s és odaadó numkában találja meg a maga Istentő'! rendelt '.€lrületét!

Ill. Luther tanítása II világi !elsőbbsegről
Róm, 13,1-7.

Az a történelmi helyz>elt, .amelybe beleágyaződott a reformáció, állás-
foglalásra kén}lSzeri!.ette a poli.ékaí renddel szemben is. Kűlönösen a
:.Vi\,ági ffe:lsőbbsoégről« szőlö i~atáhSI!1 foglalkozsk Luther 11 poli tika i rendhez.
való viszonnyal, J\1b.t Pál iap0560 1 Róm. 13·ban, úgy Luther is !\SiÍen-!ől
rendeítnek tartja a világli .fe'l,sőbbséget. Aki oa fe:sőlbbsé'get rnegvet] €.3 <Sem-
mibe veszi, az ·a cr.e·JGó1Jbség,etrendelő Istennel találja m.ag.M szernközt.
A »Vi:lál1i íelsöbbségröl., szó'ó Jr atában Lufher ezt ií:rja: '»Egy szóval, mível
e helyütt Sze, Pál azt rnondja, i;o:gy a Tclsőség Istennek szclgája, azért
enged'l'-i. ke:'!, hogy az nemcsak a pogányoícnak, hanem az összes emberexnek
ds hasznára váljék, Mit :15 rnond ez állí~ilésa!? azt, hogy Istennek szal'g-..íja,
s nem mást, m::r:~ azt, hogy: a felsőség természeténél fogva olyan, .hogy·
Istenneh szolg álhoiunk áliala.« (Dr. Masznyik Endre: Luther Márton
egyházszervező ír ataí. POZS<Jl!1y,1906. 3. köt. 380. 1.) Ha .aj. egész világ-
igaz keresztyénekből állana, akkor semmőíéle f,úőbű3égre sem lenne ezük-
I5ég - mo:ndja Luther. Siiik.sé~ van államhataícenre, jo~rendre, ikÖv:gaz~a.
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,tásra, szervezett Inrezrn~nyekre, hágy az emberi éléet kijIsoleg vezess€Ji,
szabályozzák és írány.tsák, rnert ha ez nem 10:100, olyan fejetlen zűrzavar
é.3 j-ogta.lanqitg lenne az emberek között, mint az á!ll·atoknál. (Luthers
Werk- Otto ~~j,eme:n kiadásában, Berlsn, 1929. IV. 63.) A mindennap] élet.
cs.ak úgy lehet zavartalan, e'gész és jól berendezett, ha a viMgi fogllalk,o.;
zások egymást helyesen egélszítik ki,és megfe:elően t.á·f!l0lg.8.1tjáJk.

Luther szűkségesnek tartja a »két birodalomnak«, az egyháznak és ai
államnak az egymástól való elhatárol ását és szétválasztását: » .•. ezt a két
kormánuzatot szándékosan el kelt választani egumás.ol s mind a ket1őt.
meghagyni; az egyiket, amely istenfélövé tesz. a másikat, mely a kűlső bé-
két szerzí s tiLtja a rossz tetteket.z (M8JSznyik i. m. 372. 1.) Az állarnnak
való engedelmeskedés nem terjed ki a vallás dolgaíban- alkalmazott kény-.
szer területére.a ." kinek-kinek dolg-a, hogy milyen a hite s neki magának
kel l törekednie valódi hitre; mert amily bízonyos, hogy senki más nem me-
het helyettem a pokolba vagy az égbe, époly kevéssé hihet, vag-y nem hihet
helyettem, amilyen j,evéssé nyithatja vagyelzárhatja előlem a mennyet vagy
a poklot, époly kevéssé kényszeríthet hitre, vagy hitetlenségre. Mivel tehát

,mindenkmek Ielkiísmeretétőj ,füg,g, hogy rruikép hisz vagy 'nem hisz, sebből
a világi hatóságnak.eemmí rővidsége nincsen, azokból legyen ő is elégedett,
s intézze a maga dolgait, s hagyja az embereket, hadd higyjenek úg-y, vafl:'j,
amúgy amint lehet és tetszik nekik és senkít erőszakkal ne kényszerítsenek,
rnert a hit az egyéniség- szabad elhatározása, rnelyre senkit Illem lehet kény-
szer ítení, Istennek műve az emberi lélekben. amiért azt semmi kűlső hatalom-
nak nem lehet kierősz.akoln] vagy teremteni. Innen ered az a közrnondás,
meJ:y Augustinusnál is található: Hitre senkit sem lehet és szabad kényszerí-
tení.« (Mas:wyik !. m. 389. 1.)

, Az 1530-ban az augsburgi birodalom gyűlésén V. Károly császárnak át-
adott Agcst aí Hitvallás, '3 legtömörebben fejezi :ki a keresztyénség és politikal
hatalom kőzöttí helyes viszonyt, 16. cikkében, meJy a világ-i do~g-okról szól,
azt írja, hogy »a törvényes polgári jogrend intézményei Istentől való jótéte-
mények, ezért il keresztyén embernek ebben a jogrendben részt szabad ven-
nie, po!o'á!fi 'hivatalt, bíróí tisztséget vállalhat, az érvényben lévö törvények
6·zerint ltélk.czhet, !Sőt halálos Itéleteket is kirnondhat, jog, ezerint háborút
viselhet, katonáskodhat, hatóságok előtt. kívánatra esküt tehet, házasodhat,
férjhez rnehet stb. »Elltéll az Ágostai Hitvallás azokat, ~ akik a keresz'uén
embert a polgári dolgoktól eltiltják vagy a polgári kötelességeIt elhagyására
biztatják, rnert az evangékum a oS7!Ívnekörökkévaló igazságosság<it tanítja,
az állam vagy apo.gári élet rendjét nem forgatja fel, hanem a legnyoma-
tékoaabbasi követeli, hogy azt, mint Istennek rendelését, fenntartsuk és annak
dolgaiban, szerétetet gyakoroljunk. '

Az Agosta; Hitvallás rnásod.k részében, ahol a megszületeft vissza~;~
sek kerelében az. egyház; hatalom helyes kőrvona loz ását kapjuk, világos út~
rnutatással választja szét az egyházi és a világi hatalmat. »A kettőnek ősz-
szez avarásából világraszóló háborúk és· óriás! bonyodalmak sz ármaztak,
midőn a pápák a kulcsok hatalmára támaszkodva nemcsak istentiszteleti újí-
tásokat rendeltek el, bizonyos esetekben az egyházi felmentésnek a pápaság'
számára való fenntartásával, erőszakos k.közösítésekket terhélték meg az em-
berek lelkiismeretét, hanem arra is vállalkoztak, hogy földi királyságokaf
adományozz anak és császárokal fossz anak meg birodalanuktól .•Ezeket a hibá":
kat már régen ezelőtt rnegrótták az egyházban kegyességűkrő! és tudomá-
nyukról ismert férfiak. A rníeínk tehát, hogy az ernberek lelkiismeretél fel-
világosítsák, kénytelenek voltak rámutatni az egyházi hatalom és a világf.
hatalom közőttí 'különbségre, s azt tanltották, hogy Isten parancsoleta szerínt



mínd a ~tőt. vallásos' ,tiszteletben kelt- taríanf és megbecsűlnt, mínf "Isfenn&
ezen a Jőldön ~e,gn:agyŰ'bb'jótéteményeit.« (Az Ágostai· Hitvablá-, szövege D,
Dr. Prőhle Károly fordít ásá ban. Győr, 1940.)

A lelki hatalom: megbízás az evangélium-hírdetésére, a szeatségek J,;-
szolgáltatására, >3, bűnbocsánat megadására vagy. fenntartására. Mindezt
Krísztus megbízása alapján cseleksal- a' lelki, hatalom .gyakorlója. Ep a 'leliki
hatalom' ~zárólag.- a hit .dolgaira . vonatkozik. A rnl vitézkedésünknek 'fegy-
verei nem testiek, hanem Istennek ereje ,(emberi) okoskodások lerontására
stb. és.kötelezök á:t embereket arra, hogy mind a kettőt tiszteletben tartsák
éselismerjék, hogy mínd a ;k~ttő' Isten adománya és jótéteménye. Ha a püs-
pökök vHági hatalommal rendelkeznek, ez, nem az evangélium rendeléséből
iJIetimeg,·őket. mint püspököket,'hanem--embe-rijógalapján,' mint olyan -ha-
talom, rnelyet a királyok és császárok világi javajk gondozása. végett ruház-
t.ak,reájuk. Ez-azonban másnemű hivatal, mint az evangél iurnszolgálata.c

.lv.- Luther -és ,a. parusz,tmozgalmak
Jak. 5:4.

. -Nyi !vánvall ő, hogy az egyház, Luther korában Ls benne élt a történe-
4emben' és 0 társadalomöan s ezért <Í,]·l·ástkellett .foa!IaJ'I1lÍa· kora nagy tör-
ténelmi és társadalmi kérdJ,s€i ·t61{!;nlt&.éb~n. "" '.
. , A- XVI. ez.ázad e'ején ' Németorez ázbon 'a végsőkjg·kiék~ződte.ka'.t.ár~
sadalrnt ellentétek, Aüsá5zoár- II fejedé:n}~ke~. akarta' gyöngíteni. á fejedelmek
pedi~ önállős ágra törekedtek a császárral- szemben, A városokban is e.kese-
recte,!t l<uzde:em foly: 0 g.a>zdag kereskedő-réteg' és a városi .1;ako.9ság kőzép-
és .sze~éhy· rétegei ,~köi&tt.·Le~ehczel)b·élCte.a.~0!1ban a , parasz,tnak vol,t.
A. jobbágysorhan e.~:o.parasz}. flze:et'ta :neme~ hűbéruraknak, a városnak es
a papnak. Az egyháznak t'é!rmé.:;.e~.tizedroszé1 .fá.l'lozött beadni, a· íőldee-
ürnak k.i!en1)cd.et és nagyon sok más természetbeni sZoQ·lg.áhta:!ií.st volt köteles
teljesitersi. A nemesek .·a mq·guk 6zá.m~raJog!aJ';ák le azokat it lidovDkat is,
amelyeket a parasztokkal k<3zö3_en- használtak, rnínt amilyenek az erdők.
rétek.. kge.lők, vi,z€k stb: A parasztok, 'hogy gazdájuknaJk Iizethessenek, gyak-
[an ..k:ényt-e::enek voltak. kölcsőnhőz -fQ.rdu:Iii.. Ekkor . a város uzsorásainek
,[{armai kÖzé"k·erül'[elC· -, .... . ~'

Luther tanainak ..terjedése annyiban járalt hozz á az amúgyis meg-'évo' dédegedet.!enség sz.iaásához, !hogy (:a .nép anyanyelvén hallotta Isten.
igéjét, amely szerím rnínden ember cgyenlőcn Tsten gyermeke. Ennek nyo-
mán; erősebbé :,í.:it a peraeztságban az ~ k:öv'0;e!és, h:J.g-y .me;g's~ü~~essé.~.. a
!kor!i!!tokaQ, ame!)'~k az \ egyeseket lansa·d<lilT)dav.'CG vagyonílag elválasz tják,
1>~.abaddá·J,eil teimi az emo.ert; 'a f.ylde~, a f.ogle,ld,;ozások megválasztását. .

. Eyen ~ör-tén€:lm! helywt'OO:1 többszőr tört ki' a ·~par·a.s'ztSoágbr.radallTla.
~lJ.'ne:ye; azonban- a nemességnek sikerűlt ek3zige.kín'.e· és ,J,eyemie: Az -egy-
mást érő németországi parasztmozg alrnak sorában a Iegnagvobb szabású
volt az 1525-ös~ parasztforradalom. Ar. 152~. 'év tavaszán' megjelent "A svéd
parasztok ,12 pontjae.c. [ö;ünaJt, amely a bibliával alátámasetva tárja erő
azokat a kívánalrnakat, amelyek' a ...parasztság nehéz helyzetének-enyhítésére
vonatkczaak. A röpír af Lu:tha.rr-e·hivavh;:;zik és összefüggésbe hozza . a
pa'ra>5z.trniozgúma~:-a ·~fówn<'icióval.:·Má,s- i\<!~u.lHían -is hivat.kóztal, a .parasz-
tok Luther tekintélyére. rgy Luther egyenes Ielszólltást kapott arra, hogy
ál.\oot foglaljon a páfa'3zltmOZ[8!ma:k kérdésében. ,A rC'Püa~'ra .való ·válasz·á"
ban Luther ez.zeloki:l:Ja· rr~0g- állás,fogla!á-sát. 11 par asztok ' ál·!·a1·Ieveíett : kér-
désben; "Mivel en~em'/Sozin1én .azokközé .sorolnak, .akik. a Szentirással e föl •.
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döfi ifogIaU~m.ak kűlőnősen azonban azér,t, mert más ~'Tatu'khan iI1~vszer'i'l1lt
megernlltenek, IS rám hivatkoznak, ezért ez nagyobb bá,tO:r~ágot és önbízal-
ma: őnt belém, hogy rtanítá,somat, barátságos s keresztyéo; véleményemet a
tesívér] szerétet kötelessége szerínt szintén a vi,Lág e:é bocsáseam, neh0!p'
hallgatásom rniatt én is részesnek IS híbásnak . tűnjék fel Isten és a vilag
előtt.« . . "

Luther előszőr is a fejedelmekhez és urakhoz ír, mégpedig .az ö korá-
ban egészen szokatlanul 'kemény prófétai hangnemben: ",E:őSlzÖtr ds senkí .
másnak é földön nem kőszőnhetjük ezt a zendülést, rnint nektek, ti. fejedel-
mek és urak, de kü'önősen nektek, ~i vak püspökök,' bolond papok és szerze-
tesek, akik megátalkodottságotokban még most sem szüníök meg dúlJli·
Iuln; és dühöngeni a szenn evangélium ellen, jóllehet,. ismerős elő.t;fetek
annak igazsága és avt megC{ÍlfollI1Ínem tudjátok. A .,v'ilági IkOll'mányzaihllJtl
nem tesztek egyebet, mint nyúvtOik és kírrcset harácsoltok. hogy pompát
űzzetek és dőlyföskődjetek annyira, hogy azt a szegény paraszt ember tovább
~ll:áof nem kép€!S 65 nem ,is akarja W,nni. Nyakafokon van <llkard, mégis az1
t:1Szitek, hogy oly biztosan ültök a nyeregben, hogy sook'i ki nem üthet
belőle. Ez a biztonság és konok elbizakodottság, meglássátok, nyakatokat
logj-a szegn.i!«

Mintha csak felolvasott igénk szavait hallanánk: sIme, a ti mezöíte-
tet le'arató munká:So::lkb-ére,aml>l ~i elfogtatok, kiált. E~ az aratók kiáltáeai
e:jutot1ak a Sregek Urának Iűleihez.e Luther a p.róféola tüzével hir det i -az,
uook ellen lsten büntetését: »Hát jól van, mdvel ti vagytok okai az IG-ten
fzen haragjának, 'ké!s:é.gk.í'Vül rátok fogja is azt kíöntenl, hogyha még a
rnostan] ,j·dőben 6'001 javultok meg. Mert ~udnotok kell, kedves uraém, Isten
rendeli úgy, hogy a ti zsarnokságtoloat az ernberek nem képesek, nem. akar-
ják, sőt nem is tartoznak e:W,mi. Me~ kell változnotok és Isten ígéjének
eng~dnetek. Ha nem teszttek meg.'barat-s,á'gos, készséges rnódon, meg ke].!
tennetek majd erőszaknak és rcmbolásnak engedve, Es ha azt meg nem
teszik eZo(',ka parasztok, meg kelt majd tenniök másoknak. Es hogyha mínd-
nyájukat ~iöli.te.k ,i,s, még einesenek megöl ve, mern az lsten másokat fog

.- támasztani, rnem ő akar diteket és fo,g t,!1eket sujtand. Nem a parasztok azok,
d<edves uraim, akjk e!'1,en€l~ektámadnak, hanern mag,a az Isten támad reá-
10k, hogy megbűntesse gonoszsá'g.ai1oka!.« '

Luther elhárítja azd :a gyanút, hogy ő állna a paraszbmozgalorn mögött:,
»Tinek1ek és minlenkínek, tanúságot kell tennetek arról; hogy én a leg-
nagyobb csendben tanítottam,.a zendülés ellen hevesen küz döttern és alattvalói-
tokat meg a ti zsarnoki., dühöngő felsőségtek iránt is .aagy buzgalommal
engede'rnességrs, és ti,szteleüe szorétottarn és: íntettem, úgy hogy ez a zen.•
dűlés tőlem nem sz ármazhatik , Luther maga ds számol ,a.zzat:a Jehet&ég~
gel, hogy mint a .nép Ha, és >l>Sz'€1gényembere, a parasztrnozgalom élére
állhatna: »Es ha kedves volna ·rajt'a.tok bosszút állarii, há~ a markomba
nevet.né,k most, és nézném a parasztokat, v:al,[y mag.am ds -hozz ájuk szegöd«
ném, hÜloy az állapotokaé veszélyesebbé ,lenni segítsem, Ez okból, kedves
uralm, a:kár ellenségeim, akár barátaim va,~Y'!ok, alázatosan tkér·l.ek bennete.'
'ket, ne vessétek meg hűségemet, jó:,l,~he\, en szegény 'ember vagyok, Ezt Ja
zendü,i:és1 ne is kics.nyeljétek, arra kérlek benneteket.e ,"

Luther a fejedelmek és urak .felé a parasztság s.zoozó.1ója',aki .elísrneeí
a parasztok kővetelésének jogosságát: »Tize'!lJkétpon1ot állítouak fel ezek
lroz~ ~gynl~á~y olJ:' mé:t~n!o3 és jo~os, h?~y bemocskolnak ti.t.e'~et)SIÍ'enés
a \i!lag el'Ott es beig azolódik a zsoltár álll,tasa, arniker megvetessel ,'lletik:a
tejedetmeloet Az. első pontot, amelyben azt kívánják, hogy eneedtessék m~Oj
nekik a", evangélium haJIg.~á'sa és hogy joguk ~eg.yen ..pa:p'~'t ..választa.nt
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eemm; ürügy alatt '&em ~,agadJ1atjMok' meg lő!.[ik 'A' többi' pont, ''rrie1y' !testi
séretrnekei ad e:ő, mint vérhas, bélpoklosság é5 ezekhez hasonlók, sz íntén
méhányos és jogos, .Mert a ,r.e::sóbbslég· nem azért vam rendelve, ,hogy a
maga hasenát :és Ön.l<éílyét keresse az' alattvalókon, hanem: azért;" hógy:" az
alattvadók hasznát és javát munkál]a. Valóban .tovább már.. nem .Wrh€llií.
hogy ,így Z6!3,~clj anak és kincset harácso.janak, Mi't ha·5zn.á:nak,· ha· a
paraszt szántóíőldje annyi 'fl:lJ-Jn\e.t hozna, mün! '.amen.ny-,i ezalmaszálaé és
magot ha a 1el'SŐ6éO' anná! tőbbet elvenne és Iényét e'me'lll1é és a ~v,agY,o:nt
csak .Úgy pazarolná "'ruhám, falásra, 1vás,ra, min~ht:l a polyva lenne? Meg
!kellene szüntetní a pompát éS kevesbítení a kitadá'5oka,t, , hogy a, szegény
ember is megtarthasson valamít.« ,:

Majd ill p8lJ',z,szttSág Ielé í.gy .g·zó1 Luther: »Kedves baráte.m, az eddi-
giekből másr me« Illem tudtatok, mínt azn, hogy-én: magarn beísmerem..bogy
i3>ajnos nagyon ,ig.az és biztos hogy a feje~me'rl: és urak, amennyiben az
évangélium p'l'é,dikál1á.sá!trneg-tlltjii,k 'és. 13 népet elviselhetetlen rnódon i m"lgc

terhe'ik rnéléók arr.a és rá,:>ZO'!,gM~·akIil.rra; hogy·.az .Isten őket székeikből
aQVe:5se;'m~nq olyanokat, aJdorl:, Isten és az em'be,el< ellen voég.'(oe:~TIül vétkeztek:
nincs is mentségük, Min dazon ált al néktek is .nagyon ,lrelLvigyawoÍlGlk, nagy
do1gartO'ka,( Ili6ztla Ielkiisrnercítel. 1(,5 .ígazságosan intéz zétek.e ~ ' .,••

Lu,:>h'0fvrlágosan 'látja, hOigy'13 v.Iágot az !eVangéliumma,! kormányozni
i1em1e..1·wi, e ·a »két ,bi;-o,da·lorn\ó:« .sző'ó :ianítá;Sláha'n Ifogla'litak Illyornán úgy
:\Téli,' hogy a parasztok ,;g;ázság4n,a~,>ei;'s:merés.e; rnellett a, forrada'om kívűl
esikaz,egyiház IterrJIl,e:én, 1$ ezért arra' ké.;',i·}lÍ·f<;YT'radaUni'pari:lSzl!okM, hogy
,Doc nevezzék ffi,8lgukat keresztyénnek. ,ha'\l!0m hq'f:cuk.alt 'úgy' .v:vjákmeg, mínt
.ahogy, h:a.rooos áe:ek küzdenel; egymássa! ,s egyik sem tant igényt 'a,'keresz-
fyén' névre: »Nem akarom én ezzel aTelelősséget a maga tűrhetetlen jog-
ft alansá gában, amelyet scenvedtek, ·ig-a,io.hÜ ~~gy. véd'e!l1'i,. me.-.t. az.ií.{~ut
;m'egva:Jlva, rettenetesek ők és, rettentő« jóg-talari$'ágO't \ kővetnek. el.:hallem azt

,.akarom, .hogy miután egyik fél .sern enrgedi magát :meggyezn.i és- ami-
~09j Isten őrizzen - egymás el:.e...'1Jtárnadtok, ~;k' fé'l se neveztesse magát
tkeresztyénn,*, ,Ezért hát az legyen lés, .~-e11J:~ :hogy- legyen a·ti ~fmetek'é~
nevetek, hogy ti azok az ernberek vagytok, akik azért kuzdenek, hog)', semmi
jo;jgt,alan.ságÜ1t 63 rosszat .,ri,~m.akarnak elviselni, ,'5.u.emds ke:,! elviselniök,
amint aU a természet magával hozza, - 'ezt a' nevet viseljétek, a Krisztusét

:pedig hagyjátok békében, Ez okból a parasztságnak .ebben a' dologban helye-
sen cselekedve, békén kellene ha.gynÚa 'a, ker.esztyéGl.,rioevet lés azalatt a név
alatt kellene cselekednie, 'rnint amely enegílléti.: rnikor,azem,beri és termé-
iS~eH jogot: 'sz,e"ef.né bír.n!i, 6 nem rnint ol y.ái;J , amely a keresztyén jogot
~e6!i, amely azt i!anHj.a, hogy rnindezekben a kérdésekben _'nyugton kell
lenni, szenvednt kell s' egyedül Istennek panaszkodní.« i

. Majd pedig egyűttesen szól Luther a,z uráknak és pa'l'as'itokínk arról •.
hogy miv,el egyik-részen sin.cs keJre!sztyoép<i álláspont, ne- kev,e'rjlek bele 'a hi,t·
beli dolgokat ebbe, hanem igyekezzenek .t.ár.gy,a!ások ú<tj~'n 'megoegyezé&re
~util1'i: »N\.;r!,~J1Ü\,.oy kedves ura'rn, egyik részen sincs semmi ke7esztY-éni gon-
dolkodáe és semmt keresztyén dolog 1l1~'ncse kérdésben 4(öite!ek, .;!hanoem
~indk€'lten, urak és parasztok, pogány va~y.;V'i1,ági jpg:rpl és; jogtal~nsag-
íróJ. és ideigvaló javakról farrakodtak .:s mi több, .mindkét rés zben. Isten ellen
cselek€lS,z:lcK és az ő haragj a alatt i.·l:oC~C1k,amint azt hallotcátok: ezért -az
lsten <sz,eT'Clilu~;··~,'l:a::ga.s:;a';ok, szavamra és tanácsomra és ,.a,'k,é,dés~ fog'-
D.á±-okmeg azon a végén, a'm-el~(en n~ ilyeo !d'gl~ol(alt kell meg~ogfl'i, azaz
'jogo;,lag és nem 'erősz akosan és egymással .ősszetílzvesnehogy. V'é'glden vér-
oo~áosi 'id,~Z€~ek elő ,N~m~országbai1,c. , ' l_'.::....:'~...:~:::..:-'-'.....:....:...·.:

--.:, '
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tuth~r Sz.rve· ~.egt11éryéig á!érti a' kérdés rendl~iv.ü\j nehézségét, ~
paraszlmozga'om igazságos ::H'llp.ját LS azd ifja, hogy ezívesen vált ..amá .meg
életével .és halálávaj ,aZlt,"h()lgy;\la megoldást ;.l!dna ta'lálni ebben a rendleivül
nehéz kérdésben, Fájt a lelkének, hogy a. nérnet parasztság, amelynek ő JS

f·:a vdl.t r;ehéz he.yze.ben vok, azonban látta a hűbéri társudalom akkor
még hatalmas. erőit, amely késznek bizonyult, arra, hogy a kaíolikus püspö-
kök féktelen iz,g.atása nyomán fellépjen a reformáció műve ellen a paraszt.
n·lűz·gá10111 el.fojtálS.a jogcimén.

Lutlber cehát az előtt a dönt.€,s. elöbt érezte magát, hogy. VI2,gy azono-
sit ja magá: .a paras Z'! mozg al ornrn al és akkor leíéz a vallási <útról!·& forra-
dialmi útra .lép, .Vlagyelhárítja magi.t a parasz.tmozgalorn'ól és ezzej m.agára
vonja a jobbágy tömegek ellenszenvét. de megmarad egyházi vonalon. Taní-
tásáből nem kö-"ettk,ezlhe!ett más, mánt <lZutóbbi. Noha világosan Ilátta, hogy
a jobbágyság fe'sz.abadétása, a társadalm; igaznág kiharcolása má-s Itcdé-
nelrn]. erő !Számára fen'fü.J!1!ott fela'd;att. .

Edd,;,g .a pontig Luther hű maradt saját !·a'lÍtásál)()z. Ellenben a covábbi
e~eményekhatás,a. alatt eltért..attól, amikor megjelennoste »A gy~lkos és rabló
paraszdbandák ellene c. Irását, amelyben azt írja, hogya parasz-fokat ütni-
vágn; .kenI, »mint a veszett kutyát«. Oszintén megva'llhatjuk, hogy Luthen
ezen a téren nem volt hű saját tanításához, rnert egész éles formában avat-
kozo.t be annak a bizonyos rnásjk »bircdalomnak«, a világnak az ü!n'ébe,
amelyre nézvo mag;1 caníotta szűloségesnek a »kót , birndalom« ;lényegének
és íetadatkőrének élhetárolását. Wlág<JG, hOgy Luthert nem .1·mrtju,k olyan
bálványnak, akinek még politikai dőn.éseí és szentek. Ha azonban v,;iáu;o-
szm rnegkülőnböztetjűk a helyest a' :ilelyk,i,~;l~Ő!, akkor canulságosan áll előt"
tűnk az 3 Lufher. aki rrsélyen átéÍ'ez(~ .'a -nép nehéz helyzetének mínden
fájdalmát, aki éle~ét Js.felajánlotta" a kérdés megoldása érdekében, aki mez-
próbált tő\~ tdh,et&m 'azi'ge viIágoscágáva) szolgálni népe javára. Nem
ra~.ia mit:!, hogy a nép érdekében rnondott igazs-ágos szavainak -n:em ,ielt.
fo~ana ta G győztE!}<- azok az erők, amel yek hosszú évszázadokra fenntartot-
ták, sőt mog-e:-ős:telté-k a nép -elnyomását és .k;ihasználás.át. Az a bátor hang'
azonban, amely az urakat és fejedelmeket támadja, mcssze kiernclkedik kora
társadaíornszemléle'éből s.oly..an prófétát á:!flt elénk, aki a 'i'c.gscóéfteb.b hű-
bér] társ ada'cm kel'lőskőzepén is ki meMe mondanj Isten igéjét a nép el-
nyomói felé: »Irné a ti rnezőiteket learató rmmkások bére, a..rr.'::t ti c';,fogrta-
tok, kiált, És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának Iüle.hez.e

A forradalm!' i:lönJés':-e azonban Lucher nem volt kész. Még gyermeke
vo.:t a ketának s vallásos ..meggyŐz{5dése csak a tények ,fe.l:sm::~·:"é:;ér,~vezetfe,
nem a ~énye.kkel való leszámolásra. Luthert ezen a ponton túlhaladta az idő •

. v.' Luther a keresztyén. 'ember héikiisnapi
magatartásáról

1. Thess. 4:11.
Ltlilwr élesen leszámol a' \n:1ágt.ólva.!ó g.ő.,;,ö.gtl,;úrduláss.;:;I. Kőznudo-

rnású .. 11űgy a reformáció hatására mindeniit:.t Ielosz.lcólak a világtól való
rnenekűlés -íel'egvárat, il koloscorok, Kegyes gÖ7jűk ellen Luther lángoló
haraggal fordul egyházunk e!n'ik alapvető hitvalláss Iratában. a Schmalkal-
del'lj CkJkekl:;en: »Aki fogadást tesz a k'o.:os.tori éIEM~e, azt h.sz i, .különb
éldoe.! folytat, rnint a kőzőnséges keresztyén embervés cselekedecel álé al nem-
c&ak magát, hanem másokat :'s mennybe akar segítem. Mi más ez,' mi,n'l:
K.risZ,ttllSTI'a.1{ ,egyenes; megéagadása>« A Sohrnalkaldení Cikkek allapnványi
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!n1éZll1lényekröt és kolOstorokról szóló részébenarl frja Luther, h'ogy ezek,
n~k ered~i célja nem az e<Lzá,rkózás, hanem »Tudős férfiak es derék nők koi:
k1ep2:ése«, és at életbe -valö kibocsátása volt a céljuk, de »ahol ezen intéze-
1~k e célnak lflIem felelnek meg, sokkal jobb, ha üresen maradnak, Döntsük
~e inkább, 6€mhogy -báUványozó és 'em.JJ.erek á:.talidsz~mel~ éstentlszteletűk-
:kel a közönséges' ;keresz~yenségntélés a.z Istentől' szersett hívataloknál és
rendelené! iőbbre becsüljük, Me.rt ez esetben a, Jézus Krisztus vá.l:s.ágáról
5zólódsö föoik.kel őssz.e nem férnek. Ezen .felü:l éppúgy ilÓncsooek meg-
pll:ran'oso-lva, mim' bármely 'más emberi ~.a,lá,lmány, se nem szűkségesek, se
oem hasznosak, 00t -inkább veszedelmesek és csak haszontalan fálradságot
o!<<i~na.k, 'aminth0stY. az i~y tstenlti>Sa:!e'l~t.e.t Js 8' próféták aven-nek, UU
ía.r<l'dsa,gnaok mondjak (Hos. 4:15; Amos 5:b,).

Luth~r valóságos ,forraqalmi ,.indí1A5.1 jelent af:~.a.l,hogy a Római levél-
hez irt magyarázatában ~ testi munkát egyenl? értékűnek tartja a lelki
munkával, sőt a.jszerzetesi .életforrnáe támadö ,k,aüüha!!l a becsütelesen dol-
~tó )a.rasz'!;nak' vagy oselédlá~y.na~ 1\ ,inUllkáját töb.b.ro. OOcs~!d a Iteril1ék~-
Ien es' dol.pg,t,al,an lS;;:erz(lóes~ életnél, »Ha ezt a szegeny ,n'ep szívébe 00
lehet vésni, akkor az egysierü cselédlány felugl1ana örömében, diesérné
Isten]. és hálát a'd,na neki" hogy rendes" !tisz,ta munkájával olyan kinesre
tetL$z{lrt, amilyenre még a Jeígszentebb hírben á119 sem. Nem nagyszerű és
dicső dolog azt tudni és mendhatní: ha' elvégzed a napj háeimunkádat, az
tÖl>lwt,ét, !Uin~ a,z öS6z'es barátok 'szenteskedése és szIgorú élete? Es hozi5
mó~ tiéd az íg;éret, hogy jól leszen <lol'g'odós milnd'enekjavadra 5z,0'I,g:á,J.naJ<,«
- IIrjíl Lm!h<!,r II !'/agy Ká:éba'n. LU'!her szerjnt a rnunkának nem kell egye.
nesen ISltent, szolgá!n'la; hanem azza-l, h'Oogy embereket szolgá], találja meg
a, rnun ka , legip'aiibb müködésí m~z~J~t, li cselekvő keresztyén testvér-
<sz",retet 5z,ol,gálafá,!. Mert azeal, hoogy á munka embert ólzqlgá-I, IS!€I!1 aka.
ral!át ISZo).g-álj a, ezért a vllági-gazda>ságli rnunkában való gondosság nem
távozik 'el ISlten-:ől. hanern éppen az :kán'ta való engedelmességet jelenél.
Amíg, tehát Rómá' a vilá gt ÓlI valö e:tfordul!.ás ta.'1áV;8,I, a »sze.n!« ember esa-
ményének a propag;ilásával el akarja terelni a figyelmet az - élet alap-
vető k-érdései,ről, -a'dd,iog- L\lither' szerint NI hit tevékeny, szorgos, cselekvő
e-ro, ,amely nem ,is kérdezi, mlt kell cselekednie, rnert m:el05tt kérdeeősködne,
már meg is cselekedte azt.e Ez' a cselekvő hit kint az életben termi meg a
mag'a gyűrnőlcseít, a hétköznapok sodrában, az emberekhez es a munkához
való helyes viszonybanmutatja meg, hogy rníndenre van ereje l/l Krtsztus-
ban (Fil. 4:13,). ,,' " .
," Nemcsak a kolostorélet dologtalanságának volt Luther kérlelhetetlen

ellensége, hanern e.1ítt'ilite,a munkátlanságnak azt a formáját, amire a ki-
-als .•lm:ó kapítalésta pénzgazdálkodás <során már egyre több példa szclgálta-
tot! okot, hagy' t, i. valalcí tőkéje kamataiból élj en dologtalanul: »A nérnet
nemzet keresztyén nemességéhez« c. iratában kor a nagy banloáraival, a Fug-
gerekkel kapcsola: ban ezt 'ir~a: »Hogyan is lehetne 'isteni és jog-as dolog,
Mg)' egy emb-er éle~e, al,allt' annyi fejéde:mi kincs gyüljön e.g)' rakásra? Nem
é!1t-ek a számílás.hoz, de az! fel nem fOg'ha:t.om, hogyan 'lehet száz forinttal
egy ~s2:,endö alaH· husz at, rot egy 'foriníotal 'egy másikat, szereant : és ezt
IHlnd 'neni' a Iöldmívelésböl v,agy II barorh1'!>nyooz'!éisMl«. L,Ul\her tehát
~á!r..adia 'a munka: nélkül, uzsorából és spekulációb-ál szerzett 1f.>sztesSoég.te,lel'l
jövedeil11et.

ANagy J(,Ué.boan,' a 7, parancsela! ma,gya'ráza,ta.nál éles sz avakka]
M!yeg~i; tneO'Lu!her koQra'speJ.;uJMlsal<t, alolk »(1 szabad és. nyilt vásárből
rabló és uZ8Ora~cilkalmat osin íHn ak, hOl m:nde:n nap mego~nIJál\ a szeg'ény.t,
Újnyomorús.ágot €IS •• d'rágaságot ekosnak,' s mj,ndegyik ad-vesz vakmerően.

, I



dacol és dőly,röSködrk, m'l~tha'Jog.a' volna áruj5l oly'aln . drágán adni, ahogy
néki tetszix, éseenkínek sem szabad . ebbe beleszölni«.

A kL1fáorowra. kcrbácsot .emelö. Jézus ,igazl;.á,g.szeretetével leplez; le .
Luther mindazokat, akik a maguk pecsenyéjét akarják .megsűtnl- ac közösség-
számá'ra:' »Már terrrnészettől fogva. olyanok vagyunk ugyanés, hogy senki
80:,! javaí! annyí] a másíknak.vrriím-önmagának s rnindenki magának kapa-
nnt mmdeTIJt, amót csak tud 15 nem törődik ,azzal,- mí marad II másiknak,
S tetejébe még kegyesek isakawnk lenni s nagyszerűerr fel tudják. ékesíteni
magukat a legfinomabbotulajdonságokkal s kitűnően ellepleeí magunkban
a ,gonosz képét. Mindoof,é:.e, Iuríangosabbnál Iuréangosabb ötleteket mieg
szélhámos fogásokait l<öll!ünk .és t.aIMun.!,k>i, - amm<thogy napjainkban
csak úgy burjánzanak a kir ivőbbnál-kitívóbb példái az ilyesminek, - rníntha
a.legtisz.!áhbigazságból folynék rrnindaz.: Védelmül és cáíolatoliegyar án!
szint\) vakmerően' ohasz.náljuK fel ezeket üzelrnesnk ez ámára os' az,t 'hisszük,
hogy teljes jogg,al nevezhetjük ezt az 'eljárást ügyeseégnek és el őreM,tásna,k.
Hisz jönnek .segítségünkr« ebben még jogtudósok és ügyvédek is, akik úgy
torgaotják lés higítják az j:gazságot, ahogy csak kívánják ;az érdekek! EI.
os.avi'rjáka szavakat 6 kihasználják <'Izt"te:künt-e! nélkü! a méltányosságra,
a felebarát nyomorúságára. ., ,

Az a summája pedig míndermek, hogy aki' az 'ilyesmiben a legügye-
sebb. Iegíúrfangosabb, arrnak játszik If kezére.Icgjobban .a jog, -ame közrnon 1

dás -szer ínt: »Vigil.mtitus fura subveniunn«.: (Szemesnek áll a világ.)
Lá,tni való ,teh.á,t, hogy ez utolsó palra'l1croha'td, Illem azok számára

sz ó'nak, a'kika vil.á'g szemében 'is gonosztevő. 'fickók, hanem az Ú. n, jó
ernbereknek. Olyanoknak. akik azt akarják, hogy dicsérjék, becsületes és igaz
embereknek tartsák őket, rnint akik semmit / sem vétkeznek az előző páran-
csotatol, ellen,e - -í:rja Lutaer a Nagy Káté 9. és 10. parancsolatról szóTó
magyarázatában.

Luther nemcsak a 21! ta,Iija lopásnak, ,am,ik':J'fvalak; elosen valamet a
másiktól, hanern az't is, ha valakí »kárt tesz, V1a:gyenged ~enn,i olyasmit
tunyaságból, Iustaságból«. »I1y módon egy évben harminc-negyven aranyat
is ellophatsz, -amil! ha más megtesz, kötélen lóg -, de í,gy még bűszxél-
kedhelsz. verheted amelled és senki sem nevez tolvajnak.e Luther tanítása
a!apjátn vüágos, hogy Isten »ne lopj!e parancsa ellen vétkezik az, 3!ki mun-
1,4jáha'iJ hanyag, goudart.lan. Az evangélikus ember nem azt v'a']!ja, hogy
»minden szeritnek maga íelé hajlik a -keze«, hanem azt, hogy munkájában
és a tulaj donhoz való viszonyában és általában élete minden pillanatában
lsten ISzí'The előtt ali, aki míndent Lát s az. ernberek elő!Jt még le nem lep-

'lerett tolvajt is megFtélH. ,.
Luther rármnat azokra is, akik szép kűlső alatt ;lopnak, előkelő urak-

nak képzeJ,i,k ma,gu)(a,t s közben csak jól álcázott tolvajok. A .feudá!,is és a
koTa,j kapjtalézmus világ.:í.ról !igy ir Luther a Nagy Kátéban, a »Ne- lopjl«
paranccsal kapcsolatban: »Bizony, ez a legelterjedtebb Ioglalkozús (t. i, a
lopás) és a Jegnagyobb céh a virágolJ1 és ha .a vllágot nézzűk és annak
nata'masaít, bizony olybá tűnik az eg'6sz,min.~ egy óriási istálló te:,e nagy
tolvajokkal. Ezek az üzsorások ugyan Inem útonállók, nem betörök és hiva-
tásos .tolvajok, kik a .készpénzn dézsmélják, .ezek .a ,gazok nyíltan mutog ctják
magukat, nernesekoek címezék őket, tisztes járnbor polgárok, l,,:k szép kűlsö
al,aM lopnak és rabolhaénak.,
. . Luther jól tudja, hogy az egyszerű Iti!t:ás nem ad semmi' erőt Isten

akaratának teljesitésére.: Ezért ,feltárja. alot a mozg atóerőt, amelylw.j:órúg,ój.a
a ~örvény betartásának. Ez pedi,g nem más, rnint az . lsten a!taI Jézus
KrJszlusban. v~ló. h!tböl fakadó. embers;ere!et.. ,

/.



lA. v[é1NlMJE~TlERHALÁLA. ~ . .

)

:Ami!lror ez ötvenedik viz'Srgiá1át is
megtartotta, elbúcsúzott gyermekei-
től és egyedú.l ma:radrt.

Csend borult a vedlett falú iskola-
mremre, csak egy bátor egér rnerész-
kedott elő a l<JályhatSarokból és für:ge
ilá!ba.ival eLfutott a katedra e.lőtt át
ez előférségen, be a padok közé, li
kenyérdarabok, szalonriabörkék nagy-
ezerű eldorádójába, panányí zajt
verve, éppen csak egy egérnyJt. A ta-
nítö űr rövídlátö volt, észre sem
vette, .azt hitte €1oayedü!maradt csak.
egyedüi mínden teremtett élet közül
a búcsúzkodás könnyet harmatozó
nagy pillanatében. Önfeledten nézte
a padokat, a kís iskolások Iestetl en,
a'gyorufara'gott padj a,i~, nézte hosszan,
elnyílt, nagy tSiműga.tó szemekkel és
könnyezett, Kővér cseppekben huHo1:-
tak alá arcáról a fénylő 'gyöngyöcs-
Mk, árulkodóart és szfvet mutatön,

Ötven esztendő ... Istenem !lljlJgy
idő volt ..• és elmúlt ... rnotyo,g!.a
maga elé és gyermekeire gondolt,
szemeivel még' látta őket, fé!i;r -sűket
fül éve) hallotta még a hangjukat és
beszél t vel üle '

tIM elmentetek mind. Viigyáz,zaWlk
csak magatok,ra! MM én ís elme-
gyek. "

Nem is ,tudta, hogy.an ér.t ,ha~a. {]t-
kö~'ben köszörntötték IS nem hallotta a
hangokat, csak ment, csak ment s
maga Gem tudta, hog-yan érkezett a
hézuk kis ok.a.p'11j.ái,g.Ott várta már az
öreg taníténéasszony, belékarolt 6
vitte tovább, vezette ja Jl,l,gils . ká-
nyába, ahol s,zép,en1el1ített nád aszta-
don kedvenc ételei ízesedtek 5 egy
hosszúnyakú üvegben vérvörös ka-
danka tűzesedett, .

Mariska lánya 1etörölte a széket,
amire leült s szeretö hangján kínál-
gatta a szfvét, amit - úgy érezte ~
gatta édesapja kedvenc ételeit,
amikbe - úgy. érezte - betefőzte
szíve szeretetét ls.

Hiába volt rninden. A fallat nem
ment le az öreg rektor úr tO!l"ká'I1,el
~ hordatta sorra a 'tJálakat,. esak a
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hosszúnyakú üveget .fogh ott, meg a
szépen metszett, karcsú üvegpoharat.
amíböl igen nagy ünnepeken ;j,nn,i
szokott,

Máskor örü:!t, lla kedvesel eMd
után véle maradtak, de most elküldte
őket és órákig nézett a magány Bze-
mébe.

Ugy délután öt óra tájban, rnlre a
karcsúnyaké űveg egészen !Jdadta ,lel-
két,révedezése eltünt, erői is víssza-
tértek, s azon gondo;kozott, rnílyen
munkával töltse ki életének még
hát-ralévő óráit.

Sokszor átgo.ndo:,t tervek fog>la':'koz-
ta tták, de rnindet elvetette, Igy j árt a
vírágoskert, a .gyümö~esös, a méhek
és még lS'OIk minden, Ogy érezte rnlnd-
mínd elszakít] a az élettől, a gyere-
ke<ktőJ, aik,i.keteddig oktatott, s akiket
még sem Iehct egészen ma'gu:~ra
hagyni, ha már elkezdte velük a jó
rnunkát.

Végül is megállapodott. Vette a
botj.á,t ;s átjött apámhoz. Nem ~e:'le'tt
rnesszíre menn:e, ta'án ötven lépés-
nyire vol;i az íiz let .. ahol ~f_ám dolg-o-
zott, O is nyugdf as. tanitő volt s a
pihenés kiszabott éveit ott töltötte az
Hlatos ropogósra sült kenyerek,
g'Örp,MJyü zsemjék és moso'ygös klf-
lik világában. Piros pad állt az üz-
let előtt, azon szekett űldőgélrii
édesapám, akínekmeséire a kis vá-
ros nyugdíjasai úgy s'Záll tak, mlnt
virágokra a rnéhek,

Hát ide típegett el az öreg, a:pám
híredalmába 5 így en kezdte; Nézd.
Irnrém, te is tanító voltál, te is sze-

. rétted a gyermekeket, hát megérted,
amit rnost rnondok, Nem akarok él-
sz.akadnl tőlük, nem akarok elzár-
kózni a világtól sem, úgy gondol-
tam, eljönnék hozzád beszélgetni.
ioe járnak a vo't tanítványaim ke-
nyeret sűtni, ítt jtalálkozhatnék velük
és sz ernmel ta,f,thatnám őket, .

Apám megörült a régi barátnak,
hell,et kínált neki a piros padon s
ettül fogva eenkí sem látta többé
ezomorkodni a jó öreg kálomista



~s~rf. Itt beszétgetet! volt tanít-
ványaívaé, rinlg.ó derekú lányokat,
mosolygó mamákat fagganott ,ki
arról, hogy megy-o még az egyszer-
egy s azok belémerrtek a tréíábá,
feleltek neki, a jó öreg meg- boldo-
gan dörzsölgette a kezeit és dicsér-
ge!te Ől,et. ,

Szerették, tisztelték, megsüvegeite
.a város apraja, nagyja, s ő boldo-
gan sűtkérezett 31 tekintélyében.

Az idő persze nem á\ilt meg.
Vénítette ót is. Látása meghomá-

-Iyosult IS a hallása is egyre romlott.
Nyolcvanhárom éves lett.' Ez már
nagy idő. -

De talán még rnáiz is élne, ha
nem történik vele valami egészen
k'Ü':ö"ös dolog. De történt, Es pedig
}940 1avaszárt éppen mársius idusán.
Reggel különősen jókedvűen. ébredt
az öreg. Felőltőzködőtt, kltipegett
<IZ udvarra s me.g-dörzsölte kezeit 81
frissen hullott hóban, régi szokása
szerint, aztán megreggel izetl és el-
indult sárga botjával apám tanyája
és testvért szíve felé. Útközben
meg-megállt. Megállít9tt~ a ház-
tetőről aláemlő nemzeti s;t'Í'nü triko-
Iárok, II magyar zászlók. Orű't,
hogy felismerte őket.

Láttukra hornályosulö szerneíre
gondolt s arra is boldogan, hogy
,még nem ii;. olyan rosszak mert ha
aZOK lennének, nem látná már a szép
zászlókat sem" pedig látja mlndet.

Ilyen gondolatokkal eltelve nyitott
be az üzlebbe. Leült a helyére. két
::i'ba közé állította szokása szerínt
II vastag kempós botot s rátárnasz-
kodott.

Apám nem ért rá beszélgetni vele,
vevők jöttek, azokkal fog: al atosko-
rlot.t. Végre kíűrűlt a bolt 5 a nem-
zet napszámosai egyedül maradtak.
A szökocsinsk valahogy mínden nap
ki kellett gördülnie a csend pajtájá-
hól. Igy apám eszavakkal gQrdí-
tette ki az nap:

~. Min gondolkozol, Jánosbá-
tyám?

'1 -- Azon tön~k, hogy miért

reng ma nemzetiszfnű zászló II hib
z akon? • ,

Apám csak ennyit válaszolt:
- Március' lő-e van.
Az öreg rektor sokáig hallgatott,
Fakó hamgon szólalt meg ísrnéta
- Imrém, aztán mi .az a március

15-e? .
Apám szemei osudálkozva nyíltak

el. Rábámult az öreg meeterre s
éberen vizsgálta, nem akarja-e most
az egyszer Jóvátenni?

De nem ..••Töprengést, végt-el~en 1dn'"
lödö vergődést látott a másik arcon
és kétségbeesést.

Igy segített az öreg mernőrlájárc'
- Elfelejtetted volna" .m:t je'en-

tenek a kűntí zászlók? Mit jelent
március 15-e? Kossuth Lajost, a ma-
gyal' szabadságot, meg Petőíit, meg
Táncsics MiMlyt, meg a világszép
1848-at j elentík,

Az öreg mcster összerázkedott e
közlésre, aztán felállt. Reszkető
kézzel nyúl t akalapj ához s jódara-
bi,g nem tudott beszélni, csak a
könnyeí folytak alá az arcán. ,

Amikor íelcsuklott, mérhetetlen
fájdalom és bánat halkította meg
egyébként erős hangját.

El>felejtetíe... KOSisulth apánk ..•
1848 .•. magyar szabadság ... rnost
már sírt. Szavai zokogásba fullad-
tak: Bocsáss meg, ven magyarod-
nak, bocsáss meg, Kossufh apánk.

M.ire a kőnnyeí ismét fogalmazní
engedték, így szólt apárnhoz:

- Mindent kőszönök, neked, töb-
bet mái nem jövök el ... atki égyszer
elfelejti Kossuth apánk nevét, nem
érdemli meg, hogy tovább éljen. Es
én elfelejtett-em ma ...

Vette a .görcsös, nagy bolot, resz-
kctő kezeiv.el· rnegszcrongatta apám
kezét és elment.

Mindez úgy II óra tájban történt,
1940 március idusán s még e nap
délutánján zokogva jött át apámhoz
a .vén rnester leánya és csak en.nyit
tudott rrrondani:

- JaJ, Jakus bácsl, mogbalt az
édesapám.

:

r

•Jakus Im~



. Szép lkalrálCSOlnyszép ZlÖiId 5á ja,
.M.o'Did"lZ'acsak, honnan jövel?
Sok iCyen, sose hallott furcsa éZÓ

volt benne mint a .mcmdsza, meg; 'a
jövel, e ezekkel ríkabtarn meg ~eg-
jobhan a daruutcai nemzetet,.a prob~:.

.sz avaláson. Aik.kor tapasztadam elo-
ször, hogy 13 szőnok tnindóg akkor éri
(,L a Iegnagyobb hatást, ha olyarit
mond, amit. maga nem ért. meg.

,'vEiJ,den progr arnm ezerént rnent,
mé.cr 'll'Z q,dő is e:őírásosan YiJSoe.ll.e«na-

<3 t,_·t· ,. akg'át. Karácsony .voJ ie úeg~e~~re -
kora.jégcsapok 'log1tak a tetőkön, )lOgy
il feldobott eapkárnmaű le bllrbl!l
törni a' ih~gyüket. Azóta se szopogar-
tam jégcsaoban olya? jóízűt. <?Iyan
rofhadtzslnde'yaamaté volt, ·am:,lyoem±
semmiféle oulonász nem tud produ-
ikáiiillÍ. 'Amel.~eti a torkot ís edzebte és
1l1agy.önhizalmat csepegtetett .~e:,~m.
Kez.di5 ezőnoknak nagy;:m., aj~nl.n~:
tom, a jégcsapszopogatástól el'ffiuLllK
a Iáenpaláz.

Az.i nem vettern észre az úton,
hogy fáznék, rnert szegény é~~-
onyám rámadta a [lag-ykcndl();,et.
csomóra kiötve hátul a· derekarnon.
Csak azért hl1iHoH a könnyem, mert
<12: orrornat meziaz ,á,:lamai harap-
dosta fl h:,deg. D,~hát nem sZ{IfIt sze-
met senkinek, télen mjnden rendes
orr ci.neaét jog. A bní!ráké, tanitőnőké
js azt f~ott • akjk a.z iskola sarkán
'!oooQVa várakoztak rám. Egészen
mágoért akadt meg rajtarn a Honty
Berta kisasszony szeme, .

- Attól félek - mosolyodott el,
rnikor m~g>:,á<tott-. hagy ez a i<i:>s-
gyerek egy kic&i~ tÚJlozza a rongyes-
~ágO't. Még-,is csak kellene T,á valamí
kabátot adni.

M,jndenki igazat adott: neki. dehát
horl vegyenek most egy gaz'dátlall ka-
bát,ot? Az volta, ~erv, hogy az űn-

,nep' után majd .$Zel1lt;etall1iító ,ú<r eil~

KORA F&REKC ELBESZELBSE

l,
I

/ Nyo~,céveS . voltam, .harrnedík el1,e-
m:.b-e járbarn és .elöször Jéptern a lcöz-
szerep.és terére. A ld:iz<sze~e~ié~ <tere
az öreg templomunk voít. O~I dlVat<?t
kezdtek II vérosunloban.ckaréceonyfát
állítottak föl a ezenté'yben, az oltM
rneslett sikerestek va-lami 031::kalmas
kis rongyost, aki a mennyeí fenyőt Iel-
köszöntse. No. szegény gyerelret ak-
kor se kellett Félegyházának Szeged-
tör kölcsőnőzni. Futotta a kísloúnok-
nak a maguk emberségéből is. De a
b,!.bJ,:ad példázat szermt 150\<;:': ::oHak
a hivatalosak, . <kevesen 'a bval.a,szt-
hatok. Az egyjk selypifcettl, II másikat
nagyon karnaszclták, 'a harnnad:%~t
csak segédlettel lehetex volna a ' kara-
nyonyía elé ~lll<ít,a~;,al!!i a~n~án
mézsem szokásos ~:y<el1 unnepi a'JlKlll-
'lo~a1. A ue2"lőlYooél, meg- az volt a

'" 'A • t'"'! ' "t~baj, hogy az <l'Uegesre~ o e:,a,,",_a
szavuk, 03imi Uo")'an bajuszosabb U<U-

nepi szónokokk2~1 ,'oS n;eg<esik, ~e _az.;,k·
nem áaka.clmalli: sirva, nanern kiöho"aoes-
sel segítenek IDa.g-ukon. UtoIljára ben-
nem ősszoontosult a kőzbiz.alom; Eú!,g
TOiI1<gyoon:aQ, lall ált ak, sápadt ~isa'r-
corrf vo!,1 és fésűt nem -állő vad, fe-
kete h8ijam 5 oserngett II ,hang<om,
mínt V3rl8lmi úri kisasszonyé, '
. -- Azt'án l!1em <félsz majd, Il{isfiú?

- ernelte fel az álilam va!,ame!:y<ik
fan.íftó úro

.•.•• NOOl félcl< én, csak a ktityáktől
- mondbam önérzetesen s l<iiosi,thal-.
J.caiYbra vettern a szót - meg a bak-
tereklől.

~Megnyug1aHak, hogy ezeket nem
eresztsk a templomba 5 kezembe ad-
ták a kőszőntőverset, amid Fehér ta-
n'~wirt, Isten.nyugtassa a halló porá-
ban, Szép, hosszú VCl'1S volt, a két oel.s,f)
sorát .ll1lJéo'akkor· is el tudom rnon-
'űani, ha '~aj.d,oda;fönt a migy vizsgán
találkorom II Itamitó Ú1lI'.at.. .
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vI:;! a St/'IÓSs szomszéd bt>Hj:a,ia "és
ott felruháznak a Jézus nevében, de
azt előbb meg kell 6zo!gálni. Sze-
renosére az lskolaszolga ott ment el
mel'ettünk, s:ete'bt a temp'omba, per-
zsagalléros ün.neplőloon, Nagyon 100-

gorva, öreg f~rfiú volt, de azért most
OOhal"IUatoztá'k azég] mq'g,a:s,ok Il'l-el-'
két.

•••• En odaadhadnáma gyerkÖQlret1,
~ddi~ a bekeosemet ~ rnondta egy
kicsíd vontatva, rnintha csudálná ön-
magát,

- No, ezt megf.izeti az Isten, Ká -e

roly bácsi - repkedett Berta IdG-
asswny s mindjántnf;!kifogobt a jó
embert kihámozní a' bekeosből.

1, - Jaj, kérem, én nem ezt ~o.l1<4ol-
tam - hókö!~ vissza ijedten az öreg-
ember - hanem a hétkömapolöt.
Már hozom is, kérem.

Hát nem '!ehet mondaní, hogy, nem
hozta volna, mert csakugyan kihesta
a hélkőznapolót. Azt, amiben 6ÖP-
rení, Iűtené, lámpát pucolni szokott.
RlÍJm ,ls adták ~ bizonyosan nagyon
j61 állhatott, mert mlndenkí mcselv-
gott rám, ak.i meg-J.áto1,t benne. Csak-
ugya,n egészen eltakaoto a rongyes-
ságomat, alul csak a csizmácskám
heg~ éátszott kibe'őle, a kezem poe-
dig egyáltalán ki sem látszott, II
kezemfeje a kőnyöleéig érhetett.
Arra is emlékszem. hogy nagyon fi·
nom petreleum szaga \hO:t :lU e\ső úri
kabátnak, amit' vsseltern, ~gészen
más, m:lJ1t az obihoni petroleurné ~
ma js mi,nelig érzem ezt a finom sza-
got. valahányszor diszmagyart lácok,

A zsúfolt ' templomot sem fel:e;~em
eJ. soha, ahová aL:,g- tudtunk utat törni.
elől az úri rendele, aztán al subás,
kődrnőnős k.:oS·k!Ú!nok,a ber linerkendős
5r~~a.sswnyok. a sötét o::t.árokon esil-
IOg'Q v:asz,gyerfyák szaga összekeve-
redve a karácsonyi früstökével; a mé-
zes Iokhagyrnáéval. - Olyan nagy
volt rninden és én olyan kicsike!
Igen, ez Osz a tanító úrnak is szöget
ütött a fejébe, míkorra bevdaskodtuk
magunkat. a szentélybe és. közölte

a,ggoda,lmát. Ag~ fötisz~elendö úro.
fa,I,

- Székre kel,jene á,JJít,ani ezt 'a
Hüve!y.k Matyit. hiszen így egészen
el vész !

SzÓlítQt.M.k ,j,s rt hanangozöí, de az
vállvonogatéssal ,f~le:t a 5l;lwrestyés-
ajtóból. Emberhalál! tI·esz albból,ha ő
megpróbáljn székkel törni át ezt a W-'
megetl ~ Föl keM tersni a'-k6paodkára
a gyereket! - rnondta valaki 6 má,r,
akkor föl is nyalábolt valaki és rá-
á'llífott már a máJrványko11l,átra, ami
a szentélyt elválasz,tjaa ha] ótól.
Egyszerre míndenkitől magasabb letol
tern egy fejjel - 00, nem leszek én
soha többször olyan nagy, rrrínt akkor
voltam a félegyhávi öregtemplomban.

Sokáig, il1a·gyon sokáig áUtann ott,
mert meg kelöett vámí, amig a PQI-'
gárrnester vúr megjön; 8/ karácsonyi
gyertyácskák meg,gyujt.ása ds fl<ehe"
zen rnent, mert Fekete harangozó
sohasem próbált még Jlyetut életében
és o.yan fohászokat morgott közben,
amiket talán nem is találnak iLlendő-
nek a keruhínole és én mér kez-dtem
álomba zsibbadní a márványpadkéra.
De végro rnínden ID'ertyán 'ki.nyí\.t a
JángVirág ésSzen1e ~anHó úr meg'"
rántotta rajtam az úrj kabátot.

- CSIl'k bábran, Feríoském!
Hát rníért ne ,lettem volna hátor?

Cen:getyur.öi,t a szavarn az emberfejek
felett, m'nt az angyalöké a be.tJh,1e~
hem] mezökön: .

Szép 'karácsony. szép ~&J.dfája,
Mondsaa csak, honnan jövel?

. W, az ínstrukclő szerint, szétvetet-
tem ti k&1 karomat s a hosszú lelogó
kabátujjak akkorát febbentek,'mi,ntha
valóságos, saárnvaírn nőttek volna. Ez
o:ya-n öröm volt nekem, hogy ha
kelóett, ha nem rninden strófa után
röppentem egyet. Ki is ~esznkulál-
tam magam egy egész életre, ele sze-
reztern :5 olyan 'sikert a Fehér tanító
úrköli,ész,e.tén~k. hogy még, M,iqáJy
arl«:O:ll~yaJ is abbahagyta a szószék
oldalán a sátán taposását és szálu-
táH a Mngkardlávat
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- Ember va,gy Fer.icském - je-
l-ez!e Szeute tanító úr arrnak á pilla-
lllatnaik 'az elérkeztét, amikor eszöno-
kot minden elJoga,dihaió oldalról üd-
vöz,j,:!k. - Most már ,je<jöhe'tG.z, add
Ide a kezed!

. Persze csak a Ikihát.ú~ját a,dih.aHallll.
oda, amelynek Ie.sőbb .ég;&..ban a
k!éz tartózkodott, <ie 'azért nem a kéz-
Z€J 'volt haj,' hanem a, lábbal. A Iá-
Ibalknem akartak mozdulni, rnintha
gyökeret vertek volna a kőben. .
. - Gyere há:t, nem hallod - rán-

+obta mec- .a 1a:niÍtó úr rnosolyogva a
1~!lJbátujj:t.' - A na,gysagoo úra'kar
megsimogatní.

Bgy nagyeáigos 'lÍT volt akkor az
egész városban, a !követ, az pedig ak-
kor Ho.ló Lajos volt.

- Gyere' kis pajtás, majd levesz:
tek. )

- Nem.,. nem·ereszt a ~tá,Jyam-
motyogtam pityergőre g-örbült száj-
jal. Megijedtem, mert csakugyan
úg-y éreztem, rníntha a lábam hozzá-
nőtt volna a kőhőz. ,

- Mi a macska, inem eresz'! a
1ábad? . nevetett Holló s erősen
magához rántott. 1

Az egyik Já,bam e:,sza,ba,dul'f, de 'ab-
barr-a percben-el is j ajditotnarn maga-
mat és pedig- jó kiadósan.

- Jaj, jaj, jaj, ne Ibán':lSoíl!
A mosolyg-ó arc lehajolt a lábam

fejéhez és - és Berta kísasszony tól
hallottam később - vérehagyottan
emelkedett fö1. .

- Szerit Isten, ennek a ,ki:s'gyerek-
nek odaíagyotf alába a kahöz.

1\ másika:! már óvatosan engesztel-
fék föl, rnert ez l1)ég jobban ÖSS7,~-
banátkozott a márvánnyal. A ,a1ka1J1á6
kideritette, hogy tal pa~lan csizrnács-
kában léptem a közszefeplés terére os
ezért nem tudtarn róla többet elrnoz-
diú.:. Am: je~t, harvat fölszedóem út-
közben.vaz álltomban elöszőr elolvadt
II meleg ta':pam alatt, azubán meg-
fa'g)'Ott . és hozzádapadt a h1ő!höz,

. -' Sebaj,' kikerü.l a ma:g.a foHj.8.~
ból - nyornogatta a Iábarn Sor dok-
tor úr, .ahogy ott Iekűdtern ősszesze-
rÍ'taH· szájjaíl. Tudta a doktor, hogya
kenyérsűtőgető asszony fia vagyok,
hiszen en vittern .hozzájuk _ min:den
pénteken ,a kenyeret, azon rnelcgen,
ahogya kemencéből kiszed lűk és q~ü-
!ön,boen'is ísmerte a iajt.ámat h:szen il

.szegények doktora voll ::, kis ,kopasz
ernber. Hanern azért azt mondta,
hogy jó lenne elszalajtani Deskóért,
a V3'rOISl e:ö!oga;fosér,t .

Es így üHem először életernben úri
,hintón, ami csak [épésben haladhatott
a bőrruhás kbkúnol< &3 berűínerken-
dÖG asszonyok sokadeéméban." S{JI~;:~
még akkor is törö:,gették 'a szernüket
a meghatot:tsá,gl~ól és dícsérték :1 .szép
úri kita'lállá.st. K'lil:ö:nösen a női ne-
me'!'! 11~·Vőik.Egy-két szüle azonbim
e!é'gedéle,m11 reszkettette :1 f-e:jé-t;·
hogy az urak már a' tempr:om:ból is
panorárnát 'cs:,ná,:m:o'( és sz avalatot
tartanak 11z oltár előtt. '

- A mi ki,s.fiúnk -volt az, 15ógDlr.
asszony -- prőbá.ta rnenteqetní az
urakat Mádon sógor és 'a [elesége, ha
:"merős't láttak eg-y-egy tanakodö
csoporóban. Da aztán fei.h2/.ntak fl'
n-épek .fö!I""!I~tá.g{)sHásával, mert a. né ..
pek hol klnevették őket, hol zavartan
hűmrnőgtek, hogy rní érhette ;V\'árto'D
.s"gÜ'~.é-katezen II szeirt napon? Majd
éppen az ö gyereküket kaü.o111jákfe,l az
urak Krssztus' urunknak ,á,:<doH67,\1-
Ietésén. Nagyon fehérképű volt il f.:~,-
tal, aki papo.t, a <szaván is érzett,
hogy mandulával etetik azt otthon,
bizonyosan valami naay nembül val:6
úr:f,:iJÍ volt, ugyan úrikisasszony is ll'·
heteit, .n2'gycITl sergette-pergette m:;-
gát.

En p'ed:i':( nem éreztern semrmt la kl-
d:yi dicsőségből, amellyel bevonul-
tam a Daru-utcába, - csak -azd érez-
tem, hogy parázs sütögeti a l:ehuzoa
talpamat.
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Sö~, Antil11 .b~~ze'tett é.gy kís :il;3- '
romablakos szebába. - Ez az iskol>!
- ~.tJ:tog:l\t~~.~;Ez lesz, ÖCSém :iH,a
ma;ga szebája. "

Alacsony 4(,:s földes '5ZOiba. vole.
Benne hoálrOOl eor pad, egy asztal,
qgy' !Szék, ,egy ágy, meg;,egy tyúk-
ketrec. '

- BáJy,áan - sz~:tam e;:sWru:ló
s'z>ÍWel - hát ezek III t}'!Úikok?

- No bizony ,-:- ,fe:elte Soós Antal
- a 'tyúk jó állat: Bnszeretem' a ~yÍl-
ko'klaI. Deha nem ~e1szjk, ·ldtétefem.

Akkol' is be volt osipve.
, - -Nem vagyul1ik városon '-:- eről

tette mag-'i-ra' a mosolygást '-,: 'fa,l.u.n
minderíúgy' [ő, ahogy van. En-ebben
az . Iskeléban na.m1.inc' esztendőt töl-
töttem. ~Most' mJi~~öreg vagyok. -Elég
nekémva, kánwsá,g 1QIS. Pi-pi-pi ken-'
qe~mag<l\S. Ilyen tojást, minf ez" a :ki-
OO,ly Jyt'ikJa"sem toj.ik
, k tyúkokat kivlt<t&. Az ágy,b~ új,

szalmát. raktak. Egy Rákóczi-KoralJ.eli
szűrke katonakőpönyéget 'meg:tettek:
t~lkan~nak .. A, kántorné. ugyan , egy
dunyhát-Is kínált, jószfvűen.tde nem
foga,dt.aan 'ei. ' ' . '

.Mjko.r malzam~a mar ádtarn, ,meg-
álltam nagy búsan ,.a k's szobában és.
ki'szalkadt.a Ielkérnből, a sóhájrMis:'
, .-:- No, ~Z .a, ~wp ts nemes ,p.álYa'

ugyancsak nyomorúsággal kezdődík.,
vajjon, miért nem tanítőskodík .hát a
rní ;kaIlOl1ok-igo3z;ga'tónk, ha: olyan
igen' legl5zeibb pályének emlegette" II
tahít6Ságof?' " '-. " ~' , "
, De, ésakha.ma~,'megsi<?I,aM, egy IDá-,

sik hang. is bennem: ' ,,' , .'
,:~.·Ej~ .gyerek,' ~et-ek.te 'n~gyoi:J'

há'lát:anül ítélsz> Hát .az UrJézus: hol
kezdte, a bnHój pályát?,' A!.ábobvaló
helyen:' egy. jsllá%l>an.' ökör, l5ia·m~;r
lakoít vele~egY'ütt;.'az ,::,go3z,:' hdgy,
eh~ "oo~d semelesz :hi~yod,. ;de

8~E,:.:'NÍlpW ,

mégis csak p'3'lota eza beblehenii·.J&;
tál,lóhoz 'k!éPest. "" . , _

A ,Mn:tor beszólt' az ajtón: ,','
~Haqlja.e öcsém, még Ina ,j.!!<ik,:

hogy á:tmel!ljünik a paphoz. Egyi!H.
;.Rendjénv'aMrralk ia:rtoHam' msgasn

is: Köszőnöm ra figyelmét. I!l1d'llHl1l!llk,
azonnaL' .. "'.

......:. Öcsém, - szólt Soós Ar'lhl >a
plébánía : kapujéné l- -, aztán: el:ne
felejt.sen keret csókoőní. " ."." ,

- Ha:6 is" kezet csókol nekern ".:......
lel+ern "-, .én , is kezet csókol <;lk., ' " .

Ezzel el volt 'vetve a S>01'6om' k«'"
káj á. " , -, "

A· pap' elém nyt'ijto!rl:a j?It:~jl!I~rlt,,".k?~
vér kezét. "En 'meg egyszeruen' rneg~
szorjtottarn: ' " , "t ,

'Le sem 'ültete,K' .: '
Azt mondta: , . " ',,,

, -' Remélern. jól vt~li, m.atgát. ', '
-' Na" rnOS1,e t.mel1É:tnek ,..,.: lSzQlötiJl

aztán íatkó'arosiírÍnel. '.' , " '
De- ném .nyúd,tóHia a kezét. '

~ . , /",~'" ~l

o' ' :'_.4 i ,* \ .' ,',

A-lTlyáT'azzall telt el, hogyfazőrgo.
fllá.lásban. gy,a;kofOilta.m, Ill,l,ag.a.maf;
Mirrdennap ,fel.r,a,rtam a.terrinlombaés
sokszor-ott ilőÍtöt1em órá,ka~: '" ,..

'Az' orgona ',szép.hangszer:,' Vil1I1:.
benne .,valatni. ~z'"embe~i :'ha~öól',és
a ;menn.y.dorgeSlbol,. arnt az,'Is:!en,
h.an~:a. Az'oligonának ldk~ .van., Tud,
!anádk0ini •. 6rf!Ü, séhájtanl,: őrülrii,
remesve '.félni, vi~asztalri,i ésáJ.darii.Az ű;g-ol-Joá.naksi-ámY2i 'v.an1naIK, ,<lm~·
ly~ éi~·visii.k az emberek '~Hát?S
gOI},dotatát.. .; " ' ~ . ~ .
"Gyer-it\.el<korOmban, : vali1hányszor'

az oT'glOnárt'hp~::o~tiÍm,mii1.di;g'a~t. h~I!·,
tem; ai aitfdalok .fuvo~akah h?!IaJ.
szi!k a':á a mennyekből. ' .' " ,

A.'SQOS Arital keze aláM {i'!;onó/l11
nyekercö dudává aliasodott az,or-'
göná, ',lJgy"j.íhsio,bt t<i'jt.a,~mint. a' zón-

I :,1, ;1'

'",,,
v: .:.,



~ornn szokás: vagyrs ii'em olvaszfotta
ossze a hangokat, hanem valahány-
szor új akkordot fogott, rnindig föl-
emelte a kezét IS úgy csapobt 'Ie más
blllentyűkre,

Az ig21Z,hogy az orgona .se éppen
a jók közűl való. Se pedálja, se fi-
nom változatai. A bil:lenltyUrete ko-
pott fa és a billentyűzet kőzepén már
vályuk mélyedtek a hasz.n.áJalttól. A
sfp;ai közül egyik-másik nem is sípolt
már, csak pöf.fögött. Ann rel inkább
szó:t azonban II fúJtató. Ez hörzöbt és
szuszorászott, mlnt II be,egmellü em-
ber. Borzalom vo:.t hadlgatni annak,
ak: csak klosit is ért a zenéhez.

En azután déluténonként fö:jártam
a kőrusba. KlösztítoUam egymás
után a sípokat. Amelyik síp behor-
pad', klegyenesltettern, Amelyik nem
szölt, a>d>di'gbajlódtam vele, ml,gnem
meipSzó:alt. Félszekér finom port hor-
doh le at egyh·áMi a körusröí, ami-
kor munkárnat befe'emem.

A kővetkező vasárnapon Soős An-
taq a szomszéd fa,:uha látoga1;Qt~ ~I
búcsúra. En orgonáltam.

A nép fejét csóválta. Sokan a míse
alatt föjtéK.:ht·geMek felém aJ kőrusba.

Azt hittem, feHűn:! nek1ik a vállozás.
Mikor k:Jö:ii1nk a templomból, azt

mondja egy öreg paraszt:
- Jő szava van, de az orgonát

még puhán fogja.
- Hogy·hof,O'?
- Olyan városiasán.
- Hát hogyan kel,:ene?
- Olyan ropogősan, mint a ml

mesterünk szekta
A pap nem nyHvánHott semm!

megjevyzést Ge .a hangomra, ee az
orgonára. Ö bizonyára máskép fogta
fel a kűlönbsézet. En azonban nem
sokat hederRet1em s.e az 6 vélemé-
nyére, se a népére. Jobban is ezeret-
rem. hogy hem tetszett nekik at örgo-
nálásorn. Soós Antal bizonyárá ne-
héz szívvel hal1gat!31 volna a dicsére-
temet. Bántotta volna.

Ugyanazon a napom temetésem ls
vo't.

Egy fiatal gatdát azvonvertek a
korcsmában. Azt temettük.

Soös Antall átadott nekem ~ frott

verset, hogy azt énekeljem el af
notam: sKőnyörü'] Istenern ... «

Az úton, hogy a pappal rnentünk,
belepillantottam a Jreziratba.

Igy kezdődött: .
En is búcsúzok már, Szabő Balog

Márloll,
Kl gondolta eztet még ez idénnrMon•
A eíralom vö;gyét (in többé nem

járom:
Beverték fejemet, m~a=ok

immáron.
hiten veled édes fele&ég>eJl11Julika,
Özvegyasszony maradsz te Js a

faludba,
Nagy Iészen htányod kenvérbe és

dúdba;
Es'ern ily pogányul én az örök

kút'ba
A kOpÓTS!6t már az udvarra c:pd.rek. tnikorra odaérkeztűnk,
MÍ:g az égyhá7.Jl II papot öltöztetíe,

a nép hol engem vizsgált, ho: a gyá-
GW!ó családdal foglabkozott, E,gy
csomó 'iO'~iff>k is ott ólá,!kodoH a ko-
pornó körül,

- Szegény Málftony - 5ajnálko-
zott fátyolos hangon az öreg bíró -
bizony elé'hetett volna m~ sol<ái,g.
Jó adőfízető volt, Isten oyug,tars6a.

- Jaj édesanám, édesapám! - 51-
ránkozott egy tízéves lányka.

- Megszakad a szívemt - sikol-
totta az özvegv,

Csak egy őregasszony nem sz.ált
semmit,~z csak ö:e:~~le a fekete Jco-
porsót.

Ez az anvia volt a szerencsétlen-
nek .

SOÓS Antal búcsúztató; a nekern
nem tetszett, nem énekeltem el.

Sokkel inkább hatottak dm az é:<-'t
tragéd:ái, hogysem humoreszkéket
tudtarn volna mellettük énekelni. Egy
év mulva azonhan már annyira meg-
szoktarn a temetéseket. hogy rnesr-
flrteltem Soós Antal gondo:\rodá-
sát is.

Soős Antel ugyanis az,t hitte, hogy
IIZ ernberek csupán a kántor iránt
Vél':Ó lelk:nlelbő! halnak meg, hogy t.
i. a kántor fölöttük Í>S vlége~hesse :li
kötelességét,



- Mtn.d.1,g etten&!gem volt •.••
mondta egyszer - hát lám még a
meghaláera Js cudar ,időt választott

- Ej. mester úr - jegyeztem meg
egyszer - mírsk is meghalunk.

- Hal ám az ördöz - felelt IS jó-
kedvűen degyintett a ~ezéve.l. • .

Hát mondom, én csak egy rövid
halotti éneket mondtam a búcsúzó o..-
lyett. S azzal elindultunk

A pap fejére a szekett fekete négy-
osúcsú biretumot rai!{,tlll.Az utcai ka-
lapját pedig szó nélkül nekem nyúj-
totta.

B:,foga<ltam. de nem tudtam. mi a
szándéka. Gondoltam, valamit akar
magán 19azHani. há,t ISvükiség'levan
mindkél kezére, De azután, mikor
láttam. hagy kényelmesen ba!J1alg
mellettern, visszanyújtottam a kala-
pot.

- Tessék.
- Csak hozza, - Ielelt félvállról.
Akkor vettem észre, hogy a teme-

téseken a pap kalapját a kántornak
kell vinnie .
. Ez a mega·láz,ás megszomorltott,
Atadtam a. kadapot e.gy gyereknek

és hozzáfogtam az utcán való ének-
léshez.

A jölzlésü emberek megHé:ésére
bízom, hogy a halotti éneklés valő-e
az utcára, a falun végi~.hosszat.
vagy pedig inkább hozzáfllenék a
gyászhoz a cseridesen bakagó kíséret.

Utközben odasornfordál hozzám
Gál András és azt rnondjac

- Hol maradt a búcsúztató?
- A zsebemben.
_ . .Miért nem énekelte el a tanitI)

úr?
- Azér,t - fe'eltern -. mert lát-

tam, hogy a család fájdalmát növel-
ném vele.

. - No, akkor, nem is fizeti3< ki..
Akkor tudtam meg, hogy Soős

J\ntal tíz krajcárt kap a bűosúztató-
nak minden soráért. A búcsúztatö 24
,,!rófllJ s rn'nden atyalihoz külőn ke-
servü strófa szólott. Bizony oda-
veszett érte egy hatos híján a ne-
gyedévi ílzeíésem.

(Részlet »A lámpás" dma új kiadás-
ban megjelent regén)'böl.). •.

CSA'l'TAH6x
Petőfi Apostolát az arany közép-

sze:r krítikusaí kűlőnösnek .és vég~
leteenek találják. Olyan ez, míntha
vallaki szemére vetné a Vezuvnak,
hOlgy a Iávája nagyon forró.

A'ki nagyon ma,gyarkt>dik, az nem
nagyon magyar.

Aki a demokráciátől fél, az a jö-
vőtől fél.

A háborúban hal1gatna'k a mú~
z,sák Annál hangcsabbak a hadse-
regsaállíték,

Galllelt elítélték és a föld mégls
rnozgott tovább.

Nem akarsz megöregednli? Tarts
a fiatalokkal!

A dolgozók verejtéke a fQld drá .•
gagyöngye.

A forradalmak nem kémek útle-
velet,

Az Ismeretlen Néptanítónak is
szobrot kellene állitani. A nemzelek
harcában ő nyeri meg a rnűveltség
csatáját.

Aki a haladás útján csak ba 1':ag,
azt elgázolja a haladás autója!

Juhász <i)'ula .Szakáltszorltójb-bó!
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HASZNOS .,TUDNIVAL6K
MINISZTERIUMOK:

Allami Erdő- és 'Mezőgazdasági minisztérium: "V.; Alkotmány-utca 10.
Ál tolános- gépipari minis ziérium: V., Szabadság -tér .5-6.
Báruja: és EnergiaügYI aunisztértum: V., Marká-tüca 16.
Begyüjtési minisztérium: V., Széchenui-rkpt, 6.
Belkereshedelmt minisztérium: V., Vigadó-uica 6.
Belügyminisztérium: V.; József Attila-utca 2.

--' EgészséFJügyi mintsztérium: V., Akadémia-utca 10.
-Elelmezesügyi -miniseiérium; V., Széchenqi-rkpt. 6.
Epítésügyi miniseiérium: V., Beloiannisz-utca 2-4.
Epítőanyagminisztérium: V., Hold-utca 16. .
Földművelésügyi. minisztérium: V., Kossutlz Lajos-tér 11.
Helqiipartminiseiérium; VI -, Aradi-utca '21-23.

Honvédelmi. minisetérium: -V., Hdnvéd-utca.28-30.
fgazságügyminisztérium: V., Seabtiság-iér 15. .
I(önnyűipariminiszférium: ll., Fö-utca 68. o>

. , I(özépgépipari mtnisztérium: Teleki Pál-utca 7:
. Közlekedésügyi, minisztérium: VlI., Dob-utca 75-81.
Közoktátásügyi"minisztérium:' V., Seulau-utca 10. .

'. [(ülügyminisztérium: lI., Bém: JÓzsef-rkpt. 47. "
,Minisztertanács Elnöld Hivatala: V.,Kossuth Lajos-tér 1.
.Nép(1lűvelésügYi minisziérium: V., Báthorq-utea 110. '
Pénzügyminisztérium: V., József nédor-tér 2-4.
Postaűgpt=minisziérium: XlI.,· Kriseiina-tér 6-10.

,

. . KÖZüLETEK: -
'AltamiEllenörzó Központ: V., Nádor-utca 36. .

· ÁllamuasutakKözpof~fia: VJ;, Setálin-út 73-75.
DEFOSZ Központ: V/.; Jókai-utca 2-4.
DISZ @rsz'ágos' Bizottsága: VIII., Múeeum-utca 11.
Na[!ybudapesti Bizottság: VI., Benezur-utca 25.
Elektromosműoetz . Központja:- XIll., Váci·Úf 72,.
Gázműcet; Igazgatósága: VIlI., Köztársaság-tér 20.

· MDP Országos Székháza: '1'.,' Arpád-uica 8.
Budapesti Pártbizoitság: VIII., Köztársaság-tér 27..
MNDSZ Országos Központ: V., Belgrádi-rakpart 24.
Ncgubudapesti Központ: VIlI., Múzeum-utca 7.

'M$ZT Országos K~zpont: V.,. Semmeltsreiss-utca 1-3
/v1SZHSZ Országos Központ: V., Beloianrusz-u. 16;
Men~ók: V.,Márká-utca 16: ,
"'~un.luÍlsrnozga[lTÍi Intézet: V.,·"Kossuth Lajos-tér 1-2.·
Országos Béketanács Központja: VI., Sztálin-út 109.
Országos Sport Hioattil Központja: V., Hold-utca 1.
Országos' Terohioatal: V.; Nádor-utca 2~13.

. Kozponti Ssansztüuü Hioatal: 1I., Keleti' Károly-utca 5~7 .
. . Szakszervezeti' Társ. Bizt, Központ:VIII., Fiumei-út 19/b.
" SZOT Központ: VI., Dózsa György-tit 84/c.

Tűeoltáság; VIn;, Kun-utoa 2.' . .
· Vízműuek:'V., Eggetf!1tl".utc.a2 •. ', .



TANÁCSOK:'

1. ker. II. Fő-utca 3; ll. Erankel Leó-utca .40; lll" Fő-Ur:3;-
IV.. lJjpest, Bajcsy ZSilinszky-~tca 14; V., Honoéti-utca 20; VI" Eötuös.
utca 3: VII., Csengenj-utca 11: Vlll., Baross-utca 65-67; IX., Bakács-tér
14; X., Seent Lászlo-té- 29; XL Yer peléti-űt 3: XII., Béke~f';r 1: XIV .•
Péteruárad-uica 2; XV., Rákospalota. Hubay Jenő-tér 1: XVI., Sashalom.
Haeas-utca 35-37: xvtt .. Rákoskeresztűr •. Pesti-u. 84: XVII!., Pestszent-
lőrinc. Városház-utca 16: X/X .• Kispest, Lenin-tér 18; XX., Pestszenterzsé-
bet; Kossuin Lajos-tér 3; XX! .• Csepel, Szent Imre-tér 10: XXI!. •. Bltdafok~
Dózsa György-tér 11.

.* * *
A. »8URGONYAVIZc MINT :l\\OS('l.

SZER
OA burgonya' legcélszerűbb, ·1'Ggb~e•

. lyesebb elkészítésl rnódja kétségkí-
vül héjjában való' párolása. vagy
lezalább is héjjában való íőzésc,
Míg a főtt, vagy párolt. burgcnva
hámozásakor .a veszteség csak :n!nt-·
egy 3-5%, addig a nyersen hárno-
zotté 20-30% is lehet, Ehhez já-
rul, hogy a hideg- vízben tűzretett.
nyersen hámozott burgonya íőzése-
kor a víz aránylag sok tápanyag,ot
(fehérjét, ásványi anyazot, C·vita-
mint). o'd ki a burgonyából, -különö- "
sen, ha a főz.őviz lágy. Sajnos még
ma is rendszerint hámozottan kerül
a burgonva Iőzésre és' így a főző-
vízrel - hacsak levesnek fel nem
használják- -a kioldott tápanyagok .
(kőzöttük sok káli) is veszendőbe
rnennek. Pedig ez II' főzővíz másként
is értékesíthető Tl1ég! Hámozolt bur-
ganya Iőzővize, továbbá nyersen resz-
telt burgonya reszelésének . vízben
való feifogásakor nyert »nyersburgo-
nyavíze a háztartásban és Iőzőüze-
mekben igen ··alkalmas mosószernek
kínálkozik. .

A 15, 30 és 60 fok rneleg burgonya-
Iőzővízze), nyersburgonyavízzel,
szappanpehely- és szappancoroldat-
lal végzett soroz atoa Jcisérletek ered-
ményei, valamint kötött rriellényck-
kel, pulloverekkel .és gyapjúruhák-

.kal végzett kiegészítő vizsgálatok
tapaSz.\ala!-ai azt mutatják,liosv.

fRISS ZöLDSÉGFÉLEK
VIT AM INTART ALMA

Különböző kutatók gyakran igen
eltérő eredményei folytán valószínű-
nek látszott, hogy a zöldségfélék vt-
tamíntartalrnát sok tényező: rnínt - <1
származás, a hely, az éghajlat, a !ta-
Iaj mineműsége, továbbá a zőldség
fajtája és a trágyázás is befo:yás()I:-
hatja. Egyes tudósok vizsgálat alá
vették il trágyázás és az egyes tcr-
melési évek befolyását, a pataj, fl
marhakáposzta. kelbimbó és sárga-
répa A-vi'tamin tartalmára, továbbá'
az árpa, rozs, kelbimbó, sárgarépa,
para], rnarhakáposzta, Iodroskáposz-
ta és vöröskáposzta Bt-vitam!,!] tar
talmára. A vizsgálatok alapján az
egyes növények A- és Bt-vi'iamin
tartaimát nagy mértékben egyezőnek
ta,:á!ták kűlőnbőző származás, ~;á·
gyázás és termelési év ellenere,

A kémiai úton meghatározott é"
tengeri malacok s-egitségével e:,!,en·
ő.rzöftt Cvvitamín tartalom n agyobh
ingadozásokat mutatott, aminek a C-
vitamin nagv érzékenysége lehet az
oka. De itt is megállapítottak, hogy
olyan állandó és szabályos eltérések,
amelyeket a növény fajtájára, szár-
mazására és trágyáz ására lehetne
visszavezetni, _nem állanak fenn; ez
összhangban van, II kutal6k.n~k ?lZ~!1

a felfogásával, melyet " vitaminok
szerepenek fontosságáról aikoítak
maguknak a növény] szerv~k szem-
eootj;íbóJ...



Mr.i mcsott burgonY·g béjja ls ania1-
mas) kézmeleg folyadékok alakjá-

- ban a szap pano! da tok hatásával
egyenértékűek és íg"y kivá'óan alkal-
masak színesáruk, míndeneke.ött
azonban selyemharisnyák és gyapjú-
neműek rnosás ára. A burgonya-
f5z{Mzet és II .nyersburgonyavízet
ezért kétsúzt,e1e,nü1 érdemes a ház-
tartásban erre a célra ·fe;haszniíJ.rii
annvlval inkább, rnert egyéb vlzs-
gál.atokból kiltünt, hogy a burgonya-
vizek egyik napról a másikra elte-
hetők és így a napí mennyíség, ha
nem elegendő. két napon összegyűj-
tött burgonyafőzővíz vagy nyers bUT-
gonyavíz is felhasználható a mosás-
hoz.

KANDISZClJl(OR ELöALLJTA5A

"?Y töt!én:,k, hogy kel!ö t1ÍJltelítet{.
&egű cukoroldalot zavartalanul kris-
tát:YOISodni hagynak A cukrot kb.
'13=1/4 súlyrész Iorróvízben oldjuk;
II cukrot több részletben adjuk. a fo-
Iyadékhoz, mindig megvárva. míg
újból fOlmi kezd. A teljes feloldás
után is tovább íőzzűk, m!'g 44-45
Baurné-Iok sürfiséget mutat. A kellő
sűruséi4 elénkesés ekor a cukorlevet
gyorsan elO' már előre elkészített
hris:tályosító edénybe öntjiik,amely
gyms kihű:é;; e1:.en jó szigeteléssel
yédve van. A hőszlge-klést párnák-
l<.al, hamuba vagy fürészporba á:1í·
tással biztosít juk. A k'IÚ,táJlyosító
edényt ,rö.g<tön a t>últe:itett lé betöl-
Moo után jól be ,kel'l fedni, fe-:ü!ről :15

höszig.e'te:éssel d:átni és azután a
Jeljes lehűlésíg tökéletes nyugalom-
ban hagyni. A teljes lehűlés u án,
amihez néhány nap szükséges, a
fe:Ső krístályrétcget áttörjük és az
anyasz.rupot szitán va,gy levesszű-
i"ört át Ileontjük, a krístályckat kevés
d.angyos vízzel leöblithetjük és u'~ánia
flt edényt szájával leíe.é fordítva
~eg'lllább egy Ié!napig kl csöpögtet-
i'Ük. Ezután a szárítás és a nyers
~fil$táJ:yQk klszedése következrk,
M!nthogy az edény falára és fene-
k~ti"e nőtt kristáivokat csak az. edény-
nek 'kívÜllről vé,tá üt~e álta~
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tű.t1jtllk ftíszedn1, vas~agfa1ú vagy zo.
máncoeott edények nem jöhetnek
tekintetbe.

Nl!HÁNY FAGYASZTOTT GYO .•
MOLCS ES ZÖLÓ'SJ:lG C-VITAMIN

TAIHALMA
Minusz 21 fokon egy évig ratd,á-

rozott (MireJit.e) f.agyasztot.t máln~á
és zőldborsó C-vil,amin tarla.lma le-
ny,eg..esen nem csökkent. Fagyasztott
z&:d,borsónak a háztartásban váló
elkészítésekor előálló C-vitamin vesz-
teséze a fr:ss zöldborsőéval azonos
na~ságú. A kutatók a tltrlmetriás
me,~atározás útján kapott értékeket
állatkísérletekkel ellenőrizték,

MI A CSUKAMAJOLAJ?
A :l>östllkamájo)aj« néven ismert

gYóg-ysz~ tU:'I3;'donképpen nem csu-
ka, hanern tökelhal mA,iá.b61 készül.
Az ol»] A- es Dvvitamlnokban .g·a?;-
daz, Ujabbari fl cápa máiának OtI.:1"
jából ts k.ész.1tiJ<ezt a gyógysvert.
A Szovjetunióban külön cápavadász-
Ilolták a'akultak, Sok cáoaíaj húsa
részben táplá~é'~r.a is alka'rnas, rész-
ben pedig míitrágya készíthető be-
löle.

MIl!RT. KELL A GYUJtAötCSOT
ES A FOZELJ:lKET MEGMOSNl~

M.olcochova 'Orosz kutatö bakieric-
lÓg'!ai v:zsgJ5.,la'töbt 'Végzett, megál-
lapítandó, hogv mennyj míkroorga-
nizrnus tapad főzelél~e,k és gyümöl-
csök fe·lszínén s lTIO:S:1ss al' milyen
mórt€k:,g- lehet azokat eltávolítani,
A g-yümö:csök csiratartalma a le-
szedés. az elra'c'árocás módjától, az
árus:tóhe:yiséF!'tö! és a ;aümö'cs vi-
szonylagos fe:ü1eté>től függ. A mo-
6:1s5';'1 a ra;ta tapadé ()5iráka~. ha
íöké'etesen nem is, de legnagyobb-
részt el lehet távolllani, Ahhoz
azonban, hogy k:e.l<égítő eredményt
é[1h~ssünk el, bőséges v:z.ben kell
rnosnunk, ha ldssz~ü 011 gyümölcs,
11 bo mosőv'zet ,:egalá.hb háromszor
kell váltani, ha nagydarabos, lIkkÜ!l'
1~~.14bb há.rom ;percig keLl fO~Q



'If~ben mosn!. esak {gy éth~3 et
hogya gyümölcs Ielüleíére tapadó
cukorszörp és vele a szennyezések
eltávolíttassanek. A nagylevelű fó-

, zelékeket (p'. spenót, káposzta, sa-
láta stb.), malyeknek a felülete
'i/ránylag még sokkal nagyobb, még
á.j,aposabhan meg k<eH rnosní. Gy-
m~s föze.:ékek, pl. répa, burgonya
stb, a f.aület-é-re tapadó homokos,
f61~srészeket ajánlatos keíével le-
súrolnl, lehetőleg folyó víz alatt.

NE~ KESERŰ HASHAJTúVIZ
A vltág'l1írü budai gy~~yvi;oek ke-

&era Ízét és hashajtó hatasát a ben-
nük tekintélvesebb mennyíségben
f.e!o:dott glaubersó és magnézium-
szulíát okozza. Keserű ·íztől mentes
.hasha] ló hatású víz úgy 'készülhet,
hogy 100 súlyrész vízben íelhaba-
runk 10 sÚ~lrész szénsavas magné-
ziumot és azt az elegyet túlte!ít'jük
szénsavval. Ilyenkor savanyú szén-
savas magnéalum (magnézlum b:-
karbonát) k-épződik, arne'y vízbeh
íelo'dódik; az oldat ezenfelűl még
szabad szénsavat is tartalmaz, izf')
nem '~e.rű, s :reggel, közvet.enűl
feEre:és után negyed'Iternyl rneny-
nyiségben Iogvasztva, ugyano'yaa
hatású, mint a keserűsé.

A HALÁL OKA ÖREGKORBAN

Aschoínak, a kíválö fr,eibwrgi pa-
íológusnak né~yszáz 65 évesnél idő-
sebb embenhu'lán végzett boncolása
alanjárt 18.5%·ná! érelrnes zes eMs,
7.5%-nál fokozott vérnyomás,
lS.25%-nál az emésztőszervek rákja, _
6.75%-n.á! a dü:m:r:gy túltengése,
4.25%-nál gümőkór, 3.75%-rtál
epekőbántalom. 3.75%-nM tüdőgyul-
ladás, 3.25%-nál a női nemiszervek
rákja és 2.5%~nál sérv volt a hajá!
oka, a többinél kísebb számadatok-
kaL egyéb halálokok szerepefnek. Ki-
tanik ezekből 3Z adatokbö] Js, hogy
őreveken az érelmeszesedés vezet a
halál okai között, »terrnészelese ha-
lál pediz ez embernél csak nagyon
ritkan fordul relö, a halál közvetten
e<.\a vaiamely betegség szokott lenni

még a1deor is, ~mi'kór ~Z 61&1 nem
flgye~ék meg. A sMv súlya a2i öreg--
korban cso~ken, bár lassabban, ifj;nt
a test súlya, igy a szfvsúly . ezersze-
res szorzatának a test súlyához a;rá-
nyesitott viszonyszáma, indexe az
öregeknél még emelkedő irányz.atot
mutat.

MESTERstGES FAH~J

A fahéj néven ismert nővényi fü.,
szerben míntegy 1% móolaj van,
ennek 76%-a fahéja!ldcllid és 4--
1O%-a eugenoé. Ezek adjá'k a fahéj
jel'legz.eies szagát és ízét. Klsebb je'"
Ientöségűek a löál:kotórészeket kísérő
szerves vegyületek

Mesíerséges fahéjpóL!ó kés~ítmé.
nyek zamatosltására 96% fahéjalde-
hidből és 4% eugenolból álló Íll!:ÓG~aj
keveréket szoktak basználr», Amelyet
finomra őrö!t ártalmatlan v:v5anya-
gon osztanak el. Vivöany.a:gk.&nt szí-
vesen használják a rnogvorö héjjé-
ból ŐrÖllt lisit-et és hasonló anyago-
kat, amelyeket esetleg még' az éges!o
ségre ártalmatlan kátrányfestékkel
is szinezní szoktak. A rnesterséges
fahé}úiehidet II szerves vegyűléte-
ket kész ílő I!}'árak rendesen benzoe-
sav a~d€'hidből és acetal d,ehldböl
szekták készítenl, az eugenolt itgyBli'l-
csak .sz.inte~iJlmsMlké9zíHk vagy
esetdeg sz.eg.füO\:ajból párolj,ak le.

ZÖLDSÉGFÉLÉK ASZALASA HA-
ZII.AG ÉS AZ ASZALT ZÖLDSÉG-

FÉL~I( VITAMINTARTALMA
Zold.seg,félék assalására ugyan«

azok az aszalők haszná'hatök me-
lyek ,gyün1ö!csBk asza.ására is be-
váltak Kezdetleges asza'öberendezé-
sek pél dátlí; kenyérsűtőkernencs a<1~
kalmazásával a I,\:vegő hőrnérsékleté-
Mk sza,o&yozása és li nedves l"veg5
elvezetése meglehetősen kez,det:eg-e-
sen történtk, de az-é-rt némi gyakor-
lattal Llyenek Soegítsé~é'\Td ls ~ehe!:
szép aszalványokat készítení, Kisebb
mennvlségű zaki&€gfélék aszalására
a nap melegét ts fe:hai\zná:hatjuk.,
a g"mba aszelásához hasonlóan,
Aszalásra persze CSáIkiS hibátlan mi.•.
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fl6ségíi, , te1jeeeri ~,friss.en ,sie!1~tt'é~,
~ebetöleg zsenge fejJödésű zőldség-
fél~t ajánlatos felliaszná'ní, rnert
csak ez" a-d jőrninőségű 'kész' á.ut.,
Egyes zőldségfélét, rnínt petrezsely-
met, tárkonyt, kaprot stb:' csomóba
kötve és , a. tűzhely szélére=akasztva
is megaszalhatúnk ~8Ssanként.

Asz,alt zöldségfélében roodesen
m<Í:r nincsenek vitaminok, ' . 'úgyhogy
a 'C-vilamintarta,lom megőrzése
azempontjáböl jobb a' zöldségfélék
aszalásánál azok" besavanyltása. Ez
a tartősítási -eljárás kűlőnben is fl

legtermészetesebb, a, Iego'csóbb és
segí~ségév'el a legkülönbözőbb zöld-
6éi!lfélétis 'el lehet termi télíre,

V kÓ9ESZTENYEKIVONAT
KESZJTÉSE

I /.\ooá$hoz, szapenlntartalrnú vnővé-
hyt részek, kűlőnősen vado, másként
lóg-e,sztehye főzetét lehet' aj ánóaní.
E~őállításakor a következöképpen
Járhatunk el. A lehullott' és tűskés,
zöld burkaiból kifejtett magvakat
egészben vag-y részekre vágva meg-,
sz.rítjuk. A műveletet ~.kként vé~.;ez-
zűk, hogy a termény napos vagy me-
leg és szellős helyen vékonyán sz ét-
terít] űk ' majd időnként többízben
megfordít juk.

A hatóanyag, a' szaponai kívonato-
J-ásá1 már mfn.te;nr másfé' nappal II

nagyrriosás előtt megkezdjük' Ehhez
az egészen tárolt anyaget megtörjük
vagy megdaráljuk. Mind, a -zúzadék-
ból, rníad a még. szárítása előtt ap-
rltott terrnésből 2.5;-3.0 kg-ot lerné-
rűnk és kb. 5 liter vizben áztatjuk.
Ha . frissen szedett magot haszná-
lunk, 30%-kal többet áztatunk be.
!I'l.osás elöttl este az~g,ész. tömeget.
állan,dó keverés közben Lassan fel-
ío.ru:a:juk. 'A lehűl! le;{ef áts.iürj,üK" a.

t maradékra-újabb 3 liter me.:eg vizet
&tünk többször jól Ielkeverjük és
i:eg~el'ig' á:!lni hagyjuk Ekkor ennek
Ievét is elválasztjuk és 2 lster tiszta,
színtén meleg .vízzel váltjuk fel. Ami!
ugyancsak alapos keverés után ha-
maroean leszűrhetűnk. A rész.leteke!
egyesítve közel 9 liter fvlyadékllQi
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júWink '1!b1)en u'ínlagVa1< S:Zintetoel·
jes szaporsin tartaimán kívűl több-
kevesebb keményitő is van,' ezért
zavaros.

1\ ,levet kétfelé osztjuk, 6 lit«t
szappanozáshoz használt mintegy
100 Iíter, 3 litert pedigkifőzéshez .
szánt kb. 50 [iter vívbe öntünk. Ha
az ekként létesített rnosó- és Időző- '
vizek a szappant :f:eljes.en nem is pó-
tolják, jó h.abzásu:kkÖVetkez.1éboo
jelentős megtakarítáara vezetnek.

A FENY~TŰ~TEA
Az utóbbi évek. kutatásaí alapján

kítűnt, hogy aránylag' sok C-vJ'la-
min' található a kü!öl1looző Ienyőfélék
(jegenye-,Iue-, erdei fenyö) tűleve-
leíbenIs, mégpedig- 100 fl: tűlevélben
átla.i!osan 100 mg. A vizsgálatok SZIe-
ri,rut a tűlevelek Cvvitamln tartalma
télen Iényegesen magasabb, ' rnínt .
nyáron; a legmaia.sabb tavasszal' a.
fiátal hajtások C-v,:tartlin tartalma.

Fenyőtű-tea készítéséhez 5-lOg
Irlss íenyőtűt nagvon jól leforráz-
zunk és így néhány percig állni
hagyjuk. Leforrázás helyett rövid
id.ei~ :fözheljük is ,3 leve'eket. Az
ilyen csészereában 'kb. 5-10 mg
aszkorbítsav ~esz. '

A FOKHAGYMA BAKTERIUMOLö
TULAJDONSAGA

A fokhagymát Egyiptomban már
Kr isztus előtt 5-6000 évvel, ismer-
ték.. Külőnbözö népek babonáíban ,is
nagy szerepes vitt. Ma népünk az
óre.aneszescdés ,g:yógvsz.eréneik tartj-a.
Bebizonyított tény azonban az, hogy
az érelmeszesedés diétájáhan csupán
a megtűrt fűszerek közé sorolható.
A :ha~hie.deLrr..etaz a téves felfogás
okozta, hogy a fokhagymának jód-
tartalmat tulajdonítot-tak. A tény
azonban az, hogy jódtartalma cse-
kély, olyannyira, ,hogy Hynemű
gyógyszerként nem jöhet széba.

Tudományos Jd&É1rle:ek azonban a
Iolchagyma baktériurnőlő tulaj donsá-
gát Iedezték Iel, A fClkhagyma péppé
zúzva a legteljesebb ha.ású, A ható-
an,ya~ ,ug.y.ah,iil ' valós~~nű, UQ6jI, <i .



fo.khagyma il!óo.lája éS ei a' sejtekbe
bezárva nem tudja hatását érvénye-
síteni. Ezeknek az illőolajoknak bi-
zonyos távhatása .is van.. A kísénle-
1e!~ főleg gennyokozó . baktériumok
(staphylococcus) elpusztításában vol-
tak eredményesek. .' . . ,

A KECSKE' TEJE "
nem alkalmas egy -évesnél fiatal~hlJ
gyermekek táplálására. .A ~öttingaj
gyerrnekklinikán végzett kisérleíek
a[apján, még- ha anyatejet is adtak
egyidejűleg; kü,lönböző' táplálkozást
zavarok, fertőzésekkel szembení ér-
zékénység és vérsszegénvség volt
észlelhető. Még ha vi'ta.minokkal é5
egyéb megfele:ő mínőségű élelrni-
szerpótlékkal egészítették is ki a
táplálkozást, nem adott olyan jó
eredményeket, mint a tehén teje ön-
magában. Az elsö életév -elmultával
azonban 'a okJecs:ke tejetáplálékdcént
felhasznái:ha1ó.

RIBISZKEBOR KÉSZITÉSr.
MÉZZEL

A méz igen alkalmas a nád- vagy
répacukor helyettesitésére s igy .i_
bíszkebor vagy más erjesztett gyü-
mőleslé mézzel is elkészíthető. Egyes
receptek ajánlják felerészben cukor.
felerészben rnéz felhasználását, bár

. eg)'ICS nagyon régi receptek csak
méz hasz.nálatá,t írják e!:Ö. Ha pusz-
t&n rnézet használunk, tekintve, hogy
a rnéz 15Ofo-ikaltöbb vizet tartalmaz,
a cukornál, 15%·kal több mézet ol-
dunk fel a ribíszkeiében, .

Dio MEGFÉRGESEDESE ELL.ENI
VÉDEKEZÉS

A dió általában ritkán férgesedik.
A Ián lévő' zöld termés Iérgesedését
az almamo'y hennyója okozza. A vé·
dekezést megelőző rnódon . kell foly·
tatní, úlIThogya kőzelí . almafákon
pusztítjuk el az almarnoly hernyóít.
Az almafákon permetezés, eljárással
kűzdhetűnk a kártevő e:,:en, mig II

diófán ezt nem alkalmazhatjuk. Ma-
t:~. a d.ióIáu hernyófogóövek-eft al-

ka.~mazIiátün( hüllámos paplroob<S1.
rnelyeket június közepétől kezdve
szerelűnk a Iákra és kél!hetenként
cserélve a használtakat . a beléjük
akadt herrivókkal e!égoetjük. Ugyan-
ezt az a·1ma- és körteíákon is alkal-
mazzuk. A védekezés egy má$iJ~
módja ~lehul1ott f~.g;es zöld diókat
naponta össwgyüitjük és megsemmi-
sítjűk, A hernyónak ugyanis az il

tUII.ajdonsága, hogy csak az eg.vne-
müen húsos, zöld dióban éJ. Mtkor.
a belső kemény héj már ki.al}úult. 11
hernyó behatolása lelletetle!h"1é vált.

MADARAK REPÜLÉSI SEBES~.
SÉGE

A madarak repülési s-eheooog:í>t
megmérni nehéz feladat. Á,[taláhan
repűlőgépekről szekták végezni, Meg-.
állapították, hoa;y a madarak külön-
böző éi:etkiörülmények kőzőtt vá :'tozó
méretű -sebességeket fejtenek ki. Te-
hát más vonulás alkalmával, más
űldőztetéskor," más 1áplá:léksi'frzés-
koc stb.

Repülőgépről rnérve a gólya 77
krn-t, a fűrj vonulás' kőzben 90, a-
postagalambok átlaghan 70, a sere-
gé:v 74,' varjuíéíék 50-70, kisebh
éneklőmadarak 35-60, vadludak'
65-90, vadrécék 70-90,bib'c 72
kllornétert tesznek meg óránként.

A I(ENYÉREVtS HATÁSA J
A FOGAZATRA

Kis.ér.:ete,t végeztek ~ gyermek-
o!thOO!ban. A gyermekek fele két
éven keresztül kemény rozskenyeret
kapott, a másik fele. puha fehér ke-
nyeret. A rozskenyéren tartott gyer-
Inekek fORam sokkal kevésbbé rnu-
tatkezott fogszuvasodás, mint a lágy
kenyéren tartodtakén, . Ez is bizo-
nvítja, hogy fokozott rágási tevé-
kenység II durvább táplálék fog-ya.sz-·
tása, a fogak erősebb ,igénybevétele
a foga k tartósságát növelí.>. sőt II

fognövés rengal.enességét is meg-
gátolja.



Béla, ápr, 23.
Benedek, márc. 2!.
Benjámin, jan. 3.
Bernát, máj. 20.
Berta, .aug. 6.
Bertalan, aug. 24
Bertold, febr. ll.
Blanka, okt. 25.
Bódog, jan. 14,
Boldizsár, jan. 6.
Bonlíác, máj. 14., jún, li
Borbála, dec. 4.
Brigííí a, old. ll.
Brunó, okt. 6.

Carolína, nov. 4.
Cecslía, nov. 22.

Névnapok betűrendes Jegyzéke'
1\:bel, jan. 2.
Abrahám, aug. Hi,
Ada~hert, szept, 21.
~dárl1, szept, 9., dec. 24.
Adél, jáno 29.
:Adölf, íebr. 21.
'Morján, márc, 5.
:Agnes, jáno 21.
lAg<l!Ston,máj. 28., aug. 28.
'Agota, jan. IL, febr. 5.
:Akos/ febr. 27.
:Al.adár, febr. 20., márc, 1L
:Alajos, jún. 21.
:A1'bet,f, aug. 24.
Albln, rnárc, 1.
lAibína, deo, le.
:Alfónt, aug. 2., oMo 30.
'Aiftéd, febr. 23.
:Alrtiös, Iebr. 20.
Amália, júl. 10., okt. 7.
Ambrus, dec. 1.
}Armin, v. Hermann, ápr. 7., máj. 10.
iArnoid, júl. 18.
Aton, ápr. 2.
·Arpád; márt. 31., dec. ll.
András, febr. 4., nov. 10" 30.
Angela máj. 30.
·Anna, jún. 2.; júl. se,
Antónia, jún. 13.
'Antal, jan. 17., jún 13.
kanka. febr. 8.
fArisztid, ápr. 21.
Artúr. jan. 22.
{AHilIa, jan. 7.
Aügusztá, dec, 18.
~iJrel, okt. 5.

Bálá1.6; febr. 3.
:aálint, Iebr, 14.
Bamabás, jan. 11.

Dániel, júl. 24.
Dávid, dec. 29., 30.
Dávid, dec. 29., 30.
Demeter, okt. 26,
Dénes, ápr. 8., old. 9.
Dezs5, máj. 23.
Domonkos, aug. 4.
Donát, Iebr, 17.
Dorottya, febr. 6.
Dömötör, okt. 28.
Döme, szept. 27.

Ede, v. Eduárd, márc. 18., nov. 16.•.
okt. 13.

Edit, szept. 16. ,
Eduárd, márc. 18., okt. 13.
Egyed, szept. 1.
Elek, júl. 17.
Elemér, febr. 28.
Eleonóra, febr. 21.
ElIa; febr. 13.
EJ!ő.d, öld. 22.
-Elvira, febr. 10.



~Iza, deé, T.
Emánuel (Mané), máte. 26.
Etnilia, júl. 19.
Emil, máj. 28.
Emma, ápr, 19., nov. 24.
Emőd, aug. 9•.
Enese, júl. 5.
Engelbert, nOV. 7.
Eőrs, júl. 14.
Erhardt, ápr. 9.
Erik, máj. 18., szept, 16.
Erika, aug. 31.
Ernesztin. aug, 29.
Ernő, jan. 12.
Ervin, ápr. 26.
Erzsébet, júl. 8., nov. 19.
Esaiás, júl. 6.
Eszter, máj. 24.
Etel, okt. 8., dec. 16.
Eva, dec. 24.
Ezékiel, ápr. 10.
Fábián, jan. 20.
Fanni, márc, 9., aug, 21.
Farkas, aug, 13., okt. 31.
Félix, nov. 20.
Ferdínánd, máj. 30.
Ferenc, jan. 29., ápr, 2.; jún. 4., Hi.

szept, 16., okt. 4., 10., dec. 3.
Flőrián, máj. 4.
Franciska, márc. 9., alig. 21.
Frida, máj. 5.
Frigyes, júl. 18.
Fülöp, máj. 1. és 26., aug. 23.

Gábor, márc, 24.
Gabriella, dec. 12,
Gál, okt. 16.
Gáspár, jan. 6.
Gedeon, márc, 28., okt. 1\l
Gelöért, szept. 24., 2.'\
Geréb, márc. 16.
Gergely, márc. 12., máj. 9., llOV. 11.
Gertrud, márc. 17., nov. 15 .

Oerzson, febr. 22.
Géza, febr. 25. Ils 26.
Gizella, máj. 1. éS 8.
Gottfrid, nov. 18
Gotthárd, máj. 5.
Gusztáv, [an, 16.

Gyárfás, jún. 19.
Gyöngylke, okt. 23.
György, ápr. 21.
Gyazo, hov. 3.
Gyula, ápr. 12.
Hajnalka, márc. 21.
Hedvig, okt. 17.
Heléri (Ilona), aug. 18.
He.ga, okt. 3.
Henrik, júl. 15
Hermann, ápt. 7.
Herrnín, aug. 3
Hilda, szept, 3.
Huba,: all!g:. 19.
Hubert márc. 20., OOV. 3.
Hugó, ápr. 1.

Ibolya, aug. 7.
Ida, márc. 13., szept. ö.
Ignác, júl. 31., szept, 1.• okt. 3-
I1ka, nov. 3.
Illés, jún. 20.
Ilma, ápr. 16.
Ilona, aug'. t8., okt. 14.
Imre, nov. 5.
Ince, júl. 28.
Ipoly, aug. 13.
Irén, márc. 25
Iréne, okt. 20.
Irrna, máj. 3.
István, aug. 3. és 20., ssept, 2., ~

28., dec. 26.
Ivó, máj. 26.
Izabella, júl. 12.
Izsák, máj. 15.
lzsó. aug. 26.
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lau», maj. 1., Júl. ~.
~anka, máj. 30 ".
;János, jan. 27., febr. 8., rnárc, 8. M

27., 28., máj. 6. és 16., jún. 26.,
aug. 9. és 29., okt 20., nov. 24. é,
26., dec, 27.

aenó, júl. 13., nov. 17.
!!ohanna, dec. 15.
\Jolán, jún. 15., [lOV. 20
\Jónás, nov. 12.
Józscl, márc. 19., ápr. 16., máj. 3.,

aug. 27., szep 18.
~udit, júl. 30., dec. 10.
Júlia, febr. 16., máj. 22.

Kálmán, okt. 13.
. Karnsll, júl. 18.
Karolina, nov. 4.
Károly, jan. 28., nov. 4.
Katalin, febr. 13., ápr. 30., nov. 25.
Kázmér, márc. 14.
Kelemen, nov. 23.
Klára, aug. 12.
Kleofás, szept, 25.
Klotild, jún. 3.
Kolos, okt. 30.
Konrád, febr. 18. és 19.
Konstan'in, máj. 21.
Kornsl, júl. 3., szept, 16'
Kornélía, márc, ij.
Kozrna, szept. 27.
Kristóf, márc, 25., ápr. 9.
Krísztián, rnárc. 13.
Krisztina, júl. 24., aug. 5.
.Kunigunda, rnárc. 5.

Lajos, aug. 19. és 25.
Lambért, ápr, 16..
László, jún. 27., aug. 8.
Laura, jún. 28.
Lázár, dec. 17.
Lehel, aug.:t.
Lénárt. nov. 8.

t:enke, júl. ~ ..
Leó, ápr. ll., jún. 23.
Leona, jan. 4.
Lidia, febr. 12., ápr, 8.
Li li, júl. ll.
Lipót, nov. 15.
Livia. febr. 12.
Lóránt, jan. 15.
Lőrinc, aug. 10., szept. 5;
Lucia, dec. 13.
Lucián, jan. 7.
Ludmilla, szept, 17.
Lujza, márc. 2.
Lukács, okt. 18.
Lukrécia, jún. 9.

Magdolna, máj. 29., Júl. 22.
Malvin, okt. 1.
Manó, rnárc. 26.
Marcell, jan. 9., 16. és ápr. 26.
Margit, jan. 19., febr. 27., jún. 10. !

Máría, febr. 16., júl. 22., aug. 15.•
szept. 8., 12., 24., nov. 27.

Marianna, nov. 1.
Márk, ápr. 25.
Marti.na, jan . .30.
Márton, nov. 10.. ll. és 12,
Máté, szept, 21.
Matild, márc, 14.
Mátyás, febr. 24., dec. 8.
Maxim, máj. 29.
Medárd, jún. 8.
Menyhért, jan. 6., aug. 22.
Mihály, máj. 8., szept 29.
Miklós, szept. 10.• dec 6.
Miksa, okt. 12.
Mónika, máj. 4.
Mór, okt. 25.
Mór:c. szept. 22.
Mózes, máj. 16.

Nándor, máj. 30.
Norbert, jún. G.



•Olga, jun. "27.
Olivér, nov. 21.
Olívia, dec. 3.
Orbán, máj. 25.
Orsolya, okt. 21.
Oszkár, júl. 31.
Ottmár, nov. 16.
Ottilia. dec. 12.
Ottó, júl. 2.
Ottokár, júl. 2.
ödön, nov. 16.
Özséb, márc. 5., jún. 14., dec. 16.

Pál, jan. 15. és 25, ápr. 28., jún. 26.,
29. és 30., nov. 18.

Paulin, jún. 22.
Péter, jan. 31., febr. 22. és 23., ápr,

27., 29., aug. 1., szept, 9., okt. 10.,
. nov. 18. és dec.\)

Petra, okt. 2.
Petronella, máj. 3J.
Piroska, jan. 18.
Pongrác, máj. 22.

Ráchel, febr. 4.
Rafael, jún. 20., okt. 24.
Rebeka, aug. 30., szept. 2.
Regina, szept. 7.
Rezső, nov. 7.
Ríchárd, ápr. 3.
Róbert, jún. 7.
Rókus, aug. 16.
Román, febr. 28.
Róza, aug. 30., szept, 4.
Rozália, Rózsa, Rózsi és Róza,

szept. 4.
Rudolf, nov. 7.

Salamon, okt. 24
Samu, Sámuel, aug. 21
Sándor, febr. 26., márc, 18
Sára. jan. 19.
Sarolta, jú~.2.

Se1:ies{y~n, Járt ~O.
Stefánia, nov. 28.

Szabin, márc. 15., okt. 27.
Szanlszdó, máj. 7., nov. 13.
Szilárd, márc. ll.
Sz ilárdka, dec. 14.
Szilveszter., dec. 31.
Szervác, máj. 13.

Tamás, márc, 7., dec. 21. és 29.) .
Teodóra, ápr. 30., szept .. 11.
Teofil dec. 20.
Terézia, júl. 8., okt. 3. és 15
Terézke, okt. 3.
Tibold. júl. 1.
Tibor, ápr. 14., aug. ll.
Tivadar, ápr. 19., nov !l
Tóbiás jún. 13
Tódor, febr. 27.
Ulrik, júl. 4.
Valér, dec. 15.
Valéria, ápr. 28
Valter, júl. 16.
Vazul, jún. 14.
Vencel, szept. 28.
Vendel, okt. 20.
Veronika, jan. 13., júl 9.
Vid, jún. 15.
Vider, jan. 15.
Viktor szept. 5.
Viktória, dec. 23.
Vilma (Vilmos napon és dec. 5-én).
Vilmos, jan 10., jún. 25.
Vince, jan. 22., ápr, 5., júl. 19.
Viola, dec. 19.

Zelrna, jan 23.
Zéno, okt. 29., dec. 22.
Zoltán, márc. 8., jún. 23.

Zsigmond, máj. 2.
Zsófia, máj. 15.
Zsolt, ápr. 10.
Zsuzsanna, febr, 19., aug.:·ll.
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