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A budapesti felhívás

"Nagy reménység szűletett. 1\'la már mínden ember látja, 'hogy
lehetséges a megegyezés. Véget lehet vetni a vérengzésnek. \'égezni '
lehet a hidegháború val.

Ezekben az órákban ünnepélyesen Ielhívjuk a népeket:
Követeljék kormányaiktől, hogy tárgyaljanak ős eqyezzenek meg.
Valamennylünktdl függ, hogy támoqassunk minden olyan kezde-

ményezést - bármely kormánytől származzék is az -, amely az
ellentéteknek békés úton történo megoldására irányul. Mind~nnyiunk-
tólfiigg, hegy meghiusítsuk azok mesterkedéseít, akik akadályozzák
vagy ,késleltetik e meqcqyezést,
'- A béke elérhető távolságra van. Rajtunk áll, hogy el is érjük,

, .
Budapest, 1953. június' 29."

FelelJs kiadó :'D. Dr. Vetó Lajos
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1954
I

J A N u A SI nap

Napok

1. Péntek
2. Szembnt
3. Vnsárnap
4. Hétfő
5. Kedd
6. Szerda

. 7. Csü törtök
8. Péntek
9. Szombat

10. Vasárnap
11. Hétfő
12. Kedd
13. Szerda
14. Csütörtök
15. Péntek
16. Szombat
17. Vasárnap
18. Hé1fő
19. Kedd
20. Szerda
21. Csütörtök
22. Péntek
23. Szornbat
!!?,.:- Vasárnap
25. Hétfő
26. Kedd.
'27. Szerda
28. Csütörtök
29. Péntek
30. Szornba t
3J. Vasárnap

Protestáns
naptár

Ujév
Ábel
Benjamin
Leona
Simon

'Vhkereszt
Attila
Szörény
Marcel
Melánia
Ágota
Ernő
Vider
Bódog, János
Lóránt
Gusztáv
Antal
Piroska
Sára
Fábián és Seb. J
Ágnes ./
Artúr
Zclma
Tádé
Pál
Vanda
Lol.ár
Károly
Adél
Mártonka
Virgilia

R

Napi igék

,
Soroniás 2: 11. - Jel. 15 : 4.
Zsolt. 41: 2. - Jak. 2 : 13..
Zsolt. 19: 15. - Róm. 5: 2.
És. 41 : 9. II. Pét. 1 : 11.
Jer. 29: 11. -:' 1. .Ián, 4: 1.
II. Kir. 6, 16-17. - Máté 2, 9.
Hoscás 4, 1. - Máté 22, 2-3.
És. 44, 25. - csa. 28, 28.
Zsolt. 24, 9-10. - Máté 6, 10.
Jer. 33, 3. -' Róm. 10, 4.
Zsolt. 6,3. - II. Kor. 7, 10.
És. ~, 2~ - Lu~ 3,'~
Jer. 23, 35. ""7 Máté 24, 4.
]~s. 12, 3. - Luk. 8, 46.
Es. 66, 1. - 1. Kor. 3, 17•.
Jób 4, 17. _ II. Kor. 5, 21.
Zsolt. 34, 5: - Márk 9, 24.
Zsolt. 33, 5. - Csel. 14, 17.
És. 30, 19. - Máté 5, 4.
Jer. 21, 14. - Zsid. 12, 6.
És. '54, 11. - Ján. 6, 45.
Zsolt. 38, 5. - Jak. 5, 16.
Ezékíel 36, 26. - 1~ .Ián, 5, 6.
Zsolt. 20, 6. - Csel. 18, 10.
Dániel ti, 27. - Máté f), 10.
II. Mózes 33, 1.3. - Tit. 2, 14.
Ezékiel 3.6, 25. - Csel. 22, 13.
Zsolt. 35,27. - Máté 9, 15.
Jer. 8, 4 - 5. - Ján. 8, 34.
Zsolt. 96,14. - 1. Kor. 4, 20~
És. 45, 19. -Zsid. 13, 9.

lloldfényváltozások;

1. 5. Újhold 3 ó 21 p. Gyűrűs napfogyatkozás. Nálunk nem látható.

I. 12. Első negyed 1 ó 23 p

r. Hl. Holdtölte 3 ó 37 p. Teljes holdfogyatkozás. Nálunk látható. A fogyat-
kozás kezdődik 1 ó 50 perckor, végződik 5 ó 14 perckor

I. 27. Utolsó negyed 4 ó 28 P

>
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1954
.

FEBRUAR

/- Protestáns Inaptár

Ignác
Karolín
Balázs
Ráchel
Agota
Dorottya
Tódor
Aranka
Abigall
Elvira
Bertold
Lídia
Ella

.•. Bálint
Fauszt.lna
Julianna
Donát
'Konrád
Zsuzsanna
Álmos

Eleonora
Gerzson
Alíréd
Mátyás
Géza
Sándor
Ákos

Elemér

. J ,

Napi igék

28 nap

»:, .

Napok

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

,7. Vasárnap
8. Hétfő
9. Kedd

10. Szerda
11. Csütörtök
12. Péntek
13. Szombat
14. Vasárnap
15. Hétfő '
re, Kedd
17. Szerda
18. Csütörtök
19. Péntek
20. Szornbat
21. Vasárnap
22. Hétfő
23. Kedd I

24. Szerda
25. Csütörtök
26. Péntek
27. Szombat
23. Vasárnap'

Jer. 23, 4. - Csel. 4, 29.
Zsolt. 119, 96. - l\Iáté 19, 17.
II. Krón. 16, 9. - Jel. 2, 2.
Zsolt. 34, 9. - Máté 10, 30-31.
Jer. sir. 5, 21. - Csel. 17, 30.
És. 61, 2. - Csel. 10, 38.
Jer. 3, 15. - Zsid. 13, 17.
Zsolt. 112, 1. - Luk. 12, 47.
És. 44, 6. - Ef. 3, 14-15.
És. 57, 16. - II. :'im. 1, 9.
I. Móz. 1, 27. - Ef. 1, 4.
V. Móz. 7, 9. - Ján. 15,9.
Jer. 15, 20. - II. Kor. 12, 9.
Zsolt. 82, 3. - I. Ján. 3, 18.
II. IGr. 20, 5. - Ján. '5: 7, 8. _
I. Móz. 50, 19. - Máté 6, 12.
Zsolt. 10, 1. - Máté 5, 6.
I. Möa.. 1, 28. - Máté 20, 6.
Zsolt. 32, 8. - II. Kor. 8, 11.
Zsolt. 119, 92. - II. Kor. 1, 15.
Zsolt. 63, 7. - Luk. 6, 45.
És. 64, 8. - I. Ján .. 2, 2.
Zsolt. 105, 8. - 1. Kor. 1, 9.
És. 55, 3. - Luk i, 69.
1. Móz. 15, 1. - Máté 8, 2G.
És. 53. 4. - Luk. 19,,42.
És. 25, 1. - 1. Ján. 2, ,25.
És. 42, 12. - Luk. 12,47.

HoldfiinyváItozások;

/ II. 3. Újhold 16 Ó 55 P

II. 10. Első negyed 9 Ó 29 P

II. 17. Holdtölte 20 ó 17 P

II. 26: Utolsó negyed O ó 29 P



1934 SI nap

Napok

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

10. Szerda
11. Csütörtök
is, Péntek
13~ Szombat
14. Vasárnap
15. Hétt'ő
16. Kedd
17. Szerda
18. Csütörtök
19. Péntek
20. Szombat
21. Vasárnap
22. Hétfő
23. Kedd
24. Szerda '
25. Csütörtök
26. Péntek
27. Szombat
211. Vasárnap

,29. Hétfő '
30. Kedd
31. Szerda

"

]f Á

Protestáns
naptár

Albín.
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján
Gottlieb
Tamás
Zoltán
Franciska
Olimpia
Aladár
Gergely
Kr iszt ián
Matild
Nemzeti ünnep
Henriette
Gertrud
Sándor
József
Hubert
Benedek
Oktavíán
Bruno
Gábor •..'
Zsolt
Erika
Hajnalka
Gedeon
Jónás
Izidor
Árpád

R C 1 u s

Napi igék

És. 26, 9. - Máté 5, 6.
Sof. 3, 10. - Márk. 15, 39.
És. 48, 13. - Ján. 19, 11.
Dán. 2,44. - Ján. 19,2: 3.
II. Móz. 15, 3. - Márk. 14, 65.
És. 59, 20. -Márk. 10 : 33, 44.
Zsolt. 145, 10. - Zsid. 2, 9.
rt Móz. 24, 7. - Ján. 4, 54
És. 51, 16. - Ján. 18, 8.
II. Móz. 15, 6. - Máté 26 : 53, 54.
Jer. 2, 27. - Luk. 19, 42.
Zsolt. 51, 5. - Zsid. 10, 12.
Zsoit'. 119, 175. - Máté 26, 40.
Zsolt. 25, 6. - 1. Móz. 8, 21.
És. 60, 15. - II. Kor. 3, 18.
És. 58, 11. - Ján. 4, 14.
Zsolt. 118: 22, 23. - 1. Kor. 3, 11.
I. Kron, 29, 15. - Máté 8, 20. '
És. 49, 4'. - II. Kor, 6, 4.
II. Kron, 15,7. - 1. Thess. 4: 11.
Hóseás 2, 22. - Ján. 19, 30.
Jób 2, 10~ - Róma 12, 13.
Ezékiel 48, 36. - Ján. 17,26.
Jer. 7,23. - Zsid. 9, 14•.
Zsolt. 9, 11. - Zsid. 1, 14.
Zsolt. 34, 8. - Luk. 22, 4.
Jer. '23, 2H. - Csel. 12, 24.
És. 29, 16. - Zsid. 9, ,2l5.
'És. 49, 3.- xoi.: 1 : 19, 20.1
És. 43, 21. - Róm. 6, 6.
Zsolt. 139 : 11, 12. - Ján. 12, 36.

Hol ,1 f ény v á I t-o Z á sok ;

lll. 5. Újhold 4 ó ll, P

lll. 11. Első negyed 18 ó 51 P

lll. 19. Holdtölte 13 ó 42 P

Ill. 27. Utolsó negyed 17 ó 14 P

6

J



1954 30 napp R 1 L 1 s

Napok

1. Csütörtök
2. Péntek
3. Szombat
4. Vasűrnap
5. Hétfő

. 6. Kedd
7. Szerda
8. Csütörtök
9. Péntek

10.' Szornbat
11.' Vasárnap
12. Hétfő
13. Kedd
14. Szerda.
15. Csütörtök
16. Péntek
17. Szemhat
13. Vasárnap
19. HéUő
20. Kedd
21. Szerda
22; Csütörtök
23. Péntek
24. Szombat

.25. Yasárnap
26: Hétfő
27. Kedd
28. Szerda
29: Csütörtök
30. Péntek

1.
Protestáns

naptár Napi igék

És. 46, 9. - Zsid. 1 :1,.2.
Zsolt. 6, 10. - Ján. 12, 27.
Zsolt. 84, 2. - Máté 21, 12.
Jer. 1, 12. - Luk, 10, 23.
Jónás 4, 4. --. .Ián. 3,17.
Jób 17, 8. - 1. Pél. 1, 15. _
Zsolt. 103: 17, 18. - Ján. 6,37.
Zsolt. 42, 9. - Ján. 15, 13.
Zsolt. 20, 2. - Jún .11 : 41, 42.
És. 55, 5. - Ján. 12: 1, 2.
1. Móz. 18, 4. - Máté 21, 5-,
Zsolt. 19, 2. - Luk, 23 - 44, 45.
Zsolt. 119, 165. - Ján. 16, 33.
Zsolt. 89, 16. -. Jel. 5-9.
V. Móz. 2, 7. - 1. Kor. 11, 26.
Jer. 33, 6. - Kol. 1 : 21, 22.
Zsolt. 147, 5. - Márk. 15, 46.
V. Móz, 6,5. - Csel. 2, 32.
Ezékiel 16, 8. - Jún. 6, 39.
Zsolt. ·45, 18. - II. Tim. 2, 8.
Zsolt. 10,1: 27, 28. - Ján. 6, 35.
És. 40 : 30, 31. - Luk. 24 : 13, 15, 16.
Zsolt. 66, 8. - Jel. 1, 5.
1. Móz. 17,9.; - Máté 28,10.
II. Kron, 19, 6. - 1. Pél. 2, 13.
Jób 12, 10. - I. Thess 4, 11-.
Jozs. 1, 5. -' Ján. 14, 12.
Zsolt. 49, 8. - Róm. 4, 25.
Jób 36, 5. - Csel. 24, 15.
Zsolt. 68, 27. - Zsid. 13, 15.

f

Hugó
Áron
Keresztély
Felszabud. Ü.
Vince
Herman
Lidia
Erhardt
Zsolt
Leó.
Virágvasl\rnap
Gyula
Ida
Tibor
Attila
Nagypéntek
Nagyszombat
Hűsvétvasárnap
Hú.v~thétrij
Tivadar
Anzelm
Szotér
Béla
György
Márk'
Ervin
Arisztid
Valtjria
Alberlina
Katalin

"

Holdfényváltoz:'isok;

rv, 3. /Újhold 13 Ó 25 P

IV. 10. Első negyed 6 ó 5 P

IV. 18. Holdtölte 6 ó . 48 P

IV. 26. Utolsó negyed 5 Ó 57 P



1954 M Á ] u S 31nap

.

\ INapok Protestáns Napi igéknaptár

1. Szombat
" Vasárnap
3. Hétfő
4. Kedd
5. Szerda
6; Csütörtök

"7. Péntek
8. Szombat
9. Vasárnap

10. Hétfő
11. Kedd
12. Szerda
13. CsütörLök
14. Péntek
15. Szombat
ic. Vasárnap
17. Hétfő
18. j-(edc1
19. Szerda
20. Csütörtök
21. Péntek
22. Szomha t
2:3. Vasárnap
24. H6tfő
25. Kedd
26. Szerda
27. CsiiLörtök
28. Péntek
29. Szombat
30. Vasárnap
3t. Hétfő

llunka ünn,
Zsigmond
Evelin
Flórtan
Got thard
Fr ida
Napoleon
Gizella
Gergely
Ármin
Marnertus
Pongrác
Róbert
Bonifác
Zsófia
i\[ózes
Paskál
Erik
lvor
Bernar.l
Konstantin
Júlia
DezsŐ
Gergely
Orbán
Fülöp
AldQzócsütörtök
EThil
Maxím

'Sándúr
Tóbiás

Dán. 3, 33. - :Márk. 12 : 32, 33.
És. 46, 12. - Róm. 1, 17;
~t.Kir. 19, 14. - ~áll,. 10, 14.
Zsolt. 119, 18. - Jan. 10, 42.
Joel 2, 11.,- Ján. 3, 18.
1r. Kron. 18, 13. - Filippi 1 :20, 21."
Zsolt, 116, 15. - I. Kor. 15, 49.
Zsolt. 116: 1,2. - 1. Thess. 5, 25.
1':s. 26, ;1.6. - Csel. 16, 25.
[~s.41, 10. - Luk. 24, 29.
J::s. 9, 2. - Hol. 1 : 12, 12.
Jer. 31,38. - I. Pét. 2, 5.
Zsolt. 130, 4. - Ján. 20, 27.
Zsolt. 50, 3. - Csel. 2, 38.r,s. 65, 8. - Jak. 5, 11.
v. 'Móz, 10, 14. - R6m. 8, 21.
Péld. 19, 17. - Máté 5, 42.
És. 60, 22. - Máté 6, 13.
És. 43, 2. - II. Kor. 4, 10.
És. 63, 1. - Ján. 7, 46.
V. Móz. 13, 4. - Máté 16, 24.
II. Móz. 14, 13. - Luk. 22, 32.
És. 52, 10. - Csel. 11, 18.
II. Móz. 8, 20. - Csel. 27, 25.
Dán. 9, 24. - Ján. 16, 28.
Zsolt. 27, 4. - Jak. 5, 16. f

Jer. 29, 12. - Filippi 2 : 9, 10.
Jer. 27, 5. - Márk 16, 19.-
Jer. 2, 35. - Luk. 5, 32.
V. Móz. 4, 6. - Jak. 3, 13.
És. 40, 29. - Ján. 14, 18.

Holdfényváltúzások J

V. 2. Újhúld 21 Ó 22 P

V. 9. Első negyed 19 Ó 17 P

V. 17. Holdtölte 22 Ó 47- p

V. 25. Utolsó negyed 14 ó 49 ;,

7
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1964. ] 1 u s 30 nap
\

Napok

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

10. Csütörtök
11. Péntek
12. Szombat
13. Vasárnap
14. Hétfö
15. Kedd
16. Szerda
17. Csütörtök
18. Péntek
19. Szombat
20. Vasárnap
21. Hétfő
22. Kedd
23. Szerda
24. Csütörtök
25. Péntek
26. Szombat
27. Vasárnap
28. Hétfő
29. Kedd
<> Szerda

I Protestáns '.'naptár Napi igék

,
És. 44, li. ~ Máté 28, 18.
II. Sám.7, 29. - Jel. 5, 5.

.Zsolt. 135, 6. - Zsid. 9, 24•.
Jer. 5, 24. - 1. Ján. 4, 19.
Zsolt. 3, 6. - Ján. 16, 14.
V. Móz. 11, 7. - Csel. 2, 33~
Zsolt .. 11" 7. Ef. 5 ~8, 9.
És. 32, 14, 15. - Tit. 3 : 6, 8.
II. Móz. 15, 2. - Luk. 8; 25.
Zsolt. 119, 73. - Jáh. 14, 20.
Jób 14, 4. - Ján, 3, 5.
Ez. 22, 30. - Zsid. 9, 15.
1. Sám, 2', 9. -' Máté 28 : 19, 20.
És. 11, 8. - 1. Pét. 2, 24.
Zsolt. 119, 52. - Máté 23, 9.

o Jer. sir. 3, 42. - Róm. 5, 20.
Zsolt. 39, 13. - Csel. 1, s,
Zsolt. 32, 1. - Ján. 5, 1'4.
Zsolt. 90, 8• ..:.. Zsid .. 12, 1.1.
Zak. 9, 10. - Csel. 15: 8, 9.
Jer. 10, 10. ~ Ján. 4, 23.
Zsolt. 99, 5. - Máté 16, 18.
Zsolt. 126, 3. - Jel. 19, 1.
És. 11, 4. - Ef. 6, 10.
V. Móz. 4, 2. - Csel. 14, 22.
Zsolt. 33, 11. - Ef, 6, 12.
Zsolt. 77, 3. - 1. Thess. 3, 3.
És. -49,26. - Zsid. 1,.3.
Máté 24, 13. - Préd.5: 1, 7.
1. Kir, 8, 52. - Ján. 16,23.

Ho 1df é nyv Uto z áso k:

VI. 1. Újhold 6 ó' 3 P
VI. 8. E ső negyed 10 ó 13 p
Vr. 16. HoJdtöite 13 ó 6 p
VI. 23. Utolsó negyed 20 ó 46 P .
VI. 30. Újhold 13 ó 26 p. Teljes napfogyatkozás.

Nálunk mint részleges napfogyatkozás látható 12 Ó 5 p-től 15 ó 17 p-íg. Leg-
nagyobb elsötétedés 14 Ó 7 perckor. ·százalékos.·

g)

Pamfil
Anna
Klotild
Berény
Bonifác
Piinkösdvasárn.
l"llnkösdbétlő
Medárd
Félix
Margit
Barnabás
Klaudíusz
Tóbiás
Vazul
Vid. r, János
Jusztin
Rainer
Arnold
Gyárfás
Illés
;Rafael
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmo~
János
Lászlo
Arszlán
Péter és Pál
FáI emí.

,

, I

, .
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ú u s] L 1 31 nap1954

/

Protestáns
naptár Napi igék

./
Napok

Zsolt. 146 : 5, 6. - I. Ján. 3, 3.
Zsolt. 119, 76. - Róm. 9, 16.
V. Móz. 23, 25. - 1. .Ján. 4, 16.
Jób. 9 : 2, 3. - Luk. 1, 51.
Zsolt. 89, 49. - Róm. 6, 5.
II. Sám. 14, 14. - Luk. 15,32.
És. 55, l/a. '--Ján.: 7, 37.
Zsolt. 119, 6. - Ef. 1 : 11, 12.
Jer. 17, 17. ~ II. Tim. 1, 12.
I.l{r9n. 17, ?7.p Róm. 1,7.
Zsolt. 23, 2. - Luk. 22, 32.
Zsolt. 56, 14. - 1. Thess. 5, 5.
11.- Móz. 20, 7. - Máté 12, 36.
Jer. 7, 3/b. - Fil. 2, 12.
Zsolt. 124: 1, 5. - Csel. 9, 16.
1. Móz. 19,17. - II. Tim. 2, 22.
1. Kir. 8.39. - Ján. 3,21.
Míkeás 7, -19. - Luk. 15,2.
Jób 28,28. - I. Kor. '1,21.
Zsolt. 8, 7. - Kol. 3, 17.
Zsolt. !.4~ 1. -: ~ó~. 15: 5, 6.
Préd. 1, 29. - Mate 18, 3.
Zsolt. 2-2, 11. - Luk. 9 : 18, 26.
Sof. 2, 3. - Ef. 5, 10.
Zsolt. 145, 14. - Luk. 7,48.
V. MózesSü : 9, 10. - Csel. 4: 32, 33.
Jób 37, 4. - Zsid. 2, 3.
Jer. 9, 23, 24. -1 I. Kor. 2, 14.
És. 53, 1. - Ján. 3, 36.
Zak. 2, 5. - Ján. 13, 1.
Zsolt. -94, 11. - Ef. '4, 14.

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

10. Szombat
ll. Vasárnap
12. Hétfő
13. Kedd
14l Szerda
15. Csütörtök

6~ l"éntek'
Szombat

13. Vasárnap
19. Hétfő
20. Kedd
21. Szerda
22. Csütörtök
23. Péntek
24. Szombat
25. Vasárnap
26. Hétfő
27. Kedd
28. Szerda
29. Csütörtök
30. Péntek
31. Szornbat

Tibold
Ottokár
Kernél
Ulrich
Emese
Ézsaiás
Cirill
Teréz
Lukrécía
Amálía
Lili
Izabella
Jenő
Eörs
Henrik
Walter,
Elek.
Frigyes
Emilia
més
Dániel
Mária .Magd,
Lenke
Kríszt.ína
Jakab
Anna
OIga
Ince
Mária
Judit
Oszkár

Holdfényváltozások :

VII. 8. Első negyed 7 ó 33 P

VII. 16. Holdtölte 1 ó 29 p
holdfogyatkozás. Nálunk látható O ó 9 perctől

VII. 23. Utolsó negyed 1 ó 14 P

VII. 29. Újhold 23 ó 20 P

Részlegos 2 ó 31 percig.

\

I,
I



1954 SI nap

Napok

1. Vasárnap
2. Hétfő
3. Rede!
4. Szerda

,5. Csütörtök
6. Péntek
7. Szomba t
8. Vasűrnup
9. Hétfő

la. Kedd
11. Szcrc.la
12. Csütörtök
13. Péntek
14. Szombat
15. Vasárnap
16. Hétfő
17. Kedd
18. Szerda
19. Csütörtök
20. Péntek
21. .Szornbat
22. Vasárnap
23. Hétfő
24. Kedd
25. Szerda
26. Csütörtök
27. Péntek
28. Szombat
29. Vasúrnap
30, Hétfő
31. Kedd

AUGUSZTUS

Protestáns
naptár

Péter
Lehel
Hermillu
Domonkos
Oszvald '
Berta
Ibolya
László
Emőd
~őrinc
1Jbor
Kiára
Ipoly
Özséb
Mária
Ábrahám
Anaszt.áz
Ilona
. Iuba
Alkotmány ü.
Sámuel
Mcnyhért
Parkas Filemon
Bertalan .
Lajos
Zefirin
Gebhard
Ágoston
Erneszt
Róza
Erika

Nap í ig é k

És. 29; 19. - Ján .• 15, ll.
J 1. Múz. 32, 34. - Ef. 4 : 23, 24.
f::s. 55: 10, 11. - Luk: 8, 5.
És. 5, 21.' - Máté 5, 3.
Zsolt. 65, 3. - Zsid. 6, 7.
Jer. 13, 16. - 1. Pét. 4, 7.
Zsolt. 71, 8. - Máté G : 31, 32.
1. Móz. 32, 26. - Zsid. 13, 9,
Jer. 3, 14/u. - Csel. 5: 29; 31. .
Zsolt. 98; 3. - Jim .. 4, 35.
Es. 66, 12. - Gal. 4, 2G..
Zsolt. 1, 6. - Gal. 3, 11.'
És. 57, 7. - Ján. 17: 20, 21.
És. 51, 6. - JÚl!. 6, 40.
Zsolt. 117', 2. - Ján. 10, 30.
L Múz. 28, 17. ,....Ján. 6, 56.
Zsolt. 119, 112. - Lu~. 2, 46.
Zsolt. 50, 1. - Ján. 10, 16.
És .. 62, 11. - Luk. 19, 10.
Jer. 31, 1"6. - Zsid. 10,36.
Préd. 9, 12. - II. Kor. 5, 14.
Zsolt. 51, 4. - Ján. 13,·12.
Zsolt. 97 : 7, 8. ~ Jel. 4, 11.
Zsolt, 121., 3. - II. Thess. 3, 3.
Péld. 16, 9. - Csel. 18, 21.
Péld. 10, 7. - Máté 13, 43.
Zsolt. 86, 9. - Ján. 4, 24.
És. 53, 12. - Márk. 15: 27,28.
1. Móz. 18, 3. - Ef. 6, 23.
És. 26 : 1! 2. - Zsid. 12, 22. -1
Jer. 30: 12, 17. - Ján. 3 : 14, 15.

IIoldfényváltozások;

VIlI. 6. Első negyed 19 Ó 50 P

VIlI. 14. Holdtölte 12 Ó 3 P

VIlI. 21. Utolsó negyed 5 Ó 55 P

VIlI. 28. újhold 11 ó 21 P

\
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1954 SO nap

Napok Protestáns _ I -
naptár

SZEPTEJfBER

,
1. Szerda Egyed
2. Csütörtö], . Rebeka
3. Péntek Hilda
4. Szombat Rozália
5. Vasárnap Viktor
6. Hétfő Zakariás
7. Kedd Regina
8. Szerda Mária
9. Csütörtök Ádám

10. Péntek Erik
ll. Szombat Teodóra
1" Vasárnap Guidó
13. Hétfő Ludovíka
14. Kedd Szerénkc
15. Szerda Nikodém
16. Csütörtök Edit ,
17. Péntek Ludmilla
18. Szorubat , Titusz
19. Vasárnap Wílhelmlnn
20. Hétfő Friderika
21. Kedd :\láté
22. Szerda Mórlc Ámos
23. Csütörtök Tekla
24. Pélitek Gellért
25. Szómbat Kleo íás
26. Vasárnap .Juszt.ina
27. f{étfő Adalbert
28. Kedd ' Vencel
29. Szerda Mihály ~
30. Csütörtök Jeromos

r

N a.p i igé k

Hab. 3, 18. - Csel., 8,. 39.
És. 9, 12. - ,1. Thess. 5, 9.
Zsolt. 66, 20. - I. Tim. 2; 1, 3.
II. ~ron. 32, 8. - ;,Zs}d. 12, 11"
I. Moz. 8, 22. - Máté 14, 20. .
És. 57, 19. - Luk. 4, 43.
V. Móz. 28, 12. - Zsid. 13, 20, 2t".
Dániel 9, 17. - Ján. 17,22.
Zsolt. 51, 14. ., Róm. 8, 16,
Mikeás 5, 4. - .Ján. 6,47.
Ill. Móz. 19, 18. - Jak. 2, 8.

# És. 29, 13. - Máté 6, 7.
Zsolt. 25, 8: - Luk. '13 : 23,.24.
Bs. 6, 18. - M:\té 18, 14.
És. 42, 16. - Ján. 9, 5.
U. Móz. 19,4. - Luk. 12, 48.
Jer. 2, 28. - Máté 23, 10.
Zsolt. 17,8. - Ján. 17, 12.
Míke ás 7, 1-1. - Ján. 10,3.
Zsolt. 74, 16. - Ján. 17,2.
És. 59: 1, 2. - Jel. 3,19.
In. Móz, 19,31. - 1. .lán. 1, 6. _
Péld. 23, 26. - FIL 3, 7.
Zsolt. 51, 19. - Luk. 15, 6.
Zsolt. 36, 10. -"- Ján. 1'. 9.
Zsolt. 38, lG. ~ Máté ~, cs .
-Hoseás 14, 3. - 1. .Ián. 2, 12.
'V. 'Móz. 3~, 12. - Ján. G, 68:
II. Sám. 7, 11. - Csel. 5, 19.
Zsolt, 118, 6. - Fil. 4, 13.

Ilo 1 tIl íí II Y v á 1 t o z ú s ok ;
, .

1X. 5. Első negyed 13 ó 28 p

1X. ,12. Holdtölte 21 ó 19 p

1X. 19. Utolsó negyed 1~ ó ll, P

IX. 27. újhold 1 ó 50 l'

•
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1954 31 nap
Io KTÓBER

Napok Napi igékProtestáns
naptár

1. Péntek
. 2. Szombat
a. Vasárnap
4. ,Hétfő
5. Kedd
G. Szerda
7. Csütörtök
8. Péntek
9. Szombat

10. Vasárnap
11. Hétfő
,12. Kedd
13. Szerda
14. Csütörtök
15. Péntek
16. Szombat
17. Vasárnap
18. Hétfő
19. Kedd
20. Szerda
21. Csütörtök
22. Péntek
23. Szombat
!!1. Vasárnap
25. Hétfő
26. Kedd
27. Szcrda
28. Csütörtök
29. Péntek
30. Szombat
31. Vasárnap

IIoldfényváltozások;

X. 5. Első negyed 6 Ó 21 P

X. 12. Holdtölte 6 Ó 10 P

X. 18. Utolsó negyed 21 Ó 30 P

X. 26. Újh.old 18 Ó 47 P

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brunó
Amálía
Etelka
Dénes
Gedeon
,Brigitta
Míksa
Kálmán
He;(n
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Lucíusz
Iréne
Orsolya
Előd
Gyöngyíke
Salamon
Blanka
Dömötör
Szabina
Simon
Jenő
Kolos
Her. emlékű,

JÓcl. 2, 21. - Márk. 11,23.
És. 66, 22. - Jel. 7: 9, 10.
II. Móz. 19, 8. - Ján. 21, 6.
r. Sám. 2, 3Ó. - Máté 16, 16.
II. Móz. 15,11. - I. Kor. 15,25.
É5: 43, 1. - II. Thess. 2, 14.
Zsolt. 50, 16, 17. -;- I. Kor. 9, 27.
Jer. 31, 13. - II. Kor. 3, 2.
És. 33, 2~1.- I. Péter 2, 24.
Zsolt, 49, IG. - Róm. 6, 8.
És. 40, 15. - Jel. 11, 17.
1. Móz. 24, 56. - Róni. 12, 7.

I Zsolt. :8: 4. - Csel.}2,.}1. /
Jer. 3. 12, 13. - ZSid. "', 13.
.Iozsué 21, 45. - Máté 25, 29.

- E". 37, 14. - Róm. 8,2.
,És. 63, 9. .; J~~..14, .21.
Jer. 9, 7. - II. I'Im, 3, 14.
II. Kron. 25, 8. - Csel. 18 : 9, 10.
Jer. 4, 14. - Luk. 11,.35.
Ill. Móz. 19,32. - Fil. 2: 2,3.
Náhum 1, 15. - Csel. 20, 27.'
Zsolt. 46: 2, 3. - Ján. 16. 33.
És. 60, 16. - Jel. ll, 15.
És. 6, 8. - Máté 20, 1.
Zsolt. 118, 25. - Ják. 4, 8. '
Zsolt. 66, 10. - I. Kor. 10, 13.
És. 62, 11. -/l.uk. 10; 3.
Job. 19,25. - Róm. 8, 11.
I. Möz. 4, 7. - II. .Ján, 8.
II. Kir. 19, 32, - r. Pét. 3, 14.

,

I
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~,

195,. NOVEMBER/ 30 nap

Napok

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

'6. Szombat
7. Vasárnap
8. Hétfő
9. I{edd

10. Szerda
11. Csütörtök
12. Péntek
13. Szombat
14. Vasárnap
15. Hétfő
16. Kedd
17. Szerda
18. Csütörtök
19. Péntek
20. Szornbat
21. vasárnap
22. Hétfő
23. Kedd
24. Szerda l

25. Csütörtök
26. Péntek
27. Szombat
23. Vasárnap
29. Hétfő
30. Kedd

Protestáns
naptár

Marianna
Achilles
Győzö
Károly
Imre
Lénárd
l\agy Okt. FOlT.

Gottfried
Tivadar
Luther
Márton
Jónás
Szaniszló
Klementina
Lipót
Ottmár
Hortense
Ödön
Erzsébet
Jolán
Olívér
Cecilia
Kelemen
Emma
Katalin
Milos
Virgil
Stefánia
Nóé
András

,N api i g'é k

Zsolt. 33: 16, 18. - Jak. 1, 9.
tsolt. laS, 3. - Csel. 5, 14.
Péld. 2, 8. - Csel. 17: 23, 24.'
Zsolt, 118, 26. - Márk. 14, 62.
És. 40, 2. - Gal. 4: 4, 5.
I. Kír, 8, 23. - Ján. 12, 26.
És. 2, 11. - Ef. 1 : 20, 21.
IV. Móz. 23, 12. - Csel. 4: 19, M.
Zsolt. 14, 7. -/ Jí,J'áté 23, 37.
I. 1\lóz.l, 3. - Jel. 21, 23.
Zsolt. 92: 14, 15. - Ján. 15, 5.
Zsolt. 111, 7. - II. Tfm: 3: 10, 17.
És. 37; lG. - Ef. 1, 22-23.
Zsolt. 86, 15. - Júdás 2.

<Jozsué 5, ,14. - Hóm, G, 16.
Zsolt. 74, '22. - Ján. 12, 28.
Zsolt. 146, 8. - -Ján. 3, 18.
Jer. 31, 34. - Róm. 5, 10.
Jer. sir. 3, 40. - Luk .. 15: 18, 19.
Zsolt. 119, 11. - Zsid. 4, 3.
1. Kron.. 28, 9. - Jel. 22: 3) 4.
Zsolt. 31, 25. - Ján. lG, 15.
Zsolt. 84, 13. - Gal. 3, 26.
Aggeus 1, 14. - I. Kor. 12: 4, 6.
II. Móz, 17, 15. - 1. Kor. 15, 57.
1. l\I0zcs 4, 9. _ 1. Thess. ~, 14.
Zso:t. 5: 2, 3. - Jel. 1, 4. i

I. ;\lúz. 28, 15. - Márk. 12, 6.
Zsolt. 50, 23. - l\I,áté 21, 9.
Es. 64, 5. - Luk. 1, 79.

Ho ldlén yválto zás o 1.:

: XI. 3. Első negyed 21 Ó 55 P
XI. 10. Holdtölte 15 ó 29 P
XI. 17.- Utolsó negyed 10 Ó 32 P
XI. 25. Újhold 13 ó 30 P
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DECEMBER íUnap19ö4

Protestáns
naptár ~ . Na Pf igék- Napok

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

10. P.éntek
11. Szornbat
12. Vasárnap
13. Hétfő
14; Kedd
15. Szcrda
·16. Csütörtök
17. Péntek
18. Szombat
19. Vasárnap
20. Hétfö
21. Kedd
22. Szerda
23. Csütörtök
24. Péntek
2". Szembnt
26. Vasárnap
27. Hétfő
2g. Kedd
29. Szerda
30. Csütörtök
31. Péntek

I. Kir. 3 : 5, 9. - Luk. 1 : 32, 33.
És. 1, 17. - Luk: 1, 50.
És. 28, 29. - Luk. 1 : 68, 71.
Ez. 18, 27. - Ján. 12, 35.
Zsolt. 5'), 1 '. - Márk. 13, 33.
Aggeus.2,4. - Ef. 5: 15, lq.
Zsolt. 94, 9. - 1. Kor. 1 : 6, 7.
gs. 40, 27. - Jak .. 5, ~~. ~---
Zsolt. 22., 23. - Luk. 1: 46, 47.
lll. l\Ióz. 19,'17. - Zsid. 10, 25.
Zsolt. 9, z.. - Fil. 3, 20.
Jer: 4, 2. - Máté 3: 16; 17.
Zsolt. 36, 6. - Luk. 1, 78.
v. Móz. 26, 7. - Máté 11, 5.
1. Kír. 8, 61. - Márk. 1, 4.
Dániel 2, 22. ~ K.o1. 1, 15.
Zsolt. 82, 4. - Zsid. 2, ll.
Zsolt.· i19, 116. - II. tim; 1: 9, 10.·
Jer. :;;, 29. - Ján. 12, 46.
És. 63, 15. - Luk. 1, 72.
Péld. 21,21. - Róm. 8, 29.
Zsolt. 125, 1. - Luk. 1, 45.
l~s. 2, 4. - Csel. 10, 3G.
II. Kir. 19: 15, 16. - Lu]\. 2: 10, 11.
II. Móz. 23, 6. - 1. Tim. 1, 15. -
Jób 5, 11. -:- Luk" 2, 20.
És. 65, 18. - Fil. 4, 4.
:bs. 21, 8. - Luk. 2: 28, 30.
Zsolt. 118, 23. - Zsid. 10, 23.
Zsolt. 95, 1. - Csel. 4, 12.
Zsolt. 37, 26 .••.. II. Kor. 1: 3,4.

Elza
Aurélía
Ollvia
Borbála
Vilma
'Miklós
Ambrus
Mária
N 1.'1'
J:~li~ita
Árpád
Gabriella
Luca
Szilárdka
Johanna.
Alhina
Lázár
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zél1ó
Viktoria
Ádám és Éva
Knráes, 1. Ü.
Karács. II. ü,

János
Kamilla
Dávid
Zoárd
Szilvesz ter

IIoldféllyváltozások:

-XII. 3. Első negyed 10 ó. 56 P

XII. 10. Holdtölte 1. ó 56. P

XII. 17. Utolsó ncgyedS ó 21 P ~
XH .• 25. Gyűrűs napfogyatkozás. Újhold 8 Ó 3,3 P

Nálunk nem látható.



I

Csokonai Vitéz, Mihály ebben a verssorozatában nem a maga
nevében beszél hanem az örökké panaszkodó, pesszimisLa embert szó-
laltatja mez "~Inyosan. Turmezey Erzsébet válaszverseiben viszont a
lllindig-hálá~ í'~cresztyén embernek próbál hangot adni. I

I. TAVASZ

Irla : Csokonai Vitéz Miháli;

Ejnye már az esziendőnek
Silány napjai eljőnek,
lit a kedvetlen lavasz,
Loesos-poesos l11Índen napja,
Kotnor a bőjl más hónapja,
Április csalárd, ravasz.
Sovány szelek süvöllésl!,
Száraz porral keretiqésc
Torkot, mellyel ierhelű ,
Huruttal kerül elő.

Kitiek volna kedve benne!
Bárcsak hamar vége lenne
Unalmas óráinak.
Szemem bármerre tekintsen,
Sem gyümölcse, semmi nincsen
Kerteni puszta fáinak, ,
Mit ér zöldje a szőlőnek,
'Ll a rajta fürtök nem nőnek,
Mit. ér a bimbó, virág,
Ha körlvélyt nem nyújl az ág?

Barmaim, ja be souárujok,
Elfogyolt a Lakarrnátujok, ,
Mar sem szétia, sem me::.ő,
Ezer az ember s::.üksége,
Nincs új, elfogyolt a régi,
Majd kihúz az éhe::ő.'
Ó, bárcsak hamar nyár lcnne.
E silúnn lavasz elmetuie :
Uram, Uram! Talán már
Nem is tag már lcnni nyár? '

I. T.AVASZ (Fil. 3, 12.)

Ida: Turmezey Erzsébet
, '

Istenem, megint tavasz van.
Dicsérlek: az új tauaszban,
s róla motidok éneket.
Szerelném rügyét, reményét,
tninden illatát és fényét
megköszönni Teneked.
1'>1iriden lelkes cinkelianqot,
mindeti houiráqhartuujoí,
Iiazaiérő madarat,
simoqalá sugarai.

'Áldalak á farka réiérl,
, é» ,(1 sarjadá neiésért.

Áldalak, hogy a magot,
alig hogy mi elvetettük,
reménységgel eltemettük,
hűs esővel ázialod,
Dolgos méliet, könnyű szellőt,
édes illalol lehellőt,
mind,ent köszönök tieked.
Köszönöm az életet.

Att a húsvéti, hololmas,
halálon is diadalmas
életei. Kit a tavasz
tnindeti [eruje hódolattal

'szolgál, hirdet és nuujasztal :
a [ellártuidl Kriszius azt
Ne is érjen soha végel
ez, a taoaszi dícsérd:
histen azt a: élelel '
megköszönni nem lehel!

15



II. NYÁR
Huj, huj, ne! Be eljáradtom.
Ugyan nagyon. tneqizzadtam,
Ad jolok egy kis uizei !
A nyári napnak héoséqe,
Éllúnk: terhe, neszeitséqe

Csak, csak ilyennel fizet;
Uram, szimlesd a hévséget,
1.1-[ ert magunkat is eléget.
Tikkaszto kánikulánk
Bqnünkérl van csapva ránk.
TeSliink.et~lig birluüjuk.
Lélekszak va aratjuk,
.A 'mi kis ermésúnk jött.
Ve/egeitűk hideg szélbe,
Most lukurjuk: forró délbe
Dudva és bogács között;
Amit e még meg nem fejlell,
Szipoly és sáskaraj tolt ott,
S amit ez is meglwgya,
ElsülöIle a ragya.
A hosszú napnak terhétől,
A <munlu: keménységétől
Csiqázátlik életünk,
Mégis, mituiezért végtére
Mia szegényember bére?
riggunk, s alig ehetünk.
Mentujkö, villám és mennydörgés
Mirul, amil nyer a könyörgés;
Forgószél és jégeső,
rimi a munkánkra jő.

Ill. ŐSZ
A fejem már majd megbódu.l
Annyi' a gond, m<;ly rámiotlul,
Erik a góhér nagyon.
Szitütup] félek még előre, t'
Ha ránézek a szőlőre,
A szűret s baj iti vagyon;
Restellek: már ki is menni,
Eső esik, tnit kell tenni,
Alhatnám is, de nem is,
Mozoqni kén nékem is .•
Most jőnek már, haj most jőnek
'A megaggolt eszlendőnek
Leqkomorabb részei.
l}orong-lolong a kedvetlen
Osxi felhő, és szünellen
Bugyognak locs cseppjei.
Benl ásitok, kint meg á::;om.
Bent diderqck, kitü meq [ázom,

.Szomorú ősz, haj! haj! haj! .
Benn is baj most, kitui is baj.

16

Il. N,Y _,fR
Uram, áldalak a nyárban.
.fl rarujkulászos holúroari
száll most hálával leli
trónusod elé az ének
iűzééri a nap hevének,
mert a szemei érleli.
Esőcseppek záporáért,
hajnalok hűs harmatáérl,
tnindenért az ég alatt
vig~ssággal áldalak.
Friss vetés, szép zöld ígéret

. magot hozolt és megérett,
s amint lengeti a szél
ziíegő, szelid szavával,
hitet tevő himnuszáual
n.agy /óvoltodról beszél.
Boldog, aki érti, hallja.
s mig aratni lendül karja,

.. miközben rend rendre dűl,
Téged dicsér egyedül.
Mindeii kicsiny búzaszemben
porba kényszerítesz enqem,
csodatévő Istenem.
Kezed odateile áldva
a nyár gazda,g asztalára
mitidenriapi kenyerem,
s osztalán a kcresztjának:
Fiadat is odaszánlad,
/zogy benne legyen nekünk
ketujeriuik és életünk. .

Ill. ŐSZ
Uram,' búcsúzik 'a::; élet,

mert a gyümölcsök megértek,
meleq nyárnak vége Ieil ..
Elszáll a vándormadár is
és megborzong a virág is.
Hullanak: a levelek
ororujszinű szemfödélnek.
Egyre csendesebb az ének.
De borongós ég alaii
most az őszért áldalak.

• Üzensz sárguló levélen; .
és elémirod az égen
vándormadarak jelél, '
hogy tnéujeri szioembe reitsem,
vándor vollom ne [elejtsem,
vándoroljak Tejeléd,
Mind korábbori itt az este.
,11eqér! a szőlő' qerezd]e . ..
lladd mondjak, Uram, néked
inituiezért dicséretet.

I
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Bárcsak meleg napféng ootna,
Vagy kemény télre hajolna
Jlár ez a locspocs. idő!
Mert most setét ködbe fedve
Sinlik: az embernek kedve.
S ezért hozzlÍln más se jő,
De ha jő is, mit csinálunk?
Csak zmalom lakik nálunk:
Most is bu, és álom nyom,
Jaj be fáj a vékonyoin.. .

IV. TÉL i

No' eljöltél volabara j

Gyászos tél a föld nyakára,
És az erszényt oldozod:
Együk most már munkánk bérel,
Igyuk saját testünk vérét,
Már' az inséget hozod.
Igazán, hogy minél rosszabb
A te részed, annál hosszabb.'
Életünkből majd tél rész
A le napjaidba vész.

I

Blrablod akikelelnek
Tejét: hizoti természetnek"
Gyönyörűségit magad: .
NJindent, amit a.Iermékenu
Nyár sősz adott a vidéken,
Fagyod tőlünk elragad. '.
Csak számodra. munkálodáuk,
Érted élünk és aggódunk,
S midőn mindent elragadsz,
Moqad csak kedvel 'seai adsz,

Tömlöccé. teszed szobánkat,
Kertünket és gyümölcsfánkat
Zúzzol (virágozlatod.

. És azalatt na.gy lármával
Kimormolsz széthahotánal,
S jégjogad vicsorgatod.
Ne dúld fel mituien kedvünket,
Enyhítsd tneqúni életűnltet,
Bocsásd hozzánk a tavaszt,
Szívszakadva várjuk azt!

- . Köszönetet a kMéri is,
a 'lehulló leoélért is,
minden gyümölcsért aján,
röptéért náruiotmadaroknak.
Hirdessétek, könnyű szárnyak,
hogy van melegebb hazám J
At a ködön, át az éjen
édes zenqéssei kisérjen
dérbelepte réteken
Őszi hálaénekem ..

IV. TÉL

Jó Atyánk, Teelaltatiad
a földet és beiakartad, .
mini a fáradt gyermekei.
Neked mindenre van gondod ..
2\II(!st, a hideg télben mondok
jóságodról éneket •.
Hiszen a fagy sem ítélet.
Azért is áldalak téged.
Szeni kezedből Istenem,

_kemény tél is kegyelem.

Hogyan. nyilnék szám panaszra,
bár a földet' tél bauazza. '
s vad szél rázza ablakom?
Boldog betlehemes ének
kél- szluetnben, míg a szélnek

.süvöltését hallgatom.
Szegényes jászlán szioemnek
olt a betlehemi Gyermek,
s ragyogva árasztja szét :
életadó melegét.

Karácsony szeretetéuel,
nagy örömüzenetével
át a hideg teleken,
át a nólepett határon!
utam énekelve járom,
s mindeneknek hirdetem.
Osztom, osztom drága kiticsem,
s {ogy ta nincsen, vége nincsen.
Zcnqjem. a dícséretet:
Legnagyobb a szereiei !

.,Velünk tarthat bárki, aki hisz abban, hogy az élit lehetet'en,
Ita az igazságtalanság és a gyűlölet kerekedik felül. I em szükséges,
hogy mindannyian ngyanazt a rendszert, ugyanazt a gazdaságiés tár-
sadalmi életformát kívánjuk, ha együttesen ej akarjuk kerülni, hogy
a földön puszt' lás és halál legyen az űr," .,

2 Evahg~likus naptár

,(Isabelle Blume]

,
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Nyikoláj metropolita

NJ'ikoláJ metropolita levele
ms Evangélikus Élet olvasóihos

/

A, Béke- Világlanács budapesti iilése alkalmából hazánk fóvárosá-
ban larlózkodott Nyikoláj metropoliia, az orosz praooszláu cgyház
képviselője a Béke- Világlanácsban, a, világszerte ismert békeharcos,
Ebből a: alkalomból egyhá::,unlchoz sajátkezű levelében a kövelke:ő
üzenetei iniézte :
Annakidején nagy örömmel értesültern arról, hogy a Béke Világ-

tanács gyűlését Budapestre tűzték ki. Noha a világ' sok Iővárosában
jártam, itt először vagyok.

Engem is elbűvölt a város s az a vendéglátás és szerctet, mely
körülveí.t bennünket, ideérkezetteket. Engem, mint szovjet polgárt,
külön is örömmel tölt el a barátság és szerétet érzéseinek kifejezése
hazám és annak képviselöl irárit Budapest lakossága részéről.

Mint a békemozgalom résztvevője, meg vagyok elégedve a Béke-
Világtanács budapesti ülésének munkájával. 'em kétséges, hogy a béke
ügyét ismét erőteljesen előbbre' vittük.

Mint keresztyén, mélyen meg vagyok győződve arról, hogy a
hékcIegvőzt a háborút, mivel Isten, akiben mi hiszünk, az igazság és .
a béke Istene s az ő akarata nélkül az életben semmi sem történik.

Testvéri szeretettel köszöntörn a magyarországi. evangélikus egyház
küldötteit és híveit s az "Evangélik.-us Élet" olvasóit. Oszintén kívánom
nekik, valamint a nemes, talentumos, munkaszerető magyar nép minden
fiának és leányának is a boldog életet. A ti népetek szenvedélyesen
vágyik a békére és lelkesen küzd a 'békéért.. Erről mi tudtunk, dc ezt
most a saját szemünkkel láttuk és a saját szívünkkel éreztük mi, akik
a világ minden tájáról összegyülekeztünk a Béke-Világtanács ülésére.
A ti népetek is - ebben mélységesen hiszek - méltán fogja élvezni
a béke édes gyümölcseit, amikor a béke uralomra jut az egész földön,
az egész békeszerető emberiséggel való kÖzöiCfrőfeszitéseink. követkcz-
tél/en.

Budapest, 1953. június HJ.

'" Isten kinyilatkoztatta a maga
akaratát és .zsinörrnértékét. Ott
van a Tízparancsolat testünkbe,
vérünkhe oltva. A velejük ez:
amit nem kívánsz magadnak, ne
tedd azt felebarátodnak sem.
Amilyen mértékkel rnérsz, olyan-
nal mérnek neked. Akik pedig
eszerint élnek és cselekszenek)
boldogok lesznek."

.•.
"Ha az Isteil nagy fenségére és

hatalmára' gondolok, 'magam is
megrettenek attól a gondolattól,
hogy .ez az Isten aláereszkedett
hozzánk."

lS

"Urunk és Istenünk örömest
engedi, hogy együnk, igyunk és
vigadjunk, azért is teremtett annyi
mindent, hogy hasznunkra fordít-
suk. Ezért ismerjük meg jóságát
és adjunk hálát neki, mert nem
szeretné, ha azt mondanánk, hogy
nem adott eleget nekünk."

*
"A legjobb prédikátorok azok,

akik a népet és az ifjúságot a leg-
egyszerűbb módon, minden böl-
cselkedés nélkül tanítják, amint
Krisztus is egyszerű példabeszéd-
del tanított." ,

LUl'Hl!.R



DR. VETQ LAJOS:

GYVLElíEZETEINK BELSŐ ÉLETE
AZ ,ELMÚLT ESZTENDŐBEN

Ne várjákkedves Olvasóink, hogy közel négyszáz gyülekezetünk
elmúlt évi életéről ebben a rövid cikkben részletesen beszámoljak .
• 7em mint hogyha nem állnának rendelkezésünkre azok az adatok
és jelentések, amelyek alapján magyarországi evangélikus egyházunk
minden gyülekezetéről meglehetősen tiszta képet lehet atkctnunk.
Sok minuen azonban meglehetősen.egyformán történik a gyülekezetek-
ben. A vasárnapi és ünnepnapi istentiszteletek délelőtt és este; a hétköz-
napi áhitatok. bibliaórák; vallásórák, húsvet és pünkösd között a
konfirmáció, évente egy-két gyülekezeti nap~ esetleg templomi hang-
verseny, vallásos ünnepély, azután a reíormációi emlékünnepél y
nunden gyülekezetben kisebb eltérésekkel egyformán folyik. Emberi
életünk általános természetéből következik, hogy keresztelők, esküvők,
temetések .mindcn gyülekezetben vannak, a nagyobbakban több,
a kisebbekben kevesebb. Úgyszólván minden gyülekezctűnkhöz
tartozik kísebb-nagyobb szórványterület, amelyekkel kapcsolatban a
lelkészeknek különösképpen sok munkájuk és gondjuk van. Az egyház-
községek közigazgatása is meglehetősen egyformán történik:
presbiteri gyűlések, közgyűlések mindenütt vannak s nagyjából.
mindenütt az -egyházközség anyagi kérdéseivel foglalkoznak. Szent
könyvünk előírja, hogy mindennek ékesen, jó rendben kell meg-
történnie sajó rend követelménye hozza magával, hogy egyház-
községeinkben sok minden egyformán történik, természetesen a helyi
viszonyoknak és feladatoknak megfelelően.

Az, hogy gyülekezeteinkben a dolgok nagyrészt ilyen egyformán
és egyöntetűen folytak. egyházunk nyugodt, kiegyensúlyozott és
békés életének a jele és velejárója, amiért Istennek külön is szivből :
hálát adunk.

Ebben a mögöttünk lévő 1953. esztendőben bizonyos változásokat
mégis nagyobb mértékhen észlelhettünk, mint az előző években.
Ebben az évben ugyanis magyarországi evangélikus egyházunk
törvényalkotó zsinata még' a tavasz folyamán új törvényeket hozott,
s ezek az új törvények már érvényesültele egyházi életünkben s gyüle- '
kezeteinkben is. I ,---' ,

Új törvényeink közül leülönösen nagy rokonszenvet keltett az
egész egyházban és a gyülekezetben is az egyház szeretetszolgálatáról
szóló 19;)3. évi VIlI. törvénycikkünk. mely az egyházi szeretetmunkát
mintegy törvényesitette egyházunkban. Az egyház szeretetszolgálatá-
ban új törvényünk szerint minden egyházközségnek részt kell vennie;
ami nyílegyenesenkövetkezik abból, hogy. gyülekezeteink evangélikus
gyülekezetek, az evangéliüm pedig Isten szerel.etéről tesz bizonyságot,
az emberek felé, de ugyanakkor a híveket egymás irányában is.szcretet-

, ,
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munkára bírja, serkenti' és neveli. A gyülekezetek kőzül különösen
komolyan érintette ez a törvény azokat, amelyeknek a területén olyan
szerétetintézmények vannak, amelyek eddig nem tartoztak közvet-
lenül magához a gyülekezethez, hanem tulajdonképpen országos
intézmények voltak.·

, Uj törvényünk alapján most az összes szeretetintézményeink,
tekintet nélkül arra, hogy hogyan keletkeztek, gyülekezeti szeretet-
intézményekké lettek s ezekért elsősorban a helyi gyülekezeteket teszi
felelőssé a törvény, illetve az Ő' keresztyén gondoskodásuk körébe
állítja bc. Világos azonban, hogy azoknak a gyülekezeteknek is .keresz-
tyén kötelességük a szeretet szolgálatában résztvenniök, amelyeknek
a területén nincsenek szeretetintézmények. Ebből a célból az elmúlt
évben megindult a többi egyházközségek felzárkózása egy-egy olyan
szeretetintézmény mögé, amely a legközelebb fekszik hozzájuk, Egyes
,helyeken, egy-két egyházmegye gyülekezetei -vállalták a hozzájuk

, legközelebb eső gyütekezeti szeretetintézmény támogatását.
Szeretetintézményeink ennek következ tében az 1953. évben sokkal

jobban tudták végezni szolgálatukat, mint előzőleg. Törvényünk
evangéliumi szellemű intézkedései azt mutatják, hogy a zsinat igen
jó munkát végzett nemcsak hitelveink szempontjából, hanem gyakor-
lati érdekből is akkor, amikor ezt a törvényt megalkotta. Az országos
szeretetszolgálat lényegesen rendeződött és erősödott az elmúlt
esztendőkben. .

Híveink és gyülekezeteink egyre inkább ráeszmélnek arra, hogya
szeretetszolgálatban részt vennünk keresztyén kiváltságunk, melynek
teljesítése öröm és hitbeli erősödés forrása. Reméljük, hogy miután
az elmúlt esztendőben a szeretetszolgálat intézményesitése terén a
döntő lépések megtörténtek. egyházunk az új esztendőben s általában
a jövőben szeretetszolgálatát még odaadóbban és még nagyobb ered-
ménnyel fogja tudni végezni. .

A kis létszámú, nagy szórvány területű gyülekezetek segélyezése
is az egyházi szeretetszolgálat törvényes részévé lett. A volt gyám-
intézeti munka került be így szervesen egyházunk lüktető életébe.

\ Reméljük, hogy egyházközségeink és híveink mindenütt hamarosan
meg fognak barátkozni azzal az új névvel, hogy "Gyü1ekezeti Segély".
Ez a szó mindenesetre világosan kifejezi, hogy mi a célja: 'a rászoruló
gyülekezetek segélyezése. Bízunk benne, hogy hittestvéreink nem
feledkeznek meg Isten iránti hálájuknak . a Gyülekezeti Segélyen
keresztül adományaikkal kifejezést adni. '

Persze egyházunk méltán tartja magát a szeretet egyházának,
márcsak azért is, mert sok és nagy szeretetre van szükség benne ahhoz,
hogy életét és munkáját kibontakoztathassa. A lelkészek között is
E'gyre erősödőben van az önsegélyezés szeretetszolgálata, s hova-
tovább fokozott felelősséget kell éreznünk a munkából· kiöregedett
egyházi alkalmazottak irányában is, hogy csöndes, békés, megelégedett
öregkort biztosíthassunk nekile

Számos gyülekezetünkben az idősebb lelkészek nyugalomba
vonultak, s helyükbe fiatal)elkészek kerültek. A gyülekezetek sok
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szép tanújelét adták annak, hogy a bennük folyórnunkában elfáradt
és megöregedett lelkészeiket becsülik, szeretik s irántuk hálásak.
Ugyanakkor azonban nagy lelkesedéssel választottak a megüresedett ..
lelkészi állásokba új pásztorokat, s tőlük sokat várnak a gyülekezetek
életének a fellendítése és megerősítése, hitéletének elmély Itése s a szere-
tetben való megizmcsodása érdekében. Közel 50 gyülekezetünk kapott
ú] lelkészt az elmúlt esztendőben s jó hírek érkeznek az új lelkipásztorok
munkásságáról. Rájuk különösen is nagy figyelemmel néz az .ijeszten-
dőben az egyház népe. Isten adjon nekik erőt, hűséget szolgálatuk
minél eredményesebb végzésére.

Különösen fontos, hogy új lelkészeink, 'de a régiek is egyházunk
jó történeti hagyományai alapján, hitvallásos szellemben hirdessék
lsten üdvözítö evangéliumát s óvják gyülekezeteinket a többfelé
felburjánzó szektás áramlátoktól. Evangélikus egyházunk tanítása
évszázadok során táplálta egyházunk népét lelkileg, s a tiszta evangé-
liumi tanítás ma is az, amire mindnyájunknak szükségünk van.
A "futkározó atyafiak" ellen, akik a gyülekezetekben meghasonlást
és békétlenséget idéznek elő, s megzavarják a hitben különösen erőtlen
testvéreket, már az apostolok is erélyesen küzdöttek. Luther Márton
pedig az egy;l'áz.legveszélyesebb ellenségeinek tartotta az úgynevezett
rajongókat. ezeket a nyugtalan; beteglelkű embereket, akiknek nem
elég a tiszta evangelium s Istennek a Szentírás bizonyságtevésében
a világ felé hangzó igéje s egy-egy rosszul értelmezett, az összefüggésből
kiragadott, önkényesen magyarázott bibliai helyre hivatkozva halász-
nak a Krisztussal meg nem békélt lelkek között, legtöbbször önző
érvényesülési vágytól fűtve. Lelkészeink budapesti Teológiai Akadé-
miánkon tiszta bibliai t nításban részesülnek, s Akadérniánk tanárai
nt;l.gymunkát folytatnak abból a célból, hogy gyülekezetei nk mély és
igazhitű, világosfejű. emberszerető; hazánkat és népünket szerctö
lelkészeinkel egyházunknak és gyülekezeteinknek meg kell hecsülniök,
hiszen ezzel tesznek bizonyságot 'arról, hogy sgyházunkat tisztelik,
becsülik, szeretik és hozzá h.iségesen ragaszkodnak. A lelkésznek termé-
szetesen minden gyülekezetben legyenek munkatársai, ezek azonban
akkor végeznek igazán építő munkát, ha a lelkész irányitása mellet t
vele-összhsngban buzgólkodnak. _'.

Egyházközségeink vezetősége és népe számára nem kis gondot
okozott az elmúlt esztendőben az a tudat, hogy 1951. január l-Iől
az állammal kötött Egyezmény szerint az államsegély a negyedrészével
csökken, s hogy ezt valamiképpenpótolniok kell. Egyházunk vezetősége '
Népkeztársaságunk Kormányzatának megértő s;:gítsége révén több
mint három évre biztosítolta az államsegély csökkentésének pótlását.
Gyülekezetcink azonban helyesen foly tat jak továbbra is az anyagi
önállósulás felé eddig megtett útjukat. Figyelemreméltó ebből a szem-
pontból is, hogy egyre több templomban újra felelevenítették a dél-
előtti istentiszteleteken az úgynevezett mozgó-perseJyezést .. Egyház-
Ielügyelöink és presbitereink, de nőtestvéreink is szívesgn veszik
kezükbe a gyűjtőkósárkákat, 'hogy az igehírdetés után alkalmat
adjanak a hívek egyházszeretetének anyagi téren is kifejezésre jutó

c .
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megbizonyítására'. Ezzel a módszerrel, amelyet már az apostolok korá- D,
ban az első keresztyének is gyakoroltak, sok helyen tízszeresére nőtt
a perselypénzr s ez komoly támogatást jelent gyülekezeteink anyagi
életének biztosításában .. A mozgóperselyezés alatt vasárnapról vasár-
napra énekel a gyülekezet. Milyen szép, amikor zeng a gyönyörű
offertóriumi énekünk; \,

"Tes'véreim j aoáért
Fáradnom küzden em :
~rre segélj, ólz lsten,

E;1( édes Istenem!
En iiiuises pályámon

, tagyogjon szeretet, .
M ert, aki boldogít 'm(Ísl~ .
Boldog csak az lehet."

Az egyik hagy alföldi gyülekezetünkben a perselyezés, alatt ezt
éneklik a hivek: -,

.Jeten, seioem Néked adom,
'~Kedves ajárulokul,

Ezt kioánotl tőlem, tudom,
Fogadd saiátodutt» . .

Amivel kif-ejezésre juttatja a gyülekezet, hogy amit ad, szívből
.adja lsten dicsŐségére;-

Igy· függ össze a gyülekezet hite -és gyümölcsterinő szeretete
egymással. A.hit akkor igazi, mély és tiszta, ha gyülJli;ilcsöket terern.
Ez a hit egyházi életünk alapja és gyökere. Ez a hit üdvözít bennünket.
Gyülekezeteink azért vannak; bennük a Krisztusról szóló evangélium
azért hangzik,' hogy Isten Szeritlelkének 'hatására újra meg újra fe1-
gyulladjon slívünkben a hit lángja és melege, És ha a hit így lángo!
szívünkben, már nehéz is megkülönböztetní a tiszta .szerétettől.
Aki' pedig a szeretetben van, az Istenben van és az Isten is őbenne.
I Adlia Isten, hogy gyülekezeteink az új esztendőben egyre erősebbek

legyenek a tisz~a evangéliumi keresztyén hitben és a boldpgító ember-
-szeretetben !
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AZ ÚJíTAS.ELLENSÉGEIIrnZ
VŰRŰSMAl'iTY MiI-ÍALY

Ti, ((, a; újítás megi'ögzött'ellentői,
'Osmerlek, ráncos ho ilokú tisztes urak!

Látialdk : agg buruiáilokai lehaiitoa szuqoluba,!,itatok u] bort és eltetek új kenyeret.
S nem kérétek-e mind egyaránt újs itíú menyecskét ?

Szégyen! ,az, új hold is fönn vala ~akzilokon.
, , .. (1830)
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DEZStRY LÁSZLÓ:

!íEZÜNlí_AZ EKE SZARVÁN

A Magyar Függetlenségi Népfront hatalmas választási gyözelme
IILán összeült az országgyűlés s az alkotmányos szokásoknak meg-
Iclelőcn újraválasztott kormány Nagy Imre, a Mínisztertanács elnöke
programmbeszédével rnutatkozott be. Később Rákosi Mátyás
a Magyar Dolgozók Párt ja budapesti értekezletéri fejtette' tovább azt
a programmot, amit a Magyar Dolgozók Párt jának javaslatai alapján
a kormány az országgyűlés elé és a magyar nép elé tárt. Ez a két beszéd
együtt jelenti történelmünk most következő szakaszán az alapvető
irányt. Egyházunk népe, rnint a magyar nemzet szerves része s benne
úllamuukhoz és népünkhöz hűséges evangélikus papságunk ezt a
két beszédet együtt tekinti. és kész teljes szívvel együtt dolgozni a
magyar nép minden tagjával azon, hogy az ország vezető párt jának,
a dolgozó emberek párt jának és a dolgozó nép állama kormányának .
irányilása alapján még nagyobb lendülettel tovább dolgozzék a magyar
nemzet jövőjénekifelépítésén a jelenvaló feladatok teljes elvégzése s a
végső célkitűzés teljes ismerete és elfogadása jegyében. .'

Dolgozó népünk parlaínentje -s vele együtt az ország népe elfo-
gadta és nagyra értékeli azt .az állami elhatározást, hogy a lakosság
életszínvonalának állandó emelése az új parlament iránymutatása
szerint egész népgazdasági tervezesünk és fejlesztésünk k"zponti
kérdéséve legyen. A magyar ,nemzet nyolcesztendös kemény. harca.
szilárd eredményeket hozott a régi gazdasági és társadalmi rend leküz-
dése s a szocialista gazdasági és társadalmi rend alapjainak meg terem-
tése során. A magyar nemzet nyolcesztendős kemény és lelkes munkája
szilárd eredményeket teremtett a magyar nép számára minden magyar
család és minden magyar ember' érvényesülésének és biztosított
életének alapjául. Ott tartunk, hogy államunk minden eddiginél
erősebb hangsúlyt tehet' a népi demokráciában egyébként mindig is
mcglévö ésmindeddig érvényesítejt elvre; a dolgozó nép életszínvonalá-
nak állandó, fokozatos s minden nap inkább érezhető emelésének elvére,
Az idei jó termés mégcsak megsokszorozza a reménységeket arranézve,
hogy egy, a mindannyiunk boldogulását még fokozottabban szolgáló
népgazdasági terv és tennelő munka bontakozik ki hazánkban .

. A magyar nép érti és mi is mindannyian értjük, hogy az egész nemzet
eddigi kemény és lelkes munkája termi meg most a gyümölcsöket
s reménységgel és türelemmel várjuk a kormányprogramm hangsúlyos
mondatainakérvényesülését úgy, amint azt a termés betakaritasa,
az ipari termelés további eredményei számunkra a gazdasági élet
természetes törvényei szerint megadják. Hazánk dolgozó lakossága
most megkétszerezi erejét, hogy segítsen a kormányprogramm valóra-
váltásában. Egyházunk népe most nekifeszül az 'emberi. munka felada-
tainak, lépést tartva minden dolgozó magyarral s erősíti könyörgését,
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hogya-hálaadásbaumeg ne ,rest~ljü~k, a re~-énységben'ooa.z~en~~odel•.
mcsségben es a felelos szolgalatkeszsegben mmdennap növekedjünk,

Az új kormányprogramm őszinte önbírálatot mondott államunk
kormányzati eredményei felett os a magyar nép méltóan értékeli
azokat a szavakat s a sorozatban megjelenő rendeletekből azokat az
elhatározásokat, amelyekkel állarrrunk az élet legkülönbözőb terüle-
tein a mégjobbra törekszik, a tiszta és igaz cél szolgálatában a mégjobb
eszközöket keresi s amelyek útján államunk vezetése azokhoz a magyar
emberekhez fordul, akik politikai fejlődésükben az elmúlt é~k során
hátrább maradtak, mint ahogy azt az országépítés hatalmas irarna
megkövetelte volna. Ezeknek a politikai érettséghén hátramaradott
embereknek nem egyszerűerr a megnyerése a cél, hanem a felemelése
s máltóvá tétele hazánk mai nemzedékének gyönyör í, új feladataihoz.
De nemcsak egyébként jóakaratú emberek vannak az elmaradottak
között, hanem kisebb-nagyobb,' balgább és eszesebb, titkos és nyílt
ellenségek is, akik az országépítés hatalmas,lredményeivel nem érezték
magukat megajándékozottaknak, hanem akik az eddigi eredményeket
s az ezek után várható még több eredményt saját javaik,gondolko-
dásuk, vagy életmagatartásuk támadásának tekintették. Nyilván-
való, hogy az ilyen emberek most is, mint mindig, alkalmat keresnek
a szavak félreértésére. A rendeletek közt a kibúvók IP-egtllálására és
.aját érdekek érvényesítésére.rtekintet nélkül a köz és az általános jó
érdekeire. Nyilvánvaló azonban, hogy Magyarországon nem ezek _
vannak többségben. Azok vannak többségben, akik keresik a mégjob-

obat, a jó célokhoz Oamég jobb utakat és eljárásokat s akik azt keresik,
miben szolgálhatnának még oodaadóbban a otestvéreiknek. Ezen
többség közé számítjuk az egyházat is, mert ide kell számítani azokat

oaz Istenben hívő 'embereket, akik Jézus Krisztus példáján tanulták
embertársaik szeretetét, a társadalmi felelősségvállalást és az áldoza-
tos szolgálat útját. o

Az új kormányprogramm kétségtelenül hatalmas építőköve a béké-
nek. A béke építőköve, mert az országon belül a nyugodt, tervszerű
fejlődés. útját okeresi. A béke építőköve, mert a legszélesebb népi
egységet építi. A béke építőköve, mert sok-sok magyart fog a programm
megvalósítása közben megerősítént hazája szeretetében és lelkesíteni
a magyar haza védelmére, a magyar nép országa építésének ügyére.
A béke építőköve, .mert példát ad szerte a világban más népeknek
arra, hogyan lehet egységes egy nép a szocializmus építésének útján,
az országépítés nagy célkitűzései tekintetében, milyen demokratikusan,
milyen széles néptömegek tekintetbevételével lehet képes a maga útját
és eredményeit újra ésújra önbírálaf tárgyává tenni s az önbírálat :
alapján a maga cselekedeteit újra és újra jobbá tenni. Nyilvánvalóan
csak olyan] népek bizhatnak ígazán a jövőjükben. mint a miénk,
amelyet vezetöi úgy vezetnek, hogy előtte a célokat tisztává és egy-
értelművé teszik, a .célok elérésére szolgáló eszközöket újra és újra
demokratikusan megvitatják s készek arra, hogy újra és újra keressék
a mégjobb utat, a célhozéres még biztosabb reménysége alatt. Mi

, Istenben hívő keresztyének tiszteljük és szeretjük ezt a módszert,
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Mi célegyenest előre igyekszünk, kezünket az eke szarvára vetve és
hátra nem tekintve, mi a versenypályán méltóképpen akarunk küz-
deni,mi a magunk útjának újabb és újabh megigazulásáért könyör-
günk. Legyen áldoÚmindenmagyar ember, aki az új nemzeti programm
tudatában munkáját felelősséggel végzi s hozzájárul népünk boldogulá-
sának és békéjének szent ügyéhez !

(Az Evangélikus Élet vezércikke 1953. július 19-én.) \
, ( .
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RUSÁl\'"fI JÁNOS: BIZTATÁS
I

4. hazaér! élni, szennedni, s jót tenni,
Ugye mellett önként s bátran bajra menni,

Kárt, veszélyt, rabsáqot érte fel sem venni,
S minden áldozatra mindenha kész lenni -
Barátom! oly' dolgok, melyek az embernek
Dicsőség mezején oszlopot emelnek,
S melyekért, búr, még élsz, sokan nem kedvelnek,
A jók sírodban is áldanak, tisztelnek.

Szalatnay Rez8ő ,. '

Kétszázötven évvel eZf!lőtt
\ .

indult meg
II. Rákóczi Ferenc
szabadságharca

Egy nemzet szabadságharca nem indul meg véletlenül, nem js
egyéni sérelmek megtorlásaként, hirtelen, mint egy tüzesóva. Csak
az egyén türelmetlen, a nép soká tud' tűrni, Lám, ? Wesselényi-féle
főúri összeesküvés nem borzolta fel ,Magyarország népét, mert ner
vett részt benne, könnyű is volt' azt, elgáncsolni. II. Rákóczi Ferenc
szabadságharcá~an azonban a magyar nép állott oda dolgozó em-,
berböl hadviselő katonává, Jobbágyok lázadtak fel, szegény nemesek,'
néhány gazdag úr, városi kézmíves polgárok, értelmiségiek, az
egész ország. S minden nemzetiség. A második kuruc felkelés ez,
mely szorosan összefügg az elsővel, a Thököly Imre indította szabad-
ságharccal. Kuruc korszak : szabadságnak, emberi jognak, nemzeti
becsületnek védelme egy országban, .amely annakelőtte független,
művelt, gazdag és szabad ország volt. Olyant akartak újból a kurucok
II. Rákóczi Ferenccel az élükön. ENnek a szabadságnak és független-
ségnek egyik lényeges pontja: a vallás szabadsága volt., '
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A SZEXVEDESEK OnSZAGA

1. Lipót császár 'és kírály Iélszázados urálma csupa Kálváriaja a
'magyarnak. A törököt hosszú hadjáratok során végre, másfélszázados
megkínzásnnk és kiszipolyozásunk után, kikergették az országból.
Mindenki azt hitte, azért történt a felszabadulás, hogy saját lélekzet-
vételéhez jusson a magyar nép', De az osztrák császár nem így gondo.l-
kedott. Magyarországot otthagyta ezernyi vérző vagy alig hegedő
sebével, letarolt állapotban, félig vagy teljesen tönkretéve, hogy még
jobban zsarol hassa, mintha erőre kap s gondolkoclni fog .. A császár
legutolsó katonáj ának és hivatalnokának kisehb gondja is .nagyobb
volt annál, hogy ez az ország visszanyerje erejét. Gyülölték a magyart,
mert nyelvén és sajátos nemzeti. vonásain túl gyülölték benne az eret-
neket. Akkor még protestáns többségű volt Magyarország, szabadon
gondolkodott az, lsten és az ember igazságáról s útmutatásul az édes
anyanyelvén hozzászóló Bihliát fogadta el.

V árainkba és városainkba német zsoldos katonákat rak tale Azok
megettek minden ennivalót, megbecstelenítettek ezer meg ezer asszonyt.
leányt, raboltak, loptak, tivornyáztak, megölték a jobbágyot, mint
egy verebet, ha nem kaptákmega marháját vagy pénzét, ami már nem
volt, mert adóba elvitte az előttük járó csapat s nyugtát nem adott
róla. Nem volt igazság, nem volt tisztesség a gyarmattá alázott or-
szágban. IGnek volt kedve vetni, mikor nem tudta, marad-é az aratás
után betevő falatja ? Ki ojtott gyümölcsfát, mikor biztos volt benne.
hágy szüretkor eltűnik a termés s gyerekének nem jut egy harapás
alma sem? II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc után, bújdosásában
megírta Emlékiratait, ott olvasható, a 18. százat! elején odáig fejlődött
az elviselhetetlen helyzet Magyarországon. hogy a nép sótlanul ette a
'kenyerét. "Az 'ország bővelkedik sóban, mégis' a rá kivetett vámok
következtében annyira megnövekedett a só ára, hogy a szegény nép
kénytelen volt a kenyerét só nélkül enni" -- írja a szavahihető fejede-
lem. A drágaság nőttön nőtt, az ország nem rendelkezett önnön magá-
val. A jobbágyok eladták gyermekeiket, mett még kenyeret sem tudtak
nekik adni. Szatmár megye főispánja hivatalosan jelenti, a szabadság-
harc kitörése elötti hónapokban, hogy a kétségbeesett parasztok -sorra
öngyilkosságot követnek el megyéjében.

Rettentő helyzet. De jobb, ha magát a szűkszavú, hiteles fejedel-
met szólaltatjuk meg, Rákóczi mondja el Emlékirataiban a következő-
ket: "A magyar nemzet szolgaságot nem tűrő vitézséget, nemes lelkét·
bizonyítja még az is, amiért gyalázzák, rágalmazzak. Hányszor talált
ausztriai királyaiban oly pásztorokat, kik önnön juhaik gyapjából
idegeneket öltöztettek. zsírjukori idegeneket hizlaltak. A törvényszegést
mindig ezek a királyok kezdték, ők ingerelték jogos védelemre a ma-
gyart. A rossz nyelvek felemlegetik a magyarok 'hitszegéseit, de nem
beszélnek arról, hogy elnyomásukban hej, be hányszor csikartak ki
tőlük olyan megállapodásokat, melyeksérelmesek, bántók, törvényeik
és szabadságuk ellen valók voltak. Utódaikra való tekintettel bürr lett
volna ezeket állaniok, de a jóérzést is felháborította volna. S ha e
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magatartásuk Isten-káromló volt, átok azokra, kik' ezt okQzták, fel-
idézték."

Igy folytatja -Rákóczi : "Az osztrák ecset durva vonásokkal festi
a magyart, színei feketék. Története emlékeit ugyancsak éles vésővel
róják fel. Szidják, hogy durvaerkölcsű, parlagi, hogy műveletlen a
tudományok, a szépművészetek terén, hogy korhely, lusta, fösvény.
Ü, jaj 1 Amit e műben elmondok, a nyolc éves háború története nem
fogja megcáfolni az osztrákokat! De mindaz,. amit most leírok : az
osztrák ház "atyai" uralmának nyilvánvaló eredménye, keserű gyü-
mölcse. Uralma alatt a nemzet valósággal rosszul nevelt gyermek
tulajdonságait öltötte fel. Ki vádolható érte? Atyja! S ugyan melyik
ausztriai király alapitott kollégiumot az ifjúság erkölcseinek pallére-
zására ? Ki szervezett akadémiakat a nemzet számára a tudomány és :l
szépművészetek ápolására? Ki, alkalmazta őket az udvarnál,. a hadnál,
hogy el ne korhelykedjenek ? Ki terjesztette a nép közt az ipar, a
kereskedés ismeretét, hogy elvonja a henyéléstől? Es végül, e királyok
közül ki nem zsarolta a a magyarokat? Ki nem kergette őket fösvény-
ségbe, hogy kénytelenségből zsugorgassanak a maguk szükségletének
hlztosítására ? Visszautasítom a rágalmakat, felderítem az igazságot,
De nem embereknek tulajdonttom a nemzet szerencsétlenségét, hanem
mennyeí atyánk kezének rajtunk való vesszejét látom bennük, ki
vasp'~l?áv.al is m,é!tán súj t minket, MéJíatl anságolJl~aJ?- Is ten val~~zínüleg
eszkozul haszn al fel engem, hogy á magyarok szívébcn felgyu]tsam a
szabadság- zeretetét, mely a rosszhoz alkalmazkodásukban már-már
fagyni kezdett.", Igy hangzik ez a rendkívül őszinte, egyenes emlékezet.
és vallomás. Rákóczi Ferenc jól ismerte bajainkat, természetünket,.
egész helyzetünket.

í

"A HAZAÉRT ÉS A SZABADSÁGÉRT"

Ilyen volt a helyzet, amikor a nép hosszú tűrésének végeszakadt.
Megsokasodott a bújdosok száma, kik a némel katonák megszállta
helyeket elkerülve, jártak az országban s kötötték egybe a magyart. .
Akkortájt mondták .ezeket a sorokat:

Muszia]a, Karafa
Es az akasztófa:
Mitui ezen három fa
Mind a három rossz fa.

Semmi Sem oly jellemző a magyarole helyzetére, mint ez a népvers.
A nép. rettentö dühe csclekedetté változik: fegyvert ragadnaka parasz-
tok, kaszát, ásót, kapát fognak. Innen is, onnan is j.ő a hír a zendülés-
ről, urak és osztrákok szorongattatásáról, Rákóczi hajlik arra, hogy el-
kerülje őket. Anyjától, Zrinyi Ilonától, s mostohaapjától, Thököly
Imrétől elragadva, kora ifjúságtóI kezdve a magyárok és protestánsok
engeszthetetlen és tehetséges ellensége, Kollonícs Lipótl hercegprímás
a nevelője és felügyelője. Csehországi jezsuita iskolában próbálnak
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nérnet főurat s Habsburg-hűségű J1CW'gct nevelni belőle. Színre-
szemre olyan is Rákóczi Ferenc, pláne, még nérnot hercegnővel háza-.
sítják össze. De nem csupán Bercsényi Miklós, vadász-társa és barátja
magyarázza meg n_eki a teendőket, magyarázza azt neki maga a nép.
Uraiban nem bízik az ország népe, látja, mindegyik térdet hajt Bécs
előtt s képtelen utána felegyenesedni. Paraszt és a haza vígan pusztul-
hat tőlük. S az úr ostorral üt rajtuk, saját magyar urukis J De Rákóczi
Ferencben mindenki megbízott. Magyarország legnagyobb Iöúri
dominiumának urát szerették és tisztelték. Zászlóként lobogott mö-
götte őseinek híre, az erdélyi fejedelmeké, akik az ország szabadságát
s a vallásszabadságot is karddal diktálták a bécsi császárnak.

Mindenki tudta, hogyan vitték el éjten éjjel a kassai vasasok.
mint foglyot, s zártálc el Bécsújhelyen ugyanabba a börtönbe, amely-
ben anyai nagyapja. Zrínyi Péter, várta a kivégzést társaival egyetem-
hen. Regénybeillő módon szökött meg a börtönből s menekült váltott
lovakon és szekereken a Fertő-tóig, onnan a Csallóközön át a V ág-
völgyébe, fel podolinig, onnan pedig Lengyelországba. Rangrejtve
él ott, híveine'{ kis körében. 1703, írják a naptárcsinálók. "Ez év
koratavaszán először elküldtek hozzám Lengyelországba - írja
Rákóczi - egy Bige László nevű embert egy orosz pappal, megtuda-
kolnir vajjon élek-e még? A határon bolyongtak, 8 amikor végül bi-
zonytalan hírekből megtudták, hogy Breznanban él néhány magyar,
arrafelé vették útjokat, s ott hosszú keresés után megtalál tak engem ."
Előadták nekem a nép végső nyomorát, a kétségbeesést,' mely arra
sürgeti őket, hogy fegyvert fogjanak, ha állapotukat megszánom 8
bármiféle segítséget Igérék nekik." Rákóczi csak hallgatja a keresetlen
szókats bólint, kezet ad; Aztán küldi üzenétképpén selyemzászlóit,
Mikor megindul a határ felé, a, leendő felkelés vezérét mindössze né-
hány fegyveres kíséri, a kis csapat zöme csak olyan paraszti felkelő,
aki nem ért a szabályos hadviseléshez. . '

De ezek a parasztok lendítik valódi felkelésbe az egész országot.
A tiszaháti magyar parasztoké, Rákóczi jobbágyaié az érdem, hogy a
kuruc szabadságharc megindult. EizC Tamás, Rákóczi tarpai jobbágya
összeszedi az első kaszásokat. A szegény nép, ahogy akkor a paraszt-
ságot hívták, bontotta ki Rákóczi zászlóit 8 fülélt hívó szavára, a
"Megújulnák a sebek" ... kezdetű szózatára, szerte az egész országban.
A városok és a nemesség már a kibontott zászlók ésaz első sikerek lát-
tán, csatlakozott Rákóczihoz. Ez fontos vonása ennek a szabadság-
harcnak. A robot népe olyan személy szerinti s egyűt.tes bátorságról, '
szílárdságról és hűségről tett bizonyságot a szabadságharc nyolc
nehéz esztendején keresztül, hogy csak az 1848-49-e8 szabadságharc-

. cal tudjuk összehasonlítani. A parasztok tudták, míkor kell kihúzni a
kardot 8 élesíteni a kaszát. Kítünö értesüléseik voltak a világpoliti- '
káról, ismerték a közállapotokat, még a hazánkban elszállásolt osztrák
ármádia mozdulatairól is tudtak. Az ország parasztsága Dózsa György
parasztfelkelésé óta a kuruc szabadságharcban került ismét iga~i 'll

sierephez történelmünkben. Ez az első eset történelmünkben, hogy



a nép vállalja a harcot' a hazáért, holott nem tartozik ahhoz, amit
akkor nemzetnek hívnak. )

Rákóczi jól döntött, mikor elhitte a nép szavát. Nem lehet meg- •
indultság nélkül olvasni az "Emlékiratokban" az ő szemérmes, egy-
szerű szavait: "Bátorított és erősített az a szándék, hogy megerde-
meljem a nép bizalmát és szeretetét.' Kevés példa van az európai
történelemben arra, hogy a parasztság súlyos saját bajai közepette
vállalja más társadalmi osztályok ügyét is. S ugyancsak nehezen találni
a Rákócziéhoz hasonló esetet, hogy tudniillik egy fejedelmi trón váro-
mányosa élére áll egy parasztok és elszegényedett bocskoros nemesek
által elindított felkelésnek. "A hazáért és szabadságért" - ezt írták
a zászlókra, ezt a jelszót verette a fejedelem pénzeire. Egy szabadság-
harc szembeszállás a bitorló hatalommal, annak egész hadi erejével
és gazdasági szervezetével s termelő erejével. A kuruc szabadságharc
első percétől kezdve, annyi éven át, 1703 tavaszát611711 végéig,rop-
parit gazdasági erőfeszítést kívánt az egész nemzettől. A háborúhoz
nemcsak ember és kard kellett, hanem a hadsereg ellátása, műszaki
felszerelése, Rákóczi politikai erejének kézzelfogható érvénye. A törté-
nelmi kutatás napfényre' hozta, hogy II. Rákóczi Ferenc gazdasági és
katonai szervezö is volt, s nem maradt el miben sem a reá rótt felada-
tok jó elvégzésében. Tiszta jellern volt, amilyen tanító példával jár
egy nemzet emlékezetében. Módja lett volna a megegyezésre Béccsel,
oe azon az áron, amelyen ezt a császár .kínálta, nem egyezkedhetett.
Nem akarta elárulni annak' az ügynek alapvető, tehát elvi részét,
amelyért zászlót bontott. Rákóczié volt az ország legnagyobb föld-
birtoka, számos vár és falu, erdők és óriási szántók tartoztak a család
kezébe. De a birtokért, saját vagyofiáért sem lett megalkuvó. Ott-
hagyta az egészet, mikor külföldre ment, mindhalálig bízva a nemzet
felszabadltásában. Innen van, hogy oly népszerű lett az országban, a .
szó igazi értelméhen. '..
NEMCSAlt A l\IAGY4ROK UGYE

volt azonban a Rákóczi-szabadságharc. A magyar jobbágyoké, bocs-
koros nemeseké volt az oroszlánrész a kuruc szabadságharcban, de
résztvettek benne épp úgy a szlovákok, ruszinok, románok. németek is,
kik mind jogaik védelmét, emberibb életüket, vallásuk szabadságát,
jövőjük biztonságát várták és kapták meg Rákóczitól, Károlyi Sán-
dor fegyverletétele után mohóbban tombolt volna a megtortás az
ismert osztrák recept szerint, ha nem áll a védtelen nép mögött a
nyolcéves felkelés erkölcsi ereje, a felkelés megújulásának lehetősége.
S az a kép, amely Bécset minden másnál jobban riasztotta: hogy össze-
fognak és egységesek lesznek Magyarország lakosai a szabadságban.
A bécsi politika kitűnően látta, hogyan lehet a legbiztosabban ülni
Magyarország nyakán. Ugy, hogy egymásnak uszítja a magyart és-a
nemzetiségeket. S II. Rákóczi Ferenc szabadságharca épp arra példa,
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hogy létrejött benne az ország minden népeinek összefogása. A kuruc
szabadságharc nemcsak a mi haladó hagyományunk, hanem az a
szlovákoknak is például.' Erről külön is szólnunk kell éppen ezen a
helyen., '

Nincs olyan város a mai, Szlovákiában, amelynek történetében
valami módon II. Rákóczi Ferenc ne igazított volna el valamit.

,RáMczi-hársfák nemcsak Zborón vannak, hanem száz más helyen is,
az egykori Felvidéken. Ágyat és széket, amelyben a vezérlő Iejédelern
megpihent, a Nyitra, Vág, Hernád mentén nem egyet mutogatnak
ma is. A tárogató hangját nemcsak Krúdy Gyula hallgatta szepesi
kisvárosokban, hallgatta a szlovák nép is, fenn a hegyeken, nyája,
mellett, s lenn a völgyekben. Ki ne tu'ctna a híres- svihrovai nótáról.?
Mert a kuruc-kor igazi hangulatát nem a "Krasznahorka büszke vára" ,
képviseli, hanem a hiteles népdalok, magyar és szlovák nóták. Tele
van velük Szlovákia. A legismertebb a "Rákócziow;ká" 1709-ből,
amelynek első két sora magyar fordításban így szól :

"Repiíll, repűlt, repűlt páros sas feleltünk,
Mi lesz már belőlünk szerelmcs Istenűnk : .. "

E sorokban a páros sas: a németet jelenti, aztán fellép a versben
a, sólyom; a magyar, majd a gerle: a szlovák. A nép pontosan tudja,
mit, énekel. ' ~

. "Hej Rúkoc:i, Rákóczi podme zas na Nemei!"

így szól egy másik dal: "Rákóczi, gyerünk a németek ellen 1"
Nem egy szlovák kuruc nótabanugyanaz .ismétlődik, ami a magyar
kuruc dalban, A szlovák kuruc dalok napnál világosabban mutatják,
ahol egyeznek a magyar dalokkal, hogy ernezek. is eredetiele s nem
lehetnek, még részletekben sem, Thaly Kálmán utánköltései, De
nemcsak dalok szólnak Rákócziról, a szlovák próza is sokat foglalko-
zott vele. S amikor megindul a szlovák-magyar közös szálak tervszerű
elvágása. épp a kuruc kort kellett feledtetni s homályba borítani.
Erre Jánosik alakja adott alkalmat. ' '

Jánosik' a ,szlovák Rózsa Sándor s a szlovák nacionalizmus úgy
állította be, mint aki a magyarönkény ellen harcolt tizenkét hegyi
betyárral a túróci és liptói hegyek közt. Soha még történelmi kutatás
nem cáfolt meg egy nacionalista hazugságot annyira, mint ezt. Kid-e-
rült, hogy Juro Jánosik Rákóczi katonája volt s végigküzdötte fiata-
lon az. egész kuruc szabadságharcot. A Zsolna melletti Tcrchován
született, ott volt Zsolnán, amikor Krman Dániel ev. szuperintendens,
a kiváló szlovák író, nagy ünnepség keretében megáldotta Rákóczr
nyolc zászlaját s megeskette a katonákat - szlovákul - hűségre
Rákóczi és a szabadság ügye iránt. Jánosik nem volt egyedül, ezrével
gyűltek Rákóczi, zászlaja alá a szlovákok. Jánosik faluja eredetileg

'magyar földesúré volt.iWesselényíé, a 'iládoré; deaz 'összeesküvés



megtorlásaként a bírtokot a császár egy Löwenburg nevű sziléziaí
német grófnak adományozta. A szatmári béke után Jánosik épp az-
osztrák császár 'emberei ellen csapott fel betyárnak s császári tiszteket
rabolt ki, amikor útban voltak Kassa felé. Jánosíkot elfogtákvkivégez-
ték, mínt száz meg száz magya\, lázadó jobbágyot akkoriban, a kuruc
harcok után, de sokan tovább is a hegyek közt bujdostak, juh-nyája-
kat őrizve rézveretű valaskákkal, Pásztortüzek mellett énekelték azt
a félig magyar, félig szlovúk nótát, amely így kezdődik. '

H ej, mikor én kuruc ooüam
Rákóczi vojnában .•.•

xunuc KÖLTÉSZET

A hol a nép cselekszik, ott virágba borul a nyelv is. A kuruc
szabadságharc felszántotta földből új életre nőtt a magyar nyelv s
annak termése, a magyar irodalom is. A kuruckorí népi költészetre
gondolunk, a politikai tájékozódásnak, az emberi szemléletnek s a
lírai vallomás hevének olyan megnyilatkozására, melyhez hasonlót
alig találni az európai nemzetek szellemi' multjában. Kétszázötven
év óta a kurucok szava és hangsúlya a magyar népi szó és népi hang-
súly legélőbb hagyománya. S Míkes Kelemen ragyogó prózája is ebből
a vetéshól érett meg, már kint, a törökországi száműzetésben: Ebben
a javarészt politikai költészetben tovább élt Rákóczi szabadságharcá-
nak minden nagy lélekzetvétele. Harmadfél századon át ez a hang
lelkesítette belülről/a népet szenvedései közepette. Költőink egész
sora átvette a kuruc versek hangját és -íormáját, hogy ilyformán
harcoljon a nemzet igazáért. Olvassunk át tizet-husz at a kuruc versek-
ből s azonnal megállapíthatjuk, hogy e versek ritmusa, szava is a
magyar protestantizmusból táplálkozik. Nem véletlen, hogy Rákóczi
a reformáció vallását védte. ÍÚöször a reformációval mutatta meg a
nép, hogy nyelve az egész nemzet nyelvévé válik s nem marad el
miben sem a latin mögött. A kuruc szabadságharcban a nép az
elalélt, költők nélkül tengődő magyar nyelvnek új erőt, rendkivüli
zengést adott. S a versekbe beleszőtte a nyolc nagy esztendő minden
jelentős eseményét. E versek olvasásakor elénk tárul az egész szabad-
ságharc, győzelmeivel és vereségeível, hőseivel és .árulóival,lútével
és tanulságai val. •

A PROTEST ÁNSOK SZABADSÁGHARCA.

volt a Rákóczi-felkelés. A szabadságharc alatt a magyar protestantiz-
mus jogaihoz jutott, virult. Rákóczi Ferenc buzgókatolikus volt,
de látta, mil!-ő fe~y:ver~é !e~et változtatni a vallást egy nemzet ellen,
ahogy azt a jezsuitálc reven a Habsburgok csinálták, az egész magyar-
ságra törve. Éppen azért megértő és baráti volt mind az evangélikus
mínd a református magyarság iránt. Mondtam, akkor a protestánsok
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voltak többségben .Magyarországon. Nem túlzás 'a feltevés, hogy ha
Rákóczi szab ads ágharc a végleg győz, Magyarország-ma többségében
protestáns.
'. A katolikus papok azt hirdették, nem. szabad Ausztria ellen

fegyvert fogni -. ft;damaga II. Rákóczi Ferenc. "A hadakozás kezdetén
- olvassuk Emlékirataiban - a magam lelkészei és plébánosai is
annyira kerültek, hogy sokáig papjaim se voltak, eretnek tévelygönek,
átok alatt lévőnek tekintettek, míg csak kézre nem kerítve Olaszi
városát, táboromba nem hoztuk a váradi káptalanprépostját néhány
pappal:" No nem érezték ott ma~ukat nagyon 'jól, mert a, kuruc
seregnek, mint maga a fejedelem írja, tán csak egy tizedrésze volt
katolikus, a többi mind protestáns. .

S Rákóczi mindig, minden helyzetben, a kétféle" magyar kölcsönös
megértésén dolgozott. "A kölcsönös szeretetet.és türelmet hangoztat-
tam" - írjaa fejedelem. Híve volt az uniónak, a keresztyén egyházak
egyesítésének. Kancellárja és diplomatája a református Ráday Pál'
volt, föudvarmesterc az evangélikus Ottlyk György, híres apródja,
akivel együtt menekül a becsujhelyi börtönből, az evangélikus 'Eerze-

· viczy, evangélikus a pénzügyek vezetője, református az udvari mar-
sallja. Hosszú sort mondhatnánk íGy még,· csak még a nagy festő-
müvészt .említjük meg, Mányoki Á:dámot, a szokolyai református
lelkész fiát, akinek köszönhetjük a fejedelem mindnyájunk emlékezete-
ben élő arcképét. . _ ' ,
I A Rákóczi-szabadságharc a magyar protestantizmus utolsó nagy
fellángolása. A szatmári béke nemcsak a politikai szabadságnak vet
véget, hanem a. vallásinak lis. Ill. Károly és Mária Terézia barokk
katolicizmusa új ellenreformációt indít el. De a nerzet, Ráköczira

· emlékezve, kivárta a végét.

SZENCZI MOLNÁR ALBERT
. . . .

" ". ,.,
KARACSOINIYII IIIMAIDSAGA

<,Oh Ur Jézus díesértessél, hogy te emberré születtél. E nagy
Idvezítönek tisztességére,. magunknak pedig vigasztalására gyülekez-
tünk mi mostan egybe. .

Hogy azért e gyermek születésén igazán örvendezhessünk, alázzuk
meg magunkat a- magasságos Istennek szent felsége elOtt és kérjük
a mi Urunk Jézus Krísztusnak dicsöség es szent Atyját, hogy önönmaga
ülje és szentelje meg mibenniink ez innepet és az ö szerelmes Fiának
készítsen [ászo.oeskát a mi szíveínknek setétes istállőjéba.r, szíveink
világosítsa meg az ö ke{Jyelmességének világos fényével és azokat

· úgy elintézze, hogy a születőtt itj kírálynak kedve legyen az óda val6
Ieküvésre, benne való lakásra, maradásra az ff karácsony.i szerelmével,
~ékessé9évelt vigasság ával, örömével lis bódogságával. Amen.... .

'1



Dr. Pálf,. Miklós:

FÉL R E ÉRT t T T bibliai szakaszok
, ,

Nemcsak az "alkalmi" bibliahallgatónak, hanem még az állandó
bibliaolvasónak is nagy nehézségeket okoz egy-egy bibliai .szakasz-
nak: a megértésénél, ha egyes spvalq 'kifejezések, vagy egész monda-
Lok nem érthetők, sőt el sem képzelhetők. Hiszen 'már időben is

. nagyon mcssze van tőlünk a' biblia világa és kora, az a kultúra és
civilizáció, amelyben a biblia emberei éltek és gondolkodtak s így
sokszor néma betű marad számunkra az Isten igéje, ha a nem jól'
sikerült fordítás, vagy az év zredek feled tető vastörvénye eltakarja
c lőlünk a jó, a helyes megérés útját. Csak néhány ilyen szakaszt
veszünk most elő s ezekkel érzékeltetjük az állandó hibliafordítás
és helyes bibliaolvasás fontossá~át.

EZS,\IÁS 6:6-7.
Isten prófétájává teszi Ezsaiást ! OU áll a jeruzsálemi templom-

han, körülöt.te nyüzsög az ünneplő tömeg, az oltáron ég az áldozat,
a papok ünnepi díszben végzik szolgálatukat, tömjénillat tölti meg a
levegőt. S ekkor hirtelen - lélekben - az Urat látja a fiatal Ézsaiás,
amint a földi sürgés-forgás közepette ott ül megingathatatlan királyi
széken. Ebben a látomásban egyszerre megvilágosodik előtte, hogy
lehet az ember életében sok minden ingadozó, - Isten uralma nem
inog meg s ezért tud beléje kapaszkodni a hit teljes bizalomma) !
Az ünneplő gyülekezet szívében lehet formasá$gá Isten d~csőíLése,
- Isten mennyei gyülekezete látja és énekli, hogy dicsősége betölti
a földet is! - A szent Isten fényességében azonban saját magát is
meglátja és megretten - mint Luther Márton - saját bűneinek, egész
veszendőbe ment emberi életl'nl::k a láttára. lsten megbocsáto irgal-
massága azonban nagyobb 'még a bűnnél is, Az elveszettségére ébredt
Ezsaiást megszenteli, közösségébe vonja, megbocsát neki-.. Isten
parancsára az, egyik Istent dicsőítő égi lény odarepül Ézsaiáshoz '"
"és kezében eleven szén vala, amelyet fogóval yelt vol L az oltárról,
és illeté s ..átnat azzal. . ," ,., , "

Itt megáll, sőt megakad a hibliaolvasó és azt kérdezi: "Már I

akkor szénnel tüzeltek az emberek?' S ha Ézsaiás szájához értette
az égő szenet, akkor égési seheket kellett kapnial?" A kérdések jogo-
sak. Sőt azt is meg kell yallanunk, hogy az ilyen fennakadások magá-
nak a szakasznak az igei megértését és. prédikálásat teszik lehetetlenné,. •
Itt kell közbelépnie a kor ismerőjének és a helyes fordításnak is,

Ézsaiás .koráhan nemcsak nem fűtöttek szénnel, de az eredeti
szöveg alapján nem is erről van szó. A jeruzsálemi templom udvarán
volt egy oltár, amelyen illatos fűszereket és olajokat illatoztattak ej,
hogy így valahogyan kibírhalóvá tegyék és ellensúlyozzák azt a

3 Evangé likus naptár
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szagot, amelyet az áldozati állatok kiornlott és bomlásnak indult
vére, ürüléke támasztott s amelybe belevegyült magának az égő
húsnak a szaga is. (II. Mózes 30.1-5,37,25-28). Ennek az oltárnak
a fedőlapját kövekből rakták ki s amikor alulbegyujtottak, ezek a
kövek megforrósodtak és a rájuk öntött illatos olaj elpárolgott. Egy.
ilyen kövel vett le az égi lény csípő/oyával az oltárról s azzal érintette
meg Ézsaiás száját. Jelképezve azt, hogy az' Istennek szentelt oltárról·
levett megszentelt kő szentté, azaz Isten tulajdonává, engedelmes és
alkalmas eszközévé tette a fiatal Ezsaiást. A megszentelt forró áldozati
kő befedte, elfedte a bűnéi, emberi természete most már' nem tisztá-
talan, hanem alkalmas szerv az Istennelvaló "társalgásra" és Igéjé-
rrek a .hirdetésére. Az így megszentelt száj tudja "emberi" fontolgatás
nélkül mondani: "Hiszen itt vagyök én, küldj el engem!"

JEREMIÁS 1 11-1G·. . ,

At. Ótestamentumnak egyik legszebbés legfélreértettebb sza-
kasza. Isten prófétája elindul küzdelmes útján. A vigyázó, az őrálló
lesi s várja Isten utasításait (Hab. 2,1.). Elhívása a prófétai szolgá-
latra (1-10 versek) megtörtént. de még nem tudja annak jelIegét.
és irányát, a prófétai szolgálat végrehajtásának módját és igehirdeté-
sének a tartalmát. A várakozás ideje tele van kétségekkel és félelemmel
is. Mi lesz vele, ha így fiatalon és egyedül kell megállnia a szolgá-
latban? ! •

S ekkor látomásokat láttat-vele Isten s ezek feleletet adnalc neki
aha, hogy mi lesz igehirdetésének a módjaés tartalma. De csak az
eredeti héber szövegben, mert a magyar fordítás a zsidó rabbik nyo-
mán félreértette a szöv~et, amikor "mandulavesszőről", "forró
fazékról" és északról "tárhadó~' veszedelemről beszél, A két látomás
helyes fordítása és tartalma ez :

. aj "Mit látsz, Jeremiás? - kérdez-te. r-«, Vezéri pálcát látok -
feleltern. Jol láttad - mondotta az Ür, c- mert éberen oezérkedem

. igém felett, hogy megcselekedjék azt. újra megragadott az Úr \igéje
és azt kérdezte: Mit látsz? - Gőzölgő fazekat látok - válaszoltam.
mégpédig észak felől-jelenik meg. Erre azt mondotta nekem az Ur:
}!szakról f),ői.öZög (gomolyeg) at neszedelern ... "-

Észre kell tehát vennünk, hogy itt szójátékról van szó s ezt
á fordításnak is meg ken oldania, hogy' se külső, se belső képzavar
ne keletkezzék. Másrészt nem arról van szó, hogy az északi veszedelem
hamar bekövetkeznek, ahogyan a "tnandtilavessző"-s értelmezés
erre utalna, hiszen jó néhány évtized eltelt Jeremiás elhivatásától
az. északi veszedelem "gomolygásáig" Nehukadnezár hadseregének
a képében.

bj A kétségeskedő próféta érzékei különös dolgot észlelnek :
lútornásszerűen egy "vezéri pálca" mered eléje, amelyet esetleg egy
kéz tart a magasba. A próféta fellélekzik, mert Isten vezéri pálcá-

. ját, p~sz[orbotjűt (ilyen Dávid pásztorbot ja. is, amellyel a Góliát ellen
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megy, sőt varázsvesszőként is többször szerepel, pl. Hóseás 4,12.
Jelképes jelentése van Zakar. 11,'7. 10.14-:-ben) 'ismeri ~~l benne
(lsten többször jelenik meg a pásztor képében a Bibliában). O a vezér,
az előljáró pásztor, a: prófétának csak követnie kell őt s akkor irányi-
tása és védelme alatt áll. Ezért a kérdésre: "Mit látsz, Jeremiás'!",
készségesen es biztosan adja meg a választ: "Vezéri pálcát látok".

S erre hangzik ei a próféta belső kétségeit és félelmét tisztogató
isteni biztatás: Isten éberen felügyel, vezérkedik igéje felett, tehát
a próféta maga sem térhet ki előle, bármilyen nehéz legyen is a szol-
gálat. De Isten félügyel arra és vezérkedikchogy igéjét mindenki meg"
cselekedje. Tehát a prófétának csak a pásztorbotra. a vezéri pálcára)
kell ügyelnie, . hogy szolgálata .eredményes és következetes legyen .

. Ez a látomás tehát Isten igéjének a feltétlen beteljesedését ésIsten
vezérl szerepét jelképezi es tisztázza.'

A második látomás az ige tartalmát jelöli meg - az ítélethen.
Az ítéletes ige és annak hirdetése mindig '"gyenge pontja" volt J ere-
miásnak. S rnost lsten kimondja, hogy ,.észak Ielölgözölög (gomolyog)
a veszedelem", hogy tehát az itélet északról, azaz Babilóniából szakad
rá "ennek az országnak minden lakosára". Babilónia hatalmas had-
serrge nyomán porfelhő gomolyQg majd a "népek országútja" felett.
Por- és füstfelhőhe borul minden ország, amelyen ez a hadsereg
átvonul és "gőzhengerként" söpör majd el minden útjába eső népet,
közte Jeruzsálemet és Juda ,minden városát is. , ,

Ettől íogva az északi veszedelem isteni kijelentésként kapcsolódik
a próféta mindcn igejéhez.! '

JER:pUÁS 2,13:,

A Szeritirásnak a nyelve sokszor csupa kép és ,hasonlat . .Igen
nehéz dolga van a fordítónak, hacsak valamennyire is hűen ésmégis
az élő nyelven akarja tolmácsolní Isten igéjét. Igy vagyunk ezzel a
bibliai verssel is ! Nemcsak az a baj, hogy az ;,élő vizek" kikopott a
nyelvünkból. de annak idején is kevesebbet mondott, mint a próféta.
A, repedezett kút pedig egyenesen érthetetlen a, bibliáovasó számára,

, His~el} l~h~t,~ kú t fala repedezet~ ma,ett~l,~ viz~,még llagyo10 is élv~z1
hetö cs üdítő lehet. No meg a VIZ sem szökík lu azokon bclőle.rEzérf '
kell itt megint segítségül hívnunk egyrészt a nyelvészt, másrészt az
akkori kor ismerőjét! ",

Az .élő vizet ma folyóvíznek, sőt folyamnak nevezzük, amely
hőségesen ontja. a vizet. A repedezett kútnál pedig tudnunk kell,
hogy annak idején nem olyan kutakat ástak, mint napjainkban,
hanem Ú. n. víztartókról. vlzgyűjtőkról, ciszternákról van itt szó,
amelyek sokszor megrepedeztek és részben kiszökőtt-belölük a víz,
részben pedig megposhadi bennük. A helyes fordítás tehát ez:

. Xleri kellős gonoszságot vájjanak muquknak -
cselekedetl népem: víztartókat, repedeseiiekei, '"
Engem elhagytak, a folyóví; amelyek nem iartiák' a uizeil
forrásál, hogy, oiziartákal: •



A folyóvíz forrásának és a repedezett víztartó nak a képével
pedig ezt akarja mondani a próféta: Kí fordít hátat a folyamok
frissen és bőségesen buzogó forrásának, ahol Ielüdülhet az elepedt
ember, hogy a gödrök, a vízgyűj tők, a ciszternák megáporodott vizét
igya, ha szomjas és megfáradt, - amely amellett még meg is repede-
zik és lyukas és csak az alján található iszapos, békanyálas víz?
Izráel gyülekezete, az igéretek népe pedig így cselekedett. A friss
forrásvizet odaadta a poshadt, bűzös (bálványok) vízért, az erőtadót
az erötelenért, a hasznosat a haszontalanért !

A maga korában nem talált Jeremiás példát Izráel gyülekezetének
a magatartására a pogányok között.· A keresztyén 'egyházban van,
elég! Gondoljunk a katolikus egyház szentjeire és ereklyéire, amelyek
Isten helyét elfoglalták. (Hasonlítsuk össze János ev. 4-:el és 7,38-caI.)

II.:MÓZES 20,3.

Luther Márton Kis Kátéja most jelent meg ifj. Prőhle Károly
teológiai tanár új fordításában. Az 1. parancsolat így hangzik benne:
;,N e legyen nás Istened". A Biblia magyar fordításában ezt találjuk :

."Ne legyenrk néked idegen Isteneid én előttem:' Az új bibliafordítás
próbafüzetében is ezt olvashatjuk. Luther szószerinti fordítása ez
lenne: "Ne legyenek más isteneid 1" Hogyan igazodjék el ebben a
sokféleségben az egyszerü bibliaolvasó ?

Az új kátéfordító helyesen járt el, amikor az eredeti héber szöveg-
hez nyúlt vissza és figyelembe vette a Luther és Károlyi bibliaiordítása
óta eltelt majdnem, illetve több mint négyszáz esztendőt s ennek a
négyszáz esztendőnek a teológiai eredményeit. Mert az eredeti szöveg-
ben az ige egyesszámban van: ne legyen, nem idegen-ról beszél, mert
az idegen még lehet jó iS,hanem más-ról, ami kizárja az idegent is,
meg a nem idegent is, ha az nem maga lsten; és az Otestamentomban
az Isten neve mindig többesszámban szerepcl, amivel azt akarja
hangsúlyozni éppen, hogy Isten a minden és rajta kívül nincsen isten.
Tehát nemcsak előtte nem lehet más isten, de mögötte, fölötte é
alatta sem. Azt az erős ellentétet, amely az Isten ellenes-ben és ellen-
ségesben benne van s amit az "ellenrm"-mel, "velem dacolva" és
"eHenkezve'.' szavakkal írhatnánk körül, nem szabad legyengíteni az
"én előttem" fordítással !

1. SÁMUEL 16,10 ÉS JÁNOS EV. 2,4.

Az Ö- és Újszövetség csodálatos egységát -és egymásrautaltsa-
gát figyelheLjük meg ennek a két hiblia versnek az összevetéseben.
Az ószövetségi versben arról van szó, hogy Dávid menekül Absalon
fia elől Jeruzsálemből. A szorult helyzetben tűnik ki, hogy ki a barát
és ki az ellenség. Saulnak a hivei most szintén szembefordulnak
Dáviddal, mert úgy érzik, hogy vége lesz elég erőskezű uralmának.
Így gondolkodik Sémei is és nem éppen válogatott kifejezésekkel
illeti a menekülő Dávidot. Abisai megbotránkozik Sémei gyalázkodó.



megjegyzésein -és felelősségre 'akarja vonni': "Hogyan szidalmazhatja
ez' a holt eb (ilyen nincs' ugyan a magyar nyelvben, csak döglött
kutya !) az én uramat, a királyt? Majd én elmegyek és fejét veszem.'.'
Tehát jóindulatúan, igazi' híveként a király mellé áll. S ekkor meg':'
lepetésünkrc Dávid ezt mondja neki: "JI/Ii közöm van\ veletek, Sérujának
fiai?" Ezt az elutasító mozdulatot nem várnánk Dávidtól Abisai
felé. . , , .

De azonnal másként hanázik a mondat és más lesz áz értelme is,
ha az eredeti szövegct helyésen .Iordítva így mondjuk magyarul:

,,,Nem rám és nem rátok tartozik ez,__Sérujának fiai" -:- t. i., hogy
Sémei szidja Dávidot, hanem Istenre. O engedte meg neki ezt a maga-
tartást, mert régi bűneiért most ezzel a szidalommal akarja Dávidot
bűnbánatra vezetniés megmutatni neki, hogy csak egy Ur van: az
Isten, aki őt királlyá tette S aki most Sémein keresztül felelősségre
vonja. Ezért nem lehet a szidalmat visszautasítani, ezért nem gör-
bülhet meg Sérneinq,lr a hajaszala sem és ezért nem mondhatja neki
senki: "Miért míveled ezt?" Dávid tehát nem utasítja el Abisait,
csak arra hívja fel a Iígyelmét, hogy az események mögött maga
Isten áll és cselekszik. ' . ,

Mennyire más lesz így' az egész vers és mennyire prédikációvá '.
válik így számunkra ez az ótestamentomi vers! . /

De hasonÍó esettel találkozunk János evangéliumában. a Kánai
mennyegzőn i:OL Amikor elfogyott a bor, Jézus édesanyja odamegy
hozzá és szelíden, dc teljes reménységgel is, azt mondja Jézusnak:
"Nincs boruk". Mi lesz mostvlA mai fordítás szerint Jézus ridegen
elutasítja, mint valami idegent és . okvetetlcnkedőt : ,;Mi közöm
né~em tehozzád, oh asszony 7" - Igen sok bibliaolvasó akad meg eze~ .
a mondaton, aki szeréti és becsüli az édesanyját és szeréti JézufIt is r
Igen sok prédikáció hangzott már el ennek a mondatnak af: alapján,
amely azért dicsöltette Jézust, hogy elutasította az okvetetlenkedő
M~M.· .

. Pedig nem így van! Mert, ha jól megnézzük a görög szöveget,
akkorfölderül az arcunk, megnyugszik az édesanyánkért szerétettel
dobogó szívünk és még jobban szeretjük Jézust is ! A görög mondat "
szerkezete egészen pontosan megfelel a fenti dávidi mondatnak, csak
az egyik héberül, a másik görögül van, Jézus nem utasítja el az
,;asszonyt", ahogyan Dáviq, sem utasította el Abisait,hanem "csak"
ezt mondta neki: "Nem rámés nem reád tartozik ez, édesanyám."
Majd ha az én mennyei Atyám elérkezettnek látja az órát (időt) arra,
hogy cselekedjem, akkor úgyis cselekednem kell. Légy tehát Te is
olyan türelemmel, mint én, figyeld a mennyei Atya akaratát és
parancsolatát úgy, ahogyan én figyelem, légy armyira egy a mennyei
Atyával, Ili.int én, mert én semmit nem cselekszem az o akarata. nélkül.

De Jézus édesanyja jól értette fiát, hiszen az 5. versnek ez a
mondata : "Valamit mond néktek, megtegyétek" világosan
elárulja ezt. Csak mi értettük félre ezt a bibliai mondatot éssokszor
talán ráépltettünk erre a félreértésünkre egy egészen hamis keresz-



tyén magatartást is. 'tanuljuk meg azért ezt a mondatot így -olvsní :
"Nem rám és nem reád tartozik ez" - vagy még érthetőbben: "Nem
a mi ügyünk ez, édesanyám." , .

Mennyire más lesz így az egész vers értelme és mennyire ígazibb
prédikációvá válik így számunkra cz az újtestámentomi ige!

LUKÁCS EV. 4,14-30 ..

Olvassuk el figyelmesen. ezt a bibliai szakaszt! Azt ,hiszem,
mindenkinek akad egy-két kérdése azzal kapcsolatban, arm ebben
a szakaszban történik s azokra eddig még nem tudott magának megi
nyugtató feleletet adni. Lássuk, hogy miről is van itt szó a Károlyi
fordítás szerint :

Megklsértése után Jézus megérkezik szülőfaluj ába, Názáretbc-
s ott szombatnapon elment a .templomba. Mivel írástudó ember volt,
kezébe adták Ézsaiás próféta könyvét, hogy abból olvasson. A 61.
fejezetnél kezdte elolvasni, ahol arról van szó, hogy Isten Követén
megnyugszik a~ Úr lelke, hirdeti a szegényeknek az evangáliumot. ..
és hirdeti az Urnak kedves esztendejét. Azután leül és kijelenti, hogy
Ő a próféta által megjövendölt isteni Követ. A gyülekezet elálmélko-
dik kedves széuain, csodálkoznak azon, hogy az ácsnak a fiából ilyen
okos ember lett. 'Azután arról beszél, hogy senki sem lehet próféta

, a saját hazájában, stb., haragra gerjedtek, kikergették a városból
'~s Jézus alig tudott élve elmenekülni. .

így ez a szakasz sok belső ellentmondást rejteget: hogyan lehet-
séges az, hogy először "elálmélkodnak Jézus kedves beszédein,"
azután meg elkergetik az evangelium hírdetöjét, stb.

A szakasz helyes értelmezése ott kezdődik, ha tudjuk, hogy
Jézus az eredeti szöveg szerint nem "kedves beszédeket" t.artotL,
hanem a "kegyelem igéit" hirdette és, úgy értelmezt.e Ezsaiás jöven-
dölését, hogya ,;kegyelem. esztendeje" érkezett el benne (19. vers).
Ésa hallgatói nem "elálmélkodnak" a kegyelemről szóló, igén, hanem
"felháborodtak" az eredeti szöveg szerint és azt mondták: Honnan
veszi ennek a Józsefnek a Iía azt a merészséget, hogy azokat a kegye-
lemről szóló igéket., amelyeket Ezsaiás próféta az isteni Követnek
a szájába adott jövendölésében, magára vonatkoztatja! Tehát azt
meri állít.ani, hogy ő a megigért Messiás? S amikor Jézus ezután is
olyan értelemben beszél és magyarázza sten igéjét, hogy ő a meg-
ígért Követ, akkor betelik a türelem pohara, a gyülekezet elkergeti
a városból, mint. csalót és önámítót.

Ez a néhány kiragadott példa is mut.atja, hogy menriyire fontos
a Szeritírás helyes megértése s ezért mennyire fontos annak a helyes
fordítása. A Magyar Bibliatanácsban törnörül t egyházak Isten és
az O igéje elötti nagy felelősséggel végeztetik' az új bibliarevízió
munkáját.' Imádkozzunk azért, hogy lsten Szeritlelke nyissa 'meg a
fordítók szívét és értelmét a Szeritírás eredeti üzenetének a minél
.hűségesebh és.minél , építöbb tolrnácsolására.

, '



1953 ECjYHAZ'1 KRONU<AJA

Nem '"borotvaélen" vezeti Isten egyházát, hanem a bit és engedel-
messég keskeny, a történelemben általa készitett és éppen, ezért járható
reális útján. Ez az elmult esztendő tapasztalata is. Amig az előző évek-
ben a hangsúly azon volt: miből vezet ki bennünket Isten, most mind
világosabbá kezd válni számunkra, hogy mibe és mire vezet bennünket,
A mult é kiemelkedő egyházi eseményei is- azt mutatják, hogy gyüle-
kezeteiben meg erősödő, önkéntes áldozatkészségen alapuló, de terv-
szerűen gazdálkodó, a belső hitvallásos egységet és az egész világ-
keresztyénységgel való felelős testvéri kapcsolatot kereső, a biblia üzc-
netének mind teljesebb megértésén és tolmácsolásán fáradozó, multjá-
nak jó hagyományait megbecsülő, a haza és az egész emberiség minden
jó ügyében készséggel és öntudattal szolgálatot vállaló egyházi élet
felé vivő úton vezet Isten. Az elmult esztendő rendkívül gazdag egyház-
történetéből rámutatunk az élet nagyszerű jelei közül néhányra :,
Ü\TALVJSULÓ GYOL~KEZETEK

Az ország lélekszámban legnagyobb egyházközsége, a pesti
evangélikus egyházközség korszakalkotó lépésre határozta el magát
még 1952 ádventjében. Hosszú előkészítő munka után ennek a nagy
egyházközségnek a presbitériuma és képviselőtestülete ünnepélyes,'
nagylétszámú, a gyülekezet szeretetét és a gyülekezetért való áldozat-
készséget kimutató gyűlésen elhatározta öt lelkészkörének önállósítását.
Rögzítette a gyülekezeti határokat és megalkotta az angyalföldi, a
zuglói, a kőbányai, a ferencvárosi és a józsefvárosi egyházközségeket.
Az új egyházközségek önálló életüket már 1953 elején megkezdték. I
Közülük ket.tőbeu, Angyalföldön és Ferencvárosban új. lelkészt is
választottak.

TOLNA-llARAX1'ÁDAN

Néhány egymáshoz egészen közelfekvö gyülekezetnek a megerőst-
tése érdekében egy lelkész vezetése alá vonása vált szükségessé. Ezek
a gyülekezetek a németekkitelepülése következtében" nagymértékben
elnéptelenedtek. Némelyikben 80, 120 lélek maradt míndössze. Mivel
területileg nagyon közel esnek egymáshoz, 2 -;-4 krn-re könnyen gondoz-
hatja őket egy lelkész is. Igy került összevonásra pl, Mekényes=-
Magócs, Majos - Mucsfa, Szárazd - Tamási stb. Az öriáljó egyházközségi
szervezetek megmaradtak mindenütt. Az egyik gyülekezet paplakában
nyugalmazott lelkész talált elhelyezkedést. '

n~ZTAnTAsI \~ZSGÁLATOK
Mindkét egyházkerületben az esperesek, munkatársaikkal meg-

vizsgáltálc a gyülekezetek háztartási életét. A déli kerületben esperesi
értekezlet, az északiban kerületi presbitériumi űlés foglalkeze tt a vizs-
gál2.t eredményeivel. Biztatö kép tárult az egyházkerületek vezetősége
elé. Egyházmegyéínk és egyházközségeink, életképesek, úgyhogy mín-
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denütt lényeges szerepet játszik az 'államsegély. A gyülekezetek színte
mind áttértek az önkéntes adakozásra, s ez a jelentős változás nem
veszélyeztette a háztartást, sőt rugalmassá tette. Áldásosnak bizonyult
a sáfársági (áldozati) vasárnapok bevezetése is, Azok a gyülekezetek
maradtak el, vagy estek vissza, amelyek automatikusan és újítás nélkül
alkalmaztak a régi' egyházi adókivetés elavult rendszerét ésnem ismerték
fel a társadalmi változásból következő új egyházi fejlődést. Az odaadó
igehirdetés gyümölcse a gyülekezetek háztart~sának megújulása is.

EGYH<:\.ZIVEZETŐI~K A BEKETANÁCSBA~
1952. november 22-éll kétnapos tanácskozásra ült őssze a Ill.

Magyar Békekongresszus 1200 békeküldötte. Az újonnan megválasztott
Országos Béketauács tagjai közöt.t újból helyet kapott dr, Vető Lajos
és Dezséry László püspök. Az Országos Béketanács egyik' alelnöke
Mihályfi Ernő miniszterhelyetles, evangélikus egyházunk egyetemes
felügyelője. Az elnökség tagjai között van Darvas József míníszter,
a Déli Egyházkerület kerületi felügyelője. Az evangélikus egyház;
annak hivei és papsága nevében Dezséry László püspök szólalt fel.
Többek között a következőket mondotta: Döntöttünk abban, hogy
egyházunk megújításán, korszerű feladataihoz való hozzáigazításán és
egyházunknak a magyar népet felemelő erőfeszítésein tovább dolgozunk.
Döntöttünk abban, hogy becsületesen a békefeladatok míndennapos
elvégzésére fordítjuk erőnket,· /

EGYETEMES UIAHÉT
Január 4~11. között bele kapcsolódtak az evangélikus gyülekezetek

., is az egyetemesimahét megtartásába Az imahét több mint 100· eszten-
dős gyakorlat alapján 'felekezeti különbség nélkül gyüjti össze .az imád-
kozé keresztyéneket, hogy meghatározott vezérrouál.szerínt hallgassák
az igét és imádkozzanak együttesen.

ÚJ PERIKÓPAREND
Az ádventtel kezdődő l\j egyházi esztendőben uj peri.kóparendet

állapítottak meg püspökeink a vasárnapi istentiszteletek szám ára.
Az egyházi esztendő menete szerínt nunden egyes vasárnapra meg- I

felelő szentírásí szakaszt jelöltek ki az evangéliumokból és a levelekből
a délutáni isténtiszteletek számára pedig az Ösaövetségböl. Az ú] perí-
kóparendet teológiai akadémiai tanáraink állították össze. -, '

ERTEKEZLET A' TEOLÓGIAI AKADÉMU TANARAIVAL
Püspökeink és közvetlen munkatársaik egész napos értekezletet

tartottak a Teológia tanáraival január elején. Megvitatták az Akadé-
mia és a Lelkésznevelő Intézet 1953. évi feladatait és viszonyait. Az
értekezlet legjelentősebb részlete az volt, hogy a teológiai tanárok
beszámoltak a most folyó tudományos munkásságukról és+vázoltak
tudományos munkatervüket. Az értekezlet igen behatóan tanácskozott
a Teológiai Akadémia és a Lelkésznevelő Intézet kapcsolatáról és
irányelvül szabta azt, hcgy a Letkésznevelö Intézet a Teológiai Akadé-
mia hatásköréhe tartozik és annak van alárendelve. Ennek az irány-
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elvnek a jelentősége abban mutatkozoí.t meg az év folyamán, 110GY a
lelkésznevelés szolgálatában álló két intézetünk tanító és nevelő munkája
az eddiginél sokkal jobban összehangolódott. Az értekezleten örvendetes
heszárnoló volt arról, hogy a teológiai tanárok mindig jobban egybe-
hangolják munkásságukat és a püspökök megállapították, hogy küíönö-
sen- anagybudapesti és környékí egyházi életre, valamint a lelkészi
nrunkaközösségek életére igen jó hatással van az, hogya. teológiai
Lanárok olyan sok gyülekezeti szelgálatot vállalnak .

.\ BIDLIAÓRÁK KÉRDÉSE
Lelkészi szakfolyőiratunk, a Lelkipászto.r januári számában tel-

ntette több 'hozzászólással a Bibliaórák kérdését. A kérdést később
valarnennyi lekészi munkaközösségb en is megtárgyalták. A kérdés fel-
vetésének a célja az volt, hogyaBibliaórák tartását megörízzük
a sablonosságtól és tervszerütlenségtől. A hozzászólók egyetértettek
abban, hogy a Bibliaóra lehetövé teszi a hivek számára a Bibliával való
beható foglalkozást. Alkalmat nyujt a. Bibliában való helyes t.ájékozó-
dásra. Szakképzettvezetés mellett megóvja a híveket a szekl.ásodástól,
mcrt a helytelen értelmezés mindig elhajlásokra és meghasonlásokra
vezet. "Céltudatos lelkésznek évekre terjedő munkaterve van a Biblia-
órákra," állapította meg Dezséry László ,j2iispök . a Lelkészi Munka-
közösség országos vezető] e. . .

ZSIl\'ATUNK IV.CLÉSSZAKA

. .
SZLOVÁK EVANGÉLIKUS KűLl)ÖrrSÉG LÁ'fOGATÁSA

Február 25-én érkeztek l~eg Budapestre a Szlovák Evangélikus
Egyház küldöttei, hogy részt vegyenek március 4 -5-én, törvényalkotó-
zsinatunk ülésein és hogy közvetlen találkozásban ismerjék meg a test-
vér magyar evangélikus egyház életét. A küldöttségnek két püspök
Lagja volt ; Ján Chabada, a szlovák evangélikus egyház egyetemes
püspöke és Andrej Ludovit Katína, a szlovák evangélikus egyház nyu-
gati egyházkerületének 'püspöke. A küldöttség tagja volt még dr. Jún
Míchalkő, a pozsonyi evangélikus teológiai fakultás dékánja és Cyril
IIlavác, a szlovák evangélikus egyház sajtóosztályának titkára. 1918
óta ez volt az első alkalom, hogy a két szomszédos evangélikus egyház
hivatalosan kereste egymással a testvéri kapcsolatot. "A~ egyházaink
között lévő együttműködésnek 'a lehetőségét tulajdonképpen. a mi két
demokratikus népünk a szlovák é a magyal' nép győzelme tette lehetövé.
Ezeket a kapcsolatokat akarjuk elmélyiteni a két nép és a két egyház
között és 'szeretnénk elmélyíleni továbbra is, hogy tudjunk nemcsak
az egyházaink, hanem a népeink életére nézve is eredményes előrehala- ,
dást tenni. Meg vagyok győződve arról, hogy ez az ídőszak az, amikor
Isten Szent lelke még szorosabbra fűzheti a mi egyházaínkat" mondolta
Ján Chahada püspök, egyházunkat üdvözlő szavaiban.

Az esztendő legkiemelkedőbb egyházi eseménye kétségtelenül' az
1948-ban megnyilt zsinat március 4 - ő-én 'tartott negyedik ülésszaka
volt. A zsinat .széleskörű előkész.t/i "rnunka után három ú] törvényt
alkotott. Az V. t.C. "az egyházi hivatalról és az egyház rnunkásairól"
szóló törvényt tartalmazza. A VU. t.c. "az egyház házt.art.ásáról"
szóló törvényt, a V Ill. Le. pedig "az egyház szeretetszolgálatáról"



-széló törvényt. A zsinat az egyes hlzottságok előadói által beterjesztett
tervezeteken beható megvitatás után több változtatást eszközölt és
a törvényetkkeket paragrafusról paragraíusra történő szavazással fo-
gadta el. A zsinatot Mihályfi Ernő egyet. Jelügyelő nyitotta meg. Meg-
nyitó beszéde után ur. Vető Lajos püspök a zsinat egyházi elnök e rno n-
dott beszédet. Vendégekként vettek részt zsínatunkon az Allatui Egyház-
ügyi Hivatal elnöke, a szlovák evang. egyház négy tagú küldöttségc,
a református egvh áz és a szabadegyházak képviselöl. A zsinat ünnepélyes
megnyitó ístentlszteletén Dezs.éry Lász ló püspök hírdette az Igét I.
Thess. 5. 11 - 28. alapján. .

ZSlNATU;XK tJZE~ETE AZ EGYH.\.Z:\K VIT,.\GTA~.\CS..c\.I-IOZ
ÉS A' LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉGIIEZ \ I

Zsinatunk negyedik ülésszakának ünnepélyes záróülés« márclus
ő-énd.u. 5 órakor kezdődött. Dez séry László püspök szólalt fel. Beszédé-
ben törLéf1elmi áttekintést nyújtott és egyházunk nemzetközi hclvzet.ét
tárgyalta. Javaslatára a zsinat egyhangúan elfogadta annak a két
üzenetnek a szövegét, amelyet -a Lutheránus Világszövetséghez és az
Egyházak Világtanácsához intéztek. Mrnd a két üzenet arról tett bizony-
s~got, hogy egyházunk teljes felelőssége tudatában Ieun akarja tartani
a világ valamennyi evangélikus egyházával és az egész ökumenével való
kapcsolatát. ürömmel üdvözülte mindkét üzeriet az egyházak Világ-
tanácsa Kózpont.í .Bizcttságának Lucknowhan hozott határozat.ait a
faji megkülönhözt.etés elutasítása tekintetében. az ázsiai helyzet vizs-
gálatára vonatkozóan és azt az üzenetet. amit a hözponli Bizottság
megbízásából annak elnöke az Eg:,-fesült Nemzetek Szcrvczctéhcz kül-
dött a koreai háborúskodás megszüntetése érdekében.

rZE~ETYALTAs EGYH'\ZljSK l~S A XÉJIETOnSZ,\GI EGYESCÚ'
LUTHERÁNUS J~GYHAZAK EGYETElIE5 fLSL\'ATA KÖZÖTT

Némelország evangélikus egyháza, mely a "r\'émetországi Egyesült
Lutheránus Egyházak" né ven (Vclkd. ), m agába foglalj a :-.1 yugat- és Kelet-
Kémetország evangélikusait. Berlinben tartotta zsinatát. Egyházunk
vezetősége levélben köszönt.öttc a zsinatol, amely a követ kczö szövegü
táviratban küldött válaszüzenetet egyházunknak : "Kedves. Testvérek
a .Jézus Krisztusban! A ti 1953. ápr. I I-én. kelt sz avaítok nekünk na-
gyon jól estek. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy Ó nunket nérnet-
országí lutheránusokat keletről és nyugatról egységes tanácskozásra
Berlinbe összegyűjtött. Gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket
a Kriszl.usban való békének és az e világori való békének szentelni,
amiért kérjük is Jstent. A Németorsz ágí Egyesült Evangélikus Luthe-
ránus Egyház Egyetemes Zsinatának Elnöke."

Dr. VETÖ LAJOS PCSPÖl':'ÖT I.:.ÉPHSELŐ\'É yALASZTOTrAK

'Május 17-én választotta dolgozó népünk új országgyűlési képviselőit,
A képviselőjelöltek közöt.t egyházi személyek is voltak, jeléül annak,
hogy a Magyar Függetlenségi Képfro'nt és népünk lllygbccsüli egy-
házaink szolgálatát és leülönösen a békéért folytatott küzdelmét. A vá-
lasztásokon dr. Vető Lajos evangélikus püspököt mínt a Magyar Tudo-

\ mányes Akadémia jelöJtjéL képviselőtil választettak.



..
TRANOSCIUS EML~KEST A DEÁK-mRI TEMPLOMBAN

l\Íájus lO-én az Evangélikus Egyetemes SajtóosztályTranoscius
emlékestet rendezetta Deák-téri templomban. Az emlékest célja az volt,
hogy budapesti gyűlekezeteink is megismerjék a nagy énekkőltönek,
Tranovsky (Tranoscíus) Györgynek az életét és nagyjelentőségű énekes-
könyvét a Tranoscíust. amely szlövák anyanyelvű gyűlekezeteink ma
is kedvelt énekeskönyve. Előadást tartottak V áqiJ ános terényi lelkész,
dr. Solvóm Jenő teoL tanár, Linder László békéscsabai lelkész. Az elő-
adások között l Lutheránia 'Énekkar adott elő .Tranoscius ériekeket. <,

'. \

DEZSÉRY LAsiI,Ó' pí'SrÖK FELSZ(lI,AJ ...ÁSA I A TISZAVIDÉIH
llEFOR MÁTUS EGYHAZKEllÜLET KÖZGYŰLÉSÉN

A Líszántúll református egyházkerület április 23-án Debrecenben
tartotta rendes közgyűlését. A közgyűlésen eeyházunk képviseletében
résztvett Dezséry Lászlo 'püspök. A 'több- mint egymillió reformátust
magában foglaló egyházkerület, amelyet az 1952. őszén tartott reformá-
tus zsinat még csak növelt azzal, hogy a volt Tiszáninneni egyházkerüle-
1et betagolta a Tiszántúli .egyházkerületbe ~,ezen a közgyűlésen éppen
a zsinati törvény által teremtett helyzet 'alapján "Tiszavidéki Refor-
mátus Egyházkerületv-re változtatta nevét. Péter János püspök jelen ...~
tésében a református egyház ésa magyar protestantizmus nemzetköz!
ökumenikus szolgálatairól adott beszámolót. Jelentésének második
részében az egyház belső egységének kérdésével foglalkozott és ezzel
kapcsolatban rámutatott a bethánista megmozdulásole és ezzel kapcso-
latos szektás jelenségeknek az egyházi életet megbontó tevékenységére.
Dczséry püspök fels.e;(Jlalásában a jelentéshez kapcsolódya hangsúlyozta:
"Nem szabad megtörténnie, hogy el hitvallásos és történelrní magyar
kalvínlzmust és Iutheránízmust valamí újfajta vallásos formák lényege-
sen befolyásolják és szintelenítsék. Evangélikus egyházunk olyan módon
akar' segítséget nyújt ani a református egyháznak, hogy a magunk por-
táján is felvetjük ezt a kérdést. A magyar evangélikus egyház nem fog
segítséget nyújtani olyan embereknek, akik most talán az evangélikus
egyházban keresnék meg új helyüket azért, hogy a magyar protestan-
tízmus hitvallásos és történelmi kegyességé(t ezutári-ott rontsák:'

KONFIRMÁCIÓ

A múlt évben május 31-én, Szentháromság vasárnapján tartotta
egyházunk a kontírmácíöt, Előző évek rcndelkezéséhez hasonlóan szor-
gahnas tanulással készültek fel gyermekeink az első Úrvacsora vételre
és arra, hogy az egyház felnőtt tagjai legyenek. '"GyermekeInk bizonyság-
t ét.ele.nem valamlogyénieskedőhitélmény. hanem az egész gyülekezet;
az egyetemes egyház, évszázadok és évezredek bizonyságtétele. Az Apos-
tali Hitvallás történelmi távlatában, az Urvacsora közösségében hadd.
élje meg minden gyülekezetünk újból ezt az összetartozást. Hadd olvad-
jon fél rríinden elvonulás, félreállás, minden különcsoportosulás .ebben
a nagy keresztyén összetartozásban, amely a konfírmácíó alkalmával'
újra nyilvánvalóvá válik" ~ írta Gyöngyösi Vilmos fasori lelkész az
Evangélikus Elet vezércíkkében;



EGYETEMES LEVÉLTAR

Májusban tartotta ülését az egyetemes egyház levéltári bizottsága
Vető Lajos püspök elnökletével. Dr. MályuszElemér professzor, egyetemes
levéltáros beszámolt az egyetemes levéltár jelenlegi helyzetéről és fel-
adatairól. A levéltárak kezelésének modern szempontja megkívánja;
hogy a volt kerületi levélt árak egy központba gyűjtessenek össze és
szakszerű rendezés alá kerülve, hozzáférhetővé váljanak a kutató munka
számára. Ennek érdekében a bizottság kimondta újabb levéltári helyi-
ségek létesítésének szükségességét, Az Egyetemes Egyház ü1lői-úti
székházában több földszinti üzlethelyiség átalakitásából őszre el is.
készültek az új helyiségek. '

EGYHÁZI
ÜLÉSÉN

RÉSZVEVŐK A IÚJDAPESl'I
. ,VILÁGTANAcs

.Iúníus közepén nagyszabású nemzetközi esemény színterévé vált
Iővárosunk. Június 15-re Budapestre hívták össze a Béke Világtanács
ülésszakát. Az ülésen számtalan külföldi egyházi vendég vett részt,
közöttük Niemöller Márten hesseni evangélikus egyházi elnök, Hromádka
József prágai .teológiai tanár, Nyikoláj moszkvai metropolita. Endicott
kínai misszioriárius, kanadai lelkész. Egyházunk részéről két püspö-
künk ön kivül dr. Pálfy Miklós dékán és Grünvalszky Károly egyetemes
főtitkár-helyeLtes vettek részt a Világtanács ülésein. Június 20-án este
az egyetemes székház termeiben egyházunk vezetősége fogadást rende-
zett, amelyen a magyar protestáns egyházak vezetői és a Budapesten
tartózkodó külföldi lelkészek vettek részt. Egyházunk vendégeikén t
üdvözölhettük Horváth Jánost, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökét,
munkatársaival. A külföldi vendégek közül jelen volt James Endícott
kanadai, Sztálin Békedíjas methodista lelkész, a Béke Világtanács tagja,
Josef Hromádka dr., a prágai ComeIiius teológia fakultás dékánja,
a Béke Világtanács tagja, Ragnar Forbech, az oslói evangélikus székes-
egyház első lelkészé, a Béke Vflágtanács tagja, Van Dahlen holland,
református lelkész, a Béke Világtanács tagja, A. Thompson délafrikai
methodista lelkész, a Béke Világtanács tagja, Karl Rose, keletnémetor-
szági egyháztanácsos. aki mint Dibelius püspök küldötte vett részt a
Béke Világtanács ülésen, Kurt Essen nyugatnémetországi evangélikus
lelkész, Erika Küppcrs, nyugatnémetországi lelkésznő, a hitvalló egyház
egyik lapjának szerkesztöje, Deryc Sívén, finn gimnáziumi tanár és
.lukka Moilanen finn evangélikus munkás-szövetségi vezető. A közvetlen
együttlét alkalmával valamennyi külföldi vendégünk felszólalt. Vendé-
geink nagy része részt/vett másnap Teológiai Akadémiánk évzáró ünnep-
ségéh és a Deák-Lérí templomban tartott istentiszteleten.

;\-YÁRI KOXFEnEXCJÁK

, 1053-baJ) JS megtartották egyházunk két nagy belmísszlól otthoná-
ban a szokásos nyári konferenciákat. A gondosan előkészített program-
mot püspökeink engedélyezlék és körlevélben tették közzé. Nem egy
koníerencián emelkedett a résztvevők száma a 100 fölé, mind Fóton,
mlud Gyenesc1iáson."Problémázgatás helyett bátor útmutatás" ezzel a
címmel foglalható ==, az idei konferenciák irányvonala.



EGYHAZUNl}: ÉS A RADIÓ

A Magyar Rádió az év folyamán rendszeresen sugározta egyházunk
igehirdetését a kéthetente tartott vasárnapi vallásos félóra keretében.

A I{lS KÁTÉ UJ FORDITÁSA

Szeptember elején jelentette meg sajtóoszt.ályunk ifj. Pröhle Károly
teológiai tanár rendkívül gondos új Iordltásában Luther Márton Kis
Kátéját. AKi~ Kátéegyházi jelentőségével és az új fordítás kérdéseivel
a Lelkinásztor. egyházunk lelkészi szaklapja és az Evangélikus Elet
cikkei is bőven Ioglalkoztak.

Ol1SZÁGOS EGYETEMES GYÁl\HNTÉZETVNK
\

szeptember 27-én Celldömölkön tartotta záró közgyűlését. A közgyűlésen
megjelent az Egyetemes Gyámintézet elnöksége, valamint szárnos kör-
nyékbeli lelkész. A közgyűlés előtt Nagy' Míklós gyámintézeti elnök
tartott igehirdetést. Ezzel a közgyűléssel az Országos Egyetemes
Gyámintézet, amelynek létrehozása Székács József bányakerület i
püspök nevéhez fűződik, bevégezte szolgálatát, hogy azt átadja az új
zsinati törvények értelmében létesített "Gyülekezeti Segély Szolgálat-
nak." . J .

UÁI"::ÓCZI-ESTA DEÁK-TÉREN

Rákóczi szabadságharca megindulásának 250. évfordulója arra
indította a Deák-téri gyülekezet vezetőségét, hogy művészi színvonalú
Rákóczi emlékünnepélyt rendezzen. Az ünnepségen dr. Esze Tamás
ref. lelkész, a történettudományok kandidátusa. tartolta az ünnepi
előadást. Művészí számokkal szerepeltek. Tolnay Klárí, Röslcr Endre,
M. Molnár Eva, Joó László és Peskó György.

AZ ELSŐ GYVLEKEZET, :.\IELYA I'CSPÜK LELKÉSZKtLDŐ JOGA
ALAl'JAN KAPOTT LELKÉSZEKET

(

Az 1953. évi V. t.C. úgy rendelkezik, hogy amennyiben az egyház-
község nem tud a törvényben meghatározott mértékben egyhangú-
ságra, jutni a rnegüresedett lelkészi állás betöltése' tekintetében, úgy
a püspök küld Ielkészt a' gyülekezetnek. Lclkészküldésre elso izt en
a í.ótkomlósi gyülekezetben került sor, ahol két érdemes idős lelkész,
.Ieszenszky János és Zemann Míhály nyugalomba vonulása következté-
ben egyszerre két lelkészi állás üresedett meg. Dezséry László, a Déli
Egyházkerület püspöke a törvényben előírt tanácskozás összehívása
után Zsernberovszky János és Koppány János lelkészeket küldt.e ki.
Az új Jelkészeket szept. 27-én iktatta 1;>ehivatalába Mekis Adám
püspökhelyettes. keletbékési csperes. Az Eszaki Egyházkerületben dr.
Vető Lajos püspök először Szombathelyre küldölt igy lclkészt, Lehel
Ferencet, akít okt.,,18-án 'iktattak be.

\
Ilcnczúr Lászlo
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Balassi Bálint: ,
KÖNYÖRÖG ISTENNEK

Kegyelmes Isten,
K iriek kezében
Élelemet adtam ~
Viseld gondomat,
Ve::.éreld utamat,
Mert csak rád maradiam.

Gyermekségemlül
Fogván, egyedül
Csak lelőled vártam;
Mini atya után
Fiú, kiáltván,
~{önyörö{jvén, jártom.

Mosl is csak benned
Reménységemet
Uram, helyheztettem ;
Magam rád hagytam
S rád iámaszkodiam,r« alád oeteüem.

II allqass meg azért
Te nagy nevedért
u« könyörgésemben!
Muiasd meg jódat,
Sok áldásidai,
.1.: én szcrencsémben:, .

JI dd meg énnékem
Én reménységem
Sserént való jódat;
Alld meg fejemet;
Hi bizik benned,
Viseljed gondomat.

.A:: szép harmatot,
Miként hullatod

, Tooasszol virágra;
Sok jódat· uram, .
Ugy hullasd reám,
Te régi s::.olgádra..

II ogy mind holtomig
Szioetii légyen víg,
Téged magasztalván,.
M indenek elöli
S tnituietiek fölött
Szetit nevedet áldván.

f
Mi hasznod benne,
Hogyha ueszélijre
Jutok kétség miatt?
J{ il fiad által
Hozzád uállotiál,
Mini fogadott fiat? .

Ezeket lreun
Az lenger partján
Oceánum mellett;
J{ ilencvenegyet
Mikor jegy::.etlek
Másfélezer [eleit,

\
"Még nagyobb cr.ő[cszítésscl' hareolunk majd a békéért, hogy

mindeqyikílnk szégycnpír nélkiil tekinthessen gyermekeire Budapesten
éppúgy, mínt Londonban, ~'Ioszkvában éppúgy, mínt New-Yorkban.
Amidőn Bécsben mínden nép - legyen az kicsi vagy nagy -:- ama
jogáról beszéltem, hogy maga dönthessen sorsa fölött, egy francia kőz-
mondást idéztem e a' szénégető űr a maqa portáján. Hozzá szeretném
még tenni, hogya szénégetök általában békés emberek, mindeqyiknek
megvan a maga otthona, megvannak a maga örömei s gondjai, s
szílárd meggyőződésem, hogy..a szénéqetök megl.'gyeznek egymással."

. (Ilja Ere~bur9)'
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EGYHÁZTÖRT'NETI .EVfORDU~OK
1954..:ben

Z\VIXGLI LLllICH

470 évvel ezelőtt, 14M. újév napján születel.t egy kis svájci faluban
Wildhaushau - Zwingli Ulrich, zürichi lelkész, Svájc reformátora.

Kiváló tudományos felkészültsége mellett nagy jiolltíkaí és stratégiai
készséggel is rendelkezett. A reformácíőérvényesítése érdekében terve-
ket szőtt egy Habsburg-ellenes tömb kialakítására. Terveit.. felkarolta
Németországban a reformációhoz húzó Hesseni Fülöp fej edelem is,
aki sok tekintetben ilyen érdek től vezetve hozta létre Zwingli és Luther
között az emlékezetes marburgi találkozot. A 'találkozó barátságos,
testvéri légkörben folyt le, de az úr v ácsora kérdésében áthidalhatatlan
ellentét mutatkozott a két reformátor felfogásában. Zwingli mielőt.t még
mcgvalósithatta v olna nagy terveit, elesett a pápasághoz húzó kantouok
clleni csatában Kappeln melle . " ,

'HeLiF JAxos
570 évvel ezelőtt halt meg w icii] János. Oxfordi egyetenüfanár

volt, az egyház rcíerrnációjának egyik legjelentősebb megklsérlő! köz é

tartozott, Előadásaiban - ez akkor hihetetlen' merészséget igényelt -
világga kiáltotta, hogy a pápaság nem isteni sz erzcmény. A pápák nem
helytartót, hanem ellenségei Krísatusnak. Kikélt a pápaság politikai
hatalmi törekvései és a népeket fosztogató pénzharácsolás ellen, A'közép-
kori egyház több babonás, írásellenes tanítását leleplezte és hírdette,
hogy a keresztyéneknek a Szentlráshoz kelJ tartaniok magukat. Munka-
Lúrsaival 19, is forditotta a bibliát angol nyelvre. Követőit halálra
üldözték. üt magát elűzt.ék k atedrájáról és távoli vidéki paplakori
lelkészkedve élte utolsó éveit. Halála után - 1:384cben - kiásták sírját.
lIoIttestét megégették és ham vaít eg:; folyóba szórták.

A[jGCSTI~CS

1(50b évvel ezelőtt 354-ben született az . északafrikai Thaaaste
városában A II g II S t i 'll II 8,a . keresztyén ség első' é"'.ez-l·,e(}éfiek'"leg-
nagyobb hatásu tanitója, akit Luther is Jegjobban becsült a régi egyház->'
atyák közül. Hippo-í püspök volt. Leghíresebb és világszerte ismert
művei : Vallomások, De civitate Dei. . .

Augusztinus abban az időben működík, amikor már véget ért az
első évszázadok keresztyénüldözésének ideje s a keresztyénség állam-
val lássá lett. A római pápák anyagi hatalmuk kiépítésével voltak elfog-
lalva s az égvház már megindult annak a kísértésnek az útján, amely
fokozatos clvílágiasodást és az lsten igéjétől való elszakadást jelentett.
Az így klalakuló egyháztörténelmi helvzetnen Augustinus jelentette azt
a keresztyénséget., amely nem világhatalmi álmok szövögctésében látja'
feladatát, hanem őszinte szívvel fordul Isten igéje felé s arra akarja.
építeni egész életét.

Sajátmaga által is sokat kárhoztatott bűnös élet után tér lUt,g
Augusztínus Isten igéjének olvasása közben s egész életre szölö figyel-
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me7.tetést nyer Pál apostolnak abban az intésében : "Öltozzétek fel
az U r Jézus Krisztust.l "

Csodálatos mélységgel fej ezi ki késői Istenre találásat imádságos
ajka, amikor ezt mondja:

"Későn szerettelek, Szépség, 'aki olyan régi vagy és olyan új
"későn szerettelek! S ime : tc bent voltál és én kint, S én Idckínt keres-
telek téged. Szépséges alkotásaid felé rohantam. én. al i rút maradtam.
Velem voltál, de én nem voltam Veled. Akik távoltartottak ,tőled,
olyanok .Yoltak1 hogy ha tebenned sem lennének, egváltalán nem is
lennének. Hívtál, kiáltr t'úl és megtörted süketségemct : ragyogtál.
fénylettél és megfl t rmitcttad vaksazomat : itt lakozt ál : én lélekzetet
vettem és feléd leJkendeztem; megismertelek : éhezem és szomjazom
utánad '- megérintettél s lángra lobbantam a te békéd után!"

Jézus Krisztust, "a megöletett Bárányt" ol 'an forró szavakkal
imádja, mint ahogy ez csak ~öhb mint egy évezred múlva, a reforrnáció-
'han fog újra mezszólalní. Erthető ez a belső rokonság, hiszen közös
forrásból, az Isten igéj éből táplálkozik Jézus Krisztusnak ez az.imádása.

".IennYlre szeréttél bennünket, jó Atyánk; aki egyetlen Fiadnak
nem irgalmaztál, de érc ttüi 11< átadtad őt a gonosznak! Mennyire
szerettél bennünket, akikért 'ő "nem tartván az Istennel való egyenlő-
sé'gét zsákmánynák, engedelmes lett a kereszthalálig" , ki egyedül
"szahad a halottak között", kinek "hatalma van életét odaadni s ismét
vlsszavenrri", ld sztned előtt értünk győzött és feláldozt atott, s azért.
gyözött, mert feláldoztatott, ki szíued előtt. érettünk pap és áldozat
s azért, pap, mert áldozat, ki bennünket neked szol~úkból gyermekekké
tesz, ruert tőled születik és nekünk szolgál.' .
.. ' Méllán erős :1\, beléje .vetett. ~'cményem~ hpgy, mi 1l~len belel5sé~eml't
o általa meggyógyítod majd, aki Jobbodon ul es "erelLunk hozzad lord ul
kérésével" •

.\ X, GY li 'YHAzsz.\K,\1ÜS

. (jOO esztendeje, hogy végbement a keleti és a nyugati egyhá::: /.:özölli
szukailás, 10:'í,!-lJen. ' ,

Keleten Kenstan l.inápolv központtal, . .yugaton Hóma központt al
már korán kiajakult a kűlöuhség az egyház két része közöt.L, noha az
eltérések hosszú évszázadokon keresztül sem vezettek elszakadásra,
nemesuk nyelvi különbség állt fenn, hogy t. i. Keleten a gcirög, Nyugaton
II latin volt az egyház nyel e, hanem szellemi tér cn is különbség voll.
mcrt mlg Keleten a görög bölcselet hatására az elmélkedő vonás voll
icllemző, addig ,'yul-'aloll a pápaság növekvő hatanna az egyháznak
a jogi, szervczkcdésí problémákat diktálta. Végül is Hóiiuinak az egész
kl reszt yénsés; feletti abszolút uralomra törő szándéka mérgestt et te ci a
11elyzelpt, Kelet pal riark ái nem jó szemmeí nézték a púpu halalmának
1'01\ tOIlOSemelkedését és vilúguratml törekvését, hiszen ekkor a pápaság
hatalma e~yre növekvőben volt. Ennek a római Iő lónyuek a megnyílvá-
nulása vol t az, amikor hosszas elözetes vtták ut án, J Oő-í-bcu-a pápai
k ö vct ck hi vat alos kiátkozúsl iratot tettek le a .koustuntinápolyí Sophia
t emp lorn oltárára, mruvetésük jcléül Ievert ék a port láliaikról és elhagy-
l ák Konsl an t iuápoly t. Erre azután a többi keleti put rlarkával együtt,
:\<Iihály konstantinápoly i patriarka is kiátkoz la egy zsinaton a római
p~li>ál, s cxzel yéglcgessé IpLL a szakadás a kelet i és nvugatí egyház

. hl. tt. Nem lehel t ehút már csak ezért SC'Ill azt úllít ani, hogya keresz-
. t~ énség egységét a reformáció bontotta meg.'



·Mig a nyugati egyházban a történelmi fejlődésa jogi, a szervezeti
elem és il. pápaság hatalmának további növekedése irányában haladt,
addíg a keleti egyház. az egyre inkább ,előretörő török hódítók elől
Iokozatosarl átmentette nagy kultúrálís hagyományait a' X. század
óta folyton erősödő orosz l?ravoszJáv egyházba, amelynek akkori köz-
pontjában, az ősi Kiev varosában élt tovább Európa legműveltebb
ors__ágának, Bizánc-Konstantínápolynak hatalmas kultúrája,,
BOfSKA Y SZAB'ADSÁGHARCA

•
Háromszázötven évvel ezelőtt, 1604-ben indult meg az a harc,

am ek Bocskay Islván nevével kapcsolódik, és a bécsi békével fejeződik
he. Ez a harc függetlenségi harc volt, mert a magyar nemzet politikai
függa.lensége érdekében történt. A Habsburgok egyre szemérmetlenebbül
renddték alá nagy birodalmuk érdekének Magyarországot. Legyen ez a
benne élő nép országal Ez volt a Bocskay-vezette harc egyik törekvése.
Ez a aarc a szabad vallásgyakorlat ért vivott harc is volt. Korábban is,
az egész XVI. században .bízonytalan volt hazánkban a reformált
gyülekezetek szabadsága. De a hírhedt 22: törvény cikk, amelyben a
király 1604-ben önkényesen megújitott minden eddigi királyi rendelke-
zést a römaí katolíkus vallás javára, nem hagyott kétséget aJelől, hogy
a jog területén biztosítani kell a: reformáció eredményeit. Az evangélikus
és a r-formátus egyházak működésének jogi biztosítása volt a másik
Iörekvése a harcnak. Dc ez a harc nem kevésbbé .volt egy nagyszabású
harc azért, hogy a magyarság "liontalan" tömeget bekapcsolódjanak a
nemzet testéhe.iBocskay harca szabadsághaecannyíban is, hogya tisza-
vidéki hajduknak, ezeknek az egyébként "rosszhírű" kóborló, hányt-
vetett életű katonáknak a szabad paraszti munkára adott lehetőséget.
Tette pedig ezt Bocskay azzal, hogy mint vitézeket megbecsülte, aztán
ígérete szerint letelepítette. A hajduvárosok szabad parasztközösségei
példát adtak, hogy a szabadságot és a munkát nem szétválasztaní,
hanem összekapcsolni kell. . f

Méllán .kezdte \ egy korabelí ének Bocskay István üdvözletet'
ekképpen; .

"

1".

"A szép szabadságra,
. JUagy...arság javára

Törekedő jó urunk" •••
• H Közismert dolog, hogyaBocskay vezérség~. és :fejerlel~msége ,alatt

gyozelmesen végbement harc a kezdete volt a küzdelmek ama sorának, .
amelyben Bethlen· Gábor, 1. Rákóczi György, Thököly In-v-é és
ll. Rákóczi Ferenc neve tündököl. A történelmi folyamat ismeretébe
azonban beletartozik az 1514-i parasztháború is. Ennek oka ugyanis
az '"0IL, hogya mezővárosok erősödését megszakaszlolták maradi önző
erők. Az önző hatalmasok elvágták az útját a parasztok ·felemelkedésé-
nek. szahadabb emberi életük kifejlesztésének. Bocskay a hajduk letele-
pítésévcl voltaképpen a megszakasztott fejlődést szabadítja fel.· Ennek
annál, nagyobb a jelentősége, minthogy ezt egy általános nemzeti össze-
fogás keretében cselekedte. -Vezérsége és fej ec1elemsége alatt egyesültek
"a szép szabadságra" az ors-zág népe javára törekvésben a vármegyei
református nemesek, a szabad' királyi városi evangélikus -polgárság,
a i\~~gyar Királyság és Erdély. Bízvást mondhatjuk, hogy az akkori
magyar társadalom minden rétege összefogolt, hogy a nép egésze számára
haza legyen az ország. .

. 4 Evangélikus naptár
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'A nmLÜ.TEllJESZTÉS SZAZÖT\'EX Él'E
Ma magától ért.ödő mtudhnnvíunk számára, hogy minden ((Yangé-'

likus családban van biblia, legtöbbször nem is eg)', hanein Ii\ind(;jl
család tagnak küiön. A biblia "drága könyv", és mégis könnyen hOZZá-
férhető, inert terjesztéséből régen kikapcsolták az üzleti szempontot
és ,z üzleti hasznot. ,

, Először kb., kétszázötven évvel ezelőtt a pietisLa Fraticl:e, a .halle i
nagv sz erctc l int.ézrntinvek megalapítója .oocsátotta közre az olcsó
bibliát : már ő abibliaterjesztés alapelvévé tette, hogy azon nem szabad
nvcrészkední. De , a hagyurányú bibl iatcrjesz tés csak a múlt század
elején kezd6dött. Mcseszerű.uz az elbeszélés, hogy egy Ieányl;a minden
pénzét mcgtakarítja, hogv bib liát szerezhessen magának, s mikoi; már
sok pénze van együtt, lelkészéhez fordul, aki azonban nem tud neki,
hib liát adní : magának is csal. egy van. Dc tény az, hogy a múlt srázad
elején a londoni t.raktátus lársulat egyik ülésén egv velsz i lelkész panasz-
koclot l amiatt, hogv gyülekezetének ta~j:ü nem tudnakbihliához jutni
5 kérle a társulatot , hogy segítsen rajta bibliák kiadásával. Ezen az
ülésen kiállott Icl egy Iluqiics ncvű baptisla prédikátor: .rlIa a velszic-
1,(,11 segítünk, m iért ne segítsünk az egész országon? Miért ne segltsünk
az e:~ész világon?" Ez a szó gvú] LoLt, úgyhogy m egmdult, a szcrvczkedés.
180!1. 'm u-cíus 17-én külőnfélc egyházi közülcteknck 600 képviselője
gyül t össze és megalakuotta a "biblialársulnlol", amely alapszabálya
szcrtut arra vállalt kö telez ett ségct , hogvv.t.crjcszt.enl Iogja a Sz eht.irást
és annak részeit rnindcn emberi hoz.zátbld ás, jegyzelek és magyarázatok

'JléH,ül, .. és múdot keres arra, hoav idegen. országokban is segítséget
nvú ,tsoua nép nyelvén kiadott l.Jibliák beszerzésére". Ez volt a ,Brit és
Külf'öidí Biblíctúrsujat. kezdete, Példájára és nuntájára számős más
l'ihli~üC!"jesztő társulat Ié l esü lt , ú~vhogy valóban megkccdödhe tet.t
mindcnüt t a bibliának a nép nv clvéu olcsó pénzen való terjesztése .
.\la már a Társulat több mint ezer nyelvon terjeszti abibliát és annak
J ésxcit s jórészt maga a Társulat gondoskodott a bibliának a legkülörr-
fe](bll uvclvekrc t ört énő Jcforrlít ásáról.

Hazánkhan a múlí század harmineas éveiben indult meg a bibliák
nvom rsa és nagyobb arányú terjesztése - miután a X\'IIL században a
prctcst ánt lzmus , elnyomása miatta uíbliákat külföJdön nvomták.
'ial.ui H'imincr Ar:osl. Ielsölövöi lelkész, Kossuth lelkes híve a szabadság-
harcban volt az , aki először talált kapcsolatet a Brit és Külfőldi Biblia-
t r.rsulat tal. Válialta a Társulat képviselctét és megbízást kapott magyar
Jlye!Yií hihllák nvomat ás.ua. 1850 Láj án már Peslen volt egy b~bJi~-
rakt ,',f, ah0l1l1ÉL a t crjcsz tést ügynökök végcz ték. Ez a bibliaraktar
gyal!Ú~SÚ vált a csúszárt hatóságok sze~ében. akkor, amikor a bécsi
korrn.ur; •. o magvar protestáns egyházak, a szabadságharc támogatása
és (],'!11'"l:,l'a,i,üls m::;~2tartásLlk miatt a legkülönfélébb módon zaklatta.
Iluulioi :r, a b n dai cvaugélikus lelkész mondja el az erről a kerról írt
kézrrat os t ört cnct ében, hogy ezt abibliaraktárt 18;)1. július Hj-án
lcpec:;2ie:t:'\ azzal az ürli-:;g\'cl, hogyabibliákkal együtt oláh (!) nyclvű
prok lam-icióka; cscmpésztc ki és t.crjcszt.et.t.ck. Mikor ez a gyanúsítás
hamarcsén alaptalannak hízonyult , és a bibl iarak t.ár Jelszabadítására
irányuló lepésex l1l<"'gis eredménytelenek maradtak, Török Pál reformá-
tus csperes és .,a pcst-hudul" evangélikus lelkészek (nyilván elsősorhan
JJau/wlcr maga, azut ún Székács Júzse] és Kollár is) emlékiratokban
fordultak a városi és mrgyei hatóságokhoz bizonyítva abibliaterjesztés
veszélytclenségét , sőt Bécsben is tettek lépéseket. Dc mindcn kezbenjárás
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sikertelen maradt. Kőzben lefoglalfák Köszegen a nyomdában Iévó és
részben éppen akkor elkészült példányokat is. 'Végül a pcsti raktár
több míut 1000 példányát, valamint a köszegi példányokat. Báuhofcr
szúmítúsa szerínt összesen 18.750, legnagyobbrészt magyar, kisebb
részben csehnyelvű hibliát ki kellett szállitani az országból.

Ez csak kis epizód a magyar bibliaterjesztés történetéből. A magyar I
biblia útját az elnyomás nem tudta megakadályozni, sőt az a rnúlt
század óta cgyrc nagyobb arányokat öltött. De érdemes felújítani ezt a
kis epizódot most, amikor visszagondolunk a bibliaterjesztésnek arra
a iGO esztendejére, míkor az a Brit és Külföldi Bibliatársulat munkájával
milliúszárnra jutí-atta el a bibliát Isten igéjére vágyódó lelkekhez.

Ma a biblia terjesztését nálunk a magyar protestáns egyházak
vették kezükbe. Abibliaterjesztés 150 éves jubíleumához járulnak hozzá
a magyar protest.áns egyházak fakkor, amikor az Ujszövetség újonnan
revideált szövegét éppen ennek a [uhileumnak a küszöhén tudják
nagyobb mcnnyiségbcn közrebocsátani. '

OmGE~ES
1700 évvel ezelött halt meg Origenes, az ókor legnagyobb keresztyén

tudósa. A Nílus deltájánál fekvő magas műveltségű Alexandriában
született, Apja, Lconides, tanitó és feleségével együtt hivő keresztyén
volt. Hát gyermeke még kiskorú, mikor vértanú halált hal. Origenes is
tanító lelt. O mutatta be először a világnak, hogyan lehet valaki egy-
SZCrI'C nagy tudós és nagy keresztyén. Vas szorgalommal tanult, hogy
taníthasson. Kíscbb-nagyobb írásainak száma a hatezret érte el. Elő-
adásait nagy. tömegek hallgatták. 70 éves, mikor újabb keresztyén-
üldözés tört ki Alexandriában. Börtönbe zárták. Lábát kalodába szorí-
totí.ák és nyakvassal egy közönséges gonosztevőhöz láncolták. Nem
'1 udták megtörni mégsem. Szabadon bocsátották. Az elszenvedett gyöt-
rclmek után már nem soká élt. 254-ben Lernették el.

)

nOXIFACIUS
1200 évvel ezelőtt, 754 ünkösdjén ölték meg a friz törzsek Bonifa-

ciusi, .a germánok téritőjét. Közel nagyven évi missziói munkássággal ő
vezette keresztyénségre ,a mai németek őseit. Hatalmas utakat járt be
ar. Alpoktól egészen az Eszaki-tengerig. Angliából jött át a kontinensre,
Eredeti neve Winfriet volt. II. Gergely pápa, aki püspökség szerzéséveI
hízl.a meg', adta néki a latin Bonifacius, vagyis ,;jó'hírt mondó" nevet.
SO éves korában a mai hollandok ősei, a frízek közé ment téritő útra. Itt is
ért el sikereket lelkes prédikációival. Pünkösd reggelén azonban meg-
rohanták sátrában. Az evangéliummal a kezében ment 'támadói felé.
Jézus szavaival ajkán halt meg: "Nc féljetek azoktól, akik a testet
megölik, a lelket pedig meg 'nem ölhetik." (Máté 10: 28.)

A BARl\IEXI HITVALLÁS
20 évvel ezelőtt, 1934. május 29-én Barmen-ben ült össze elsőízben

a németországi hitvalló egyház birodalmi tanácsa. A gyűlésen részvevő
evangélikus és református egyházi emberek kőzös nyilatkozatct szerkesz-
tettek, amely később "Barmeni Hitvallás" néven vált ismeretessé és a
hírIerista ideológia befolyása alá került német keresztyén ség tévelygései-
vel szemben folytatott harc és egyházi ellenállás zászlajává lett. A 'bar-
meni nyilatkozat eligazító jelentősége a háború után újra szervezkedö
német protestáns egyházakra is nyilváuvalóvá lett.

/
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dlf~eu IJluiR-

lill!HIII~lJ M~ o IIII~Rli
pás s::ékeseoyhá;:;ba belépeil és oll
meglátta a 12 apostol ezüstből készült
szobrál, kísérőílől megkérdezte: .
"Kik ezek az emberek T" "Az apos-
tolok" - hangzott a felelet. "Enged-
[étek meg nekik, hogy újra kiizűlliuik:
járjanak: és jót tegyenek." És méq
ugyanc;:;en a napon eluándorotial:
a szobrok: a: olvasztóba, hogy a
szeqétujek: liehjzeié! javítsák.

Michelangelo egyik képén, mely
a poklot ábrázolja, az örök lűz kellős
közepében a: egyik gyűlölt kardi-
tuilist festeile meg. X. Leó pápa a
kép meqszemléléseltor kérte a rnes-
tert, hogy változlassa meg az arcot.
Michelangelo így feleli meg az egyház
tanítását idézve: "Ex internis nulla
r .dcmpiio" A (pokolból nincs ki-
váltás). Nemsokkal ezuiáti a kardi-
nálisnak is tudomására jutoll a
dolog és közbenjárl a pápánál a kép
mequálloztcüása érdekében. Leo púpa,
átvéve 1\11ichelatujelo érvelését, így
[clelt : .Jd a Micticlanqelo a tiszti ló-
tűzbe festette ooina be Önt, akkor (1::

eqyház még teneine valam il a: érde-
kében, a pokolra azonban nem ter-
jed ki a Iialalmunk."

i:

*
A,. Sclimid jénai professzor, aki

a XV J JI. száztui első felében éli,
egy ik cZőadúsában tiibbek közölt a
következőket írta: - "M ikor az egy-
luiz fából készűlt kelqhckei használt,
a papok aranyból uollak, Mosl, a:
aranykelyhek idején a papok van-
nak fából."

A X VJI. század első felének
hires leológusóról: J. Gerhardroi a;:;
egykorú fcljegy::ésck dicséretképpeti
állitják, hogy a templomi prédi-
káciák alait sohasem aludt el. l'aj-
jon miluetiel: letietiek: azok a prédi-
I~ációk?

*
Swijlet, a híres szalirikust egy-

szer egy ügyvéd CI kövelkező kérdéssel
uqrolla .' "II((az ördögnek és a lelké-
szekriel: perúk ltnne egymással, vaj-
jon ki nyerne?" Suiilt nyugodlan
felelte.' "Kétségtelenül a: ördög,
mert mitideii ügyvéd az ő púrtjárt
lenne."

*
A X VII. századbari törléni,

hogy egy kaiolikus és egy evangélikus
teológus között - egy hosszabb viia
kiizbeti - a következő púrbeszéd
hangzott el.'

it;:; evangélikus teológus megkér-
dezie a kololiltusl, hogy hol nincs
jelen ls/en. Az qondolkozás nélkül.
rtuuiqia : "A pokolban." "Tévedés
- válaszolt az előbbi - mert Rómá-
ban nincs jelen. Oda a heujlar-
iojá! kúldie maga heujeü,"

*

*
Wesley, a meihodisia egyház meg-

alapítója, egyszer gondolalokba me-
rútieri ment egy keskeny úton. Vele
szembe jött egy nemes, aki már
régen haragudoll Wesleyre ostorozó
és bűnbánatra felhívó prédikációi

miaii. Ezek miait bosszút akart állni,
elállta Wesle!] eZőll az utat és ráktál-
loti: "Nem térek ki egy bolond elől".
1fesley, [elriadoári gondolataiból,
állálla a Iieujzetet, udvariasan félre-
lépetl és megemelle kalapját.' "ÉIl
azonban örömmel meateszem ezt."
A:;::al nyugodtan touúbb nient,

Cromwellrűl a: angol purilánok
7wflU ve:::éréről feljegyezték, hogy
mikor egy rendkívül diszes és pom-
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I "Az idők teljessége"

,1

Pál apostol azt motuija : "Mikor eljött az idők teljesséqe, elküldölte
Isten az ő Fiát" (Gal. 4,4) Isten megvária, amig a népek tcrténcte megérell
annyira, hogy alkalmassá legyen az ő Fiának elküldésére és a: cuanqéliuni
befogadására. Miért volt "alkalmas" az id!! arra, hogy Lsten elküldje a: Ű
Fiál? Erre a kérdésre sok lele lelet lehel és kell adni. A következőkben
ennek a lele/einek csak. eg!Jik részét világí/juk meg. '.

L
A Jézus szülctését megelőző évszázad a hatalmas római birodalom-

ban sok szenvedéssel és belső zavarokkal teljes időszak volt. Polií.íkaí és
katonai vezérek váltakoztak a hatalomban s mindegyik változás együtt
járt a legyőzött vezér párthíveinc c kiirt.ásúval. Kr. e. 63-ban jelent
meg Palesztina földjén is egy római hadvezér, Pompeius, aki elfoglalta
Jeruzsálemet, bevonult Jeruzsálembe, a templomot pedig elkeseredett
küzdelem után elfoglalta. Maga' Pompeius is belépett a szen tek szent-
jébe, ahova csak a főpapnak volt joga évenként egyszer belépni. Ezután
a rómaiak rendezték Palesztina ügyeit, az általuk, rendelt uralkodók
- igy utóbb Heródes is - vazallusok voltale

Rómában hosszú küzdelmek után Julius Caesar' egyesítette az
I. század közepe táján a hatalmat 'a kezében, ő Rómának egyedural-
kodója volt, kerlátlan hatalmú úr, "cézár" s úgy akart uralkodni, mint
az egykori perzsa nagykirályok vagy az egyiptomi fáraólc Az ilyen
uralkodókat keleten istenekként tiszleltéle Caesart azonban 44
márciusának idusán mcggyilkolták. Halála után újabb polgárháborúk
robbantak ki. Kb. 15 évi belső küzdelem után végre Caesar unoka-
öccse, Octavianus kezében összpontosult a hatalom. A s')!{ belső szen-
védés, a polgárháborúk véres bizonytalansága közb en tell ingolt Rómá-
ban is a vágyódás a belső csend és nyugalom után. Nem sokkal Caesar
meggyilkolása után írta Vcrgilius, a híres római kültö azt a költcrnényt,
amelyben egy gyermek születéséhez fűzi azt a reményt, hogy majd
elhozza az emberiség új és boldog korszakát: az "aranykort". "Már
közeledik az utolsó vílágkorszuk . .. és újból kezdődik az évszázadok
hatalmas körforgása. Visszatér az isteni szűz és az aranykor ... Jöjj, tc
gyermek, az istenek kedvence, közeledik az idő, indulj el magasztos
pályadon 1" - igy énekelt a költő. Később keresztyének ezt a költc-
ményt Jézus születésére vonatkoztatták. Hogy maga Vergiüus rulesoda
gyermekre gondolt a költernény megírásakor. nem "tudjuk. Amikor
azonban Octavianusnak sikerült minden ellenfelét legyőziu és a maga
uralmát biztosítani, akkor sokan feléje fordultak rcmánységükkcl.
Az Actiumnál vivott döntő csata után kb. 1-1 évig tartott még, amig
Octavianus megszilárdította a nagy birodalom belső rendjét. Ekkor
Octavianust felvették az állami istenségek listájára, a senatus ,töJgy-
koszorúval tüntette őt ki, rníut a haza megruentőjét és az "Augustus"
cimet adta neki. "Augustus" -nak azaz "Felséges" -nek vagy "fenséges"-
nek a latinban addig csak az isteneket m-mdották. Octavianusnak ettől
fogva Augüstils a neve: ezen a néven emlékezik meg ró la a történelem,
így nevezi őt a karácsonyi történet is (Luk. 2,1.). Az egész hatalmas
birodalom külöuf'éle tartományaiban mindenféle templomok Iétesüll.ek
irielvekben Réma ístennőjének és vele együtt az "isteni Augustusv-nak
is nnitattak be áldozatokat. Vergiltus ekkor köszöntötte Augustust ügy,
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m Ínt "a megígért férfiút". Kr. c. 17-ben, amikor valami csodálatos csillag-
zat ragyogott Jel a rnennybolton, maga Augustus is meghírdette az új
világkorszakot. Egész Il.áliát ünnepi hírnökök járl.ák be csillagdíszes
paizsokkal és az üdvöt jelentő Hennes-botLal, úgy hívtak míudenklt
a Ttómában tartandó nagy ünnepre.· Június 1-éilek előestéjén maga
Augustus nyitotta meg a 12 napig tartó "adventi" ünnepségeket saját-
kezűleg bemutatott ünnepi áldozattal és imádsággal. Éjszaka és nappal
folytak akkor az áldozatok, az ünnepség főünuepnapján, a 3. napon
ismét maga Augustus mut.atta by az áldozatot' az újonnan .épttett
bisortalrní templom előtt. Ekkor énekelte a /7 fiúból és 27 leányhól álló
kettős ünnepi kórus azt az ünnepi éneket, "Carmen saeculare",' melyet
Horátíus erre az ünnepre költött. Utóbb a senatus az ürmepségekről
jegyzőkönyvet vétetett fel, melyet márványba vésve emlékezetül az
ünnepség terén fel is' állíttatott. '

II. .
.AZ'Auguslus által rendezett ünnepség - bármily nagy benyomást is
tett talán a kortársakra - elmúlott. A márványoszlop is, mely hosszú
időn, évszázadokon keresztül hírdette az emléket, darabokra' tört és a
földbe süllyedt éppen úgy, mínt ahogyan az idő múlásával feledésbe
mcnt a kisázsiaí városoknak az az ünnepi felirata is, amelyet Kr. e.
9-ben Augustushoz intéztek a születésnapja alkalmából s melybenaz ő
születését ,;evangélium" -ként ünnepélték. "Az· isteni Caesar születés-
napját - mondja a felirat _. méltán kell a világtörténet kezdetével
egyenrangúnak t.ekinteni ... A világ elpusztult volna, ha meg nem szülc-
tett. volna a mindenség szerencséje, a Caesar ... Születésétől fogva új
időszámítást kell kezdeni ... " Ez a kőbe vésett felirat is elsüllyedt a
földben, ahonnan csak fl modern kutatók bányászták elő. Az. ú] idő-

'számítást pedig nem Augustus szülctésnapj ától kezdct.ték, hanem
- Jézustól. lll.

Augustus kiváló képességű uralkodó volt talán az embertség leg-
nagyohbjai közé tartozott. 'Utódai hamarosan sok míndent eljátszottak
abból, ami nagyot és hatnlmasat alkotott. Augustus maga. még igen
óvatos volt a tekintetben, hogy milyen hódolatot fogadjon el alatt-
valóitól. Dc sokkal kisebb képességüUtódai, mint Claud íus, vagy Néró,
nem rettentek vissza attól, hogy olyan hódolatot követelj enek alatt- .
valólktól, arnilyen csak Istent Illeti meg. így látjuk' ezt főként
Domitianusnál, aki' az első .század két utolsó 'évtizedében,' 81-96.
uralkodott. Közvetlcnül uralkodása clőLtsúlyos katasztrófák érték a
római birodalmat. 79. augustus 23-án délután levegőbe repűlt a Vezúv
hegycsúcsának felső része. Ugyanakkor szörnyű föld- és tengerrengés
támadt avídékcn, majd pedig forró tüzes hamu esett az égből, a Vezúvból
pedig előtört a láva és megindult a békés emberi települések fele. Négy.
napig tartott a szörnyű itéletidő, mely a két virágzó várost, Pompert és
Herculanumot teljesen betemette .a föld színc alá. Emberek százai és
ezrei pusztultak el, sokan futás közben elesve inaradtak a forró hamuban.
Egy anya a gyermekét fedezte a saját testével és gyermekével együtt
pusxtult el, az őrt álló római katonát is a posztján temette el a hamuból és
forró lávából álló tűzözön. Pompei kataszt.rótájának a borzalmas emléke
talán ott remeg Jel. 8, 8'szavaiban .. A következö évben háromnapos
szörnyű tűzvész pusztított a fővárosban, Rómában és számos templomot

-és ragyogó.' kezépületet hamvasztott el.' Még ugyanabban az évben

54



,

pestis-járvány tört ki Rómában és rengeteg áldozatot szedve egy évig
garázdálkodott. Mindezek a katasztrófák babonás félelemmel tö1Lötték
rt az embereket: démonikus hs t almak művét sejtették bennük és az
itéletet ::ál ták. Ekkor halt meg Titus, a császár és lépett trónra Domi-
tianus. O volt. az első császár, aki Rómában is, hivatalosan úgy szóJít-
tat.ta magát : "Domin1l5 et deus", vagyis "L-r és 15te11". Az udvart
propaganda azután minden akkor lehetséges eszközt igénybe vett, hogy
a nép körében elterjessze a császárnak ezt az isteni méltóságát.

Dontanusról valaki ait írja, hog" "esetlen parasztteje. kövér
nyaka és hóhérarca volt.". Igy jelel\ik meg arcképe kezdetben a pén-
zeken is. Dc ezt az arcot csakhamar fe váltja egy új ábrázolás. Valóságban
Domitianus megkopaszoclott, rövidlátá lett, po trqhos teste pedig vékony
lábakon ült : az a k issé groteszk, k issé nyárspolgári alak leU később
az antikrisvtus-úbrázolás m odelljévé. A császár hiYatalos ábrázolása
azonban ezt a vaJósághű képet megtagadja s helvette az uralkodó képét
felnagyít ja fenségesnek és Istenlnck : most már Dorní t ianust. Jupiterként
ábrázolják azokkal a j e lvénvékkel, amelyek 'az istenséget ille tik meg.
A római CapiLoliumon Domitianus a .Junit.er-szobor fejét kicseréltette
és új Iejként a sa] át Icj-sgjibrát illesz tet.t c rá. Palotáját templomnak
miuősitvttc, trónusát az istenség székévé tetette és megkövetelte, hogy
azt akkor is. amikor nem volt. jelen és nern ült benne, ugyanolyan
t isztcletbcu részcsü.et.t ék, miut amlkor. i'aj ta Lrónolt. Consulla választása-
kor rendezet t üuncpi felvonulások (t izcn hétszer választ atta meg magát
consuluak í), ünnepl dtadalruenctck és külöutéle ünnepi játékok a leg-
külöuböz őbb Iátvánvosságokkal m inr! azt a célt szolgálták, hogy a nép
iniuél ragyógóbb benyomást kapjon az ő "isteni :fenségéről". Egy
K5-ben kíbocsát.ot.t római pénz a császárt m in t naptst.enséget áorázolja
glórtávnl a feje körül és .Iup í l.cr jclvénvévcl, a paízzsal. A pénzdarab
Felirata pedig ez: "Aeternitati August!" - az örökkévaló 'császárnak !
l+cndelcteit is igy kezdte: "Az úr, ami istenünk parancsolja .. ."

Közhcn a császárnak a birodalomban erős belső ellenzéke támadt,
f;(j-lJan Doruil.ianus el senatusban deríLett fel egy cltcuc irányuló össze-
es'cüvést, m elvct véres terrorral fojtolt el, 81-ben a gennúniai Mogun-
í iumban (a mai Xlaí nz.) lépeLt fel cllcucsász ár, akinek még a iuessz i
Kis-Azsiábun is akadtak hiygL. A császárnak ugyan sikerült az cll ell császárt
legyőznie és hi vcl t k iiitan i, - még az Ephosusban székelő kisázsiai

I\cl~ tartó, e2:yik Jcgk iválób b tábornok is áldozatul esett a belső lesz ámo-

lásnak. :\el1l sokkal ut.óbb a császár -Iigyc'm ; a keresetvének ellen for-
dult, akikel tatán úgy jelentettek Icl nála, hogv várják az eljövendő
..urut ". Külöu léle szigorú rendszabálvokkal sújtc t.ta a zsidókat is, dc
rendszabályai még sokkal johban ér.intctték a keresatyéneket. ' Maga
elé idéztel te J ézus családjának még élő tagjait, kikérdezte őket, majd
amikor Iát t i, hog~' egyszerű, szegény és veszélyt.elen emberek, kénytelen
volt elbocsátani őkeL. "Akúrcsak Heródes, úgy félt Domitianus is
lvrisztus megérkcz ésétől' - inondja egy régi kcre sztvén Író, Hegesip pus.
Hórnában elfogatta- 95-ben Flavius Clemens konsult és feleségét Flavia
Domit illát , ak i közcli rokona is volt. Clemenset ,;istentelenség" bűne
miatt kivégez tettc, feleségét pedig szúműzt.c. Ez a Clemens valószinűleg
azonos avval a Hómai Kelemennel, aki presbiter .is volt és aki a római
gyülekezet m cgb lxásából levelet intézett a korintusi. Gyülekezethez.
Egyesek uzo nosil.j ák vele el Fil. 4,3-ban említett Kelement is.

"Ezzel a cselekedettel (t. i. Clemens k ívégezí.etésével) a legnagyobb
mérték bcn sicLLetLe a saját pusz tulásat 1," - iuondja Dcmit.íanusról egy
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római történetíró, Suetonius. 96 szeptemberében Domitianus gyilkos-
nak esett áldozatul, aki azzal a kiáltással döfte beléje tőrét: Clemens
nem halott!" . - I

Halála után a senatus kimondta rá a "daml)atio memoriae't-t, azaz
.emlékének az elátkozását. Nevét törölték mínden neki szentelt felirat-
ról, szobrait ledöntötték és összetörték, hasonlóan a' neki szentelt
oltárokat és míndazokat a szent helyeket is, ahol őt tisztelték.

-Domítianus ideje alatt még élt Efezusban .Iézusnak egy tanít-
ványa, az agg János apostol. Efézusban mtnt tartományi székhelyen
míndcn a császár tiszteletével kapcsolatos ünnepséget megültek. akár-
csak Rómában. Nagy ünnepi menetben, szertartásos processlóban hozták
be a városba a császár szobrát és elhelyezték egy újonnan épített külön
"templomban. Itt a templomban 'trónolt .Domitianus márvány isten-
szobra több mint négyszeres embernagyságban körülvéve égő .kandellábe-
rekk.el, oltárokkal ésa tartomány hódoló városainak ünnepi felirataival
és szobraíval. János maga is láthatta az istenített császár-tiszteletnek
á különféle ünnepélyert. Egy keresztyén Író a 2. század végén, Ter-
tullianus írja, hogy Domitianus Jánost is maga elé idézte és kihallgatta,
majd megkínoztatta és Pathmos szígetére száműzte. Itt lát.La János
azokat a .látomásokat,' amelyeket a "Mennyei Jelenések" könyvében
leírt. Látta a bíborba és skarlátba öltözött, arannyal, drágakövekkel és
gyöngyökkel felékesített asszonyt: "a nagy Babilont, a paráznáknak
és föld undokságainak anyját", aki - mínt Róma - hét hegyen ül "és
részeg a szenteknek és Jézus vértanúinak vérétől"; 95-heu és 96-ban
Efezusban és több kisázsi~i. városban is véres keresztyénüldözések
voltak. -De János látta ennek a Babilonnak a bukását is, amint az angyal
hirdette meg: "ElesetL, elesett a nagy Babilon és az ördögök lakó-
'helyévé lett." .

Amikor Domitianus halálhíre megérkezett Efezusba, a feldühödöLt
tömeg ledöntötte a Császár kolosszális szobrát, összetörte és a darabokat
leguritotta atemplom lépcsőin. Sokáig Jeküdtek ott, utóbb azután egyes
darabjait beépítették más épületekbe.

A messiás-császár nimbuszát az első század császárai, Claudius,
Neró és Domitianus alaposan lejáratt ák : ezzel is hozzájárultak ahhoz,
ho "az idő beteljesedjék". Ezért írta Pá apostol mint fogoly: "Mi
mennyei polgárok vagyunk, megtartot is onnan várunk, az Ur Jézus
Krísztust" (Fi1. 3,20.). ".

Karner Kál'oly

I

"Igaz, a Szeritírásnak már vén
doktora vagyok, de még a Kis
Kátét sem tanultam ki, lsten
Tizparancsolatának, a Hiszekegy-
nek és .a Míatyánknak igaziértel-
mét még mindig nem fogtám fej,
rrern tudok végükre járni, hanem
naponként tanuigatok s imád-
kozom a Kátéból a Jancsi fiam-
mal, meg a kis Magda lányom-
mal." .

\ . "A Szentírás olyan, mint valami
nagy erdő, tele mirrdenféle fajta
fával 'és sokléle gyümölccsel. Mert
a Szentírásbari a tanításnak, buz-
dít.ásnak, vigasztalásnak, ígéret-
nek és Intésnek egész gazdagsága
van. Ebben az erdőben nincs
egyetlen fa sem, amelyet meg ne
ráztam volna s amelyről egy-két
almát és körtét ne szedtern volna."

LUTHER
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Isten különös kegyelemmel nyitotta meg előttünk a szolgálat,
útját az ökumenikus mozgalmakban, az Egyházak Világtanácsán és a
Lutheránus Világszövetségen keresztül. Az az ökumenikus tájékozódás
és ökumenikus egyházi szolgálat, amit az újabb esztendőkben végez-'
hettünk, már magában rejti a mí megbizatásunk távlatainak igazi
méreteít, Abban a szabadságban, amit egyházi megújulásunkon keresz-
tül nekünk ajándékozott Isten, az egész emberiségért érzett felelősség
és az egész emberiség felé Iorduló szerétet szabadságát és elkötelezését '
nyertük,

VégJgtekintve az 1953. évben végzett ökumenikus szolgálatokon,
Isten irá'Mi hálával kell megállapítanunk, hogy mindjárt olyan öku-
menikus megmozdulásokkal kezdődött az esztendő, amik az ökumenikus
mozrralomban eddig tanúsitolt általános magatartás szemporrtjából
dönlő fordlllatot jelentettek. 1953 januárjában az Egyházak Világ-
tanácsa Központi Bizottsága az 'i;ndiai Lucknowban tartott ülése,
melyen egyházainkat Péter János református püspök képviselte, üze-
netet küldött az Egyesült Nemzetek Szervezetének. Ebben az üzeriet-
hen a ncrnzetközí kérdések tárgyalások útján békésen való elintézé se
érdekéhen foglaltak állást. Ezcnktvül sürgették a koreai háború heszün-
t et ését és a tömcgpusztitó fegyverek eltiltását. Ugyanez a gyűlés szót
emelt a f?~ megkülönböztetések ellen és világosan hallatta szavát az
ázsiai kérdésekben is. A lucknowi gyűlés ismét azt az eredményt hozta,
hogy a magyar egyházak hűséges bizonyságtélele hatással volt és
segítségére Ivolt az emberiségnek. " ' , '

1953. március 4-én és ő-én 1G48-baTi- megnyílt zsinatunk negyedik
ülésszakát tartotta. Erről az ülésszakról üzenetet intézett az Egyházak
Világtanácsához és a Lú th eránus Vílagszövctséghez. Az Egyházak
Világtanácsához küldött üzenetben többek között ez áll: "Hálával
állapítjuk meg, hogy Torontótól Lucknowig az Egyházak Világtanácsa
hosszú, ele egyházi utat tett meg s magyarországi evangélikus egyhá-
zunk kész arra, hogy továbbra ls támogassa az Egyházak Világtanácsa
rrőfeszítéseit az egyház nemzetközi Ielelösségének szellemében s ' a
lncknowi határozatok továbbfejlesztése irányában: " Történelmt fele-
lősségünk tudatában kérjük az Egyházak Világtanácsa Elnökséget és
az Egyházak 'Világtanácsa tagegyházait arra,. hogy magukat továbbra
is Iélreérthetetlenül határolják el a politikai törekvésektől és minden
olyan kísérlettől, amely az .ernberíségct pusztító háború előkészítését
szolgálja." ,"

A 'Lutheránus Világszövetséghez intézett üzenet is a Iucknowí.
határozatokra támaszkodik és azoknak megvalósítását sürgetí : "Hála-
val állapítj uk meg, hogy a lucknowí határozatok meghozatalánál a
Lutheránus Világszövetség vezető' személyiségei jelen voltak, azokat
magukévá teszile Bízunk abban, hogy a Lutheránus' Világszövetség
ésa világ lutheránus egyházai, mínt amelyeknek nagy része az Egyházak
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Vllágl anáésának is tagja, t ámogat]a ezeket a határozatokat. Sől bízunk
abban, hogy nemcsak támogatja az Egyházak Világtanácsa Központi
Bizottságának a v-ilágbéke fenntartásáért való olyan erőfeszítéseit,
hanem segít a határozatot továbbfejleszteni, annak következrnényeit
levonni és segit az egész világon egy olyan közfelíogást teremteni, mely
elutasítja a háború elkerülhctetlenségéről vallott nézeteket és remény-
séget önt a népekhe" •

Zsinatunk megtartásával kapcsolódik a szlovák evangélikus
egyház küldöttségének magyarországi látogatása. Ezzel a látogatással
"rendeztük végre közös dolgainkat" a szlovák evangélikus testvérekkel.
Békében és együttműködésben élő felszabadult népeínkhez méltóan
mi is lezártuk a rnultat s a szlovák egyetemes püspök szavai szerínt
azt határoztuk, hogya "vén Duna örökre sodorja el körünkből mínd-
azt, ami a multban ellentétet és gyülölséget támasztott. közöttünk". A
szlovák küldöttség vezctőj e: J án Chahada püspök zsinatunkon nagy-
jelentőségű beszédet mondott. Ebben többek között a kövctkezőket
mondotta: "A mi Szlovák Evangélikus Egyházunk történetében 1918
óta ez az első eset, hogy vezetői meglátogatják a Magyar Evangélikus

. Egyházat. Bevalljuk. hogy kerestünk összeköttetést a testvér egyházak-
kal nyugaton, de megtcledkcztünk a hozzánk legközelebb ,'s'őkről, köz-

, vetlen szomszédainkról. Ennek oka az volt, hogy mind a mi oldalunkon,
mind az Önök oldalán elburjánzott a nemzetek együttélésének leg-
nehezebb bűne, amelyet nemzeti gyűlölködésnek szokás nevezni ...
így 'történt, hogy nem tudtunk kölcsönös bizalommal találkozni s a

. testvéri szerétet szellemében és békességben megbeszélni egyházu nk
alapvető kérdéseit és feladatait. Ma már, Istennek hála, más szelek
fújnak a Dunától északra és délre."

Ugyanebben az időben - február 28-án és március 1-én ülést
tartott Párizsban az úgynevezett Európai Együttműködés Ökumenikus
Bizottsága. A gyűlésen a magyar protestantizmust Bereczky Alher t
és Péter János református püspök képviselte. Bereczky Albert püspök
az európai problémák tárgyalásával kapcsolatban előadást tartot t a
konferencián. Többek között ezeket mondotta: "Az Egyházak Világ-
.tanáesa Központi Bizottsága által az ENSZ-hez intézett üzenetre igen
sok visszhang érkezett múr a világ legkülönbözőbb részeiból. Ezekből

.máris megállapíthatjuk, hogya Világtanács valamennyi eddigi megnyi-
latkezása közül talán még egy scm talált olyan egyértelmű helyeslésre,
mint a .lucknowí határozatok." I

Az Egyházak Világtanácsa következő nagygyűlését 1954-ben
Evanston-ban (USA) tartja. A világgyűlés főtémája: "Krisztus a világ
reménysége". Ezt a főlémát hat melléktéma bontja részletekre. Ezek
a melléktémák a keresztyén reménység szempontjaiból foglalkoznak
az egyház és az emberiség mai nagy kérdéseível. A kitüzöt.t Iötémával
és a bat melléktémával a magyar protestáns egyházak ~'0 teológusa
hónapokon át tartó. komoly munkával foglalkozott. 1953 nyarán és
elkészítette a magyar protestáns egyházak hozzászólásait az evanstoni
világgyűlés témáihoz. A hozzászólás - a Iőtémára vonatkozólag -
többek között a következöket mondja: "Meggyőződésünk, hogy csak
azok a meg nem szégyenülö reménységek, amelyek Istennek az igében
adott ígéretein alapulnak. Ezek az !.géretek részben az eljövendő világra,
részben a jelenvaló világra vonatkoznak." Örömmel fogadja a magyar
hozzászólás a Tanácsadó Bizottság idevonatkozó jelentését, amely "viJá-



gos és határozott útmutatás, hogyan lehet Isten országának nagy ígé-
reteit a béke, az igazságosság, a .szabadság, az élet, az igazság országá-
nak eljövetelére nézve úgy magunkévá tenni, hogy Isten igéjének a
földi életre nézve adott ígéretei ugyanezen ígéretek fényében váljanak
számunkra megragadható ajándékká és feladattá".

Ennek a hozzászólásnak rendkivül jó külföldi visszhangja volt,
A7f Egyházak Vil'ágtanácsa főtitkára, dr. \Visser't)-fooft július 10-én
a következőket irta-a magyar protestáns egyházak Okumenikus Bizott-
ságának : "Felhasználom az alkalmat, hogy megmondjam Onökriek,
hogy milyen hálásak vagyunk azért az alapos és, komoly előkészítő
munkáért, amelyet a magyarországi egyházak a nagygyűlés érdekében
már eddig is végeztek. A magyar egyházak ilymódon szép példát adtak
a többi tagegyházaknak is."

Nils Ehrenslröm, az Egyházak Világtanácsa Tariulmányí Osztálya
igazgatója a következöket írta a 'református egyház egyik vezetőjének:
"Nagyon kérem, adja át őszinte hálánkat és lcöszönetünket- a magyal'
református és evangélikus egyházaknak azokért a rendkívül fontos
hozzáj árulás okért, amelyekkel' az evanstoní nagygyűlés témáival fog-
lalkoztak. Sztvünkből örülünk, hogya magyar protestáns egyházaknak
ebben is megmutatott aktiv részvétele az ökumenikus t őr ekvésekben
előmozditja egyházaink kölcsönös hitbeli megértését és előkészíti az
cvanstoní nagygyűlés üzencteít és határozatait. Különös hálával érte-
sültünk arról, hogy rnilycn céltudatosan vonják be a gyülekezetek et. a
nagygyűlés fontos kérdéseinek megismerésébe és az eleven közrefnűkö-
d ésbe. Munkálataikat valamennyi ország ökumenikus bizottságának'
megküldjük."

Azó l.a is az Egyházak Világtanácsa Tanulrnányí Ositálya sek-
szorosította és valam enrryi tagegyház ökumenikus bizottságának, illetve
tanulmányi bizottságának elküldötte a magyar 'egyházak hozzászólását :
teljes terjedelmében. Eddtgí tudomásunk szcrínt még a világ egyetlen
egyháza sem ~oglalkozptt ilyen mélyrehatóan a nagygyűlés anyagáva'l.
Az Ecumenical Rewue októberi számában, az Egyházak Világtanácsa
hivat alos foly6iratában, Paul S. Minear számol be az evanstoni nagy- .
gyűlés tanácsadó bizottságának mult hónapban tartott üléséről. Ebben
a beszámolóban Paul S. Minear azt írja, hogya. tanácsadó bizottság
rendkí vüli figyelemre méltatta a magyar munkát s annak sok. szem-
pontját érvény esi ti a nagygyűlés most véglegesen kiadandó előkészítő
anyagában.

Ezek az elismer ések mutatják, hogy' a mi eröfeszítéseínk. nem
hiábavalók az Urban. Azt éljük át, hogy az egész emberiségnek szol-
gálunk, ha a magunk terül etén a világ egyházainak szolgálunk, s azt,
hogy a testvér egyházaknak legjobban úgy szolgálhatunk, ha az igére,
figyelő, mélyrcható teológiai munkát végzünk. A magyarországi pro-
testantizmus s benne evangélikus egyházunk két nagy tapasztalatot
sze rzett szelgálatára nézve. Az egyik tapasztalatunk az, hogy Isten
igéj éből megvilágosrtott lelkiismeretünk szerint bátran, egyedülálló-
ságunkban is pröíétaí vhüséggel tehetünk bizonyságot Isten igéjéről
és az Ő Igazságáról, az egyházak között, a népek közöt.t. Isten megáldja
az ilyen bátor bizonyságtételt. Másik nagy tapasztalatunk az, hogy
Isten arra kötelez minket : a teológiai tudományos munkálkodást a
tőlünk telhető legnagyobb lelkesedéssel és szorgalornmal végezzük,

Szeberétuji Tamás,

·.'i9
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Szeretethen. szolgáló egyház
.Az 1953. évben evangélikus 1'00;házunk meqalkoiia és életbelépletle azt

a töruényl, amely a: egyhá:: szerelcts::olgálaláról szol. Azúta félév nél is
több idő múloti el s oolt alkalmunk figyelni a töruény útját az életben, '
iuupji« [iquelrii azt, hom! mennyiben ualósul meq, hogyan fogadják híveink.
és lell.észcink; lelt-e belűle eredmény s a türuény előbbre vitte-e egyházunk
szcretctszolqátaiúnak: ügyét?

Minden törvény: parancs. Parancs, dt' nem erő, Kell a törvény mögé
olyan erii, amely életet lámaszt a törvény állal. A szereieiszolqálai törvénye
lTlö{),ött a s:olrJciló szereici ereje áll. E:: a törvény tehát próbatétel is lelt arra
nézve, hogy van-e egyházun.knak, az evangéliuni népének elegendő. ereje
ahhoz, hogya toroenu ;vérvehajlása hatásos legyen.

EWs::ör is örömmel kellelt cd tapasztalnunk, hogya törvény a lelkésze-
kel már késieri találta, készségesnek találla a szereieiszolqálat támogatása
iigyéb~n: Rgyre-másra Ur/éle Lelkészek azt, hogy az intézmények. kozponijá-
ból ac ügyvivő-lelkész és munk alársai jelenjenek meg a gyülek.ezetekben
éa adjanak ott tájé!.-o::la/cít. Ez a l.érésből adódolt sziikséq hozta' magával,
hom; a budapesti központ már kis énekkart is szeroezeü, beállitotl szanelo-

, kal, Icisebb szinpodi [elcnctekhez rWadókat, úgy, hogU egész qárda jelenik
meg ilyenkor a gyiilcJ:e:eti termekben. Amikor pedig lcialszil: a uittam]
fénye, uclitet; képek sorozatábtm jelennek meg az egyes otthonok és lokoik:
és a né:ők e/ült lúthaiooá válik egy-egy intézménq és annak élele. Eqészeri,
más az, amikor nol al.i :olvas, motuijuk a nyomorék Ferikéről, vag!] csak
hall róla néhány szot, 's cqészen más, amikor képen is Iálhulo az arca, a
bériasúqo; az értelmetlensége, szeménel: fénylelensége ...

I:';;;L vallják azok, akik nemcsak képen, hanem. szcmehjeseti is jártak
már a siereietiniézmétujeícbcn, Abban nincs még semmi különi:L~, hogy
Pécsett vag!} Albcrl-Lrsári és másilll elbcszétqeíimk az öreg-otthonok laköi-
vat, al.il: nisszttemlékeznek: életiik: esemérnjcirc s arra II gyermekkorra,
ameill még a múli századra eseti. De amiko!' bekoszsmúnl: Siliregyllá::án
a: Ji Ln\1. nyomorékgyermekek lakoszobúibu, vagy a budapest-hűoösoőlqui
idiátcunjcrmelcet: otthonába, akkor cqnszerre Látjuk, hogy menruji erő kell
elihez a szolqálatho: .. Mennek is sokan. A:: ot/hon körn.yékén jekv.ő !JTJiile-
kezetel. •. eg!Jre másra teszncl: lálogalás! s erre ir/en szép példát muiaitak azok
a budapesti gyiile!;e:elek, amelyek éppen ilyen l!ilo:1atásaik következlében.
s:íuiigljiikké foqadlák ac otthonokat. Ne gondoljuk u:'].HJan, hog?} hívő
emberek búmészkodrii júrtutl: a szerctctinlezmenuekbc. Ep pen. ellenleezőleq
- szolqáltii ! Vanna!, asszoruitestoércink, akik oarrádétutánolco-v taiál-
kozn al: emjmással S ami csak akad. kézbe veszik s addig jav;igaijók., amig

. megint tiaszruiltuüá lesz, Vannak niszont mások, akit: egy-egy őszi vagy téli
este felkeresik a: öregeket és [eloloastiak, énekelqctriel .., elmondanal •. néhány
s::ép uersel. Természelesen mindiq mcqszúlal Istenne! •. igéje is !

Tehát egyrés::l CI szereteiintezmérujcl: képviselői, rnuuk alársai keresik
fel a gyiilel.-e:l'leket (egy ilyen Iáioqalásnak: Diakoniai X ap CI nevu), más-
rész! a mJiileke:etek Laglai keresik fel a: otthonokat. Ezek: a lények is bizony-
qatiá): cliiüún}: azt, hógy a toruemjt mind a lelkéssrk, mind. a híve/.: s::ívesen
[oqadták,

De van még miért.húlá! adni! A mioia a törvény és ann ak jó'sMmdéka
kö:ismerlté lell, azota a: intézmények [enntariásánal: kérdése is kezd sokak
qondiáuá lenni. Neqoudoljul: a:t, hogya: i nlézmérujek [enntartásanaqqori
l:önnyedén megoldható. Természeieseti hozzájárul az -állam, a beutalt lakálc



után megfelelő öss::.cggel,de annyi mindeii kiadás akad (háziaoitás, [űlés,
adók, ágynemű, ruhanemű stb.}, amelyre megfelelő fedezetről kell gondos-
kodnunk. Ennek szolqálaiábcui áll egy orszáqos otfertorium, amely meg-
közelíti a 20.000 [oriniot. Ilyen nagy erő rejlik: a templomo::.ó hívek áldozatá-
ban! Hát még hogyha azon a napon valamiképpen meg lehelne kétszereztii
a templomi látogatotlságot... Pedig ehhez nem is kellene valami nagy
iigyeskedés ..• Ugyancsak a ezeretet erejét mutatja az, hogy orszáeszette sok
helyről érkeznek havonta csekklapori adományok, amelyeket szélosztanak
az egyes intézményelt között a szükség szerint, igazságosan. Igazán csodá-
lalos az, ahogyan Isten összegyűjleU ezeket a szetszárt forintokat és bele-
rázalja a központ kasszáiába. Ugyancsak nagy jelenlőségíí voll az az elhaiá-

I rozás, hogy mindeti egyházmegye valamelyik iniézmétuj mögé áll és . azl
támogatja rendszeresen. Sok-sok tízezer lor intra emelkedik az az összeg is,

, amely ezen az úton jut el rendeltetési helyére. '
Sziikséo is van rá! Egyllázunknak 11 öregotlhona és.5 gyermekolthona

van,' amelyekben miniequ 420 -130 ellátott lakik s mélletiúk: körülbelül
80 munkatárs dolgozik. Tehát több, mint 500 személyről kell qotuloskodni,
, Hálát odbatunk Istennek azért is, hogy intézmétujeinket bővíthetjük.
Ez történt az elmúlt éuben Guenesdiásoti és Alberi-Irsári .. Mindkét otthon-
náI komoly beruházásol: történtek, új szobákai tutitottak és beretuleziek,
Bízunk abban, hogy a kezdetnek folytatása is lesz, hiszen a meqújuli egyház
természetes vonása, hogy épfiő, alkoto egyház.

A szereietnek ereje von. A szeretetszolqálal vonalán tehát fenntartunk
16 intézményt, két iidiiWl egylIózi alkalmazottak számára,' azonkivül
örömmel' hallunk hlrt hol ilf, hol oti egy-egy templom, vagy gyülekezeti
terem befejezéséről is • .A törvényt !Jelölteti az eoanqélium !

Valójában még csak a kezdeinél tartunk, Ji 'szerelelszolgálal olyan
feladat, amelyet mintiinkább ki akarunl: terjeszteni az ors::ág mitiden gyüle-
kezetére, vagyis többeket akarunl: bekapcsolni a s~c!ctet egljségének' vér-
keringésébe, az eleseltekért való imádkozástra és a segitő áldozalba. Hisszük
azt, hogy ebben a szolgálatban előttünk jár Kriszius Urunk, alci élő példája
ma is a szereiei erejével való s::olgálainak ! .

Várady Lajos

Luther Márton doktor egyszer
azt mondta a feleségének, hogy az
Isten igéjét szorgalmasan hall-
gassa és olvassa, különösen a Zsol-
tárok könyvét, Felesége erre azt
felelte, hogy ő Isten igéjét eleget
hallgatta és naponkínt sokat olvas
abból, sőt sokat is tudna beszélni
arról, és adná Isten, hogy aszerint
tudna cselekedni is. Erre Luther
felsóhajtott s ezt mondfá : "Ime
igy támad az lsten igéjétől való
megcsörnörlés, Sokat képzelünk
magunkról, mindcnt akarunk tud-
ni, holott éppen az ellenkezője
áll fenn, annyit tudunk az igéből,
mint egy Hba, és mégis azt sze-
retnénk, ha lsten büntetését ki-

.kerülhetnénk. Ez nagy bajnak, az
Isten igéjétől való megcsömörlés-
nek az előjele."

••
"Mikor azt vallj uk : "Hiszek

egy Istenben, míndenható Atyá-
ban" ezzel azt mondjuk, fiogy ő

mindent érettünk teremtett. A
tengerek mind a mi pincéi'1k, az
erdők rniud a mi vadászt erületünk,

, a föld tele ezüsttel, és arannyal, és
számtalan sok gyümölccsel, és ez
mínd érettünk teremtetett, hiszen
a föld a mí gaboriatáruuk és élés-
kamránk,," .

LUTHER
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Ottlyk .Ernő :

NAGY REMÉNYSÉG SZOLETETT
"A háború árnyékot vet valamennyi bölcsőre', de a népeknek

médjukban áll megváltoztatui az eseményele menetét és visszaadni
az emberek bizalmát a nyugodt holnapban" .- mondta a bécsi népek
békekongresszusának felhívása 1952 decemberében. A népek béke-
kongresszusának összehívása azt a' szándékot juttatja kifejezésre,
hogya békemozgalom egyesítse azoknak fl külőnböző szervezeteknek
és iáramlatoknak nemes törekvéseit, amelyek ugyan sok kérdésben

. nincsenek azonos véleményen, de amelyek a népek közötti egyet-
értésre. törekednek és együtt akarnak küzdeni a háború megakadályo-
zásáért és a béke megteremtéséért. Magyar evangélikus egyházunkat
a népek bécsi világkongresszusan dr. Vető Lajos püspök képviselte,
aki 1953. jan. 14-én a budai és pesti egyházmegyék lelkészei, a Teológiai
Akadérnia . tanárai és hallgatói nagyszabású értekezletén tartott
beszámolót a nagy bécsi békekongresszusról. Kiemelte, hogy "Bécsben
azok is megjeléntek és képviseltették magukat, akiknek a kommunista-
szeeialista politikához nemcsak, hogy semmi közük nincsen, hanem
eltérnek tőle, sőt szembeállnak .vele, s csupán annyiban értenek vele
egyet, hogy ök is a világbéke megmentésén és biztosítasán fáradoznak.
Bécsben csak azok a kevesek nem voltak képviselve, akik az emberisé-
get ismét a legnagyobb szenvedésbe és nyomorúságba akarják bele-
sodorni, s akiket méltán háborús uszítóknak nevezünk". Rámutatott
arra, hogy a vallások, s leülönösen a keresztyének mit teltek ezen a
történelmünk folyamán eddig páratlan világgyűlésen a béke ügyé-
ért. Az elnökség tagjai közt sz 'p számmái voltak a különféle
vallások képviselői, akiket a béke ügyéért való szent küzdelern száz-
milliós tömegek nagy megbecsülésében részesített.

Evangélikus egyházunk l~gfőhb szerve' és felelős képviselete'
-a zsinat, a világ keresztyéneinek a békéért érzett íelelősségét azzal
mélyítette el, hogy testvéri bizalommal kerte a Lutheránus Világ-
szövetség vezetőségét és a Lutheránus Világszövetség tagegyházai t
arra, "hogy tegyenek meg mindent azért,' hogy Jézus Krisztusnak,
a békesség Fejedelmének uralma alatt álló egyházaink .és híveink az
emberiség válságos napjain Istentől kapott küldetésüknek megfelel-
jenek, segítvén elhárítani az emberiség feje felől a leghatalmasabb
veszélyt: az újabh világháborút."

Hasonló felhívást intézett zsinatunk az Egyházak Világtanácsá-
hoz is. .

Békeszolgálatunk szervesen beletartozik egyházunk életébe,
s állandó témája a lelkészi munkaközösségek értekezleteinek. Igy
volt ez akkor is, amikor ápr. 29-én a 'pesti, budai, pestmegyei, bács-
kiskuni, fejér-komáromi ésa nógrádi egyházmegyék lelkészei tartottak
ér tekezletet, amelyen Dezséry László püspök mély benyomást keltő
előadásában széles bibliai alapvetés után feladatunkat ebben jelölte
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meg: "Fel kell vennünk az egész emberiség, az egész világ minden
gondját, ~ooját, Jézus Krisztus példája alapján a magunk vállára,
Az a dolgunk, hogy Jézus Krisztus szeretetét bevezessüle az emberi
.életbe, úgy szolgálj ul az emberiséget, hogy szeretetünk cs szivbéli
jóságunk átsugározza és testvéri közösséggé tegye az emberi nemzet-
séget". - Ezek a szavak Fejezték ki a béke szolgálatában résztvevő
egyházunk közmeggyőződését.

Az egész világ figyelme Budapestre irányult, amikor köztudorná-
súvá vált, hogy a Béke Világ tanács hazánk fővárosában tartja ülését.
A Béke Világ tanács budapesti ülését az egységes .magyar nemzet
fogadta, egységes nép, amelyben foglalkozásra, világnézetre, vallásra
nézve különbözö ernberek cgyetértő és egyért küzdö nagy családja
rnutatkozott meg ország-világ előtt. .

A Béke Világtanács budapesti ülésezésévei kapcsola-than hazánk-
ban az öt világrész minden tájáról, a legkülönbözőbb Ielekezetű lelké-
szek gyűltek össze. Kanadai, ausztráliai, délafrileai, kinai, norvég, svéd,
francia, finn, nemet, orosz,' cseh, román, holland, magyar 'lelkész-
testvérek találkoztak egymással, akik között vollak evangélikusok,
reformátusok, ortodoxok, katolikusok, metodisták, levékerek és egyéb
protestáns felekezetek lelkészei. Ezek között a lelkészek között pedig
a mai világkereszténység olyan kiválóságai is voltak, mint pl. Martin
Niemöller vagy Jose.f Hromádka, vagy James Endicott, yagy Nyikoláj
metropolita. Nem véletlen, hogy ennyi kiváló egyházi ember sereglett
össze a Béke Világtanács ülésein, mert nyilvánvaló, hogya keresztyén-
ség legjobb képviselői állnak az emberiség békéjének megvéclésére
irányuló egyházi küzdelem élén. ,

Az egyházegyetem fogadást renclezeLt külíöldi lelkészvendégeink
tiszteletére, amelyen külíöldi vendégek közül 'jelen volt James
Endicctt kanadai, Szt< iri-békedíjas mctedista lelkész, Béke Világ-
tanács tagja, JOSel Hrornádka dr., a prágai Comenius teológiai fakultás
dékánja, a Béke Világtanács tagja, Hagnar Forbech, az oslói evangéli-
kus székesegyház első lelkésze. a Béke Világtanács -tagja, A. Thompson
metodista lelkész, a Béke \'ilágtanács tagja, Karl Hose keletnémet-
országi egyháztanácsos, aki, mint Dibélius püspök küldöttc vett részt
a Beke Világtanács ülésen, Kurt Essen, nyugatnémetországi evan/{óli-
'kus lelkész, Erika Küppers, nyugatnémetországi- lelkésznö, a hitvalló .
egyház egyik lapjának szerkcsztöjc, Deryc Sivén, finn gimnáziullli
tanár és Jukka Moilanen finn evanzélikus munkásszövetségí vezető.

A rendkívül gazdag tartalmú megnyilatkozásokból most csak
négy világhírű nagy papnak a nyilatkozataiból emelünk ki részleteket.

James Endicott, metodísta lelkész, a kanadai országos béke-
bizottság elnöke, a Sztálin-békedíj tulajdonosa ezt mondotta :

"Egy helyet látok, ahol a keresztyénség nemzetközi becsüle tél és a
keresztyén magatartás egészségót h elyreállí that juk : ez a hókc-
mozgalom. ILt tehetünk valamit jóvá a mult bűneiből. ILt Isten
akar dolgozni rajtunk leercsztül, a magunk és gyer kcínk javára.
Itt Isten alkotá és megváltó segítségét hozhatj uk az emberiség szá-
mára.v
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· Nyikoláj metropolita, az orosz pravoszláv egy ház békeharcos
főpapja, egyházunkhoz és az Evangélikus Elet olvasóihoz intézett
sajátkezű üzenetében ezt írta;

"Mint keresztyén, mélyen meg vagyok győződve arról, _hogy a
béke legyőzi a háborút, mivel Isten, akiben mi hiszünk, az igazság és
a béke Istene s az ő akarata nélkül az életben semmi sem történik.

Testvéri szeretettel köszöntöm a magyarországi evangélikus egy-
ház küldötteit és híveit s az "Evangélikus Elet" olvasóit. Oszintén
kívánom nekik, valamint a nemes, talentumos, murikaszeretö magyar
nép minden fiának és leányának a boldog életet. A ti népetek is -
ebben mélységesen hiszek - méltán fogja élvezni a béke édes gyü-:,

r mölcseit, amikor a béke uralomra jut az egész földön, az egész béke-
szerető emberiséggel való közös eröfeszítéseínk következtében."

... Martin Niemőller, aNémet Hitvalló egyház elnöke, a nyugat-
'németországí hessen-nassaui egyházkerület lelkészi elnöke anémet
nép egységéért való küzdelménck közísmert harcosa ezL mondotta
a Béke Világtanács ülésévei kapcsolatban: .

"Először vettem részr a Béke Világtanács ülésén, mint vendég és
e mögött az a személyes reménység van, amit Németországban sol~
keresztyén és nem-keresztyén ember oszt velem, hogy ugyanis a tör-
ténelemben is új fejezet kezdődik a nemzetek közöí.ti viszonylatokban,
hogy a világ sorsa emberileg szólva aitól függ, hogy szilárdan, tartósan
munkálkodunk és fáradozunk a szilárd béke formálásán. Azt remélem.
hogy mind a keleti, mind a nyugati kérdésbena Icszültség enyhülésé-
nek hátorító időszakába jutottunk."

J. L. Hromádka porfesszor. a prágai Comeníus fakultás dékánja,
a debreceni református Teológiai Akadémia díszdoktora, a kész ülő
koreai fegyverszünetre gondolva, telte a következö nyilatkozatot:

"Amióta nemzetközi béketanácskozáson veszek részt, ilyen derűs
jövővelbiztató helyzetet még nem éltem át.. mint a budapesti kon-
ferencia kezdetén ... Itt Budapesten úgy látjuk, hogy az utolsó hat
hónap alatt már győzelmes ütközetet vívtunk meg. A láthatáron
feltűnt már a hajnalpír. A nap azonban még nem bukkant fel. EzérL
a budapesti tanácskozások is, minden reményteljes, várakozás mellett
js, arra a komoly felismerésre hívnak fel, hogy még nem vagyunk a

"dolgok végén. Továbbra is szükségcs szívósKn dolgozni s keresni a
bölcs utat a következő napok s hónapok számára".

Majd megszületett a koreai fegyverszünet, amely egész nemze-
tünket lelkesíti. Egyházunk lelkészi kara és népe mindenütt meg-
emlékezett a koreai fegyverszünet megkötésének reményteljes tényé-
ről, mert ez azt jelenti, hogy lehetséges a megegyezés, s hogy józan
és az egész emberiség érdekében álló szerződéseket lehet kötni lépésről-
lépésre, problémáról-problémára haladva, hogy miriden feszültség
feloldódjék a világban. Ennek az egész világot átfogó örömnek a
jegyében gyűlt össze a magyar nép lelkes t>ékenagygyűlése, amelyen
Mihályfi Ernő, népművelési miniszterhelyettes, az Országos Béketanács
alelnöke, egyetemes egyházi felügyelő nk tartotta az ünnepi beszédet.
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5* Evangéllkús naptár

'Mihályfi Ernő egész nemzetünk érzéseit. tolmácsolta, amikor' a
következőket mondotta :

"A béke hatalmas világtábora a koreai fegyverszünet megkötéséérí;
indított állhatatos és kitartó, soha meg nem torpanó, mindig a föcél
felé törö békeharc hatalmas eredményét látja ebben. Győzelmes állo-
mását annak a békeharcnak, amelyet az egész haladó .emberiség folytat,
am~lynek egy~k legelső követelése volt .a kpreai, háború ?l~gszüntet~se
attól a perctől kezdye, hogy a koreai háború elkezdődött, A beke
világtáborának száz- és százmilliói a koreai. fegyverszünet kivívásában
cáfolhatatlan bizonyítékát láthatják annak, hogy helyesek voltak a
Béke Világtanács budapesti ülésszakának határozatai, hogy a jelen-
legi nemzetközi. helyzetböl a vilá~ békéje felé vezető egyetlen út a
vitás kérdések tárgyalások útján való rendezése."

A koreai fegyverszünet azonban új tevékenységre serkenti a b.éke
rninden igaz harcosát, mert az agresszív erő nem nyugszik Koreában,
Vietnámot és Nemetorszagot új háború tűzfészkévé akarják változ-
tatni, az imperialisták továbbra is atombombával fenyegetik az emberi-
séget. Tudjuk, hogya békemozgalom ereje mérhetetlen, és hatalma
van arra, hogy valóra váltsa a népek békére irányuló reménységét.
Ennek a jegyében tettek bizonyságot nov. 22-én és 29-én egész dol-
gozó .népünk között egyházunk emberei is arról, hogy követelik a nagy-
hatalmak képviselőinek kézvetlen 'tárgyalását, a népek közötti
,barátságot.

Az elmúlt esztendő hatalmas békeeredményeiből azt az össz-
, benyomást szűrhetjük le, hogy a békéért harcoló emberiség soraiban
Istennek széles fronton vannak igehirdetői és prófétái, akik szolgálják
az emberek, népek, világrészek közötti béke és egység ügyét, hiszen
"Isten az ej5ósz emberi nemzetséget egy vérből teremtette'" (Csel.
17,26), az Ő felséges ak-arata a népek közötti együttmüködés, a világ
békéjének megvédelmezése l ,A béke munkálásán való keresztyén
egység egyre jobban kiteljesedík és végül is meg fog valósulni, mert
ez az Isten akarata !, ,

Ilyen lelküleltel tegyük magunkévá a budapesti felhívást, amelyet
azóta az egész világ ismer, s amelyben a felebaráti szeretet követeli
a tárgyalás és megegyezés szellemének győzelmét : ' .

"Nagy reménység szüleieii. Ma már minden ember látja, hogy lehet-
séges a megegyezés. Végei lehet vetni a vérengzésnek. Végezni lehet a
hideg háború. al. ,

Ezekben az órákban ünnepélyesen felhtvjuk a népeket:
l\.öveteljék Jwrmányaiktól, hogy tárgyaljanak és egyezzenek meg.
Yolomennúiűnktöl függ; hogy iámoqassunk minden olyan kezde-

mémjezést - bár.mely kormánytól származik is - amely az ellentéteknek
békés, úton törlénő megoldására irányul. Mindannyiunktól függ, hogy

,meghiúsítsuk azok snesterkedéseit; akik akadályozzák, vagy késleltetik
e megegye.::ésl.', '

'Ji béke iti van kapuink elall. Rajtunk áll, hogyelérjuk."



ADY ENDRE,:

TÖRTÉNELMI LEClíE FIVKNAIí

Hódílotiák ez országol
Derék, lelkes, úri sziLiyák,
Jótievöi szegény népnek:
Iskolában igy tanítják.

De nem igy volt ezer évig,
Munkás embert ág is húzia,
Egy-két ezer úr kötölle

-M illió jobbágyál gÍLZsba.

Ma már a sziuek bátrabbak,
Sápadiak a gyermek-orcák,
Ila összeszakad Ég és Föld,
Mégis más lesz Magyarország.

Ez az ország mindnyájunké,
Hol bilincsel urak vernek:
Háborúra készüljön föl
At inden sápadt munkás-tpjermek,

Van e földnek áldoll JI.' apja,
Pi ros ito 1evegöje,
Es haje/ogja az úr-luui,
lU unkúool elvesszük iöle.

111agyarország dús ország volt,
Van termése, kincse, vadja,
De amit a bús nép szerzeii,
Vig urasáq zsebre rakja.

C;~qk a gazdag, csak a zsarnok
Ell föl mittden főldi jókaI.
l\1egláncolták, buiiloíiák
A dolgozó tnillickal.

Föl, gyermekek, tanulásra,
JI áború ra, egészségre,
Ti lesztek majd e rab ország,
M egválioll és boldog népe.

"Nagy reménys'g fénye ragyogta be a viláqot, dc a nemzetközi
enyhiilés kicsiny lánqja egyelőre remeg íj és g~'enge. Az ostobasáq, a
hízalmatlansáq és az érdekhajhászás rosszindulatú szele holnap "ih ar-
ként zűdulhat rá. Ránk, II világ egyszerű ernbercire hárul az a feladat,
hogy megőrizzük ezt a lángot, hogy napról-napra, földrészröl földrészre
magasabban és nagyobb fénnyel lobogjon és hogy lényt és életet hozzon
minden ember számára." (Pierre Cot)

'". ,A békemozgalom nem professzorok gyülelwzete, akik elvenat- .
koztatott békeíormulákat állapltának meg. Ez nem diplomaták gyüle-
kezete, akik a szerződések tártalmát és a tál'gydiisok Iormáját dolgoz-
zák ki. Ez élő mozgalom, s olyan egyszerií (is Í'S:l.szel'Ííeszméket használ
fel, amelyek a békeszerető crnberiséq közkincsét [clcntik. Ml'gmutarja,
hogy ezek az e zmék nem ábrándok."

(Emanuel D'Astier Dc la Vigerie)
*

,,~Iég mindiq sok nehézséget kell legyőzniink. Sok iélreértl:st
kell tisztáznunk, mielőtt a világ népei ml'gterrmlhetnék a nemzetek
igaz családját. Olyan nemzeteket, arnelvek békében és cgyethtéshen
élnek, amelyek nézeteltéréseiket nem n~Ilalmma) és a legpnsztítóbh
Jobban6auyagokkal "oldják meq", hanem éSZSZN'U eszmecserével."

. (lIonica Felton)



/. BACH ÉS LUTHElt /
Közismert szölás-mondás, _hogy Luther az evangélikus egyház

nagy papja -:- Bach János Sebestyén pedig a nagy kántora. Valóban
míndkettö korszakot jelent a maga nemében. .

Dc nríért c szölás-rnondásj- - mondhatná valaki. Hiszen nem is
egy időben éltek. Luther 1488 -1546-ban, Bach 'J. S. pedig 1685-1750-
ben élt.' Mintegy 200 esztendő közöttük a földi létüket elválasztó idő .

. Míre alapult e szölás-mondás mégis? Arra a valóságra, hogy mínd-
kettő az Ige embere volt. Luther az Ige prédikátora, Bach pedig az
Igének a zene nyelvén szószólója. Kétségtelen, hogy öt-ís, mint Luthert
Isten Sz'ent Lelke ínspírálta, de az is kétségtelen, hogy őt Isten Szerit
Lelke éppen Lutherhez irányította. Mlből tudjuk ezt? Bach életéből és

· éppen a felesége által. megírt hiteles életrajzából,
Anna Magdaléna Bach Wülken, akit Bach első feleségének halála

után egy évelteltévei vett felesérül s aki férjét túlélte, megírta férje
életkróníkáj áto . . Ó,

Bach J. S. Eisenach-han született, gyermekkorát és ifjúságának első
éveit Elsenachhan töltötte. -. \.

Felesége krónikájában így ír ezekről az évekről: "Sebastian szÜlei
korán meghaltak és amikor árván maradt, legidősebb bátyjához került,
.aki orgonista volt Ohrdorfban: Tduh már kora ifjúságában el kellett
hagynia Eisenach zöldelő kertjelt és vidám vizeit.. Dc Eisenach két
lakójának a szelleme tovább élt Sebastfán lelkében. Egyik 'magyar-
országi Szent Erzsébet volt és a másik Luther, akit szint.e kertásának
érzett, mert gyermekkorában Lutherr-e emlékezve, gyakran nézett. fel a
Wartburgra és Isten csodálatosan zeneértő küldöttének hatalmas
zsoltárai még élete későévcíben is zengő orgona-preludiumokra ihlették." .

"A másik kapcsolat közte és Luther között az 'v01t- irja a fele-
sége -, hogy ő is, akárcsak a nagy reformátor, Eisenachban énekelt a
kórushan . " A mi városunk mindig híres volt a zenéjéről - szekta

·mondani, azután nt is elmondta nekem, hogy Eisenach latin neve
Isetiacum, Isenacum anagrammája viszont en musica, ami annyit jelent:
íme, muzsika! vagy pedig canimus, énekeljünk. Még most is látom vidám
mosolyát , amint ezt a kis tréfát elmesélte. Hiszem és remélcm, hogy
szószerlnt adtam vissza szavait" - írja Magdaléna.

Magdaléna leírja azt is, hogy hogyan kért.e meg ő:t Sebasttan Bach.
·Ebben is érdekes lutheri vonatkozás van. - Igy szólt hozzá
Sebastian: - "Kedves Magdaléna; ismered a kívánságomat , szüleid is
helyeslik, akarsz a feleségem lenni?- l":séll válaszoltarn : - Igen,
köszönörn - es sirva fakadtam, bál' ez bizonyosan nem volt illendő,
de könnyelm a legtisztább boldogság, a hála könnyeí voltak, mert hálás
voltam Istennek es Sebast.lannak boldogságomért. Amikor most meg-
ölelt, beköltözött szívembe az érzés: - Erős várunk - és halkan
dúdoltam magam elé a hatalmas zsoltár melórlíáját, pmeJyet téli estéken
gyakran énekeltünk a kandalló előtt. Igen, Sebastlan erői>vár volt és az

..' is maradt nekem egész életéri át.".' .
Házaséletükről ezt írja Magdaléna: "Es ahogy évről-évre .a leg-

mélyebh bensőségben éltem mellette, egyre jobban megér Lettem nagy-
ságát. Néha _olyan hatalmasnak láttam magam felett, hogy színte
megijedtem: De megértettem öt, mert ezerettem. - A szerétet a tör-
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'Vény beteljesülése - ezt az. jgét gyakran. ismételte a nagy Luther-
blb liából, amelyből sokszor olvasgatott bőrkarosszékéhen, nyáron az
ablak, téli estéken a k ályha mellett ülve. Szirrte együtt mondhatta
volna Lutherrel : - Kevés fa, van az ő kertjében, melynek gyümölcsét

I meg nem ízlelt em volna. - En Istenem, micsoda emlékek ébrednek a
Ielkémb en, ha erre gondolok." - Az Ige mlnde n gyümölcsét ízlelni
óhajtotta, tniként Luther.

Amit Sebcst iant ól és másoktól hallott Magdaléna, Sebestian gyer-
mekkoráról és ifjús::'gáról, még azt is igyekezett megirni.

"Eisenachban született és az én szemernben mindig nagy [elentő-
sége van annak - írja Magdaléna, hogy márciusban, tehát böjtidőben
látta meg a világot, mert böjtidőre írta leghatalmasabb rríűveit, a
Máté- és a János-passiót. Azokat a műveket, melyek lelkét legmélyeb-
ben megrendíleHék."

"Ha· Sebastian vidám volt, annyira tele volt ötletekkel, annyi
tréfát és mulatságot eszelt ki, hogy valamennyiünket magával raga-
dott ... Sebast ain néha meséket is mondott nekünk, legendákat, amelye-
ket gyermekkorában hallott Eisenachban, vagy aminek még jobball
örültem, ha azoknak életéről beszélt, akik rniként 6, Eisenachban
éltek: Szent Erzsébetről és a hatalmas Luther Mártonról."

"Mint minden Bach és mint Luther, akit annyira szeretett és tjsz-
telt, Sebastran is mélyen gyökerezett családjában és nagyon szeretett
együtt: lenni gyermekeivel."

"És há éjféltájon felköltött bennünket valamelyik 51r6 pólyás-
gyerek, akkor sem veszítette el türelmet. Ilyenkor megkért, énekeljek
a gyermekeknek szép altatódalt, hogy valamennyiüknek élvezete
~lhessék benne. Új zenét írt nekem Luther megható dalához a kis
Jézusról, aki bölcsőjében fekszik a szalmán és amikor már kivülről
tudtam a dalt, eltépte a kéziratot. .Azt mondta egyedül csak nekem
írta, soha más hang ne éllekelje,.. Még sohasem hallottam édesebb
dallamot. És ha még az én éneklésem sem tudta megnyugtatn! a kicsi-
két, akkor 6 maga szokt a karjára venni és álornbarjngat nl. Gyakrun
megfigyeltem, hogy férfikarhan azonnal megnyugszik míuden csecsemő.
Azt hiszem, a megvédettség teljes, boldog érzését adhatja a drága
kicsikéknek, ha férfikarhan pihenhetnék, nyugodtan elulszanak az
átölelő erős karban. A férfiak egészen másként fogják a kísgyermeket,
mínt mi asszonyok, talán azért, mert a férfi jobban fél attól, hogy
elejthet i." .

Amint tudjuk, Luthernek ugyanezek voltak a szokásaí családjá-
ban, kicsinyei, gyermekei körében.

A Tamás-iskola a húsvéti nagyvásár idején nyolcnapl szabadságet
adott a növendékeknek. "Megkönnyebbülést éreztem - írja Magdaléna
- ha az évi vásár ideje elmúlt." Féltette ugyanis gyermekcit. A vásán-al
kapcsolatban még ezeket írja: "Minden ilyen vásárról az én kedves
Sébastianom új könyvet hozott haza a hóna alatt és besorolta könyv-
t árába, amelyet annyira szeretett, hogy minden szabadidejét annak
szeritelte. így lassanként beszerezte magának Luther összes munkáit
is," A nagy bibliás ember és, bibliamuzsikus .Iohan Sebastian Bach,
nemcsak az Ige megzenésítője, de biblia-tanulmányai mellett nagy
Luther-kutató is, aki Luther tanítása szerint a legtisztábban értette
az Igét. ,. ,

Magdaléna, Luther és Bach lelkirokonságát jellemezve ezt írja:
"Én megértem, mennyire igaza volt Luthernek, amikor igy ir egy lelváló,



mttzsíkusrél t - ('j ura II kútának, a kóták engedelmeskednek neki.
Más zeneszerzőknek meg kell azt tenni, amit a kóták akarnak. - És
most eszembe jut Luthernek egy másjk' mondásá : - Nem kell minden
melódíát átengedni az ördögnek! )Es azt hiszem, Luther is és ő is
gondoskodtak arról, hogy valóban' igy legyen." .

. Bach J. S.-nek 20 gyermeke volt, de 11 ezek közül meghalt.
Magdalénátél 13 gyermeke volt s ezek közül 7-et temettek el.

Magdaléna leírja, hogy nagyon nehezen tudott ezekhez a búcsúzások-
hoz hozzászokní. Leírja, hogy amikor efelett magábamélyedve bánkó-
dott: "Sebastian könyvvel kezében odaült mellém és felolvasta, mit
irt -Luther, amiker elveszítette kedves leányát, Magdalénát, és 'ott
állt kopors6ja mellett: .

. - Milyen boldog vagy most szeretett Lénám I Ismét feltámadsz és
ragyogni fogsz mínt csillag, talán mínt a· nap 1 Milyen csodálatos,
hogy .téged boldogságban és békességben tudlak és mégis olyan szo-
morú vagyok! - Azután felolvasta azt is, hogy mit irt Luther leánya
haláláról egyik barátjának: _. Bizonyosan értesültél, hogy az én
szeretett Magdaléna leányom újjászületett Jézus Krisztus örökkévaló
birodalmában. És bár nekem és hitvesemnek örömmel kellene hálát
adnunk .holdog t.ávozásáért, mert hiszen ezzel megszabadult a világ
hatalmától, a test csábttásától, a törököktől és az ördögöktől, mégis
a .szívünkben -élő természetes szerétet olyan erős, hogy. csak jajgatva
és szívszaggatva tudjuk elviselni távozását és lelkünk mélyén is érezzük
a. halál keserűségét. Míg élt és míg haldoklott, -olyau mélyen vésödött
lelkünkbe lénye, szavai, mozdulatai, hogy még Krisztus halála sem
olthatj a ki . rettegésünket., I

. Amikor ezt a levelet elolvastatn; végre ki tudtam magam sirni
Sebasttan mellén és kissé megkönnyebbültnek éreztem magam."
.' Isten Igéjének. ernbere Luther és Isten Igéjének embere a zene
nyelvén Bach János Sebestyén az örökkévalóságban találkoztak .Iézus
Krísztus dicsőítésében. Míndkctt.en ma is szolgálnak a Szeritlélek és az
'Ige bizonyságtételében itt a földön is, Anyaszentegyházunkban. Méltó,
ho'gy kövessük példájukat és elmélyedjunk Krisztusról bizonyságot
tevő műveíkben,

*A Wíesner JuJiska fordításában, Budapesten, Dante kiadásban
megjelent, Anna Magdaléna Bach Krónikájából összeállitotta :

Dr. Gyimesy Károly

. "Egyszer Justus Jónás egy elő-
kelő meíssení nernesről beszélt
Luther doktornak. Elmondta, hogy
ez a nemes úr , éjjel-nappal csak
azon törte a fejét, hogyan gyííjt-
hétne _halomra· mínél több pénz t
és kíncseket, egyébként pedig-sem-
mivel sem· törődött. Ekkor dr.
Luther Mártori elmondott egy
mesét az oroszlánról, aki az összes
állatokat vendégségbe hívta. Nagy-
sz:~rii' lakomát csapott. A disznó
is.:.hivatalos volt, lY;likoraztán a

drága ételeket feltálalták és a
vendégek elé tették, megszélalt a
disznó: "Korpát is kapunk?"
- No hát ilyenek a mi uraink.
Mi prédikátorok a legjobb" és 1eg-
felségesebb eledellel kínál] uk őket
a templomban, kináljuk nekik az'
örök üdvösséget, a bűnök bocsá-
natát és az Isten kegyelmét s ők
- orrukat tíntorgat] ák, aranyra
éheznek. Kell is virág a tehénnekl
Boldog, ha szalmázhat." .

.LUTHER
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Félévszázaddal ezelőtt halt meg
JÓKAI MÓR

a nagy lnagyar regényíró
1904 nagy dáium·mind~l1 maquarnak, 'Ebben az évben halt meg Jókai
Mór Budapeslen. Félszázad múlt el Europti egyik leghagyobb
regényírójának halála óla s tnűne ma is élő és haló, nemcsak Magyar-
országon -,De a magyaroltJasók ma eddig nem láloll szereteliel olvassák
.újból regényeit: a hazaszereiei ragyogó oioasmánuoit. Itt lcözölji;k
a másik nagynak, Mikszáth Kálmánnak, JókairólírOIl híre cikkei,
a legszebb méllalás7. róla. Jókai rejormatus volt, Mitcsuül: evangélikus.
A Jókai-regényekben mindenúli Jneglaláljuk a mamJar protestan-
tizmus /laladó szellemet s harcos, hősi muliiának fényét. .

Mikl;zú.th Kálmán:

JÓKAI IIALALARA

Jókai Mörral némi változás történt. A leglényegesebb, mi az állag-
embert érheti, de .Iókainál az is ·csak némi változás. Eltűnt a szemek
elöl, meghalt. Azaz álmodni fog tovább odalcnt, mint ahogy álmodott
idefent. Csakhogy 'amit idefent álmodott, azt most már ISnem tudja és
arilit odalent álmodik, azt mí nem tudjuk ezentúl. Azok a kevesek, .aklk
vele ismerősök voltak és néha szót váltottak, nem fognak vele soha
többé találkozni. Ábrándos kék szemeit becsukta örökre, amelyekkel
rájuk mosolygott. Azokra a míllíókra 'nézve azonban, akik .őt. bámult ák,
ezerették a földkerekség minden részében, 'de vele soha nem találkoz-
tak, míuden a régiben maradt. Csak úgy megvan nekik Jókai, ahogy
megvolt. Amit gondolt, amit álmodott, amit érzett nyolcvan hosszú'
éven keresztül, az ott van a könyvszekrényeíkben. Mindenkí örökölt
az öregtöl.. S bár millió részre szakadt az örökség, míndenkí megkapta:

, az egészet.
. Azért csak némi a változás ebben. De mégis nagy dolog történt.
Megrázó katasztrófa. Bágyadt semmitmondó: frázis, hogy egy fényes
·csillag futott le az égröl. Hiszen ha csak ez történt volna! Ki szomor-
kodnék egy csillagért, míkor még annyi van ott?~ Olyan jelentőségű
történt velünk magyarokkal, miritha az a hegy süllyedt volna el,
amelynek földjében a Lokají eszencia termett és mert csak egy tokaji
hegyünk volt, sohase kóstolhatnánk többé ú] tokajl' termést.

A negyvenes évek nagy nemzedékéből (mint ahogy az ország"címe-
rében is van) három hegycsúcs emelkedik ki: Petőfi, Arany, Jókai. Most
az utolsó is eltűnik, árnyéka elvonult a halhatat.lanság fönséges bolt-
ívei alá, ahova csak azok léphetnek, akik vagy olyat cselekedtek, amit
érdemes megírni, vagy olyat írtak, amit érdemes elolvasni. .

Hogy melyík volt a nagyobb a három közül, mclyík nek milyen
hely jutott, milyen rang jár, a nyitott sírnál nem lehet azt eldönteni. A

. házasságot hét tél, hét "nyár próbálja ki, a nagyságot száz tél, száz
nyár. De bizonyos már annyi, hogy az az ember, aki ma némán fekszik
a ravatalon, hatvan esztendeje mulattatja, lelkesíti nemzetét, ismer-
teti a világgal, zengzetesse teszi a nyelvét. Ml "Volta magyal.' elbeszélés,

.r.. ,
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mídőn a szép szöke fürtű kornáromí ífjú-megszólalt az ö eredeti magyar
zamatú hangján? Jó m3!{VaS koponyák hiszen akkor is akadtak; a vas-
kos, nehézkes Kemény Zsigmond báróban volt mélység, pszichológia
és analizáló erő. Eöt vös József Irány-regényeiben a sok szcntímentalíz-
mus sok gondolattal vegyült (valóságos vese-velővel), de Eötvös is
inkább volt polil ikus, filozóf és államférfi, mínt elbeszélő. J ósika Scott
Waltert ut ánozta és rontotta egy kíssé a magyar nyelvet, Kuthy

. dolgai a jól meg nem szántott földet fölvert dudvák és bozótok. Degré
regényei franciáskodő Iirnonádék, de se a cukor, se a limonádé nem
elegendő benne. Eleven húsból és vérből való alakokat senki se tud be-
állítanl. S ekkor jön ez a titán a krözusí gazdagságával! Csak úgy dőlnek
tolla alól a friss tipusok, új, eleven emberek rajokban. Török világ,
Erdély aranykora, A nábob, Kárpáthy Zoltán és ki győzné elszámlálnl.
Ha mlnden alakja megelevenednék, amely fényes fan táziáj áhó] kiha-
sadt és a koporsója előtt menne, el volna állva az út az Akadémiától
a Kcrepesl-t emetőig daliákkal, páncélos hősökkel, spáhikkal, janicsá-
rokkal, tün d érekkel, najádokkal. nímfákkal, gnómokkal, apró leaotungí
emberkékkel. Az volna az igazi, szinekben gazdag fejedelmi temetés.

Nemcsak, hogy első volt itthon, de a világon is, ami II mesefolyamatát
illeti. :Megy, megy a mcse, 'mint a folyam és viszi az clvasót, nem lehet
a könyvct letenni. Látod, hogy csupa valószínütlenség, bosszankodol is
I13 realist a, naluralista vagy, de hasztalan, nem tudsz megválni tőle,
elbűvöl, leblllncsel, nem ereszt. Csak az egy idősb Dumas mérhet ő

össze vele c tekintetben, de az is csak egyik regényében, a Három test-
őrben éri némileg u lól, dc felül nem mulhatja, mert Dumasban csak a
szellem sziporkázik, dc .Jókaiban a humor nemes nedve csordul ki s ez
a sovereign, ez az arany a szellemi tulajdonok közt. Az előbbi csak az
elmének egy-egy szikrája, a másik is az, csakhogy előbb a szíven megy
keresztül. -

Regényei az egész világon el vannak terjedve, de a külföld nem
ismerhett az igali Jókait, mert éppen a nagy kvalitásaí nem érvénye-
sülhetnek a fordításban, kívévén a fantáziáját, mely szinte Hugó Viktor
régtóíba csap fej. .Jókai a fülével írt, az ő nyelvezete muzsíka, de az
csak a magyar idioruából hangzik ki. Mint a villanyáram nem megy
keresztül a selymcn és az üvegen, nyelvének zengzetessége, édessége
nem megv át az idegen nyelvekbe. A gondolatok bekapcsolásának
csodás módja változást szenved az átültelésnél, a hímpor a fordítók
ujján tapad. Csak a gyengeségei jutnak ki teljesen, a szerkczet, mely
sokszor pongyola, a mese, mely valószínűtlen, a jellemek, melyek se
nem -mindig igazak, se nem mindig követ kezetesek. Egy gyengeségbél
összeállított Jókait ismer a külföld s még így js nagy írónak tartja.
Mit szólna, ha nagy tulajdonai domboroduának 1 l előtte?

Mindegv, a nap azért mégis nap, ha nem egyformán melegíti is a
földgolyó mtnderí tájait. lsten [ókevében adta őt nekünk s neki is
jókedvében mérte ki a világot. Boldogan futotla be azt. Diadalról-.
diadalra lépett. Megkóstoltalta vele még a politikai babérek édességet
is, ámbár ezek a harcot: sehogy sem illettek az- ő szelid egyéniségéhez.
Isten úgy teremtette a íülernllét, hogy az ne a fórumon csipogjon, ha-
nem bokorba elvonulva énekeljen. Talán boldogabb lett volna, ha a
polltikai mezökre ki nem lép, mert itt Lizonyára érte keserűség.
Egyebünnen nem is ösmcrné,

Szerény, tim id természet-volt, sok cmb er.közt szötalan, némelykor
félszeg. Csak a kis társaságot szerette. A tarok-kornpáníát .a klub Lan



és otthon az ir6asztalt, a "görJ:ies lovacskáját", ahogy ő nevezte, aktnek
ha azt mondja: "menjünk Iovacskám", megrázkódik, gyönyörű pari-
pává változik.

- Ülj fel, édes gazdám, hova akarsz menni?
És össze-vissza repül vele, o}?erenciál?-innen, operencián túl, irdatlan

selyem mezökön, ezüstös erdőkön, ahol az aranyalmák csüggnek a
fákról.

Hát el is vitte a görhes Iovacska míndenüvé, a Házba, a főrendi-
házba, .a népek szeretetébe, kírályunk, királynénk kegyeibe, a halha-
tatlanságba és mindenüvé, ahova el akart jutni. Samerre ment, aho-
gyan ment, pedig nyolcvan évig ment, örökös tavasz volt, virágok
nyíltak, liliomok bólintgattak feléje,rózsák nevettek rá, - a hohémek
királyára. . .

Oly bőkezű volt hozzá a természet; amínö talán még soha senkihez.
Mikor a legnagyobb tulajdonságokkal felruházta, hogy a világot még
szebb é tegye neki, elvett tőle egyet. Azt, amely az emberek kiismeré-
sére képesíti.

És azután is mindig kedvezett neki, egész végig, egész tegnapig.
Hosszú életkort adott neki, vidám öregségét, el nem múló fiatalságot,
örök szerelmet, mert öregségében' gyermekke tette, talán azért, hogy
Isten az angyalok közé sorozhassa, nem csoda) hogy már a végén ö is
elbizakodott, s kivételes lénynek kezdte magát elhinni. Harmadéve
arról beszélt, hogy új körrneí nőttek, tavaly azzal dicsekedett, hogy egy
foga nőtt. Hátha mínden elölről kezdődik'! Hiszen ö maga is egy csoda
volt. Míért ne történhetnének csodák a csodával? .

Még a halál is olyan játszi volt, olyan könnyed, olyan gyöngéd
hozzá. Nem a kaszajával vágta le, mint a többi embert, hanem t án egy
virágszállal sújtott rá 5-lelke szeliden átröppent a virágra. Semmije
se fájt, betegségében is alig hitt, a halál eszébe sem jutott. Tegnap
este, míkor a többi órák kllencet ütöttek a lakásban, ő is elkérte a zseb-
óráját, hogy hozzá igazítsa. .

t Felhúzta és óvatosan letelte maga rnellé, az. éjjeli szekrénykére.
Hallgatta percenként, hogy ketyeg-e, aztán felé hanyatlott'feje, sóhaj-
tott és örökre megszűnt a szíve verni,

Csak az Óra ketyegett tovább.

"Alaposan kell érteni Isten igéjé-
nek tanításához és hírdetéséhez,
mert kétféle eniber van. Azt, aki

-lelkiismeretében, szorcng, bünét
és Isten haragját érzi s· azt akí
szánja-bánja is, vigasztalni kell az
evangéliummal. Ellenben a nyakas,
gonosz, keményszívű embereknek
hirdetni kell a törvényt és meg-
mutatni nekik Isten háragjának
példáit, Illés tüzét, az özönvizet,
Sodoma és Gomorra pusztulását
és az Isten nagyszerű városának,
Jeruzsálemnek lerombolását.".

-'LUTHER'

"Az istenfélő ernberek bárhová
tekintsenek, az eget vagy földet,
a levegőt vagy vizet látva, min-
denben Isten csodadolgait szem-
lélík és nem telnek be azok csodá-
latával, hanem örömük és gyönyö-
rűségük telik azokban, dicsőitík és
magasztaljakt a teremtőt."

*
"Aki Istent Krisztusban meg

nem találja, nem találja meg sehol,
akárhol keresse, mégkevésbbé érti
meg azt, hogy mi az ő akarata és
lényege,"



Zay LAszI6t
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lOilleuberg, 1517. oklóber '31.
A hit dolgaiban nem szabad könnyelmű nek lenni, Hans, és ez

HZ alkalom nem tér többet vissza. Holnap ünnep van: Mindenszentek,
Vágj neki az útnak: gondolj csak szeretteid lelki üdvösségére!

- Es ha elviszi az, utolsó forintot is hazulról, míböl fogunk
élni? - szólt közbe az asszony a tűzhely mellől.

Régen folyt már a beszélgetés. Ebéd után jött át Péter szomszéd ,
hogy negbeszéljék Gréte meg Hans bocsánatvásárlását, .!- most meg
már lassan lopakodott előre az ég alj án az esti szürkeség, Péter szorn-
széd csizmadia létére nagyon értett az ilyen dolgokhoz. sokat járt a
kelostorban is, beszélgetett a szcrzctesekkel, de meg nicleg Lopánkák,
otromba-nagy csizmák készítése közhen jut idő a szent dolgokon való
gondolkodásra is. Mindenki úgy hívta: "Frommer Peter"; m,ert igazán
kegyes ember volt. Minduntalan erre irányította a szöt: most is szent
ügyben fáradozott. Efféle dolgokról máskor is szó esett már köztük,
de most egészen a lelkük üdvösségeért pazarolta a szót. Vallásos család
volt Hansé is, Albert Iiúk - nagy áldozatot hoznak érte! - az egyete-
men tanulta Isten tudományát, mégis a kegyes Péter úgy érezte, kötc-
lcssége megmenteni és helyes irányba terelni a szornszédait.

. - De Grete, ez fontos dolog nagyon! - erősködött tovább. - Meg-
szabadulhaltok bűneitektől és a tisztítótííztől és apáitok is kiszahadul-
nak onnét - Isten nyugtassa őket!

János gazda felugrott. Nem engedte nyugodni a felelősség, meg
a k<jtelesség családja iránt. Apjára sokat gondolt úgy is, mert hiába
volt becsületes ember az öreg, hiába szerette mindenki, gyakran szidta
mégis, ha kövér papot látott. Míkor vezeklí ezt mind le? Az apósa ugyan
templomos ember volt, miuduntalan gyónni járt a papokhoz, de érte
is aggódott. Haláláig azon gyötrődött: mí lesz a bűneimmel?

Péter' észrevette: itt az alkalmas pillanat. Ő is mellészegődött
Jánosnak és ketten mérték a szobát: Hans megfontolt, gondterhelt
léptekkel, ő pedig nyomában gyors, ugrálö lépésekkel. Megilletődött
szavakkal kezdett hozzá, hogy elmevélje nagy élményét, amikor a na-
pokban odaát járt a határon túl, Zubsl-ben, hogy bocsánalot vásároljon
magának és a családjának. ,

- Saját fülemmel hallottam János atyát, rnikor a lelkünkre
beszélt. Olyan szép, magas ember, és milyen pompás volt a templom
körülöttcl Előtte volt a nagy aranyos láda, ahová az adományokat
gyűj tették. feje felelt a Szentatya címere volt egy kereszten.

Az októberi alkonyat nedves szürkesége egyre beljebb tolakodott
a szegényes hajlékba és harcra kelt a tűzhely gyér rőzselángjával.
A szoháhan szétt.erjedt a készülö bableves illata. A két férfi ide-oda
járva beszél gelett, Hans meg-megállt. Péter ilyenkor szinte lábujj-
hegyre á gaskodott, hogy a szemébe nézhessen. Az asszony a tűzhely
iriellett serénykedett. A sürgés-forgásban nem volt ideje az emberek
dolgába' szólní, csak néha nézett gyanakodva a kegyes Péterre. Nem ,
szívelték egymást: Péter könnyelműnek tartotta és dorgálta szüntelen, i
hogy törődjék többe, bűneivel-meg az üdvösségével, járjon gyakrabban
templomba, gyónásra és imaórákra. .de Uramisten, ki tudná ezt tenni
három gyerek meg a férje mellett? Meg is mondta Péternek, hogy ő is

1<



Jobban tenné, ha tlfl>bet tc'l~dne ft gyerekefvel, uok elesatangolnák aS
utcán, és mi lesz az ilyen bitangban nevellídött -gyerekből?

. Az alkonyittas szobában megnőttek az árnyékok és a homályban
Péter cingár hangja is mintha erősebb lett volna. Egyre jobban bele-
élte magát az emlékbe: '. .

.~ A szavai pedig egyenesen megrázóak voltak. Azt mondta:
"Gondoljatok a meghaltakra. mit szenvednek szegények a tisztítótűz-
ben! Csak ne sajnáljátok tőlük azt a néhány rongyes garast! Szabadít-
sátok meg őket, meg magatokat is! Ez csak megéri nektek az egy-
két aranyforintot! Ragadjátok meg az alkalmat, ha a Szentatya szere-
tete a búcsút kínálja nektek!" Mindenki zokogott és egyik ember a
másik után vette meg a· bocsánatos levelet. .•

. ~ Maga is vett, Péter szomszéd? - szólt megint bele az asszony.
- Bizony, vettem, öt .egész forintért, de most halálornig meg 'Van

bocsátva minden bűnöm. Es drága jó apámat is megszabadítottam a
szenvedésekt.ől - tette hozzá elérzékenyedve,

- Inkább lett volna vele békességben, amig élt - morogta foga
közőtt Grete asszonv.

János gazda megállt az ablakriál és belemerengett a cslllagosodó
alkonvatha. A gyerekek gondja aggasztotta: Anrtrisnak kabát kellene
télre, Trudinak cipő. Az asszonynak meg ... De hátha ez csak a kísér-
tés? Gyötrődve tördelte darabos kezeit, nem tudott dönteni,

Az asszony megérezte, hogy most kell segítenie, Talán. az ő fejében
is a gyerekek gondja motoszkáIt. Köténve sarkában megtörö11.e a kezét,
odament ő is az ablakhoz - férje feléje fordult - egymás szemébe
néztek és lassan ránehezedett a tenyere az ember .vállára.

- Nem volna jobb 'megvárni a gyereket? Amikor ketten vagyunk,
mindig mesél nekem egy, kedves tanáráról. Valami Márton atyának.
hívják, de Berci nagyon szeretí. Talán tanult tőle valamit, amivel felel-
het a maga kérdésére is - aztán ez is van olyan okos ember, mint a
Péter szomszéd Tetzei Jánosa!

- Márton atyát én is szívesen hallgatom, ha prédikál - bátoro-
dott meg újra Hans gazda. . .

- A minap is azt mondta - ejtegette tovább a szót az: asszony -
hogy Márton atya azt tanította nekik: az Isten nem szereti a sok zso-
Iozsmáz ást , kegyeskedést. Úgy mondta, hogy jobban szeret í azt, ha
valaki .Iézus Krisztusban-r hisz, mintha folyton érdemeket akar sze-
rezni a mennyben, - Érezni lehetett a hangján, hogy gondosan ügyel:
el ne vétse a szót, hűségesen mondja, amint a fiától hallotta. '

Péter szornszéd, a "fromme Peter" megrándult a szóra. Csodálkozó
grimaszt vágott, felhúzta szemüldökét és megállt. Egyszerű ember
volt.' igyan, nem igen válogatta .a szót, de itt érezte, hogy valami
nincs rendjén. Ez a hang egy kicsit idegenül hangzott. O mindig arról
hallott eddig: kiérdemelní , megharcolní, mísét mondani, fizetni a tize-
det, engedelmeskedni a kíszabot t penitenciának, megvetni a földi vilá-
got, - de hitről még nem hallott. Jézusról még inkább, de ő azért úgy
gondolta, hogya pápa mégis nagyobbúr, hiszen Tetzel atya i~ meg-
mondta, hogya papa keresztje is ér annyit, mint a Krisztusé. Erezte,
tudta, hogy itt valami nincs rendben, és ezt meg is mondta .

.Jézus Ktisz tusban ? Fontosabb az, hogya pápa szeretete meg-
adja a bocsánatot és kiszabadít a ttsztítótüzböl!

Hátha onnét csak Isten szabadíthat ki? - felcselt rá az asz-
szony.
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- TetzeI atya másképpen mondta i-~n'koitott-Paer,
- Ennekem nem tetszik ez a Tetzelatya sehogysem - bUkkant

végre celő az asszonyból. ','" , " , .
Péter szinte megkövült a szőra, Tátva maradt a sZája és a lélekzet

is a torkán akadt. Hogy valaki így beszéljen arról a drága emberről!
Most 'Világosodott meg a feje: hiszen ez az asszony már az előbb is
mintha eretnekséget mondott volna! Itt alighanem az ördög kísértget
bennünkct- 'ötlött eszébe, gyorsan keresztet vetett és nagyot nyelt.

- Grcte - kiáltott, - hiszen ö' a Szent a küldöttel Csodálatos
ember Tetzel János! ,

- Maguk is róla beszélgetnek, Péter bácsi - köszöntött be a szo· ,
bába Albert. Ragyogott az arca, egész termetéről sugárzott a vidámság,
a fiatalság és az erő. Csak a vak nem látta volna meg, hogy valami
ugyancsak, feszíti a melIét. -,

A fiú megölelte. anyj át-apj át, erősen megszorftotta Péter kezét,
aztán letelepedett! a tűzhely mellé a padra. Egy-két szöra megértette,
míről van szó, ahogy az apja körülményeécn hozzákczdett, hogy el•.
mondja a délutáni beszélgetést töviről-hegyire. .

. Az ajtónyit.ásra hűvös levegő csapódott be, a bentíek megbor-
zengtak. Egyszerre elszállt azonban a fázásuk, amikor felugrott a fiú
és tüzesen, mesélní kezdett: .

- Képzeljék csak, Márton atya ma délben a templomajtóra
tett egy írást, amelyikben .éppen a búcsúárúsít.ásról beszél. Kilencvenöt
t.ételböl. áll az irás... '

Péter egy pillanatig még reménykedett, hogy az a kilencvenőt
pont mellette fog szólní, és érdeklődve figyelt ö is. Mindenki elcsende-
sedett. Albert szava gyújtott, olyan tüzesvolt, még a levegő is átforró-
sodott lelkesedésetél. Grete asszony szomjasan. ítta minden szavát.
Hamar félrehúzta a lábast a tűzhely szélére és maga is leült férje mellé.

, Valahonnét a sarokból előmásztak a gyerekek is: Trudika szájtátva
figyelte bátyja szavát. .'

--, Ez az írás megfelel a maga kérdésére is, apáml Világosan meg-
mondja Márton atya, hogy Istennek nem a pénzünk kell, hanem a
hitünk. Az üdvösséget meg nem pénzért árulja Isten, hanem a
Krisztusban ajándékozza. Mert Krlsztus a mi igazi kincsünk, az egyház
kíncse, belőle élünk! Aki hisz Benne, azé an örökélet. '
, -: Olló, álljunk meg! - Péter úgy látta, most rajtakapta az ördö-

göt a kísértésen - az örökélet nem ilven olcsó! '
, - Nem 'is olcsó az, Péter bácsi, hiszen ingyen adja Isten a Krísz-

tusban! - A fiút nem.zavarta meg a közbeszólás, beszélt tovább. -
Aztán azt is megmondja ,világosan Márton atya, hogy Isten nem pénzt
kér tőlünk, hanem szeretetet. Szinte szóról szóra emlékszem a szavaira ..•
"Meg' kell tanítani a keresztyéneket arra, hogy akinek feleslege nincs,
köt.eles a szükségest otthona számára megtartaní, és semmiképpen ne
Razarolja búcsúvásárlásral ,
, Péter megint ellenkezni próbált: De édes fiam, áldozatokat is kell
hozni a bűnök elengedéséért! ' , " '

- Úgy vall - mutatott rá Albert, Péter egy pillanatra felragyo-
gott, végre - gondolta magában, de a folytatás csak még jobban Ie-
hűtötte. "

-- Úgy van, 'és ezt az áldozatot meg is hozta.értünk Isten, -arníkor
, Jézus Krísztust elküldte a világra. Az ő halála volt az áldozat a rni

bűneinkért.



Apjához lepett, úgy bészélt tovább.
- Tudom én; édesapám.Lmi -nyomja tt maga. lelKét! De lássa-e

\ ~ mi bűneink már nem a mí vállunkra nehezednek: asáját jára ávétte
őket az Isten Báránya, Jézus. Meg Nagyapót se féltse, apám, Éh 'nem
tudom, hol van, mert azt se tudom biztosan, van-e tényleg' tisztítótí1z,
de azt biztosan tudom, hogy Krísztus érte is meghalt, és ezért -Isten
öt is szereti. Minket is szeret Isten, és ezért hisszük, hogy megbo-
csátja bűneinket. j, - ,-'

Péter észre se vet a szavak mögött megbújó ,>,eretneks-éget",
most valahogyan ez az eretnekség mintha kedvesen hangzott volna a
fülének. Szeretet, Krísztus, ingyen ... Ez ú] szó volt neki. A szeretet
érintette meg. Valóban így lenne? Nem kell hajszolödnla a bűnbocsánat
után? Ném kell gyötrődnie, vezekelnie? -

Végigsimította .hornlokát, mert kiütött rajta a verejték. Valami
megmozdult benne és küzdelem csatatere lett a lelke mélye. Ha _ez
igaz, akkor rossz úton járt eddig. Hiába fáradt Zerbstbe is. Egy pilla-
natra haragosan gondolt az elébb még rajongásig szeretett János atyára:
Hát ez becsapott engem? - aztán megszelídült és élpárclgott il haragja.
Most nem arra gondolt, ez 'a szó nem hagyta nyugodni: Krisztusban,
ingyen . • • ' -

, Hinni, most döbbent rá, hogy Márton atyától már ó is hallotta
ezt a szót. Míntha sötét éjszakában feltetszik az ég alján a haj-nal'p'ír,
úgy derengett most a szívében. Nem vette észre, hogy mondatot szákít
meg, úgy kérdezte a mesélő fiút:

-' De mondd csak, fiam, hát mí lesz a bűneinkkel? - Most már,'
megszelidült a- hangja, csendes volt, szinte alázatos. Elszállt maga.
biztossága, és egy gyerek kíváncsiságával tudakolódzott tovább. -

\ Isten igazságos, nem engedheti büntetlenül, amit vétettünk ellene.
Ahogy kimondta a szót, egy szörnyű gondolat villant át rajta:

Péter, véged van! Az Isten igazsága téged is letaszít a kárhozatbál
- Persze, hogy igazságos az Isten, Péter bácsi. De azért igazságos,

hogy megtegye, amit igért, IlOgy kegyelmes legyen. Hogy könyörüljö n
rajtunk. Mert szeret, hiszen O a szeretet maga, és akkor igazságos, akkor
marad hűséges a szavához, ha szeret minket! Nézze csak: a bűnünk et
megbocsátja, mert Krisztus meghalt értünk, ebben mutatta meg Isten,
hogy Ő igazságos. . .

- Krisztusban... bűnbocsánat... motyogta maga elé Péter.
Idő kellett hozzá, amig megemészti az újonnan tanultakat. Meg a régi
csak ellenkezett benne: _

- De a bűnös világot biztosan nem szeretí Isten, hanem ha valaki
imádkozik, meg széntül él, vagy nem?

- Bizony, a bünös világot' szerette Isten, amikor Jézus Krisztust
elküldte. De ne higyje, hogy valakit Is azért szeret, mert sokat Imád-
kozik, vagy szentül él. Inkább fordítva van a dolog: mí azért imádko-
zunk; és azért élünk szentül, mert Isten szeretett bennünket. De ne •
csak a búcsúíorlnto kban akar minket szentnek látni Isten, hanem
inkább otthon, meg munk ánkban, meg az igaz hitben.

_ ..Mondd még egyszer, hogyan is van? Isten ingyen adja szerete-
tét? Nekem is, a hűnös Péternek? '

-Igen, Péter bácsi, felelt nagyon halkan Albert - hiszen Ö a
bűnösökhöz [ött, Azért jött, hogy ne kelljen gyötrödnünk, clkárhoz-
nunk, haneni Istenél legyünk! Azért jöLt, hogy örüljünk, higyjünk,
~M~ , . .

'~.



Péter szeme kőnnyes lett. Ennyire. szerétl öt az Isten? Hogy ö ezt
eddig nem tudta! Ingyen .••

- Halkan, sietve elbúcsúzott a házlaktél. AIbert emlékeztette: holnap
Márton utya prédikál, meg is igérte; hogy elmegy családostul. Aztán
gyorsan elindult hazafel'é, ahogy eszébe jutott az otthona. Felesége,
gy«reKei, akik várják haza. Meg a munka: iskolásgyerekek csizmács-
káí, anyák cipői, párasztok nehéz esizmái.

Alakja lassan -beleveszett az októberi éjszakába.
Ezen a napon Wittenbergben megkezdődött. a reformáció: a vár-

templom kapuján is, de a Péter szívében is ..•

Koren Emil:

HÁNYT/VETETT FELLECj
~,.sok-sok éve már.
.'Ott történt, ahol "a némán bal-

lagó vizen' - tutaj ok úsznak szeli-
den", De nem volt olyan szelid, ami
a .partcn történt akkor.

Ketéves forma gyermek játsza-
dozott a magas rakparton. Bakfis
leányka vigyázott reá. Hol fogta'
a kezét, hol nem fogta -,Sétálgattale
Fent a tanyai kisvasút füttyögve
zakatolt kifelé. Piacról jött tanyai ak,
keridős asszonyok s bajszos férfiak
hámulták a Tiszát.
, A leányka meg rájuk bámul-
dozott s a kicsi . mozdonyra, aho-
gyan prüszkölve-szuszogva vonta
kítömött sok terhét, a kocsikat,

A gyermek kezét elerigedte ..
Mínek színezzem -t.ovább ? Őt a

szöke hullámok szelíd fodrai job-
ban vonták, mint a zakatoló vonat.
Néhány lépés - s a lépések nem
voltak biztosak.

Az édesanya abban a pillanat-
ban jelent meg fent a korlátnál,
.karján bevásárló kosárral, amikor
a kicsi ll: magas kőpartról a hul-
lámokba esett.

" Egy sikoly - s a leejtett kosár- '
ból az almák szabadon gurultak
szét a járdán. Pillanatok alatt ott
tennett a parton. . . .

Már csak a gyűrűző hullámokat
nézhétte. Két kezével haját tépte,

'le-föl futkozoLt a parton s 'úgy
kiáltozott, ahogyan csak egy anya
tud; -' .

- Péterkém, hol vagy? r
Isten szívében lehetett ez a fáj-

dalom, amikor a bűnben és féle-
lemben elmerült embert kereste;

- Ádám, hol yagy ? !

A szöke hullámok nemcsak
kicsi Pét.erkét, de a hosszú éveket
is elvitték. Némán ballagott a víz.
és vitt mindent.

Csak a fájdalmat nem s ami
belőle nőtt: a keményszívűséget.

Mert megkeményedett. Férje
sokszor tett szemrehányást 'neki
s gondatlansággal vádolta. Együtt
fájt a csapás, mégis szembeállította
őket egymással. Magába zárkózott
asszony lett, akit lassanként- senki
sem értett meg s aki egyedül hor-
dozta az élet terhét. .

Istennel is szakított.
.; Leszámoltunk egymással. Ki-

fizettem öt. Nem várhat tőlem
többé semmit - mondotta 1{ese-
rűen .

Mlndezt a hegyek között mon-
dotta el nekem bŐVP1, ahova gyenge
idegei és tüdeje míatt ment.

- Engem míndenk í bánt -'
mondotta, mig őszi avart kavart '
a lába - csak a. gyermekek, a
kutyák s az' erdő nem bántottak
soha. Ide m enekülök pihenni. Be-
zárkózott nekem az élet. én már
nem várhalok scmmí [ó t, :vagy
újat. .

'r;,:;



- Szép a sza.va. - feleJtem -- ,
amit a gyermekekről, kutyákról
s az erdőröl mondott. De nincs
benne élet. Szentimentális és me-
lankólikus. Azt hiszem, az igazi
jó hírt, az újat még nem hallotta
meg. Mi úgy hivjuk: evangélium.:.

Sokat beszélgettünk még. Nem,
ne gondold. Nem tért meg a sza-
vam nyomán.

Sokkal később történt ez - ha
annak nevezhető, amit hallottam
felőle.

Rokoni társaságban beszélgettek
a kertben, 6 jobbára hallgatott,
mint már évek óta. Oldalt ült s a
házőrző nagy bernáthegyi, fejét
simogatta. Egy papról folyt a szó,
aki igen színesen prédikál. Idéztek
egy példáját. Hegyi pásztorok, ha
a nyáj nem akar a karámba menni,
[elemelík a legkisebb báránykát
s beviszik erőszakkal. Az anya
rögtön utána megy s tódul a
többi is. I

A beszélgetés félbemaradt, mert
az asszony felcsukló' sírással ellökte
a kutya fejét az öléből s befutott
a házba,

.; Mi történt vele? - csodál-
keztak.

- Szegény. Oly érzékeny. Még
mindig nem t~ldja Péterkét felej-
teni. Tapintatlanek voltunk ezzel
a példával - szólt az egyik nagy-
néni. ,

6 pedig bezárkózott a szobába,
merev arccal maga elé nézett s a
könnyei sűrűn folytak. Fájt nagyon
a szíve, a kemény szíve, amelyet
úgy bezárt Isten előtt, pedig az ő
kicsínyét is' bevitték a karámba.
Hogyan mehet ő valaha is ilyen
kemény szívvel s Istennel békület-
lenül utána? Feléje hiába kiált
Isten, mint egykor ő a gyermeke
után: ember, hol vagy?! El-
merült. '

Mínt ahogy az lenni szokott
ilyenkor, a másik végletbe esett.
Bújt:a a templomokat. Ekkor már
régen felcserélte a Tisza szökc

,hullámait a Dunáéval s csak azt
bánta, hogy egy vasárnap dél-

7&

emu nem tud több pesti tem-
plomot is végigjárni. Békülni akart
Istennel s mindenütt keresve leste
a. hangot, ami hozzá szól, hog y
újra szóba állhasson Urával. Ö.
már 'oly igen készen volt a fe-
lettcl : itt vagyok, Uram, hallom
szavad!

Az egyik hatalmas templomban
történt, hogy istentisztelet után
megszólította valaki:

- Testvérem, látom, hogy va:..
Iami nagy bánata van. Itt nem kap
vigasztalást, de én elvezetem egy
közösségbe, ahol megnyugszik a
lelke.

- Maga miért van ilt, ha meg-
nyugvást nem itt lehel kapni? ~'
kérdezett rá az asszony.

-=- Azért, mcrt ilt vágyódó lel- ,
kek ülnek a padokban s én az
Ur Jézushoz hivogalom a mcg-.

'fáradtakat és megterheiteket '-
beszélt amaz folyamként.

Hallgatott a hívó szóra, s a
rákövetkező szornbaton elment a
megj elölt helyre.

Sokan voltak, mégis öt szemé-
lyes szeretettel vezették be s a
hivogatója is rátalált már a bejá-
.ratnál. Mintha várták volna,
Magával ragadóan énekeltek fülbe-
mászó dallamokat s egy sötét
civilruhás férfi nagy entúzlazmus-
sal 'prédikált az emelvényről. Rög-
tön látta, hogy szektába tévedt,
de a testvéries vele-törődés, az
énekek s a hallottak sztvébe mar-
,koltak.

Talán ott ragad, ha a szekta
miatti kezdeti feszélyezettsége
alatt nem kap egy újabb hivást
egy -testvéregyházl közösségbe,
ahová ettől kezdve szive szerint
rendszeresen eljárt. Külön biblia-
órákra s konfereneiákra hivogat-

. ták s ő ment. Megforrósodtak s
tartalommal teltek meg a rég

-Ismert hideg szavak: kegyelem és
békesség. .. Az élete, rendeződni
kezdett az ige szerint s 'arcán a
mosoly virágai nyíltak.

Két dolog vólt csak mindvégig
szekatlan a számára. Az egyik a
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betslS fegyelem, mnt a közösség
tagjaira vonatkozott, életszabá-
lyok és megkötések. Otthonra-

__ találásának szabad, nagy örömét
mintha gátolta volna. A másikat
önmagán vette észre: templomba
ezután is eljárt, de nem fűződött
annyi reménye és öröme hozzá,

, mínt megrendülése után.
Fájdalmasan érintette,. amiko-r

egyszercsak "feloszlatták" a kis
közösséget. A tagok közül sokan
"vallásüldözésről" beszéltek s csak
az tűnt fel neki, hogy ugyanazok
kij elentették, hogy templomba se
fognak járni, hololt annak senuni
akadálya scm volt. .
_ Még scm maradt lelki közösség

<nélkül. Az egyik budai gyülekezet
rendes bibliaóráira járt - távol
az ot.thonától -e- mert megfogta
lelkét az ott hallott igehirdetés.
Szívesen látták. Mások is voltak
vele, akik más gyülekezetből jöt-
tek. Férje, aki azóta a maga mó d-
ján bölcs emberségre és mély be-
látásra jutott,· csodálkozott a
szent lázon s a mindig mcssze
menésen , De örült, hogy felesége
újra boldog s hagyta.

A sűrű, feketehajú pap egyszer
megdöbbentő igéről beszélt. Arról,
hogy "el nem hagyván a magunk
gyülekezetét". Eszébe jutott az
otthoni templom, amelyben olyan

\
Igen régen volt tItolJAra. Meg!l
kérdezte utána:

- Miért riaszt el innen, amikor
itt olyan jól érzem magam?

En nem riasztom. Jöjjön
máskor is. De a gyökere otthon
van, elsősorban oda járjon.

- De amikor a pap beszéde nem
mond nekem semmit 1

- A pap beszéde nem is. De
maj el egyszer ígévé válik a prédi-
káció Testvérem számára is s meg-
találja szolgálata helyét. Ne fe-
lejtse az öreg finn paraszt szavát:
amig egy Miatyánk elhangzik a
templomban, érdemes oda járni.

- És hát közösség sincs nálunk.
- Nincs hát, ha olyanok, mint

Testvérem, máshová járnak!
A legközelebbi vasárnapon be-

ült . az otthoni templompadba.
Hosszú vándorút után - újra.

Én már ott láttam, amikor egy
vendég-szolgálatom során gyüle-
kezetükben . járfam. Mosolygott.

Istentisztelet után szóvátett.e=-
a régi, hegyek közöt.ti beszélgeté-
sünket. Akkor mondta el hosszú
körú tját, hányt-vetett fellegjárá-
sát, amint itt leírtam. Igy fejezte
be: .

- Higyje el, amikor újra le-
ültem itt a padba, úgy éreztem,
hogy Itthonról - hazaérkez tem,

Németh István e

KEDVES ESZTENDÓ
" ••. hogy hirdessem az Urnak kedves esztendejél,"

(Luk. 4, 19.)
Az utolsó gerenda felhúzásánál majdnem baj történt. Az ácsmester

csuklójára hurkolt bőrkötél hirtelen elszakadt és a gerenda vissza-
zuhant a magasból. Szinte belefúródott a földbe és egy-két pillanatig
ingadozott jobbra-balra.

Manasse ácsmester rémülten ordított fel:
- \'iayázz uvcrck!
A következI; pillanatban végigdölt az oszlop a rmdön, hajszálnyira

süvített el a megdermedt inaska arca mellett. Szája tátva maradt és
térdei -összeverődtek. Aztán bamba vigyorgással nézett fel a fiú a tetőre,

. de addigra már eltünt onnét a mcsterjólismert vörös arca.



Lefel~ vfharzoft az 41lvfnyon.. A brmadJk· fokról a flndre· ugrott
ft férfi és a gyerekhez szaladt. A gyerek zavart diadallal vigyorgott, de
ez sem mentette .meg élete legnagyobb pofonjától.

Manassé magából kikelve ordított.
- Hát nem megmondtam neked; te filiszteusok ivadéka, hogy

Ilyenkor ne állj a fal tövébe?!
Az inaska szeme teleszaladt könnyel és zokogásb-a tört ki.
- Csak meg ne vert volna Isten ilyen élhetetlen kölyökkel -

üvöltött hajába markolva a mester. - Ideáll és bámul! -Sohasem lesz
belőled jó ács, mert mindig ügyetlenkedsz és láb alatt vagy.

Nyögve hajolt le a gerendához. Kétszeres bőrszíjat csavart a vé-
gére, felállitotta a fal mellé és a szíj végét a gyerek kezébe adta.

- Dobd fel majd utánam -" rendelkezett kurtán.
Elszontyolodva mázoltá $zé't arcán a .könnycseppekét a fiú, fel-

dobta a tetőre a szíjjat és sietve iszkolt el onnét.
A mester nekígyűrközött. Lassan emelkedett felfelé a gerenda, át-

billent a falegyenen és szilárdan megállt a keresztgerendáken. Manassé
mcster két faékkel megbtztosította, aztán Iecsillapodva intett a gyer-
meknek szögekért,

- A fúróvasat se feledd ell - kiáltott utána.
Nyögve emelkedett fel térdérőt. Az inaska óvatosan nyújtotta át

a szögeket és a fúrót, félve egy újabb nyaklevestől. Manassé nem vette
észre ezt :a félelmet. Verítékben úszó arcán végigtörölt az inge aljával.
Nagyokat ütött a szög fejére, miközben mérges mordulásokban ön-
tötte ki maradék haragját,

- Megverte Adonáj azt, aki ácsnak ment - zum, zum .- haj-
naltól estig dolgoznia kell, mint a rabszolgának - zum, zum - de az
élete mindennap a sírkamra árnyékában van.

Most szekercéjét emelte fel, hogy az összeeresztésnél ígazítson
valamit. Nagyokat suhintott a gerendaszélre. .

Bezzeg Jósé fiának több esze volt, mint nekem, -hüss, hüss
itthagyta két éve az ácsmesterséget - hüss, hüss - és felcsapott pró-
fétának. Az igaz, hogy becsületesen megvárta - hüss, hüss- míg
testvérei Jákob és Jehuda asszonyt hoznak a házhoz - hüss, hüss -
és gondoskodnak özvegy anyjukról, csak aztán ment el vándorútra.
De elment!

.Elégedetten nézett végig a szilárdan beépített gerendán. Ujból
a kalap ácshoz nyúlt. A túlsó végén is szögekkel erősítette meg alapos
tetővázat. .

- A szerszámait nekem adta, - lágyult el a tekintete - -szívcsen
és szerétettel adta - zumm, zumm! Mikor. a szekercét adta oda, a sze-
membe nézett és azt mondta, hogy ... zum, zum - ejnye, mit is mon-
dotL? Amit a Keresztelő is. .

Fejét vakarva tünődött. .
- A fejsze a fák gyökerére vettetett már ... minden fa, amely jó

gyümölcsöt nem terem, kivágattatil •... és a tűzre vettetik.
l\legszínesedet.t arca az emlékezéstől.
- Vállarrira tette a kezét és azt mondta nekem: - Elmegyek,

Manassé, mert az én Atyám küld az ö Országának szolgálatába. Először
azj hittem, hogy félrebeszél, hiszen atyja már régen meghalt. Akkor ér-

. tettem meg, hogy Istent nevezi Atyjának, a vakmerő. .
- Ez p.kkoi· volt, amikor Keresztelőnél járt Jósé fia? kérdezte

klváncsian a fiú. .

80
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-A'kkor - ha.gyta nt-a mester- f1s ugyanazt lftrde.tte, mmt

János, a Keresztelő: - térjetek meg, mert elközelített a mennyek·
országat . .

. Új szögekért hajolt le. Keserű fintorba húzódott a sz~ja.
_ "Elközelített;" - ismételte gúnyos haraggal, - sohasem volt

Izráel reménytelenebb állapotban, mint ma - zum, zum -·a Makka-
beusok leveretése óta nem mult el a gyalázat rólunk. Ez a forrófejÜ
meg azt hiszi, hogy talán egymaga rendbehozza Izráel dolgát, - Zum,
zuml Ha okosabb 'is nálunk, mégis csak olyan közönséges ember, mint
mi - zum, zum. Ha nem vigyáz, majd úgy jár, mint Keresztelő -
ZUlU! .

Messzíről kerepelés zaja hallatszott. ._
-Tyüh! - füttyentett a mester meglepetten - egy óra múlva

kezdődik a szombat. Siess, szedd össze a szerszámokat - S7Ólt az inas-
hoz, - be kell fejezzük a munkát, hogy még megmosödhassunk az,
áhítatig. . . I • . , .

Fürgén mozgott az inaska és cipelte le a nehéz szerszámokat.
Bumfordi. képéből elgondolkozva nézett ki okos két szeme. Egyszer-
csak kíbökkentette: , .

- Ma láttam Jósé fiát, itthon van. Hátha Isten küldötte őt?
Manassé csak legyintett eIindultában.
- Ugyan, ugyan, - Názáretből támadhat-é valami jó?
Tűnődve ballagott utána az ácsinas.

*i A kis názáreti zsinagóga teljesen megtelt estére. Az asszonyok
rácsa mögöt.t is szinesen hullámzott a sok tarka köntös és fátyol. .

Manassé elkésve érkezett, már a Sömá Jiszraél befejező sorát éne-
kelte a gyülekezet. Elisur rabbi rázendltett a magasztaló zsoltárra:

- Magasztaljátok az Urat, mert jó •. . '
Feleletként zúgta vissza az ünneplő nép:
.:..-Mert örökkévaló az ő kegyelmeI . .
EIisur mellett ott ült José és Mirjam fia. Napbarnított arca élesen

kívált a, hófehér, varratlan köntösböl, Énekelve dicsérte együtt az Urat
a gyülekezettel. .
. Manassét bosszantotta, hogy előbb ül mindnyájoknál Jósé Fia,

Jézus. Ingerülten kapott a homlokszíjahoz.
- Még a véneinknél is különb - dörmögte maga elé.
A rabbi hangja győzeJmesen zengett:
- Aki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban!

, Ujjongva harsogott vissza az izraeliták felelete:
- Mert örökkévaló az ő kegyelme!
A hátralévő versek alatt 'az' ég felé tekintett Jósé Fia. Tenyerét

felfelé fordította térdén, szemét lehunyta,. ajkai alig észrevehetően
mozogtak . ,

- Imádkozik Istenhez? - kérdezte magától megdöbbenve
Manassé. - Hiszen nem .kiált ésnem lármáz, hogy hallaná meg Adonáj?
. Megbotránkozva meredt maga elé.

A beállott csendben zengve áradt szét a zsinagógában a jólismert
hang: .

- Békesség inéktekl
Jósé és Mírjam Fia, Jézus állott az emelvényen. Kezében a szent

Irástekercs két göngyöJítő fáját tartotta. Lenézett a pergamentre és
onnét olvasta az igét Ezsaiás próféta szavaiból.
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H- Az Urnak lelke van ~ra.Ttam, mIvelhogy felkent engem, hogy
a szegényeknek az evangéIiumot hirdessem, elküldött, hogv a töredel-
mes szívűeket. meggyógyítsam ... "

Szornjas .lélekkel hallgatta a gyülekezet a Messiásról szóló igéket.
- " ... hogy hírdessem az Urnak kedves esztendejét!"

Visszagöngyölítette a tekereset Jósé Fia, felemelte szemeit és :
végigtekintett az ismerős gyülekezeten. Pártfogó mosollyal néztek rá
az első sür öregjei. Közülük nem egy térdért ringatta gyermekkorában
és most büszkék voltak rá, hogy ennyire vilte.

A templomszolga átvette tőle a tekereset és .közeltolta hozzá a
mózes széket. Feszült figyelemmelnézett a gyülekezet a leülőre, Manassé
tekintete is lenyügözötten tapadt rá.

- Ma teljesedett be az írás fületek hallatára. Ime most van az Úrnak
kedves esztendeje, Isten irgalmának, kegyelmi ideje .. Meglátogatta
Adonáj az ő választott népét!

A zengő bariton betöltötte az egész zsinagógát.
Elégedetten vett e el füle mellől a kezét a nagyothalló vén Safát.

A szúuyókálni készülök íelríadtak, a gyermekek részéből egy pisszenés
sem hallatszott. ,

- .Örvendjeí.ek, mert a ti időtökben történik a megváltáscsodája!
Manassé szíve nyugtalanul kezdett el dobogni. Tévedett volna?

Próféta lehet mégis Jósé Fia? .
Tovább hangzott az áldott híradás Isten kedves esztendejéről. A

tekintetek égni kezdtek, az arcokori a leplezetlen öröm virága nyílott.
Az ácsmester szornjasan itta a mennyei.jóhírüzenetét. Úgy érezte,

hogy szárnyai nőttek, amelyek felragadják a harmadik égig. Káprázó
szemel előtt megnőtt Jézus alakja, felülemelkedett a mennyezeten és
betöltötte az egész látóhatárt.

, Énekbe kezdett Eli su r. Megsokszorozódott erővel énekelte a gyü-
.lekezet az első Messiás-zsolt.árt. Minden tekintet Jézust simogatta,
minden örvendező ragyogás őfelé szállt a fé,nyes szemekből.

Aztán csend lett. Nagyot váró csend. Tisztán hallatszott a süket
Safát mormoló suttogása az első sorból: - Ki hinné, hogy ez Jósé Fia ..•

Jézus homloka elfelhősödött.
Itt is, ott is összehajoltak a fejek, suttogva duruzsoltak egymás

felé az elismerő szavak felőle. - Egy pillanatra a mennyekbe ragadott
nunket. -Micsoda szónok Jósé Fia! - Büszke lehet rá anyja, Mirjam l
Majd másutt ezt mondta valaki: '- Még főrabbi is lehet belőle egykor,

Manassé elvesztette fejét a kételkedő és elismerő érzések között.
Felkiáltott felindulásában: - Jelet mutass nekünk. Jósé Fia, akkor
elhisszük ít.thon is, hogy próféta vagy l Addig nem! Idehaza-is cselekedd
meg azokat, amit Kapernaumban tettél! '

Jézus csüggedten eresztette le kezét e sekély kívánságok hallatára.
Arcába sötét barázdát -szántott a harag. Aztán kilört belőle a keserűség,
mínt a viharzúgás: /

-'- E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; Jól mondá Ezsaiás:
" - Hiába f'áradoz.tam, hasztalan költöttem el semmire erőmet. Ki
hitt a mí tanjtásunkhan?- Közületek senki SCIll, Abrahám keres
ivadéka!

.Manassé ereiben megdermedt a vér.
- Megkövéredett e népnek szrvc, füleikkel nehezen hallanak és

szemeiket behúnyják, hogy -valamí módon ne lássanak szemeikkel, ne
halljanák füleikkel, ne értsenek szívükkel, meg ne térjenek és meg ne
gyógyítsam őket!

"



Rémült csend támadt II zsinag6gába.n.,Jézus szemében megcsmant
a"bánat könnye. Csendes fájdalommal mondotta: , "

, Az envéim közé jöttem és az enyéim nem fogadtak be. Az Ember
Fiának igéjét"tüstént félrevetették és csak Jósé Ftának [elmutatásáért
követclöznek. 6, tí balgatagok és rest szívűekl A pogányok és asama-
'ritánusok előbb találnak kegyelmet Istennél, l~~nt ti!., . •

Vad zúgással bomlottak meg asorok. Gyulölettol szikráző szemek
nyilaztak reá mírídenürmenvAz asszonyok rácsa mögül az anyai szerétet
féltő sikoltása hallatszott. .

Manassé magából" kikelve sűvített feléje:
- Te ácslegény. te álpróféta, itthon miért nem mutatsz jelet ne-

künk l Talán kevesek vagyunk már neked?
Jézus feléje fordult, komor nyugalommal felelt neki: . ,
- Egy éven belül te ácsolod meg azt a fát Manassé, aminek milliók

f-ognak hinni én érettem. .
, A zsinagóga olyan volt, mint 'a megboJygatott méhkas, A rabbi
izgatottan tárgyalt a vénekkel, a férfiak fenyegető manetben tódultak,
előre. Manasse összeroskadtan maradt a székén,

Elisur Jézufl felé fordult. A bíró hangján kérdezte tője:
I - Ha próféta vagy, mivel bi:zonyitod? '.

Jézus szomorúan mosolygott. Jobb karjával körbemutatott faluja
népén: .

- Veletek. .
- Hogy-hogy? - ámult el a rabbi. .
Keserű érzéshől született a válasz:
- Mert egy protéía sem kedves az ő hazájában!
Recsegve szakadt be három helyen is a rabbi köpenyc a megbot-

rárikozás ő:}i rnozdulatától. '
- Mélfó a halálra, mert káromlást szólott!
Kórusban dörmögtékvíssza a vének: - Méltó a halálra!

. A következő pillanatban gyűrűt formáltak körülötte a felbőszült
férfiak és vad átkozódások között az ajtó felé sodortak.

Manasse megigézetten bámult utána.
'. .
A létra ismét a Útlhoz csapódott. A reggeli napsütésben vorosen

lángolt az inaska rőtt-borzas .haja. Fürgén mászott fel a tetőre.
Az ácsmester elgondolkozva üldögélt a gerenda végén .. A gyerek

felé fordította zavaros tekintetét. .
- Ott voltál végig? - kérdezte tompán.
A gyerek arcát elöntötte a lázas izgalom pírja.

- OJt voltam, Uram, a hegyen is. Míkor a szakádékfelé szo-
rították. Es akkor. " - elfulladt a hangja az emlékezéstől :...-Iele-
melte szemét Jósé Fia Jézus és szomorúan a férfiakra nézett. Tekintete
olyan volt, mint a tűzláng, mindenki bénultan eresztette le a kezét.

- És 'aztán? \ . . .
- Aztán? - gondolkodott el a 'fiú - aztán átalment közöt.tünk,

Senki sem nyúlt utána. Mondott is valamit •••
- Mit mondott?
- Megvan - mondta diadalmasan az inas, ezt mondta: ;- Népem,

"én népem, ki megölöd a prófétákat, hányszor akartalak egybegyűjteni
téged; .. dc te nem akartad. - Aztán elindult Kapernaum felé. Sokáig
néztük, aztán egy szó nélkül hazajöttünk. .

Az ácsmester tűnődve bámult a szekercéjére. Elfeledkezett a fiúról.



- Vajjon mlt ácsol ok 'én Jósé Fiának ebben az esztendöben'
kérdezte magától félhangosan. - Királyi palotát milliók vezérének?
Vagy pedig trónszéket, mely felé hódolattal néznek milliók?

, Elsötétült az arca és megborzongott egy szörnyű gondolattól:
- Vagy talán ..• keresztet? '
Az ínaska szemébe aggodalom költözött. Izgatottan ragadta meg

Manasse köntösét.
- Uram - - szólott 1 átortalannl ...:.ha keresztet fogsz is látni,

ugye azért igaz marad, amit Jósé Fia, Jézus mondott?
..:..Mít is mondott? -' .kérdezt e a mester.
- Hogy ez az év az Ur keqijeltnének: kedves esztendeje lesz!
Manassé meglepetten nézett a fiú lelkes hitben csillogó szemébe.

Megfényesedett az ö tekínteteís. kiegyencsedett bcsüppedt háta. Aztán
felemelte kezét és végigsimított a fiú karján.

- Igaz fiam, mert vijnondntta.
Friss erővel nyúlt az ácsszekerce után.

... De nyároll gyűlöltem, mert
Rózi néni lett a gyermek-csősz.

A munka kikergette apámékat
a határba s a négy gyerekre Rozi
néni szeme vigyázott. Pedig nem is
volt szeme, csak pápaszeme. Négy-
lovas grófi hintóról részeg vadász
ejtette a porba. Rozi néni sötét
pápaszemmel takarta az őszi évek-
től csitíke-pirosra csipegetett szem-
héját, Görbe orrán mindig híntá-
zott a feketc tekintete és nyiszogó
hangja. Minden pajkosságba bele-
ütötte bibircsókos orrát.

Persze nem birt 'velünk ..•. Ilyen-
kor, síri hangon üvöltött ránk:
Elvisz benneteket a réztdrkú. ba-

, galy! A rézfarkú bagoly töl ször-
nyen féltünk, mert éjszaka sokszor
huhogott a háztetönkön,

De a rézfarkú bagoly csak nem
vitt el és lassanként vihogtuk a
szörnyű fenyegetést. '

Rozi néni a fegyelem helyett
kegyelemmel édesgetett ilyenkor.

- Ha jók lesztek, megmutatom
a kincseimet!

A csend muzsikája kacagott
bennünk.

Bácsi Sándor:

Á K ts IÉ R i ler
Rozi néni a szornszédban lakott. '

Uradalmi pusztákról sodorta be a
halál szele. Míg kezét-lábát emelni
bírta, más keze-lába volt. Nyolc-
van éves korában bedöcögött a
halál elé a faluba.

De a halál-vőlegény bolondját
járatta vele. Dudorászott aszott
keblén minden éjjel, ugatott benne
a halál kutyája, de az utolsó nász
elől minden reggel megugrott.

Pedig nem bántarn volna, ha
'Hozi néni elköhögött volna az

árnyékvilágból. Mert Rozi néni'
lett a házunk kísértet e. Kora
reggel b~settegett lyukas papucs-
ban és csak öreg este kocogott
haza. '

Téli szerelemre, nyári gyűlöletre
lobbantott Rozi néni.

Télen szerettem a vén szipir-
tyót, mert feneketlen meseláda
volt. A betyár-históriák, a híres
verekedések. a boszorkányesetek
százaival .együtt Tüstölgött a vén
kemencévcl. Sztkkadt szemekkel
b~ufumésui~~billan~~
Iéd népség "ak-magyar sorsát kínos
szerelemmcl szív Lal11:a, szívemre,
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~ArM1YO!lRoii hénl, neRem..
mutassa meg", és úgy cirógattuk
keshedt képét apró tenyerünkkel,
mínt rózsabimbo a száraz karót.

De a kincslátásért meg kellett
szenvední. Ezzel a béklyóval tar-
tott ,bennünket' pórázon heteken
keresztül. .. a bölcs vén.

Mikor kincseit is úgy kinevettük,
mínt a rézfarkú baglyot, Rozi néni
sejtelmés képpel átvezetett a szo-
bájába, A szoba éjjel-nappal füg-
göny, mögött aludt. Kifakult kék
kötény volt a mesebeli titkok leple.

Rozl néni remegő kezével kissé
Iélrepíszkáltá a kék kötényt és
hittélen a falra mutatott. Bűvész-
mozdulatára megdermedtünk, ,/A
taton a Mária kép fölött tekeredett
a csodák -csodáj a :' a karikás-ostor 1

Felnyerítettem, mint kiscsikó a
kakasharangra : "A karikás ostor.
A Kun Marci karikás-ostora!"
Rozi néni megremegett.

,,-Honnan tudod, édes fiam, hogy
az a Marelé volt?" (Eddig Rozi
néni szemében csak "veszekedett
kölök" voltam.)

- Ismertem én Marci bácsit,
aranyos Róza néném, sokszor el-
mentem hozzá az öreghegy alá
terelgetni. -' (Eddig Rozi néni-
csak "vén boszorkány" volt. 1)

Megremegett a szájaszéle s a szív'
harmata végigpergett a legmélyebb
barázdán. Szipogott. Levette a
pápaszemet s a köténye aljához
nyúlt... '

Ekkor láttam a szemét ... Szőre-
hullöttvöros keretben lobogott
valami földöntúli kékségben, hihe-
,tetlen. magasban, mint .akinek
semmi keresnivalója nincs már a

,1 földön. '
- Ne sírjon, kedves Róza néni 1
Nem sírok, kedvesem, csak bele-

ment valami a szemembe ...
Éh egyszerre hozzávénültem a

magános öregasszonyhoz és tud-
tain, hogy mély titkokról mesél a
karikás-ostor és éreztem, hogy
erről nem szabad csacsogni, csak
rásimogatni gyermekfejemet Rozi
néni áhitatra kapcsolt kezére.

Aitán-meghhlt bennern ~ hll11gf

mert láttam, hogy Rozi néni fel-
emeli szemét és motyogva rebeg
magában, de nem a Mária' képet,
hanem Marci bácsi karikás-ostorát
nézi.

Álom és álom-rabló lett ez a
karikás-ostor. Mert Kun Marci, a
híres gulyás együgyü ember volt,
de művész. Híres gulyások, lobogó'
hajú bakonyi kanászok ostorát
.Kun Marci fonogatta. Pénzért
senkinek sem font. Nem sokáig élt.

Ezt a karíkást akkor fonta,
míkor a nyulait féltő gróf agyorr-

. lőtte Kedvesét, a tereigető kutyáját.
Ennek a bőréből lett a híres kari-
kás.Minden szeretetét és minden
átkát ebbe az ostorba fonta Marci.

Kun Marcira Rozi néni fehérrtett
s mikor félévig dögrováson kínló-:
dott, a halottas ingért adta Rozi
néninek ..

Erről il karikásról álmodoztam .'
Hiába. Rozi néni megfogadta Mar-
cinak, hogy csak halála után adja
másnak.. '

Al omban már sokszor boldog-
sággal terelgettem a gulyát Marci
bácsi karíkásával. Majd meg el-
lopták tőlem és csak édesanyám
simogatására ébredtem: Mi lehet
ezzel a gyerekkel, már megint
félrebeszél álmában ...

De Rozí néni kegyetlen voit I
'Nem adta. Gondoltam: ellopjuk
Tüskés Sanvival. Féltünk Rozi
nénitől, mert azt mondta, hogy a
karikásban benne van a grófra
szórt átok és elszárad annak a
keze, aki hitvány kézzel veszi a
markába.

Gyötörtem Roz í nénit, nyügös-
ködtem szüleimen, hogy vegyék
meg, hiába... Haditervet vál-
toztattam. Kegyetlen rossz lettem.
Rozi néni papucsaba kukor'ica-
szemeket csempésztem. Kötényét
hátul lopva kibontottam. Bogáncs-
csal, ragadvánnyal szörtuk be a

- szoknyáját. .. hiába.
Rozi néni tudta, hogy kell meg-

fogni a fékezhetetlen csikókat.
Eleget látta a pusztán,



Mikor betelt ft tnrelem-pohtir,' ..Egy éjjel szál-ingben rOhant az
megint titokzatos képpel súgta a mJlakunkhoz: Szomszéd, jöjjön
két legrosszabbnak : A másik az ég szerelrnére, hazajött a fiam!
kincsemet is megmutatnám, ha Anyárnék meleg konyhába vezet-
jók lennétek... ték, észre térítgették , .. Rozi néni,

Megszelídültünk. Tüskés Sanyi- 'hiszen nem volt magának Ha .••
val megint bementunk a titok- Ne legyen már ilyen babonás!
zatos szobálía. Igy ment ez napról-napra a

_ Ne nézzetek ideI kísértet mindig hazajött. Rozi
néni pokoli rettegésben és földön-

Kutatott a ládafiában és egy- túli boldogságban úszott egyile
szerre elénk tartotta második kín- napról a másikra.
csét : a húszkoronás aranyat. Az apám türelmetlen lett. Pá-
Sárgán ragyogott, mint macskaszern .pista sötétséget cmlezetett és azt
a sötétben .. Elképedtünk, a nyá- mondta: Meg keJle~le ennek a
Iunk csorgott és sóhají oztunk , .•. jámbor bolondnak mutatní, hogy

Róza néni, aranyos Róza néni, . nincsenek kísértcl.ck. Csak ijesz-
hol vette ezt a kincset? / tené meg valaki ...

Szegény Rozi néni megrázkö- Tüskés Sanyival meghallottuk.
dott, mint akit kígyó csíp meg. Összedugtuk a fejünket. Kiűzzük
Repedt asztalára zuhant, úgy mi Rozi néni fejéből a kísértetet!
rázta a zokogás, mint dérverte Hatalmas sárga tököt keritettünk t
száraz ágat á: kegyetlen vihar ... · Száj-nyílást, szemgödröt, nyak-
Csak annyit érteltem: a grófnál üreget vágtunk rá, Fehér lepedőt
szolgáltam , .. Istenem ... Istenem csentunk a ruhás ládából, gyertyát

Sanyi, mondd meg apadnak, hogy hoztunk a sekrestyéből és vár luk
ezen a pénzen temessenek el. az estét. Az eresz alatt még' nyár-

Megint vén emberré pityeredtem végén is künn aludtunk és egyik
és könnycimen keresztül míndent este apámat csak szól1tják: Józsi,
láttam és megrettentom ettől a . az Isten áldjon meg, jőjj át mert
szörnyű vérdijtól, az aranytól és borgyazik a tehén.
tudtam, hogy szegény Róza néni Erre vártam csak. Átszaladtam
kétszer hal meg, ha eláll szívének Tüskés Sanyihoz és heöltöztem
..teme és kétszer temetik el azon a kísértetnek. Szörnyű lehettcm,
húszkoronás aranyon. mert saját cinkcsom is remegett,

Este a boszorkánymesék közt mikor meggyújtotta a gyertyát a
kicsúszott a számon: Rozi néni, fejemre tett üres tökben.
ki fia volt Kun Marci? .Rozi néni ablaka alá setten-
. Rozi néni dadogott. rnínt a kedtünk. Tüskés Sanyi megkopog-
szélütött. .. Valaki beleszólt a tatta a repedt ablakot. Bent meg-
csendbe: Az árokból szedték fel reccsént az ágy. ·Én síri hangon
Szent Márton.napján, Azért hítták bekiáltottam :. Édesanyám haza-
Marcinak. "Kun" Marci meg azért jöttem, édesanyám hazajöttent,:
lett, mert valamí beszédhibája lett édesanyám hazajöttem magáért!
és gyermekkorában Kurn-kum . - Szegény Rozi tanított arra,
Marcinak csúfolták az istálló-gyer- hogy a kísértet háromszor mond
mekek. Ott nevelkedett fel , .. ki el e'gy szót.. Ami erre történt:
tudja, hol siratta az édesanyja. . . csoda.

Rozi néni százesztendőt vénült Rozi néni az ablakhoz jött
arccal felkelt, bennrekedt a köszö- megrettent és boldogságban ver-
nés és elvánszorgott. gődő arccal, háromszor keresztet

Attól kezdve mindig klsértetet . vetett, .csak annyit sóhajtott :.
látott 1 Marcikám megyek veled 1 Aztán,
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Kis vizsga

f151dreznhant. • • ~rtilt 'Vemhasft6
sikí tással.

Elszaladtunk. A pajtába rej-
tettük a bűnjeleket. Dunyha alá
kuporodtunk, remegtün,k és sír-
tunk mindketten.

A szomszédok ősszeszaladtak.
Rozi nénit ágyba fektették. Hiába
magyarázták néki, hogy senki
sincs az udvarban, hiába torkolták
le, hogy nincsenek kisértetek,
hiába szidták babonás bolondnak ...
Rozi néni egetverő boldogságban
röpködött.

l\Iásnap elosztotta a vagyonát,
kincseit.

Eddig csak átcsoszorgott hoz-
zánk, de most elment suttyogó
ünneplőben a plébánoshoz. Néki
adta a. húszkoronás aranyat. Te-
metésre, Aztán átj ött hozzánk.
Kezében a karikás. Könnyek tán-
coltak az arcomon a fogvacogtató

Számtalan kifejezést, szólás-mon-
dást használunk anélkül, hogy ere-
detéi, vagy eredeti értelmét ismernők.
Csak néhány példa. Tudjuk-e honnan
származik a "jllbileum" szó? vagy
mil jelent ez a kijeiezés : "Iohu-
vabohu"? vagy ki voll "Nimród ?"
vagy honnan ered ez a szólás-mondás
"tetőlől-Lalpig?" - Egy kis runasz-
sággal - mivel hogy egyházi kiad-
ványban tellék fel ezekel a kérdéseket
. - gyorsan· ráuáqiuk : valószínű a
bibliúbúl ualo kifejezések ezek mind.
Dehát hotiriari és hogyan ?

"Tohuvabohu" - ez a szö rnind-
járt ott áll az Öszövetsé~ elején,
r. Mózes 1: 2-bell. AKaroli-féle
hibliafordításban ugyan nem talál-
j uk meg, mert iLt már a fordítása
szcrepel : "kietlen és puszta".
Ennek felel meg az eredell héber
szövegben a "tohuvahohu".

Nimród - Noé egyik unokájá-
nak, Kusnak volt a fia. r. Mózes
10 : 9 szcrínt hatalmas vadász az

rmttneum ... féltem ~o7:t nénItm,
Kun Marcitól, a kísértettől és a
karikás-ostortól.

Rozi néni megsimogatta a keze-
met, beleerőszakolta a karikás-
ostor cifra nyelét.

Most már a tiéd. Hiszen te
szeretted Kun Marcit ...

Légy jó gyermek és jőjj el a
temetésemre. A Marci mellett ásat-
tam sírt.

Aznap este meghalt,

*
Nékem azóta hiába mondják,

hogy nincs kisértet, mert szegény
Roz i néni gyakran felkavarja ál-
maimat. OU látom kezében a
rnacskaszemű aranyat és riadtan
kapom kezembe Kun l\Iarci karikás-
ostorát, hogy azok husába vágj ak,
akik a bánat-árokba taszitanak.
embereket, életeket a húszkoronás
arannyal.

Ur előtt". Hányszor emlegetik
.ímród nevét különösen a vadá-

szok ma is, anélkül hogy tudnák
eredetét.

"Jubileum" - ez a kifejezés
ITI. Mózes 25: 8-ból származik,
ahol elmfeliratként olvashatjuk.
Az egész fejezetben arról van szó,
hogy Izrael népe között minden
ötvenedik évben megfújják a kür-
löket és akkor a nagybirtokosok-
nak vissza kellett adniole a földet
régi tulajdouosaíknak. Ezzel a
törvénnyel akarták elejét venni a
Iöldbtrtokhalmozásnak. "Kürtö-
lésnek (héberül ,.,jóbel") esztendeje
legyen ez néktek és kapja vissza
kiki az ő bírtokát és térjen vissza
kik i 32 Ő nemzetségéhez." Az
eredeti "jóhel-év" kifejezést már a
Kr. u. 6. században _"annus [ubi-
leus'<-nak kezdték fordítani. Je-
lentősebb évf ord IIlókat ma is [ubi-
lcurnnak nevezünk.

uTeiőlől talp ifJ " - el; a kíszölás



Vasárnapi imádság Szikszai imádságos konyvéMI- 1785-böl '
Irgalmassággal gazdag Isten! Véghetetlen jóságú Mennyei AtyáIn!

a ki jó és kegyelmes voltál én hozzám, méltatlan bűnös teremiésedhez, mióta
élek, mozgok és vagyok. Hálákat adok Tenéked minden velem közlött irqalmas-
ságodért. Nevezetesen pedig áldalak Tégedet azokért a drága lelki ajándéki-
dért, a mellyeket ezen szeni napon közöltél és közlesz én velem.

Ilyen Vasárnapi napon támadott fel Jézus, az én Idvezítőm abból a
gyalázatos és kinos halálból, mellyre őtet én érettem adtad vala. i

Ezen a napon töltetell-ki a Szeni Lélek is az é postotokra, a kik áliál
elküldötted nékem a meq-békéltetésnek beszédét.

, Azzrt is örömmel és hála-adással emlékezem ezen a napon az, én meg-
vállalásomról, a melhjet. Te oh. könyörülő Isten! véghez-vittél a Te Szent
Fijad, az én. Uram, és Idvezílőm, Jézus Kriszius állal és a Szeni Lélek
Istennek ki-töltéséről: a kitiek drága ajátidékii kész vagy most-is kiizleni
mitui azokkal, valakik a Jézusban-való igaz hittel kérik Te Tőled.

Á)doll légy mind örökké ezekért a meg-betsülhetellen jótÚeményekért.
Aldolt légy a Te szent és tiszta beszédedért, mellijet ezen a napon

préd ikállalsz az én lelkemnek taniiására:
, Áldoil légy az idvességnek több eszkiizeiér! is, a mellyekel mind e mái

napig ki-szotqáltalsz énnékem, hogy azokkal élvén, el-jussak az örök
boldogságra.

Esedezem Tenéked ln Istenem és A,tydm! Tégyed nékem e napot
ke@clemnek és idoesséqnek napjává. Orizz :engemet a, liiteqetések,
llijába-való gondolatok és bűnre vezelő társostiqok ellen. ,

~1dj nékem kedvet, vidámságot és buzgóságot a Te tiszieletedre és dicsőíté-
sedre. ' , ,

Vajha az én. testemnek minderi részei és tagjai, az éri véremnek mitideti
cseppici és mozdulati, érthető szóval bírnának a Te dicsőítésedre.

Esedezem annak-felette, én Isteneni és Atyám! hogya Te olvasott és
halloll beszédedet petsétcld-bé af éri szlnembe, homl én arról éjjel nappa!
'ctmélkedieni és a Te idvességes esméreledben, a hitben, kegyességben és a
Te előlled-való kedvességben nevelkedjem.

E végre adjad nékem a Te Szent Lelkedet, ki engemet a mai napon,
c::: eqész héten és életemnek mindeti idejében birjon, tanítson, vezéreljen
és iqazqasson, hogy az én napjaimat a Te Regyelmedben töltllCssem el,
mind addig míg el nem jutok ama boldoq és kívánatos helyre, a hol. a Te
tokéletes szereleied, tiszteleted és ditséreted állal örökké-való Innepet SZeJ1-
lelhetek Tenéked az Egekbenraz Ur Jézus Krisztus állal. Ámen.,

némI litalakfUssatT. M6zes ~":'SS-
böl származik. .,Megver téged az
Ur gonosz kelésekkel a te térdeiden
és combjaídon, amelyekból ki nem
gyógyíttathatol, talp adtóI fagya a
koponyádíg." ,
. "Aki másnak vermet ds, maqa

esik bele" -' ez a közmondás a
Példabeszédek könyve 26 : 27-ból
származik és ~tt igy 52;61: "Aki

vermet ás-mAsnn, abba be'le esik ~
és aki felhengeriti a követ, arra
gurul 'vissza."

"Aki téged meg dob kővel, dobd
vissza kenyérrel" - erre a köz-
mondásra viszont sokszor úgy
hivatkoznak, mintha Jézus mondta
volna, pedig nincs benne a bibliá-
ban.



Püspökeink körlevele
Szeretett Testvéreink az úr Jézu~ Krísztusbanl

Az ország egész területéről az aratási hálaadó istentiszteletek ünnepi
hangulata árad felénk. Az a zsoltáros hálaadás, mellyel gyülekezetei nk
Istent dícsérték az új kenyérért, a bőséges termésért, mely örömet és
biztonságot hozott az ország egész népének, Iöldművelő és ipari munkás
családjainak egyaránt. 1\1. ilyen hálaadás kedves' Istennek, aki nemcsak
arra tanított rnlnket, hogy legszentebb míndennapí imádságunkban
könyörögjü nk a mlndennapí .kenyérért, hanem azt is megparancsolta
nékünk, hogy hálaadással vegyük a mindennapi kenyeret.

Ezekben a napokban szorgalmasan dolgozó, a drága magyar földet
forrón szeretö s abba verejtékét hullató magyar földművelő népünkre
gondolunk és nekik .ís köszönjük az áldozatteljes munkát s azt az egész
magyar nemzet iránt felelősséget érző hazafias cselekedetet, mellyel
nemzetünk közös nagy kamráját meghordták s ezzel biztos1tották az
egész nép kenyerét. Hálaadásunk és köszönetünk mellett az a felemelő
bizakodás tölt el bennünket, hogy földművelő népünk el nem lankadva"
reményteljesen veti a jövő év kenyerét s a munka szent lelkesedésevel
küzd a földeken azért, hogy nemzetünk évről évre gazdagabban és.
bíztosttottabban élhessen,

Buzdít juk is evangélikus testvéreinket arra, hogy kötelességeiknek
tegyenek eleget a továbbiakbán is. Ez esztendőben már .nemcsak a jó
időjárás és parasztságunk szorgalma volt a segítségünkre, hanem a fej-
IcH gazdálkodás sok vívmánya is. Parasztságunk [érésze közös gazdal-
kodásba kezdett, alkalmazta aTöldművelés tudományosan Igazolt új
rnódszereit, sok támogatást kapott kormányunktól arra, hogy közös
gazdaságát erösítse. Büszkeséggel és hálás örömmel látjuk, hogy evan-
gélikus földművelő népünk is ott volt azok között, akik útt.őrőkként, 'a
szemüket .a jövendőre vetve a fejlettebb új gazdálkodási rendszert és
módszereket. elsajátították s azokat eredményesen próbálták kí a ter-
melőszövetkezetekben. Szívünk imádságaival kísérjük míndazokat, akik
ráléptek a jövő mezögazdaságának útjára s maguk is arra a meggyőző-
désre jutottak, amelyet a Szentírás tár elénk, amikor a Prédikátor
könyvériek negyedik' fejezetében kimondja: "Sokkal jobban van dolga
a kettőnek, hogynem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk van az ő
munkájukból. Mert, ha elesnek is, az egyik felemeli társát, iaf pedig ,
az egyedülvalónak, ha elesik, ésnincsen, aki őt felemelje". (Préd. 4 : 9 - '
10.) "Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak
annak és a hármas köl.él nem hamar szakad el." (Préd. 4: 12.) Kérjük
is azokat a földművelő testvéreinket, akik már a termelőszövetkezetek- ,
hez csatlakoztak. hogy erősítsék közösségeíket, tartsák azokat együtt
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s ne engedjék a--1tishiUis~ GBa -SZétdnízlÍs áldozatául esni. Mi azért
imádkozunk, bogy Isten igéje evangélikus népünk között mindig
jobban érvényesüljön. Yezesse népünket egymás szeretetére, lelkesítse
közös munkára s tegye egész nemzetünket közös célért küzdő egy csa-
láddá. Azért imádkozunk, hogy népünk mindig gazdagabb és teljesebb
életre jusson, megtalálja az igéretes jövendő útját, s élvezhesse az ide-
jében elvégzett hűséges munka megérdemelt jutalmát, a jólétet.

A mí Urunknak, Jézus Krísztusnak kegyelme legyen míndnyája-
tokkal! ' •

Budapest, 1953. szeptember 29-én.
Dczsérq László s. k.,

a déli egyházkerület püspöke
Dr. Vető Lajos s. k.,

az északi egyházkerület püspöke

I-IUMORA
Sl~óci ában a X V Il I. században

- úgy minl azelőfl és azóta is -
igen sok egyházszakadás és szekta-
kép::ődés folyt. Az újonnan kelel-
kezelt egyházak mindegyike azt álIí-
tolta magáról, hOYlI Ő az egyedüli
igaz egyház. Egy ilyen újonnati
keletkezeli egyházban ismét szakadás
következett be, egy k(j::ség kúlbturáll:
a többitől, Azonban ebben a község-
ben is rövidesen ú jabb szakadús
következett be, amikor is egy család
vált ki a közösségből. Rövidesen a
családon beliil is szakadás követ-
kezeli be, a férj kiátkozia feleségét
is gyermekeit az egYhlÍzból és az!
áll totta magáról, hog!) ő Jézus
Krisztus egyházának egyeiIen és
utolsó igazi képviselője. Ime az
elvakult önhillség ide vezet.

Egy orthodox presbiteriánus lel-
kész, egyszer egy hírsaságban oélel-
Ieniil öss::ekel'iill I1umeval, a híres
angúl [ilozátussal, Afelc/Ii dühében,
hogy egy ilyen szabadgondolkodóval
kell egy levegőt sziunia, röglön tá-
lJozni akart. Hume azonban vissza-
tartotta 6L. "l\1aradjon, csak egész
nuuqodtan, Halálunk után úgyis
mind a kellen ugyanazon az úton
haladunk maid; én azért, mert
hiányzott belőlem a keresztyén hit,
ön pedig azért, meri hiányzott önböl
a kereszujen. szeret el."'.

K. Harms, a híres némel gyakor-
lati teológus állandóan intetie hall-
galóit, hogy készüljenek rendes en a
prédikticiolcra, Nem szabad [ustá-
nak lenni arra hioatlcozuán, hog!]
majd a Szentlélek: megsügja, mit
kell mondani. Meri ő nagyon meg-
járta, mikor egyszer felment késsis-
lfs nélkiil a szoszékre, Ugyanis a
Srenllélek: ezt súqta neki: "Klaus,
ma megint lusta voltál."•

IIillanórán a kis Múrlának fel
kell sorolnia a kis prálétákai. Miurl
azonban e/özö nap a kis prófétúkkal
együtt földrajzot is tanult, a lel-
sorohis a következőképpen batujzoli :
"Hóseá.s, Joél, Amos, Jónás, Mi-
keás, Náhum, Habakuk, Szumáira,
Játla, Borneo,"

*JI illanórón hangzik el CI kérdés ,.
" IH iért menl Kereszlelő János ci
pusztába?" Felelel : "lvI ert kedvenc
étele voll a sáska és a oadméz:"

*
A. [ds' Erssi Lzsák házasságáról

beszél. "Es Rebeka g!J0rsan levette
a korsát a !lálláról és íg!) szeli Eli-
ézerhez : Igyál, Uram, közben 'meg-
itatom a többi tevél is,"

*
Egyháztörténeti órán hallottuk:

"ülthcl' rneoprábúlla kinuitni a
pápa szemé/o De a papa süket voll."



Az angol egylzáz egyik. pdspöJre
II. György király elült panaszkodoli
Whilefíeld prédikátor ellen, mivel
annak túlságosan nagy 'sikere volt.
,A kirábj ezt nálaszolla : ••Ebbéti az

. esetben a legjobb lenne őt kinenezni
pl1spökké. Egyszerre oda lenne ·a

, népszerűséqe;" .

Egyik lelkész elpálycí::oll glJiile-
kezelé~ől egy másik gyiilekezctbe.
Harms kérdésére, hogy miért teszi
ezt, azl felelte, hogy a Szeniléiek:
adta neki ezt a taI1ácsot. Il artns
csendes cll megjegyezte: "Érdekes,
megf igye lt:: eni szerini a Szerdlélek
mindiq jobban, fizetett állásokba
viszi a lelkészekei,"

*
Alexander Schuieiser-nek, a híres

zürichi teológusnak jubileumáll tör-
tént. Több kiiszántés ulán G. Keller,
az ismert költő emelkedeli szolásra
és ezeket mondotia : "Látásom sze-

ri nt a uiláqcti két/éle ;teológus lJan:
olyan, aki lsten fölölt áll, ésobjan,
aki alatta. - A Lexorider Sclnueizer
egéqz éleléTlcn, az uloboi tipushoz
tartozott .. Éljen 1"

...
Egy amerikai Lelkész egy lelkész-

- gyűlésen a következő javasialot teile:
"Testvéreim, úgy kell prédikálnunk,
hogy az emberek [elébredjenek,"

, EgUik kolléqája röviden' így felelt:
"Először úgy kell prédikálnunk,
hogy az emberek ne aludjanak el,"'.. .

Azzal teljes erejéből visszaadta a
pofont. Éppen arra ment a püspök
és meglátván a jelenetei, odament

· hozzájuk: és csodálkozva kérdezte:
, "De kedues testvérek, mit csináltok?"

A lelkész nyugodtan Válaszolta:
"CsaJe néhány vitás igehelycl

.' magyaráztunk meg egymásnak."
, ..

A lelkész erkölcsi prédikdcióttart
egy kisliúnak : "Szóval olyan mélyre

·siülqediél már, bogy lekvárt lopsz?
Hát nem tudod, bogy van egy olyan
lény, aki elől semmi sem marad
elrejlve, aki mimlent lát és aki előtt

_ te csak egY-,jllJOmorult kis porszem
· vagy? Hát nem tudod ki az 7" "De
igen, - szepeg a fiú. - a nagy~
tiszieletű asszony,"

••
Egy északnemet kistiárosbtm a

s;:;cl::adelején a helyi halóság .olyan
rendelkezést hozoli, hogy mindeti
kenyérre rá kell irni a súlyát. Az
egyik pékmcster emellett megtar-
tolla azt a régi szokását, hO,qy tnin-
den kenyérre ráír/a a Miatyánk

· negpedi/i:. kérését..A két [elzés sujtui-
latos módon. a következőképpen ke-
rü II össze: ,
~,A mi mindennapl' kenyerünket

3 kg.
Add meg nekünk ma."

••
Egri tiszteletreméltó lelkész, laki

igen tanult volt, de nem tudolt jól
igét hirde/ni, eqyszerigy kezdte
gyaszistentisztelelz igehirdetését:
"Kedves gyiilke::;et, már sok szotnorú

. prédikációt tartottam életemben, de
Az egyik lelkész igehirdetést tar- olyan szomorúl, mint amit ma

ioll a következő textus alapján: hallotok tőlem, még sohasem."
"Ha valaki arcul űt téged jobbfelől, *
tartsd oda a bal orcádat is." - Az . Arra nézve, hogy kegyes és meq-
egyik haragban lévő nitéoe! össze- t,ért emberek milyen önteltek lehetnek
találkozván istentisztelet után, az a es magukat, miujeri visszataszító

_mezőn a k'tivelkező kérdéssel [ordull '- módon· helyezhetik masok fölé, sőt
hozzá: "Nagyszerűen beszélt Ilagy- lsten fölé' is, szemléltető az egyik
tiszteleia uram, de vajjon' az ige híres svájcj teológus mojuiása, akit
szavai szerini cselekszik is?" Ezzel néhány Wuppertal-i kegyes ember
pofonvágta. A lelkész a:::oTíbaTí így rendlciuúl meobotránkoztaiott. A-
fe/elt: ,;Azonban az is meg van tnoruiás így hangzik: "Isten azért
írva, /zogy amilyen mérlékkei tnér- teremtetle a világot, hogy néhány
tek, olyannal tnérnek: néktek is." Wuppertai-i ember iidÍJö.:iilhessen."

~1



A= egyrk némel katolfkus püspök
beiktaiásári nagyon sok püspök voll
jelen, akik félkörben álltak az oltár
körűl. A gyülekezetben az egyik kis-
lá[lyt annyira elragadta ez a látvány,
hogy halkati odaszólt meIlete ülő
édesapjának: "Ugy érzem magam,
ennek a sok p.űspöknek a jelenlété-
ben, mitüha a paradicsomban len-
nék." A papa csetuleseti v issza-
súqta : "Jól jegyezd meo ezt a lát-
ványt, mert a paradicsomban úgyis
keoese: fogsz látni belőliik:~

•
Az egf/.ik amerikai újságban ha-

Lalmas hirdetés jelent meg egy bizo-
l1yOS Hadper nevíí prédikátor leg-
újabban kiadot! prédikáeiás kbteié-
1'61. A hirdetés dícséri és. az egekig
magasztalja a prédikációkat; A hir-
detés végén a következő mctulai áll:
"A prédikációkat egyébkén.t nem
Hocper írta, ő csak a kiadó. A
szerző ef!!! Tilloisoti nevű angol
prédikaior ."

•

I

Az egyik angol király miruiiq aludt
az udvari istentiszteleteken. Sőt.
Nemcsak aludt, hanem horkolt is
hangosan. Az udvar jelenlévő része
is mindeii alkalommal kiioeite a
példáját. Egyik fiatal' udvari
papnak nem tetszell a dolog és el-
határozta, hogy tesz valamit ennek
meqakadálqozására. A legközelebbi
istentiszteleten, amikor ismét csak.
aludt és horkolt az egész társaság,
prédikácio közben hirtelen így kiál-
tott: "Dudley gróf." A megszólílotl
ijedten rezzent. fel és kérdően nézett
a prédikálára. "Gróf úr, ne horkol-
jon olyan hangosan, mert feléb-
reszti őjelséuél." .•

Az egyik Giessen-i leológiai iariár»
-nak , aki egyben felügyelt a' kerület
iskoláira, egys;;er így panaszkodott
egy sokgyermekes tanító: "Ha nem
javítják az ellátásomai, feleségem-
mel és gyermekeimmel együtt élten-

. halunk." A szárakozcit tudós így
válasz()U;'·-NTegye.me/J. ItJjLtJ/.odtau
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kedvesem, 'ezzel legalább eléri a
célját: utódainak uz ellátását. i!Jy
bizonnyal megjavitják majd."

•••
Az allegórikus írdsmagyárázci.t~

nak nagyon sok kisértése van. Sok
mindenfélét lehel így belemagya-
rázni a bibliába úgy, hogy a'z a
látszat: ez már eredetileg. is benne
volt. Az allegórikus írásmagyará-
zattal történt számtalan. visszaélés
kigúnyolására írta Ilenke, a híres
marburgi egyháztörténész egyik
komjoéber: a }cövelJcezőt: ;, Vaj jan az
ökör ésa szamdr nem lépell-e túlközel
Krisztus sziüeiésekor a betlehemi
jászolhoz ? A. teológia törlénetépen
bizonyos vonások r..éhaerre·mu~
Laitiak;" .,.

W. Wrede, az ismert újtesia-
mentumi kulalá igen jó barátságban
volt egy másik teoláqussal, bizonyos
Ne-riet. Kettőiúk kapcsolatál borá-
taik a következő liumoros képpel
szemléltetiék : N. és Wrede egy n{;lgy
fa egyifc ágán iünek; Wrede úl a

-. törzshöz kozelebb, N. valamivel ki-
jebb. Wrede [űrészeli maguk alalt
az ágat, N. peif.ig kétségbeesett kép-

: pel kiabál neki: "Az Istenért;
. Wrede! Hogy lehel ilyen lassan

1űrészeltii 2" •
Hitlanárán a hiiokiaiá 17!lkés::'a

Kis Káté; kérdezi vissza, mégpedig
úgy, hogy hol az egyik, hol a m~sik
gyerektől kérdez folytalólagosan eglJ-
eg!] .mondatol. - Mikor a második

. liiáqazat végére jut és felszólít egy
gyereket, hogy folytassa, annak ijedt.
arcán rögtön látja, izogy nem {igyélt
és ezért' nem tudja [olqtaini. ,;Te
aludiál 1" A gyerek egy pillanuiiq
még bizonytalankodik, de megsú,gjak
..)leki a folytatást és ő boldogan rá-
vágja: .Ez bizonnyal igaz." .

Nudelroller-ról mondják azt, hogy
hitoktatás közben a következőt mon-
dolia Xl V. Lajosról ;nTúlélte
~llIlJIi ~tódját.'~



/A NÉPSTADJON
orszóqépltésünk bűszkesé qe

Az egyik némel nagyváros hatal-
mas .templomát a főislentiszteleten
teljesen megtölfö1l6lc a hívek. Sok
llívőnck múr nem intott ülőhely, a
folyosókon álllak. Viszont elől egy
elzárt padsor majdnem teljesen üres
volt. Mikor a prédiká/or felment a
'szászékre, rögtön észrevelle ezt a
helyzetet és bog!] az állóknak helyet
szerezzen, balkan leszóll az elzárt
padsorban .ii 16 egyetlen embernek:
,,[(érem, nyissa ki az ajtót, hogy
a többieknek is jusson hely 1" Az
azonbari nem hallotta meg. Erre a
lelkész hosszú ideig mereuen, vúra-
kazáati nézett rá. Azonban 'ez sem
segíteit. Végül egészen hangosan és
iuinepéltjeseti így szólt: "Kedves
testvérem, nyisd ki a padsor ajtaját,
hogy a többieknek is jusson hely 1"
Az elzárt padban ülő ember azonban
zavartan így telelt: "Nem tehetem,
nagytiszteletű' úr, mert én maqam is
csak úgy másztam be .ide;"

A 'felszabadulás előtt sok szó
esett arról, hogyafővárosban fel
kell építeni a nemzeti stadiont, de
a megvajósitáshoz sohasem jutot-
tak el. Csak a felszabadulás után
vetődött fel komolyan a Népsta-
dion felépítésének terve. 1948.
július 13-án rnegtört.ént vaz első
kapavágás. megkezdődött a munka
a régi lóversenytér területén. Már
az első évben több mint 60 ezer
köbméter földet mozgattak meg.
Közben a tervezők, mérnökök sem
pihentek. Éles viták után alakul-
tak ki az újabb és újabb tervele
Igy vált lehetövé, hogya 70 eier
főre tervezett Népstadion vég-
leges tervkialakításában a néző-

'helyek számát 100 ezerre irányoz-
ták elő.

1950. tavaszán a Minisztertanács
elfogadta a végleges terveket s az

EUlJ angol közmondás [gy hanqzik.:
A püspökök hasonlatosak a csilla-
qokhoz; Kevés tényt adnak, mert
nagyon magasan vannak.

*
Az egyik igehirdetésben történt a

következő humoros szócsere : "Az
égi madaraknak van barlangjuk, és
a rókáknak van fészkük az ég aiaü:"

*
Az egyik német község lelki-

pásztora megható prédikációt rnon-
dott. Mindenki sírt a templomban,
vagy legalábbis szepegett. Csak egy
ernber állt a templomajtóban, az
ajtótélfának támaszkodva, közöm-
bösen. A lelkész észrevette ezt, és az
istentisztelet után megkérdezte tőle:
"Magának nem tetszett a prédi-
káciom ?" "De igen." "Ez viszont
egyáltalán· nem látszott." "Én
ugyanis .nem tartozom elihez a
gyülekezethez."

év végéig már igen előrehaladt az
építkezés, Közben úgy döntöttek,
hogy 1953-ban - az építkezés
ütemének, a terveknek megfelelően
- fel kell avatni a Népstadiont, .
egyelőre 78 ezer férőhellyel.

Az egész ország dolgozó népének
ereje megmutatkozott az épít-
kezésen, nemcsak a födruunkála-
tokon, hanem a kőrnűves- és áes-
munkálatokon is. A földfcltőltés
elkészülte után egymásután nőt-
tek ld a pítonck (tribün-tartó-
oszlop) a földből. Most már a
telet is átdolgozták a stadlon
épitőí.

A Népstadion lelkes építörnun-
kájába hamarosan belekapcsolód-
tak a társadalmi munkások hatal-
mas tömegei. Gyárak, üzemek és .
'hivatalok dolgozói egyre nagyobb
számban jelentkeztek hogy önkén-
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tes, társadalmt munkával ~i akar-
Ják venni részüket, á Népstadion
felépítésében. Bekapcsolódtal( a
munkába a sportolók ts, egyre na-

.gyobb számban vettek részt az
épltkezésben.

Az európai vonatkozásban is
szlnte. egyedülálló, különleges vas-
beton építmény külső formájához
és méreteíhez méltó, a sportolók

, otthonául szolgáló hatalmas öltöző-
, él?ület építését tavaly ősszel kezd-

tek meg. Az állóhelyi loldalon az
újságírók, a külföldi laptudósitók
és rádióriporterek számára gyors
ütemben épültek a páholyok és
rádiófülkék. Ezzel egyidőben no-
vemberben befejezték a 18 tartó-
pilon munkálatait.
, Az elmúlt hónapokban kezdték
.meg a marathoni kapuk. fölött az
egyenként 18x 6 méter rnéterű
vasszerkezetű hirdetőtábla felsze-

• relését, ~i,n4:,~yp,:n egy-egv: ö t
,méter átntéröjü oraval, amelyíken
2j2, Illetve 1,5 mét.er hosszú mutatö
jelíd az órákat és perceket. A
labdarúgó mérkőzések játékidejét
a számlap szélén kígyulladó s egyre
továbbhaladó fénycsík jelzi 'úgy,
bogy . a percállás .a számlapról le-

..olvasható. A számlapszélén körbe-
futó fénycsík nappal is jól látható.
A két órát' a rádiószobábanelhe-

, Ivezett Iőóra működteti. Az at.le-
, Úkai versenyek' eredményeit má-

sodpercekkel az események Iezaj-
lása után közlik a közönséggel.

. Nemcsak hangszórók segitségével,
hanem a világító eredményhirdető
táblák segitségével is. A hirdető-
táblák számait, betű it, valamint
'az óra mutatót, összesen 14 ezer
égő világítja meg.

Az építéshez 1,130.000 .téglát
használtak fel. Ez a szám már
egymagában is sokat mond, de
mégjobban érzékelhető, ha elgon-
doljuk, hogy ezt a mennyíséget
egyvonalba rakva, téglavonalat
lehetne vezetni BudapesttőlAm-
szterdamig és onnan Varsóig. A
fqldmunkálatok alkalmával meg-

, ~.
mcsgatott fold mennylsége mintegy
300.000 köbmétert tesz ki. A
Népstadionba beépített beton- es
'vasbetonszerkezet összesen rnínt-
egy 60.000 köbmét.er, azaz kb,
120.000 tonna. Persze sok másféle,
anyagot is felhasznúltak az épít-
kezeshez. Említsünk még .meg né-
hányat: 570.000 köbméler beton-
kavícsot, 12.000 négyzetméter
csempét, 5500 mázsa, aszfaltot,
46.000 .négyzetméter fcdőlcmezt,
5500 m" homokot és százhetven-
ezer folyómétet állványfát.

Az olimpiai előírásoknak meg-
"felelő versenypálya körül helyez-

kedik el a 10 méter magas Iöld-
gyűrűvel kialakított ügyne -ezett-
földstadiol1. Ez lényegében hatal-
mas hornoktöltés, tunelven vas-
betol1cölöpözésü, elöregyárí.ot.t '
vasbeton-elemekből készült -Ielátó
van. A keleti oldalon végig álló-
helyes a lelátó s rajta kere),en
Q5.000 ember fér el. Ebbe épült
bele a j átékosbcj áró , északon és
délen a két Iclvonulási bejáró,
illetve marathoni kapu, nyugaton
pedig a díszpáholy. A keleti oldalon
helyezkedik el az ölWző- és torony-
épület, a hozzá csatlakozó és a

'föld stadionba beépített rádió- és
újságíró tribünnel. A versenypálya
nyugati oldalán végighúzódó le-
látón - amely földfeltöltésre épült
- 22.000 néző talál kénvelmcs
ülőhelyet. A földfeltöltéses"lelát9,
karéj mögött húzódile végig a
400 rnéter hosszú, hatalmas vas-
beton leláló, amelyet 18, egyen-
ként 31 méter magas pilon, illetve
7 emeletes lépcsőház tart. A ver-
senypályát a nézőtér minden pont-
járól tökéletesen lehet látni.

Nagy lendülettel és lankadatlau
erővel folynak a Népstadion köz-
vetlen körnvékének tataroz ási
munkálataí. A Népstadion meg-
nyitó ünnepsége . 1953. augusztus

,20-án, Alkotmány ünnepén volt.
Azóta is több fontos sportesemény
színhelye volt. 60.000 nézőnél ke-
vesebben eddig még egyszer sem
-voltakbenne, ,- I



R.iuna fJ-c-fi&elű'tende6; ieg~l'zéfte
A. bel, jan. 2. Abrahám,. aug 16.

Adalbert, szept. 27. Ádám, szept,
,9., dec. 24. Adél, jan. 29. Adolf,
febr. 21. Adorján, márc. 5. Ágnes,
január. 21. Agoston, máj. 28., aug.28
Agota, jan. ll., febr. 5. Ákos,
febr. 27. Aladár, febr. 20., márc. 11.
Alajos, jún. 21. Albcrt, aug. 24.
Albin, márc, 1. Albina, dec. 16.
Alfonz, aug. 2., okt. 30. Alfréd,
f'ebr. 23. Almos, febr. 20. Am ália,
júl. 10., okt. 7. Ambrus, dec. 7.
Arrnln v. Hermann, {ipr. 7., máj,
10. Arnold, júl. 18. Áron, ápr. 2.
A rp ád, rn árc. 31., dec. 11. András,
febr. 4:, nov. 10., :{O. Angéla, máj.
~iO.Anna, [ún. 2., júl; 2ö. Antónía,
jún. 1:3. Antal, jan. 17., jún. 13.
Arank a, febr. 8. Ariszt id, ápr. 27.
Artúr, jan. 22. Attila, jan. 7.
A uguszta, dec, 18. Aurél, okt. G.

Balúzs, febr. 3. Bálint, febr. 14.
Barnabás, jan. 11. Béla, ápr, 23:
Benedek, márc. 21. Benjámin, jan.
3. Bernát, máj. 20. Berta, aug. 6.
Bertalan, aug. 24. Bertold, febr. ll.
Blanka, okt, 25. Bódog, jan. 14.
Boldizsár, jan. G. Bonifác, máj. 14.,
íún. 5. Borbá}a, dec. 4. Brigitta,
okt. 11. Bruriö, okt. 6'

Carolina, nov. 4. Cecilia, nov. 22.
, Dániel, júl. 24. Dávid, dec. 29.,
30. Demeter, okt. 26. Dénes, ápr.
8., okt. 9. Dezső, máj. 23. Domon-
kos, aug. 4. Donáth, febr. 17. Do-
rottya, febr. 6. Dömötör, 'okt. 26.
Döme, szept. 27. " ,

Ede v. Eduárd, márc. 18., okt.
1}. nov., 16., Edith, szept. 16.
Egyed, szept. 1. Elek, júl. 17.
Elemér, febr. 28. Eleonóra, febr.
21. Elia, febr. 13. Előd, okt. 22.
Elvira, febr. 10. Elza, dec. 1.

Emánuel (Mancs), márc. 26. Emilia
júl. 19. Emil, máj. 28. Emma,
ápr. 19., nov. 24. Emőd, aűg. 9.

Enese, júl. 5. Engelbert, nov. 7.
Eörs, júl. 14. Erhardt, ápr. 9.
Erik, máj. 18., szept, 16. Erika,
aug. 31. Ernesztín, aug. 29. Ernő,

jan. 12. Ervin, ápr. 26. Erzsébet,
júl. 8.,' nov. 19. Ésaiás, [úl. 6.
Eszter, máj. 24. Etel, okt. 8., dec.
16. Eva, dec. 24. Ezékiel, ápr. 10.

.. Fábián, [an, 20. Fanni, rnárc 9.,
aug. 21. Farkas, aug. 13., Okt. 3l.
Félix, nay. 20. Ferdínánd; máj, 30.

.Ferenc, jan. 29., ápr. ,2., jún. 4.,

.16., 'szept. 16. okt. 4.; 10. és dec. 3.

.Flórtán, máj. 4. Franciska, márc.
9.• aug. 2.1. Frída, máj. 5. Frigyes,
júl. 18. Fülöp, máj. 1., .és ' 2,6.,
'aug. 23.
, 'Gábor, márc. ,24. Gabriella, dec.
12. Gál, okt. 16. Gáspár, jan. 6.
Gedeon, rnárc. 28., okt. 10. Gel-

.Iért, szept. 2·1. és 25. Geréb, marc.
,16. Gergely, márc. 12., máj. 9."
.nov. 17. Gertrud, márc. 17" nov.
,15. Gerzson, febr.,22. Géza, febr.
·25.és 26. Gizella, máj. 7. és 8.'
,Gottfrid, nov. 18. Gotthárd, máj.
5. Gusztáv, jan. 16. Gyárfás, jún.
19. ,Gyöngyi~e, okt. 23. György,

,ápr. 24. Győzö, nov. 3; Gyula,
apr. 12. '

· Hajnalka, márc. 27. Hedvig,
okt. 17~' Helén (Ilona), aug. 18.
Hélga, okt.: 3.' Henrik, júl. 15.
Hermann, ápr. 7. Hermín, aug, 3.
Hilcla, szept. 3. Huba, aug. 19.
Hubert, márc, 20. és nov. 3.
Hugó, ápr. 1.

.Ibolya, aug. ~., Ida, márc. 13.
szept. 6. Ignac, Jut 31., szept. 1.,
okt; 3. llka, hov. 3. Illés, [ún. 20.
lima, ápr. 16. Ilonacaug. 18., okt.
14. Imre, nov. 5.' Ince, júl. 28.
Ipoly, aug. 13. Irén, rnárc. 25.
Irénf, okt. 20., Irrna, máj. 3.,

'Istvan, aug. 3. es 20., szept. 2.,
nov. 28., dec. 26. Ivor, máj. 26.

· Izabella, júl; 1~. Izsák, máj. 15.
Izsó, aug. 26. '

Jakab, máj. 1., júl. 25. Janka,
máj. 30. János jan. 27., febr. 8.,
márc. 8. és 27.: 28. máj. 6. és 16.,
jún. 26., aug. 9. é~ 29., okt. 20.,
nov. 24. és 26., dec 27. Jenő, júl.
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:m.,. nov. 1'7. Johannil, dec. 15.
Jolán, jún. 15., nov. 20. Jónás,
nov. 12. József, márc. 19., ápr. 16.,
máj. 3., aug. 27., szept. 18. Judit,
júl. 30., dec. 10. Júlia, febr.16.,
máj.22.

" Kálmán, okt. 13. Kamill, [úl, 18.
Karolina, nov. 4. Károly, jan. 28.,
nov. 4. Katalin, febr. 13., ápr. 30.,
nov. 25. Kázmér, marc. 14. Kele-
men, nov. 23. Klára, aug. 12.
Kleofás, szept. 25. Klotild, jún. 3.
Kolos, okt. 30. Konrád, febr. 18.
és 19. Konstantin, máj. 21. Kor-
nél, júl. 3., szept, 16. Kornélia,
márc. 3. Kozrna, szept, 27. Kristóf,
márc, 25., ápr. 9. Krisztián,
márc"..13.Krísztlna, júl. 24., aug. 5.

. Kunlgunda, márc. 5.
,I.•ajos, aug. 19. és 25. Lambért,
ápr. 16. László, jún. 27. és aug. 8.
Laura, jún. 28. Lázár, dec. 17.
Lehel, aug.' 2, Lénárt, nov. 8.
Lenke, júl. 23. Leó, ápr. 11., 'jún,
23. Leona, jan. 4. Lidia, febr. 12.,
ápr. 8. Lílí, júl. 11. Lípótj-nóv, 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.
J\Ia~d~lna, máj. 29.,' [úl, ' 2~.

Malvln, okt. 1. Manó, marc. 26.
Marcel, jan. 9., 16. és ápr, 26.
Margit, jan. 1,9.,febr. 27., jún. 10.
Mária, febr. 16.., júl. 22., aug. 15.,
sxept. 8., 12., 24. és nov. 27. Mari-
anna, nov. 1.' Márk, ápr, 25.
Martina, jan. 30. Márton, nov. ;10.,

.Tl , és 12. Máté, szept. 21. Matild,
márc, 14. Mátyás, febr. 24., dec. 8.
Maxim, máj. 29. Medárd, jún. 8.
Menyhért, jan. 6., aug. 22. Míhály,
máj. 8., szept. 20. Miklós, szept.
10., dec. 6. Miksa, okt. 12. Móníka,
máj. 4. Mór, okt. 25. Móríc, szept.
22. Mózes, máj. 16. '

Nándor, máj. 30. Norbert, jún. 6.
Olga, jún. 27. Olívér, nov. 21..

Olivía, dec. 3. Orbán, máj. 25.
Orsolya, okt. 21. Oszkár, júl. 31.
Ottrnár, nov. 16. Ottílla, dec. 12.

\

Ott6, júl. 2. Ott(}k~, júl. 2. Ödön, '
nov. 18. Özséb, márc. 5., jún. 14.,
dec.' 16.
, Pál, jan. 15. ~ 25., ápr. 28.,
jún. 26., 29., 30., nov. 18. Paulin,
jún. 22. Péter, jan. 31., febr. 22.,
23., ápr. 27., 29., aug. 1., szept. 9.,
okt, 10., nov. 18., dec. 9. Petra,
okt. 2. Petronella, máj. 31. 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.
Richárd, 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, júl. 2. Sebes-
tyén, jan. 20. Stefánia, 'nov. 28.

Szabin, ,~lárc. 15., okt. 27.
Szaniszló, máj. 7., nov. ra Szílárd,

. márc, 11 Szilárdka, dec. 14.
Szílveszter, dec. 31. Szervác, máj.
13.

Tamás, márc~,7., dec. 21. és 29.
Teodora, szept. 11.'l'eofil, dec 20.
Terézia, júl. 8., okt. 3. és 15.
Terézke, okt. 3. TIbold, júl. 1.
Tibor, ápr. 14., aug. 11. Tivadar,
ápr, 19., nov. 9. Tóbiás, jún, 13.
'I'ódor, febr. 27. '
Ulrík, júl. 4-
Valér, .dec. 15. Valéria, ápr. 28.

Valter, júl. 16. Vazul s- jún. 14.
Vencel, szept ..28. Vendel, okt. 20.
Veronika, jan. 13., júl: 9. Vid,'
jún. is. Vider, jan. 15. Viktor"
szept. 5. Viktória, dec. 23. Vilma
(Vilmos napon és dec. 5.). Vilmos,
jan. 10., jun. 25. Vince, jan. 22.,
ápr, 5., [úl, 19. Viola, dec. 19.
Zelma, jan. 23. Zénó, okt. 29.,

dec. 22. Zoltán, márc, 8., jún. 23.
Zsigmond, máj. 2. Zsófia, máj. 15.
Zsolt, ápr. 10. Zsuzsanna, febr. 19.,

. utlg. 11.
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