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Az Egyhúzak Vilántanúcsa Kiizponti Uizottsága gal)'atetöl ülésének megnyílása

Kftlföldl ,'cndégek a Deúk téri ökumenikus Istentisztelet elült
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Az egek

.

-

-

teremtő

Az egek teremtö,
CsUlagok épit6,
Mennek földnek Istene,
Az kit ez világra,
Szabadulásunkra
Szép szfiz leány szüle,
Az új esztendönek,
Ti kegyelmeteknek
Kezdetit megszentelje.
Békösség, boldogság,
Bor, búza, gazdagság
Házasokat ujétsa !
Isten ellenségtül,
Gyülevész gaznéptfil
Marhátokat megtartsa.
Mint nagy mély örvénybiil
Viz buzog mely ékessen :
Istennek áldása
S megszaporétása
Legyen Uy büségessen
Marhátok seregén,
S házatok cselédjén,
Szivbiil klvlÍnom Amen.
(Regös ének)

2

r)é~UJ!
Jézus Krisztus Urunk követőinek azt az igéretet adta: "Imé én ti
veletek vagyok mínden napon a világ végezetéig".
Még képzeletiinkkel sem tudjuk átfogni azt az időt, melyre hűséget
fogadott.
Ebben a naptárban, melyet a hazánk életében beállott sorsdöntő események miatt csak elkésve adunk egyházunk -tagjainak kezéb é, csupán
egyetlen év napjai vannak feljegyezve. Ezekre is kétségbevonhatatlanul áll .
Urunk ígérete. Nem kell magunkra hagyottan végig küzdenünk ezeket a
.napokat. Ő, Megváltó Urunk jön hozzánk a pirosbetűs napokon, hogy a
benne hívők gyülekezetében megerősítsen szent igéjének a hirdetése által.
A íeketebetüs hétköznapokon pedig mellettünk van munkánkban, gondjainkban, betegségünkben - vagy ha e naptárba írott napok valamelyikén
szabja meg Isten halálunk óráját, Jézus azon a napon is ótt lesz mellettünk.
Igy fogadta és szava ~ igazság.
Ez az ige biztatása egyéni életünkre.
Szól Jézusnak ez az igéje azoknak a családi közösségeknek is, ahol a
család tagjai együttes áhitatb an találkoznak, amikor napi munkára indulnak, vagy amikor a múló idővel lepereg egy-egy napnak az ideje és Isten
clött búcsúznak a nap fáradalmaitól.
.
"Veletek vágyok" - mondja gyülekezetének is.
Nehéz magyar [elenfínk hordozásában ez a megváltói szó az, mely a
legnagyobb bizalmat" önti lelkünkbe. Az a jó, az a legföbb számunkra, hogy
magyar életünk keresztjét Ő segít elhordoznunk és jövönk útjára Ő hint
világosságot Szentlelke fényességével.
Mindannyian tartsuk hát magunkat ebben az esztendőben is Jéz\Js
Krisztusunkhoz, aki tántoríthatatlan hűséggel velünk vall.
D. Ordass Lajos

piispök
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Napi
Újév

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vumap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Vu6map
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

27.
28.
29.
30.
31.

Vu6map
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

igék

hete. Kol. 3,17.

~zs. 43,1-7.
Ábel
5. Móz. 33,26-29
Benjamin
Ézs. 43,16-19
Leona
Józs. 1,1....,.9.
Simon
Jak. 4,13-17
2. hét: Vizkereszt - Eplphanla
1. Jn.
"Újév

V1zkereszt
Attila
SzÖrény
Marcel
Melánia
Ágota
Ernő
3. Hét:

Zsolt. 103,1-13.
Zsolt. 103,14-22.
Lk. 2,41-52.
Lk. 3,1-6.
Lk. 3,7-14.
2,8.

Lk.
1.Tessz. 5,5-ll.
Lk.
Jn. 8,12-20.
Ef. 5,8-14
Lk.
Lk.
,1. Jn. 2,7-11.
Lk.
1. Jn. 1,5-10.
Jn. 3,16-21.
Lk.
1. Jn. 2,12-17.
Lk.
Vizkereszt után 1.
Jn. 1,14.

3,15-20.
3,21-22.
3,23-38.
4,1-13.
4,14-30.
4,31-37.
4,38-44.

Lk.
Lk.
Lk.
Lk.
Lk.
Lk.
Lk.

5,1-11.
5,12-16.
5,17-26.
5,27-32,
5,33-39.
6,1-11.
6,12-16.

Veronika
fus. 42,1-8.
János
Mk. 1,1-8.
Loránt
Mk. 1,9-15.
Gusztáv
Jn. 1,35-42
Antal
Mt. 4,12-17.
Piroska
Zsid. 2,14-18.
Sára
Jn. 5,19-24.
4. hét: Vizkereszt után 2. -

Jn. 1,17.
Lk.
Fábián Sebesty. Mk. 2,18-22.
Ágnes
' Ézs. 61,10-11.
Lk.
Artur
Mk. 3,1-6.
Lk.
Lk.
Zelma
Mt. 19,3-9.
Lk.
Timár
Mt. 5,17-26.
Lk.
Pál
Jn. 1,15-18.
Vanda
Csel. 7,35-40. 51-53.
Lk.
5. hét: Vizkeresd után 3. - Lk. 13,29.
Lotár
Ézs. 49,1-6.
Lk.
Károly
Ezs, 19,19-25.
Lk.
Adél
Ef. 3,1-12.
Lk.
Mártonka
Jn. 4,4-26
Lk.
Vírgtlía
Jn. 4,27-42
Lk.

6,17.:.....19.
6,20-26.
6,27-36.
6,37-42.
6,43-45.
6,46-49.
7,1-10.
7,11-17.
7,18-23.
7,24-28.
7,29-35.
7,36-50.

.'

Havi imádság
Míndenhatö, jóságos Atyánkl Mi azt akarnánk, hogy ami akaratunkhoz
igazodjék mínden és hogy elkerüljük a keresztet, de tedd meg rajtunk,
Úristen, a Te akaratodat, és adj nékünk engedelmességet és türelmet.
Ámen.
J.uther Márton 1519.
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1. Péntek
2. Szombat

Ignác·
Karolín
6. bét

3. Vasárnap
4. Hétfő

5.
6.
7.
8.
9.

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

f

Balázs
Ráhel
Ágota
Dorottya
Tódor
Aranka
Abigail
7. bét:

VB8ÚDap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Donát
Konrád
Zsuzsanna
Álmos
Eleonora
Gerzson Alfréd
9. bH:

24. Vasárnap

25.
26.
27.
28.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

1. Móz. 8,1- 1.
4. Móz. 22,21 35.
Jer. 8,4-7.
.
Jer. 5,20-24.
Csel. 28,1-6.
Rm. 7,14-25/a
Hós. 2,20-25.

Vizkereszt után 5. (utolsó) -

Elvira
Bertold
Lidia
EUa
Bálint
Áldáska
Julianna
8. bét:

.17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Mátyás
Géza
Sándor
Ákos
Elemér

Lk.8,1-3.
L~~,4 -8.

...

Lk.
Lk.
Lk.
Lk.
Lk.
Lk.
Lk.

2. Kor. 4,6.

2. Móz. 34,29-35.
2. Kor. 3·,12-18.
2. Kor. 4,3-6.
.2. Kor. 4,13-18.
Gal. 1,11-2-4.
Mt. 16,24-28.
Jel. 1,9-18.
Hetvened -

-

Lk.9,7-9.
Lk. 9,10-17.
Lk. 9,18-27
Lk. 9,28-36
Lk. 9,37-45
Lk. 9,46-50.
Lk. 9,51-56.

Dán. 9,18.

1. Kor. 1,26-31.
Mt. 9,9-13.
1. Móz. 3,1-15.
Rm. 3,21-28.
1. Kor. 3,5-9.
Mt. 10,40-42.
1. Móz. 8,15-22.
Hatvanad

8,9-15.
8,16-18.
8,19-21.
8,22-25.
8,26-39.
8,40-56.
9,1-6.

Lk.
Lk.
Lk.
Lk.
Lk.
Lk.
Lk.

9,57-62.
10,1"-16.·
10,17-24.
10,25-37.
10,38-42.
11',1-4.
11,5-13.

Lk.
Lk.
Lk.
Lk.
Lk.

11,14-28.
11,29-36.
11,37-54.
12,1-12.
12,13-21.

Zsolt. 95,7.

Ézs. 55,6-11.
Mt. 13,10-17.
Mk. 11,15-19.27-33.
Mk. 6,1-6.
Mk. 4,26 -29.

Havi imádság
Istenünk 1 Ma~asztaljuk jóságodat, mert míndent megtettél. hogy
Magadhozvonj mínket, Csak azt kérjük még, Istenünk, ne hagyd abba
rajtunk a Te nevelő munkádat. Add, hogy mindig feléd törekedjünk
és a jó cselekedetek gyümölcsét teremjük. Ámen.
van Beethoven (1770-1827).
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1. Péntek
2. Szombat
3. Vasárnap

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

17. Vasárnap
18. Hétfő
19. Kedd
20. Szerda
21. Csütörtök
22. Péntek
23.·Szombat
24.
25.
.26;
'27.
28.
29.
30.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

31. Vasárnap

I

Protestáns
naptár

ll.

Kor. 2,1-5.
Lk. 12,22-34.
Lujza
Zsid. 6,1-8.
Lk. 12,35-48.
10. hét: ÖtvenedEstomihl - Lk. 18,31.
Kornélía
1. Móz. 12,1-9.
Lk. 12,49-53:
Kázmér
1. Móz. 13,7-18.
Lk. 12,54-59.
Adorján
Zsolt. 57,2-12.
Lk. 13,1-9.
Alpár
Mt. 6,16-21.
Lk. 13,10-17.
Tamás
1. Móz. 15,1-6.
Lk. 13,18-21.
Zoltán
Ézs. 58,5-12.
Lk. 13,22-30.
Franciska
Mk. 9,14-29.
Lk. 13,31-35.
11. hét: Invoeavit - Böjt 1. - 1. Jn. a,8.
Olimpia
Jak. 4,1-10.
Lk. 14,1-14.
Aladár
Jób 1,6-22.
Lk. 14,15-24.
Gergely
Jak 1,13-18.
Lk. 14,~5-35.
Krisztián
Zsid. 4,14-16.
Lk. 15,1-10.
Matild
Zsid. 12,1-7 ..
Lk. 15,11-32.
Nemzetiünnep Mt. 16,21-28.
Lk. 16,1-13.
Henrietta
Mt. 12,38-42.
Lk. 16,14-18.
12. hét: Remlnlseere- Böjt 2. - Ézs. 1l0,4-5.
Lk. 16,19-31.
·Gertrud
Jn. 7,14.-18.
Sándor Ede
Zsid. 11,8-12., 17-19. Lk. 17,1-10.
József
Csel. 5,17-29.
Lk. 17;11-19.
Hubert
1. Sám. 3,1-10.
Lk. 17,20-37.
Lk. 18,1-8.
Benedek
Jer. 20,7-13.
Katalin
Zsid•.5,4-10.
Lk. 18,9-14.
Brunó
Mt. 21,33-46.
Lk. 18,15-17.
13. hét: Oeull - Böjl 3. Mt. 20,28.
Gábor
1. Pét. 1,13-21.
Lk. 18,18-30.
Zsolt
Jn. 1,29-37.
Lk. 18,31-34 .
Erika
Mk. 6,7-13.
·Lk. 18,35-43.'
Hajnalka
Jn. 10,17-25.
Lk. 19,1-10.
Gedeon
Csel. 18,1-:-11.
Lk. 19,11-27.
Jónás
1. Kor. 4,9-16., Lk. 19,28-40.
Izidor
Ézs. 49,1-6.
Lk. 19,41-48.
14. hét: Laetare - Böjt 4. - Jn. 12,24.
Árpád
IGal. 4,22-5,1/a
Lk. 20,1-19.
Albín

Havi imádság
.
Kegyelmes Dr Jézus KrisztusI Gyenge vaflyok: vonj Magadhoz,
mert ha nem vonsz, nem tudlak követní. AdJ erős lelket, amely kész
arra, hogy segítségeddelkövessen,jóllehet a.test erőtelen. Mert Nélküled nem tehetek semmit, legkevésbépedig azt, hogy Érted halálba
menjek. Adj készségeslelket, 'az igaz hitben rettenthetetlen szivet,
bizonyos reménységet, hogy Érted türelemmel és örömmel tegyem
Je életemet. Ámen.
Husz János (1389-1415).
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Protestáns

Napok

Napi

naptár

1. Hétfő
2. Kedd

Jn. 6:22-29.
1. Kir. 19,1-8.
Mk. 12,28-34.
Jn. 6,47 -59.
Jn. 12,20-26.
Jn. 8,21-3.0.

Hugó
Áron
Keresztély

3. Szerda
4. Csütörtök

Felszabad. C.

5. Péntek

Vince

Cölesztín

6. Szemhat

15. hét:

7. Vasárnap
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vasárnap

.Judlea. -

Ida
Palmarum -

Tibor
Tass
Rudolf
Enikő

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Kocsárd
Tivadar

Szornbat

17. hét:
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Húsvét vas.
Húsv. hétfő

Anzelm
Csilla
Béla
György
Márk
Ervin

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

I

Albert.ína
Katalin

Havi imádság

20,20-26.
20,27 -44.
20,45-21,4.
21.5-19.
21,20-38.
22,1-6.

22,7 -23.
22,24-30.
22,31-38.
22,39-46.
22,47-53.
22,54-62.
22,63-71.

Ézs. 53,11-12.
Zsolt. 2~,1-22.
Zsolt. 22,23-32.
Lk. 23,1-12.
Lk. 23,13 -25.
Lk. 23,26-32.
Lk. 23,33 -49.
Lk. 23,50-56.

.Jel. 1,18.

Quaslmodogenltl. -

Valéria

k

Lk.
Lk.
Lk.
Lk.
Lk.
Lk.
Lk.

Ezék. 37,1-14.
Csel. 2,22-32.
Csel. 13,16/a.,26-33.
Csel. 3,12-20.
Csel. 8,26-40.
1. Pét. 3,18 -22.
1. Pét. 2,1-10.

Arísztíd

18. hét:
28. Vasárnap
29. Hétfő
30. Kedd

Virágvasárnap

Húsvét -

é

.Jn. 17,19.

Jn. 17.
Ézs. 50,5-10.
Zsid. 9,16-28.
Zsid. 4,15-5,9
Mt. 26,36 -46.
1. Pét. 2,19-25.
Zsolt. 88.

Hma

Nalll'Péntek

Böjt 5. -

g

Lk.
Lk.
Lk.
Lk.
Lk.
Lk.

Zsid. 7,1-3.,
16-17.
Zsid. 7,23-27.
Jn. 7,1-13.
Jn. 13,31-35.
Zsid. 10,1-10.
Jn. 11,47-55.
2. Móz. 32,30-34.

Hermann
Lidia
Erhardt
Zsolt
Leo
Gyula

16. hét:

í

Lk. 24,1-12.
. Lk. 24,13-35.
Lk. 24,36-43.
Lk. 24,44 -53.
Zsolt. 30.
Fil. 1,1-6.
Fil. 1,7--11.

1. Pét. 1,3.
_Fil. 1,12-26.
Fil. 1,27-2,4.
Fil. 2,5-11.

1. Ji~. 5,4-10/a
2. TIm. 1,6-10.
2. Tim. 2,1-5.

1

.

úr lsten, mennyei Atyánk, aki egyszülött Fiadat bűneinkért
halálra
adtad és megigazulásunkért
ismét
feltámasztottad:
irgalmadért
kérünk, támaszd
fel szívünket
Szentlelkeddel
új életre, testünket
pedig elevenitsd meg egykor Krisztussal az örök életre, Jézus Krisztus
Urunk feltámadásának
ereje által. Ámen.
.
Dietrich Vid (1506-1549).
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Napok

Protestáns
naptár

Nllpi

igék

1. Szerda
2. Csütörtök
3. Péntek
4. Szombat

Munka ft.
1. Pét. 1,22-25.
Fil. 2,12-18.
Zsigmond
1. Tim. 1,12-17.
Fil. 2,19-30.
Irma
1. Pét. 1,3-9.
Fil. 3,1- 1.
Fil. 3,12,--16.
Flórián
Jón. 2,1-11.
19. hét: MiserleordfasDominL Jn. 10, 12, 21, 28."

5. Vasárnap

Fil. 3,17-4,1.
Gotthárd
Jer. 23,1-8.
Frida
Ef. 2,4-10.
Fil. 4,2-9.
Fil. 4,10-23.
Napóleon
Mt. 26,31-35.
Kol. 1,1-8.
Gizella
Jn. 21,15-19.
Kol. 1,9-14.
Gergely
1. Pét. 5,1-4.
Kol. 1,15-18.
Ármin
Jn. 18,1-9.
Kol. 1,19-23.
Ferenc
Csel. 20,28-32.
20. hét: JubUáte. Zsolt. 68,1~2. Kor. 5,17.

6. Hétfő

7.
8.
9.
10.
11.

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szornbat

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

Pongrác
Szervác
Bonifác
Zsófia
Mózes
Bánk
Erik

Ef. 4,17-24.
JÓb.38,1-11.
Ef. 4,25-32.
1. Jn. 4,7-14~
Csel. 17,22- 23.
2. Kor. 5,16-21.
Rm. 1,18-25".
21. hét: Cantate. Zsolt. 98,1.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Buda
Bernát
Konstantin
Júlia
Dezső
Gergely
Orbán
22. hH:

Ézs. 42,10-16.
Ef. 5,8-14.
Jn. 6,66-69.
Lk. 19,29-40.
Mt. 21,12-17.
2. Tim. 2,8-13.
1. Sám. 14,18-23.
Rogate. Jn. 12,32. "

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Cslltörtök
Péntek

Fülöp
Hella
Emil
Keve
Mennybem. fl.
Tóbiás

1. Kir. 3,5-15.
Mk. 1,35-39.
Jak. 5,13-18.
1. Tim. 2,1-8.
2. Kir. 2,1-12.
Kol. 1,18-23.

Kol. 1,24-29.
Kol. 2,1-3.
Kol.2,4-7.
Kol. 2,8-15.
Kol. 2,16-23.
Kol. 3;1-4.
Kol. 3,5-11.
Kol. 3,12-17.
Kol. 3,18-4,1.
Kol. 4,2-6.
Kol. 4,7-18.
Hab. 1,1~4.
Hab. 1,5-14.
Hab.2,1-4.
Hab. 3,1-19.
Sof. 1,1-7., 14-18
"Sof. 3,8-13.
Sof. 3,14-20.
Zsolt. 47.
Joel. 1,1-15.

Havi Imádság
Tied, Urunk, a nappal világossága, Tied az éjszaka sötétsége. A Te
kezedben van élet és halál. Tied vagyunk mi is. Imádunk is Téged,
mert képedre teremtettél minket és nyugtalan a mí szivünk, m:(gmeg
nem nyugszik Tebenned. Add, hogy békességedbe térjünk pihenőre
és magasztalásodra ébredjünk reggel. Ámen.
Augustinus (3M-430).
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Napok

I

Protestáns
naptár

Napi

igék

23. hét: Exaudl,Zak. 12,10.
Joet 2,12-'-17.
Anna
5. Móz. 43,1~8.
Ddikó
Jn. 14,15~21.
Joel. 2.18~27.
Joel. 3,1"-5.
Kadocsa
Jn. 15,17~21.
Zsolt. 42.
Angéla
10 Kor. 2,12-16.
Norbert ,
4. Móz. 20,2-18.
Zsolt. 43.
Csel. 1,1~14.
Róbert
Zsid. 11,32~40.
Medárd
Ézs. 41,17~2().
Csel. 1,15-26.
24. hét: Pünkösd hete. Zak. 4,6.
9. Pünk. vas. Félix
Zsolt. 118,24-29.
Csel. 2,1~ 13.
10. Pönk. hétlii Margit
Zsolt. 106,1-'8., 44~48. Csel. 2,14-24.
11. Kedd
Barnabás
4. Móz.ll,16-17.,24-29. Csel. 2,25-36.
Virág ..
Jn. 6,44~51.
Csel. 2,37~41.
12. Szerda
13. Csütörtök
Tóbiás
Ef. 2,17-22.
Csel. 2,42-47.
14. Péntek
Vazul
Ef. 4,11-16.
Csel. 3,1-10.
15.' Szombat
Jolán
Jn. 20,19-23.
Csel. 3,11-18.
25. hét: SzentháromsAghete. Ézs. 6,3•
16. Vasárnap
..Juszttn
Zsolt. 99.
'Csel. 3,19-26. 17. Hétfő
Laura
5. Móz. 6,4-13.
Csel. 4,1-12.
Arnold
.
1.
Kir.
8,6-14.
Csel. 4;13-22.
18. Kedd
Gyárfás
Ef. 4,1-6.
Csel. 4,23-3119. Szerda
20. Csütörtök
Rafáel
1. Tim. 3,14-16.
Csel. 4,32-37.
Alajos
Ef. 1,3-14.
Csel. 5,1-11.
21. Péntek
22. Szombat
Paulina
Jn. 5,17-;23.
Csel. 5,12-16
" 26. hét: SZentháromságután 1. - Lk. 10,16.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

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

Zoltán
Jer. 36,1-32.
Csel. 5,17-33.
Iván
Ezs. 49,1-3,5-7.
Csel. 5,34-42.
Vilmos
Mt. 11,7-15.
Csel. 6,1-15.
János Pál
Jn: 3,22-30.
Csel. 7,1-16.
László
Csel. 19,~-7.
Csel, 7,17-.37.
Levente
2. Tim. 4,5_8.
Csel. 7,38-53.
Péter Pál
Jn. 10,40-42.
Csel; 7,54-8,4.
27. hét: Szenth~msAg után 2. Mt. 11,28.

30. Vasárnap 'Pál

I Ézs.

55,1-7.

Csel. 8,5-25.

Havi imádság
Urunk 1 Te tanítottad, hogy legjobb cselekedetünk sem ér semmit
szeretet nélkül. Küldd el Szentlelkedet és áraszd ki szívűnkbe.ezt a
legjobbajándékodat, a szeretetet, a békesség és a jóság igazi kötelékét,
mert halottnak számít Előtted míndenkí, aki enélkül él. Add meg
ezt nekünk egyetlen Fiadért, Jézus Krlsztusért, Ámen.
.
Cranmer Tamás 1549.
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Napok

1. Hétfő
2. Kedd
3. Szerda
4. Csütörtök
5. Péntek
6. Szombat·
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

14. Vasárnap

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hétfő
Kedd

22.
23.
24.
25.
26.
27.

ar,

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szemhat

28.
29.
30.
31.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda

Szerda

Csütörtök
Péntek
Szombat

Protestáns
naptár
Tibold
Ottokár
Kornél
Ulrik
Emese
Ésaiás
28. hét:
Cirill
Teréz
Veronika
Arnálla .
Lili
Izabella
Jenő
29. hét:
Eörs
Henrik
Zalán
Elek
Frigyes
Emilia
Illés
30. hét:

Napi
Jn. 4,4-14. .
Préd, 5,1-7.
Mt. 11,25-30.
1. Kor. 14,1-4.,23-25.
1. Kor. 1,20-25.
Jak. 2,1-9.

igék
Csel. 8,26-40.
Csel. 9,1-9.
Csel. 9,10-19.
Csel. 9,20-31.
Csel. 9,32-43.
Csel. 10,1-20.

Szentháromság után 3. Lk. 19,10.
Mk. 2,1-12.
Jer. 14,7-9.
Bir. 10,6-16.
Lk. 15,11-32.
Rm. 4,1-8.
Rm. 5,1-5.
1. Jn. 2,1-6.

Csel. 10,21-33.
Csel. 10,34-48.
Csel. 11,1-18.
Csel. 11,19-26.
Csel. 11,27-30.
Csel. 12,1-17 ..
Cse!. 12,18-25.

Szentbáromság utáu 4. Gal. 6,2.
1. Móz. 50,15-21.
Csel. 13,1-12.
Jn. 8,1-11.
Csel. 13,13-26.
2. Kor. 2,5-11.
Csel. 13,27-41.
Mt. 5,43-48.
Csel. 13,42-52.
Mt. 18,15-20.
Csel. 14,1-7.
Rm. 15,1-7.
Csel. 14,8-18.
Gal. 6,1-5.
Csel. 14,19-28.
Szentháromsiig után 5. Lk. 9,62.
Zsolt. 27.
Csel. 15,1-12.
Dániel
Mk. 9,38-41.
Csel. 15,13-34:
Mária Magdal.
1. Kir. 19,15-21:
Csel. 15,35-16,7.
Lenke
Mt. 19,27-30.
Csel. 16,8-15.
Krisztina Jakab
2. Tim. 4,1-5.
Csel. 16,16-25.
1. Tessz. 2,13-20.
Csel. 16,26-40.
Anna
Mt. 13,47-52.
Csel. 17,1-9.
Olga
31. bét: Szentháromság után 6. Ézs. 43,1.
Ézs.43,1-7.
Csel. 17,10-15.
Ince
Ézs.45,9-13.
Csel. 17,16-34.
Márta
1.
Pét.
3,18-22.
Csel. 18,1-17.
Judit
G:.Il.3,26-29.
Csel. 18,18-28.
Oszkár

Havi imádság
Hálát adok Neked, Teremtőm. és Uram, hogy gyönyörködhettem
alkotásodban és csodálhattam kezeid munkáját. Megismertettem az
emberekkel alkotásaid dicsőségét, amennyire véges értelmem felfoghatta végtelenségedet. Ha olyasmit mondtam, ami méltatlan Hozzád,
vagy ha saját dicsőségemet kerestem, kérlek, bocsásd meg nékem.
ÁIiÍen.
Kepler János (1571-1630).

1,0

Protestáns
naptár
1. Csütörtök
2. Péntek

3. Szombat

Péter
Lehel
Csilla

I

32. hét:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Domonkos
Vajk
Berta
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc

Szentháromság

34. hét:

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Agoston
Lilla
Róza
Erika

után 8.

Joel. 2,21-3,2.
Mt. 5,13-16.
Gal. 6,7-10.
Jak. 2,14-17.
1. Kor, 12,12-26.
Fil. 1,6-11.
Mt. 21,18-22.
Szentháromság

Ilona
Huba
Alkotmány
Sámuel
Menyhért
Farkas
Bertalan

Lajos
Rózsa
Szilárd

után 7. -

1. Móz. 3,1-19.
Mk. 8,13-21.
Jak. 3,1-10.
1. Kor. 6,19-20.
Mk. 9,43-50.
Rm. 12,1-2.
1. Kor, 9,24-27.

.Tibor
Klára
Ipoly
Özséb
Mária
Ábrahám
Ibolya

35. hét:

Mk. 16,14-18.
Mt. 3,13-17.
Ef. 3,14-21.

Szentháromság

33. hét:

Szombat

Napi

il.

után 9.

1. Móz, 41,1-43.
Préd. 9,13 -18.
Lk. 16,10-13.
Jak. 3,13-18 ..
1. Kir. 3,16-28.
Mt. 10,16 -23.
Lk. 12,54-59.·

Szentháromság

után

10. -

Zsolt. 33.
5. Móz. 7,6-11.
Neh.4,1-15.
r. Pét. 2,13-17.
Rm. 13,1"-7.
Jer. 18,1-6.
Rm.9,1-5.

Csel. 19,1-7.
Csel. 19,8-22.
Csel. 19,23-40.
Rm"G,19.
Csel.
Csel.
Csel.
Csel.
Csel.
Csel.
Csel.

20,1-16.
20,17 -38.
21,1-14.
21,15-26.
21,27-40.
22,1-21.
22,22 -30.

Ef. 5,9.
Csel.
Csel.
Csel.
Csel.
Csel.
Csel.
Csel.

23,1-11.
23,12-35.
24,1-21.
24,22-27.
25,1-12.
25,13-27.
26,1 -11.

Ef. 5,15.
Csel.
Csel.
Csel.
Csel.
Csel.
Csel.
Csel.

26,12 -23.
26,24-32.
27,1-13.
27,14-26.
27,27 -44.
28,1-10.
28,11-16.

Péld. 14,34.
Csel.
Zsolt.
Ezék.
Ezék.
Ezék.
Ezék.
Ezék.

28,17 -31.
117.
1,1-28.
2,1-3.
3,16-21.
3,22-27.
6,1-14.

Havi imádság
Örök Kírály,
urak Ura 1 A mi népünket is elhivtad az evangélium
által, hogy a Te néped és ígéreteid örököse legyen. Vezess minket
üdvözitő és kegyelmes akaratod ismeretére, hogy meglássuk azt, ami
népünket békességre és igazi jólétre segítt, és tisztal szeretettel szolgáljuk népünket. Ámen.
.
Ritter Károly· Bernát 1948.
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~apok
36. hét:

Szentháromság után 11.

1~ Pét. 5,5.

-1";-VliBárnap
2. Hétfő
3. Kedd
4. Szerda
5. Csütörtök
6. Péntek
7. Szombat

Ezék-.-9,t---H.-----·
-Z-sott:-113.-E!bed
Ezék. 11,1-21.
Re
eka
Mk. 9,33-37.
1. Sám. 17,40-51.
Hilda,
Ezék. 13,1-16.
Ezék. 13,17-23.
Lk. 7,1-10.
Rozália
Viktor
Jn. 3,1-10.
Ezék. 14,1~,-23.
Gal. 1,11-24.
Zakariás
Ezék. 17,1-24.
Ef. 2,1-7.
Regina
Ezék. 18,1-3.,21-32.
37. hét: Szentháromság után 12. - lit. 12,20.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Mária
Zsolt. 70.
Ádám
Mk. 1,21-28.
Erik
2. Kir. 20, 1-7.
Teodóra
Jak. 5,13-18.
Szabolcs
Mt. 9,35-38.
Ludovíka
Mk. 5,22-43.
Szerénke
Ézs. 35,5-10.
38. hét: Szentháromság után 13.

15.
16.
17.
18.
.19.
20.
21.

Vasárnap
HétfőKedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szemhat

Enikő
Gal. 3,15-22.
Ezék. 34,17-35.
Jak. 2,1-13.
Edit
Ezék. 36,16-32.
Hajnalka
Mt. 10,40-42
Ezék. 37,1-14.
Titusz
Mk. 12,4f -44.
Ezék.43,1-12.
Vilma
2. Móz. 22,20-26.
Ezék.47,1-12 .
Csendíke
1. Tim. 1,1-11.
Zsid. 2,11-18.
Máté
1. Tim. 1,12-20.
Jer. 22,13-19.
39. hét: Szentháromság után 14. - Zsolt. 103,2.

22.
23;
24.
25.
26.
27.
28.

VasárHap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szornbat

Móric
1. Krón. 29,9-21/a
1. Tim. 2,1-7.
Tekla
Mk. 1,40-45.
1. Tim. 2,8-15.
Gellért
1. Tessz. 5,16-24.
1. Tim!. 3,1-13.
Kleofás
1. Tim. 3,14-16.
2. Kor. 9,10-15.
.Juszt.ína
1. Tessz. 1,2-10.
1. Tim. 4,1-5.
1. Tim. 4,6-11.
Labore
Mk. 14,3-9.
Jel. 4,1-11.
Vencel
L. Tim. 4,12-5,2.
40. hét: .Szentháromság után 15.
1. Pét. 5,7.

29. Vasárnap
30. Hétfő

I

Mihály
Jeromos

I

Jel. 12,7-12{a.
Péld. 30,4-9.

Ezék.20,1-17.
Ezék •.20,18-29.
Ezék. 20,30-44.
Ezék.21,17-31.
Ezék. 24,15-27.
Ezék. 33,~-20.
Ezék. 34,1-16.
Mt.25,4O.

1. Tim. 5,3-16.
1. Tim. 5,17-25.

Havi imádság
Urunk, Istenünk I 'Add nékünk kegyelmedet, hogy teljes szivünkkel
Hozzád kívánkozzunk, és ha Hozzád kívánkczunk keressünk és meg is
találjunk Téged, és ha, megtalálunk. szeressünk Téged, és ha szeretünk
Téged, gyűlöljük bűneinket, amelyekből megváltottál mínket, Ámen.
.
Canterbw-yl Anselmus (1033-:1109).
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_ ~apok
-1.
2.
3.
4.
5.

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Prote táns
naptár
Bogárka
Petra
Helga
Ferenc
Aurél

l'\

Vasárnap
Hétf6
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Brunö
Amália
Etelka
Dénes
Gedeon
Fenyőke
Miksa
42. hét:

k

igé

1.
1.
1.
2.
2.

Lk. 16,9-13,
1. Kor. 7,20-24.
1. Kir. 17,1-6.
Jn. 4,31-3S.
Jel. 22,1-5.

4i. hét: Szentháromság után t8.
8.
7.
S.
9.
10.
11.
12.

a pi

Tim.
Tim.
Tim.
Tim.
Tim.

6,1-5-.
6,6-10.
6,11-21.
1,1-7.
1,S-12.

2, TIm. t,tO.

Ruth. 2,1-.23
Jer. sir. 3,22-33.
Zsid. 12,4-11.
Jób. 2,1-10.
Ef. 6,18-20.
Zsid. 10,35-39.
Jel. 2,8-11.
Szentháromság után 17.

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

Tim. 1,13-18.
Tim. 2,1-7.
Tim. -2,8-13.
Tim. 2,14-19.
Tim. 2,20-26.
Tim. 3-,1-9.
Tim. 3,10-17.

}Ilk. 8,8.

13. Vasárnap

Kálmán
Jer. 7,21-28.
14. Hétfő
Helén
Rm. 13,8-10.
15. Kedd
Teréz
Mt. 15,1-9.
16. Szerda
Gál
Mt. 17,24-27.
17. Csütörtök
Hedvig
1. Kor. 9,19-23.
18. Péntek
Lukács
Gal. 5,1. 4-6.13-15.
19. Szemhat
Lucíusz
Zsid. 4,9-13.
43. hét: Szentháromság után 18.. -t- 1. Jn.

2. Tim. 4,1-8.
2. Tim. 4,9-22.
TiL 1,1-16.
Tit. 2,1-10.
Tit. 2,11-15.
Tit. 3,1-15 ..
Filemon 1-25.
4,21.

20. Vasárnap

Mik. 1,1-4.,2,1-5.
Mik. 2,6-11.
Mik. 3,1-4., 9-12.
Mik. 4,1-7.
Mik. 5,1-8.
Mik. 6,1-8.
Ámos. 1,1,2:,3,3-8.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Hétf6
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Irén
Orsolya
Előd
Gyöngyi
Salamon
Blanka
Dömötör
.44. hét:

27.
28.
29.
30.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
31. Csfltörtik

3. Móz. 19,1-2.9-18.
1. Tessz. 4,9-12.
1. Móz. 4,2/b. 15.
1. Ján. 4,7-16a.
5. Móz. 30,11-14.
2. Kor. 8,1-9.
1. Jn. 4,16-21.

Szentháromság után 19.

Szabina
Simon
Jenő
Farkas
Reform. ft.

Ézs, 1,18-20.
Mk. 8,22-26.
3. Móz. 16,15-19.
Rm. 3,21-26.
Jel. 14,6-7.

Jer. 17,14.
~os. 3.1-2.,9-15.
Amos. 5,1-9.
Ámos. 5,10-15.
Ámos. 5,16-20.
Ámos. 5,21-24.

Havi imádság
.
Úr Jézus I Ne engedd, hogy igéd ítéletünkre legyen, mert hallgatjuk,
de nem cselekesszük, ismerjük, de nem szeretjük, hisszük, de nem
engedelmeskedünk neki. Kérünk Téged, aki Atyáddal és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol örökké. Ámen.
Kempis Tamás (1380-1471).
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Protestáns
naptár
1. Péntek
2. Szombat

I

Matíanna
Achíles

45. hét:
3. Vasárnap

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek'
Szombat

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Ámos. 7,1-9.
Ámos. 7,10-17.
2. Tim. 2,19.

2. Móz. 24,9-11.
4mos B,1-3. 9,1-6
Amos 8,4-12.
Jn. 6,24-33.
2. Móz.16,2-7a., 13-15. Ámos 9,7-15.
Mt. 5,1-12.
Jn. 11,1-8.
1. Kor. 10,14-22.
Mt. 5,13-16.
1. Pét. 2,5-10.
Mt. 5,17-20.
Zsid. 7,23-28.
Mt. 5,21-26.

Szentháromság után 21. -

Luther szül.
Márton
Jónás
Szaniszló
Klementina
Lipót
Ottmár

47. két:
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Szentháromság után 20. -

Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Gottfried
Tivadar
46. hét:

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. Jn. 1,5-10.
Jud. 20-25.

Mt. 24,13.

Ézs. 30,15-18.
Zsid. 2,1-4.
. 1. Jn. 4,1-6.
Zsid; 13,1-6.
Zsid. 13,7-9 a.
2. Tessz. 2,1-12.
Préd.3,1-11.

Az egyházi év utoL'lÓ elOtti hete.

Jenő
Ödön
Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecilia
Kelemen
48. hét:
Emma
Katalin
Csongor
Tünde
Stefánia
Nóé
András

Dán. 7,2-17.,26-27.
Jn. 5,19-24.
Z~id. 10,26-31.
Joel. 2,12-17.
Lk. 21,11-19.
Jel. 2,1-5,7.
2. Pét. 4,1-7.

Mt.
Mt.
Mt.
Mt.
Mt.
Mt.
Mt.

5,27-32.
5,33-37.
5,38-42 .
5,43-48.
6,1-4.,16-18.
6,5-15.
6,19~24.

2. Kor. 5,10.
Mt. 6,25-34.
Mt. 7,1-6.
Mt. 7,7-12.
Mt. 7,13-14.
Mt. 7,15-23.
Mt. 7,24-29.
Zsolt. 90,1-6.

Az egyházi év utolsó hete. Lk. 12,35.

I

Ézs.65,17-19.23-25.
1. Tessz. 5,1-11.
Zsid. 12,12-17.
Mk. 13,33-37.
Mt. 25,14-30.
Zsid. 10,32-39.
Zsid. 12,22-29.

Zsolt. 90,7-17.
Jel. 21,1-8.
Jel.·21,9-21.
Jel. 21,22-27.
Jel. 22,1-5.
Jel. 22,6-15.
Jel. 22,16-21.

. Havi imádság
Úr Isten 1 Kormányozd szivünket és lelkünket a Te Szentlelkeddel,
hogy szüntelenül gondoljunk a végre és a Te igaz itéletedre, hogy
felébredjünk és istenesen éljünk e földön, egykorpedig Veled élhessünk
örökké. Jézus Krisztus, a Te Fiad, a mí Urunk által. Ámen.
Svéd evangéHumos könyv 1942.
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Protestáns
naptár
1. Vasárnap

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

8. Vasárnap
9. Hétfő
ro, Kedd
11. Szerda
12. Csütörtök
13. Péntek
14. Szombat
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

22.
23.
24.
25.
28.
27.
28.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Cstltörtök
Péntek
Szombat

29. Vasárnap
30. Hétfő
31. Kedd

I

Napi

igék

49. hét: Advent 1;
Zak. 9,9.
Elza
Zsolt. 24.
Zak. 1,1-6.
Aranka
2. Kor. 1,15-22.
Zak. 1,7-17.
Olívía
Kol. 1,9-14.
Zak. 2,1-4.
Borbála
2.Sám.7,4-9.11-14a.16. Zak. 2,5-17. '
Vilma
Ézs. 64,1-3.
Zak. 3,1-10.
Mikl.ós
Zsid. 10;19-25.
Zak. 4,1-7.
Ambrus
Sof. 3,14-17.
Zak. 4,8-14.
50. hét: Advent 2. - Lk. 21,28.
Zak. 5,1-11.
Mária
Jel. 1,9-20.
Emőke
Ézs. 26,1-12.
Zak.6,1-8.
Zak. 6,9-15.
Judit
2. Tessz. 3,1-5.
Árpád
Jel. 2,1-5.7.
Zak. 7,1-14.
Gabriella
Mk. 13,5-13.
Zak. 8,1-17.
Luca
Lk. 17,20-25.
• Zak. 9,9-12.
Szílárdka .
Jel. 3,14-22.
Zalk. 11,4-17.
51. hét: Advent 3. - Ézs. 40,3,10.
Johanna
Jer. 1,4-10. 17-19.
Zak. 13,1-6.
·Zak. 14,1-11.
Etef
Mt. 11,11-15.
Mal. 2,17-3,5
Lázár
Mt. 3,1-11.
Mal. 3,6-12.
Estike
Lk. 3',10-20.
Mal. 3,13-18.
Viola
Hós.' 14,6-10.
Csaba
2. Tim. 4,5-8.
Mal. 3,19-24.
Mik. 4,1-7.
Tamás
Lk. 7,29-35.
52. hét: Advent 4. - Lk. 1,48-47.
Zénó
Lk. 1,26-38.
Mik. 5,l-4a.
Viktória
Ézs. 45,1-8.
Mik. 7,18-20.
Ádám, Éva
Ézs. 11,1-2.
Jn. 1,1-5.
Karáelony 1.
Zsolt. 93.
Jn. 1,6-14.
Karáesony 2.
Jel. 7,9-17.
Jn. 1,15-18.
János
1. Jn. 1,1-10.
Jn. 1,19-28.
Kamilla
Jel. 12,1-6.
Jn. 1,29-34.
53. hét: Az év utolsó hete. - Lk. 2,29-30.
Dávid
Jn. 12,35-43.
Jn. 1,35-42.
Anikó
Jn. 12,44-50.
Jn. 1,43,51.
Szilveszter
Rm.8,31-39.
Zsolt. 111,1-10.

I

Havi Imádság
Úr Isten, mí mennyei szerelmesszent Atyánk t Hálát adunk Tenéked,
hogy Szent Fiadat a világra bocsátottad, hogy szabaditónk, életünk
és világosságunk legyen. Add nékünk a Te Szentlelkedet, hogy Öt
megismerhessük és "befogadhassuk, hogy Óáltala mí is élhessünk,
megvilágosodjunk, a Te szent istenséged fiaivá lehessünk és a Te
országodban vigadhassunk örökké. Anien.
EvangéUum08könyv,Monyorókerék1589.
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A lomb fölött mily kék az ég,
A földet ékesiti még
A gyepnek üde zöldje.
A nárcisz és a tulipán
Ruhája pompásabb látvány,
Mint Salamonnak selyme.
Pacsirta szól a magasban,
Kis gerle krug az árnyékban
S az erdőre tekintget.
A fülemüle szépen szól,
Éneke zeng a csalitbél
És betölt dombot, völgyei.
A búza reng a határban.
Apraja, nagyja boldogan
Dicséri érte Istent,
Ki bőven osztja áldását
S az embernek gazdagon áll
Szükségletére míndent.
Énnékem nincsen nyugvásom:
Az Úristent magasztalom
S nagy dolgait dicsérem.
Írn, minden zeng, - én is zengek,
Nevének vigan éneklek,
Feltárom néki szivem.
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Hogyha már itt is ilyen szép,
S igy nevet ránk a tiszta ég
Fenséges ragyogásban,
Mit láttatsz velünk odafenn,
Úristen, majd a mennyekben,
Színarany városodban.
Mely öröm s fényesség leszen
Majd ott a Krisztus kertjében,
Hogy szól majd ott az ének,
Hol a sok ezer szeráfok
t:s számtalan angyalkarok
Szép halleluját zengnek.
Bár én is már ott áDhatnék.
Nagy Isten, .néked hódolnék
Zöld pálmaágat tartva;
t:s magasztalnám nevedet
Zengvén szép zsoltáréneket
Tenéked angyalmódra.
,Ajkam nem hallgat addig sem,
Mig itt a földön szenvedem
Az életnek igáját.
t:n szivem téged magasztal
És szüntelen imádsággal
Nagy buzgón fordol hozzád.
Segits meg, áldj meg engemet
t:s áraszd rám szerelmedet,
Hogy néked virágozzam.
Add, hogy kegyelmed szép nyarán
Én szegény életem fáján
A hit gyümölcsét hozzam.
Készits jó helyet a mennyben
t:nnékem, s add, hogy életem
Csak néked zöldelhessen,
Hogy dicsőséged szolgáljam
Itt és odaát boldogan
Most s mindörökké. Ámen.
G~rhardt Pál (1607-1676)
Forditot.ta: Sehulek Tibor 1964.
2 Evangélikus naptár

fl

No.•..
elDLerlól No.•..
elDLerig
NOVEMBER 27-én, ádvent első vasárnapján osztották ki az óbudai gyülekezet szeretetvendégségén a Budai Egyházmegye kórusmű-pályázatának
, díjait. Az első díjat Kapi Králik Jenő, a másodikat András Béla, a harmadikat dr. Gárdonyi Zoltán kapta. A kórusmű-pályázat olyan jelentős
vállalkozás volt, mellyel a Budai Egyházmegye egyházi muzsikánk életében fontos lépés kezdeményezőjévé vált. A pályázat gondolata egy. kelen-

A zuUlól templom oltáro, Andrássy Knrta JAno~ mő,-e

161diegyházzenei esten született meg. A kelenföldi énekkar évi hangversenyeinek célja az élő magyar egyházzenészek műveinek bemutatása volt .
• Ezzel páratlan szerepet vállalt az elmúlt esztendőkben, 'mert egyházzenei
életünk ébresztgető szolgálatát vállalta. 1956-ban is három ízben mutatta
be élő szerzők egyházzenei műveit. Egy régebbi egyházzenei esten született
a gondolat, hogy kórusmű-pályázattal
még inkább lehetne serkentgetni
istentiszteleteinket
szolgáló egyházi művek létrejöttét. Az első pályázat
alkalmával maga "a bírálóbizottság sem ismerte fel ennek a célkitűzésnek
jelentőségét, később azonban a Budai Egyházmegye szívügyévé tette a
pályázatot és így lett valósággá az első díjkiosztásí ünnepség és a nyertes
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művek sokszorosított kiadása. Nem kellene ennek elszigetelt, folytatás
nélküli eseménynek maradnia,hanem kezdetévéválhatna egy olyan egy.
házzenei ébredésnek, amely bő terméssel gazdagftaná istentiszteleti éle.
tünket.
.
Ádvent első_vasárnapján a zugl6i gyülekezetben is hálaadó isten.
tisztelet volt. A templomépítésben nagy Iépéssel vitte tovább őket az lsten.
Elkészült az oltár és.a keresztelőmedence. Irányt mutató egyházművészeti
alkotás mind a kettő. A tervező ifj. Kotsis Iván építészmérnök volt, a
k6 domborműveket Andrássy Kurta János szobrászművész tervezte és
faragta. Az oltár reliefjei Krisztus keresztről való levételét és feltámadását
ábrázoljá.k.A keresztelőkönJézus megkereszteléselátható. Az első ádventi
vasárnapon nemcsak az egyházi énekművészet, hanem az egyházi képző.
művészet alkotásai is jellé válhatnak. A kórusmű-pályázat eredménye, a
zuglói templom szentélye, oltára, keresztelőmedencéje és oltárterftói
mutatják, hogy vannak -egyházművészetünknek jó erői. Hasznos lenne,
ha míndezeket az erőket össze tudná fogni egy félállítandó Egyházművé.
szeti Intézet.

Dombormű ft mulól templom oltánirol
(.Jézus levétele a kereszUAril)

Dombormfi a mulól templom oltill'áról
(A: feltámadt nzus)

DECEMBER 14-én, szerdán jelent meg a Keresztyén Énekeskönyv új
kiadása. Az Északi Egyházkerület Esperesi értekezletén énekeltek először
az újonnan megjelent énekeskönyvből. Az új énekeskönyv munkálatainak
régi gyökerei vannak. A régi Keresztyén énekeskönyvet 44 esztendeje használják a gyülekezetek, de már több mint 20 esztendeje munkMkodik dr. Sehulek Tibor a magyar énekkines feltárásán és~az énekeskönyv meglljitásán.
Az li sok akadályt látott munkája és tervei-alapján Indult meg az ű] énekeskUnyv szerkesztése. Erről a mtmkáról számol be az új énekeskönyv bevezetése.
Az egyház örökségének sok olyan drága kincsét hozza közel hozzánk
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az énekeskönyv Új része, amelyet eddig nem becsültünk eléggé. A 91 új
ének közül 14 Luther Mártoné, a régi magyar .énekek száma 17. A régi
örökség mellett szép csokor a jelen kínese is. Az ébredés énekei is bejutottak
a templomi énekek közé. Jelentős azoknak az énekeknek száma is, melyek
a világkeresztyénség kínesel, Külön..ki kell emelni azt a tényt, hogy az új
énekek kótával jelentek meg. Igy lett a szövegkönyvből énekeskönyv.
Az új énekeskönyv az énekeken kivül két ajándékkal gazdagitja keresztyén otthonunkat: az imádsággal és a kátéval. Csonka lenne az énekeskönyv
imádságok és az egyház tanitásának foglalata nélkül. Az imádságos részben
rendkivül ügyesen van megoldva a Szentirás igéinek, a Kiskáté tanitásának
és az imádságoknak egységes renddé alakítása. trója és szerkesztője, Prőhle
Károly sok tusakodás között bővitgette úgy, hogy végül 104 oldalas keresztyén életrenddé alakult, melyben helyet talál keresztyén hitünk és életünk
minden fontos alkalma: az istentisztelet, II keresztség, a gyónás, a hitvallás, az úrvacsora, a heti imádság a ~liatyánk kérései alapján, a reggeli
és esti imádságok, a mindennapi jóért, a kereszt alatt, a halál órájában
elhangzó imádságok. 120 imádság a 12 apostol tanitásától máig.
Ott elevenedik fel az énekügy, ahol.újul a hit és ott újul a hit, ahol
énekelnek az Úrnak. Az énekeskönyv megjelenése nem csupán az énekeskönyv történetének, hanem egyházunk történetének is jelentős ténye.
DECEMBER 18, Mvem 4. vasárnapja újra kéj [onto« egyházzenei eseményt Jwzott egyházunk életében. A Luike,ánia ének- és zenekara másodszor
adta eló J. S. Bach egész életművének talán le(f11Wnume'ilMlisahb
alkotását,
az ünnepl H -rrwUmisét. A Lutkeránia ezt a legszWb evangélikus misét istentiszteletként adta elő. Vaszy Viktor, a zeneakadémiá tanára vezényeUea művet,
a betanítás ée kidolgozás munkáját awnban Zalánjy Aladár és Weltle, J eM
1Jégezték.Volt idő, amikor azt gondoUuk, hogy a Deák téri középislro14nk
elveszítéBévela Lutheránia énekkara is elsorvad. Vezetói awnban nem kímélték a fáradságot, hogy a legnehezebbkörülmények közi>ttis elvégezzék hivatásukat, Bach János Sebestyén Istent dicsóító műveinek jolyamatos, programszerű tolmácsolását. Az év folyamán több8ZŐr·is hallhattuk még a Lutherániát:
március 25-én, virágvasárnap a János passWt aiiták eló. Ez a János passiónak 11. előadása voU a Deák téri tempknnban. Május 6-án Bach-kantátákat
és motettákat mutattak be. M úsorukon szerepelt eddig Budapesten még be nem
mutatott két Baeh-mű: a 8. számú moieüa és a 79. számú kantáta. Német»
országban egy hosszú évekre terjedó hatalmas váUakozásban kezdték meg
Bach összes műveinek kiadáSát, itthon pedig nehéz körülmények között is /
lolytathattuk Bach örökszép műveinek megsz6laltatását.
Ugyanezen a napon tartotta zenés áhitatát a Budahegyvidéki gyülekezet.
Régi és modem. egyháZi szerzók műveit mutatta be az újjásZervezett~k- ée
zenekar. Rövid idő alatt szép munkát végzett a megújulás után, mert március
18-án már böjti zenés áhitatot tartottak Hassler, Oroce,Schütz, Mozart k6ru..~-
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ml1vei és !JaM MdU ~a
több rMzletének bemutatdsdval. J'liniUB 24-én
pedig Zsoltár-estet tartottak Hiindel, Frank, Gárdonyi, Harmath. -és Ooudela
zsoltárok bemutatásával. Igen komoly alapot é8 buzdítá.st ielRnteft az énekkarnak az előző évbentarlott
egy hetes gyülelcezeti
Cantate-konferencia, melyről hisszük, hogy nem
marad folytatás ée követők nélkül ..

JANUÁR 8-án a gyülekezetek offertóriumaikat templomépitésre adták. Az Északi Egyházkernletben az offertórinmot a .Fejér-komáromi egyházmegyében levő Csabdigyülekezet kapta, .hogy a háborúban megrongált templomát
helyreállitsa. Több, mint tíz évet várt a gyülekezet arra, hogy ezt a segftséget megkapja. Pedig
a templomok épitése az egyháZ elsőrendd feladatai közé tartozik.
.
A Déli Egyházkerületben az offertórinmot
a Tolna-baranyai egyházmegyébe tartozó kölesdi
gyülekezet filiája, a Hangospnsztai leányegyházközség kapta. A kicsiny létszántú gyülekezet ezzel a segftséggel meg tudta menteni templomát
abeázás és beomlás veszélyétől.

-r

A hel)Teállitott esabdt
- templom

JANUÁR 12-6n, csütörtökön a.kora reggeli órákban Budapesttől délre
szokatlan méretú földrengés volt, amely különösen Dunaharaszbi és Taksony községekben pusztított. Ottani gyülekezeteinket is sok kár érte. Az
evangélikus gyülekezetek az egész országban megmozdultak és gyűjtöttek
a, kárt szenvedettek részére.
JANUÁR 14-én SWm1JatOniktatták be tisztségébe dr. Rajah B. Manikamot, a dél-indiai

RaJah D. )lanIkam,

Tra1Uj'URlJarluteránUB egyházának negyedik püspökét.
A beiktató ünnepség a tra1Uj'URlJantamul egyház
megalapUáBának 250-ik évfordulóján voU. Manikam a bennszülött egyházak dső- ind~i püspöke.
Hat esztendeje kelet-ázsiai titkára az Egyházak
Világtanácsának ée a Nemzetközi Missziói Tanácsnak. . Az ünneplbges beiktató istentiszteleten.17
ország mintegy száz püspöke ée lelkésze vett részt.
Az istentiszteleten szolgált dr. Franklin Olark
Fry New-York-i püspök, az Egyházak Központi
Bizottságának elnöke, Lilje püspök, a LutheránUB Világ8ZÖVetség elnöke. ., elen volt még dr.
Visser't Hoott, az Egyházak Világtanácsa f&titkára
ée dr. Lund-Quist, a ]JuiheránUB Világszövetség
főtitkára. Manikam
beszédében többek közt azt

a::!~::~'!.k~:a.!a~e.
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mondta: "Uj kor lejÍódiíc azzal a ÍcOveteléssel,hogy minden országban az
egyház Krisztusban ée ugyanakkor a szülóhazában gyökerezzék." Manikam
tpüspök részt vett az Egyházak Világtánácsa Központi Bizottsága Magyarországon tartott iilé8én.
JANUÁR 17-t"n megkezdődtek a kántortovábbképző konferenoíák . .Az_
elmúlt évben ezeknek a konfereneiáknak feladata az énekeskönyv Új része
énekeinek megismerése volt. Fóton és Oyenesdiáson több ilyen konferenciát
tartottak.
Június
5-8.,
12-15., 19-22.,2&-29-ig.
Februárban
pedig a fóti
Mandák Intézetben tartott
XII. alapfokú tanfolyam
résztvevői vizsgáztak 13
heti tanulás után. Ezeknek az alapfokú,
elemi
kántorÍ ismereteket nyújtó
tanfolyam oknak eddig 123
hallgatója volt. A tanfolyamok résztvevői nagyrészt falusi gyülekezetekKlss János, a fóli Belmissziói Otthon gondnoka órát unt
a kántorképz6söknek
ból jött fiatalok. A végzett
növendékek
énekvezetőként és kántorként
teljesítenek szolgálatot falusi gyülekezeteinkben.
Május 9-én tartotta ülését a Déli Evangélikus Egyházkerület ·tanácstermében a kántorképesítő bizottság. Kiváló egyházi muzsikusaink, akik
az ének könyv szerkesztése közben még közelebb kerültek egymáshoz,
nagy felelősséget éreznek azért, hogy egyházunkban az -éneklés és az egyházi zene megfelelő színvonalon maradjon. Ennek érdekében
fejtik ki munkásságukat a kántorképzés terén
is. Tudjuk, hogy ezzel is egyházunk megűjhodását szolgálják. Az ülésen megállapítást nyert,
hogy a legeredményesebb munka a fótikántorképző intézetben folyt, ahol Kiss János
gondnok, a fóti gyülekezet kántora a gazdája
a kántorképzésnek. Az ő lelkes szervező munkájának köszönhető, hogy jelenleg egyházunk
minden nyolcadik gyülekezetében olyan kántor
működik, aki Fóton nyerte képesftését.

'--'
Ur. "túJyusz Elemér, oz Ell}'"
bá:r.cl/yetem l.evéltitráoak
Illazgat4Ja
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JANUÁR IS-26-ig
ökumenikus Imahét
volt a keresztyén egységért. Az Evangéliumi
szövetség 110 esztendős hagyománya alapján és

az Egyházak Világtanácsa irányitisa mellett ~kapésoiódott he a mí egy·
házunk is ebbe az egész világon folyó közös nagy imádkozásba.
JANUÁR 27·én, pé1lieken az Egyházegyetem
amácea ülést tartott.
TárgY8orozatában ö88zesen 23 pont szerepelt, Ezek közül egyházunk történetében [onios jeJ,enW8égű kezdeményezés az Egyetemes Könyvtár és Levéltár
kutató intézetének fdáUítása. Mályusz Elemér professzor vezetésév~l kezdték
meg a kutató munkát a Teológia Akadémia 'egyháztörténész professzorai,
Nagy kincsek és értékek Juilrrwzódtak [el meJ,yeket a kutató munka részére
eJ,érhetóvékeJ,l tenni és ameJ,yek feldolgozásra várnak. Ha ezt a nehezen életre
jött kicsiny palántát egyházunk megértéS8eJ"ezeretettel. és támogatás8al fogadja,
történelmi jelentő8égű intézménnyé válhat és generációk meríthetnek tudást
és anyagot belőle.
FEBRUÁR 6.in, hétfőn ülésezett az Egyhá:zak Világtanácsa Végrehajtó
Bizottsága AU8ztráliában. Ezen az ülésen készitették elő az Egyházak Világ.
tanácsa Központi Bizottsága magyarországi ülését és az 1960·ban tartandó
nagygyiilést.
FEBRUÁR lO-én, pénteken költözött az Evangélikus Lelkésznevelő
Intézet a Hűvösvölgyből az Üllői út 24. szám alá, az Egyházegyetem
székházába. Véglegesnek és megnyugtatónak ezt a megoldást sem lehet
tekinteni sem a Lelkésznevelő Intézet, sem a Teológiai Akadémia szempontjaból.

Dr. H. r"llcly L6.5zl6 az Etlrháugretem
Magyar Kiln)'l-"tán\ban
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l$BltUÁR
19-én, vasdNU:l!pa 1((;vdg&iir8-rév/~
eilYMzicöuégMl
indult el a Gyiilekezeti Segély 1956. évi" munkája. Az ewzó évben ez a gYUle:
kezet f!olt országosan elso a gyűjtésben. Ezért indult ebbOLa gyülekezetból az
1956. évi ."két temPlomért akció". Az 1956. évi gyűjtes eredményéOOl a
somogymeggyesi és a börcsi templomokat kell építkezésük befejezéséhez segíteni.
FEBRUÁR 27-én, hétfön a Teológiai Akadémia
diszdoktorrá avatta D. Jan
Chabadát és Ludovit Andrej
Katinát, a csehszlovákiai
Szlovák Evangélikus Egyház püspökeit~

D. Dr. Jan CIuIJNlda (Joltbról • neO)'NIk) 611D. LudovIt ADDeJ Katloa.(Jollllr6l. balotllk), • Teológiai
Ak.ömle
df1IzdoktoJ'8l a tanári
kB!' 611a ballgatók kllzötl

'"

FEBRUÁR 27-én rövid betegség után meghalt GüNTHER &AMIN
professzor, világhírű orgonaművées, a lipcsei Tamás-templom karnagya..
1898-ban született Karlsruheban,
ahol édesatyja evangélikus lelkész és
szuperintendens volt.
Ragyogó zenei tehetsége már korán jelentkezett:
8 éves korában
orgonajátékával és rögtönzésévei tűnt fel, majd néhány évig maga. is a.
Tamés-körue énekese. A lipcsei konzervatóriumban
a kiváló orgonás
Bach előadó, Straube professzor növendéke és 20 éves korában, 1918-ban
a. Tamás-templom orgonésa. Hangversenykörűtjai
révén mint orgona-.
művész hamarosan világhírre tesz szart, Két izben Budapesten is járt,
másodszor 1944-OOn.
"
A lipcsei Tamás-templom kántorságánakJ.
S. Bach óta. különleges fénye
éssúlya van a.z evangélikus egyházzenei életben. Ha. voltak is a.z idők folya.
mán kevésbé jelentős betöltői, két utolsó kántora Karl Straube és Günther
Ramin kétségtelenül a. leghivatottabbak
a nagy meater örökeben. Günther
Ramin 1940-ben vette át a. nyugalomba vonuló Straube professsortől.a 750
éves múltra visszatekintő Tamás-kórus vezetését. Ettől kezdve élete fő célja
és mozgató ereje a baehi örökség méltó továbbfejlesztése. sem csábítás,
sem fenyegetés nem volt rá hatással. Ennek köszönhető, hogy a hitleri
konnányzat kórus elleni támadásai hatástalanek maradtak. Külön ki kell "
emelni széleskörű teológiai műveltségét és nagy tudását. Ez teszi természetessé, hogy Bsmín mindvégig kitartott. és érvényt szerzett ama meggyőződésének, hogy mint minden egyházi kórus, úgy a Tamás-kórus
munkájának alapja is az istentiszteleti szolgálat kell, hogy legyen.

és
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Ramin e16a.dómlivészetét az össínte, páratlan tehetségéből táplálkozo,
kötetlen muzsikálás jellemzi. A zenét saját eszközeivel, a legteljesebb,
logszebb hangzással akarta mindig megszélaltatni. Erre vezethető vissza
bámulatosan mély és széleskörű hatása. Ha a
'I'amés-körus valahol énekelt, akkor az egyházzenei hangversenyre tömegével sereglettek olyan emberek is, akik egyébként nincse- '
nek kapcsolatban az egyházi zenével. Sokan
voltak, akiket éppen Günther Ramin muzsikálása vezetett Bach egész művészetének éltető eleméhez. az Igéhez. Sokoldalú és ragyogó művészete és szeretetreméltő egyéniségének sugárzó ereje mallett ez abachi mű- ;
vészet érdekében az egész világon végzett
apostoli szolgálata emeli ót az evangélikus'
egyházzene kímagsslő egyéniségévé.

6tbllher Ram1n, a llpcsei Tamástemplom kamagya

MÁRCms 4-én, vasárnap a nyíregyházi
gyülekezetben egyházzenei est volt. Gárws Aladár karnagy elóadá8t tartott az Új énekeskönyv"'o·l.KiBéretként
l_.l._·-úveket és szólószámokat
"
/lAfrwy".
mulattak be.

MÁRcms 9-én, pénteken a Magyar Ökumenikus Tanács teljes ülése
egybegyfilt a református és evangélikus részről készitett dolgozatok egybe- •
hangolására. A magyar egyházak tanulmányi munkájának eredményeit
megküldték Genfbe, -az Egyházak Világtanácsa Tanulmányi. Bizottsága
címére.
MÁRCmS 21-23-ig Budapesten tartózkodott az Egyházak Világtanácsa társfőtitkára, R. Bilheimer, a Központi Bizottság magyarországi ülésének
elókészitése céljából. Részt vett a Magyar Ökumenikus Tanács tanulmányi
bizottságának ülésén is, ahol többek között a következőket mondta:
"A Központi Bizottság nagyon várj~a az alkalmat, hogy Magyarországra
jöjjön, mert az ökumenikus mozgalom szempontjából is igen nagy esemény,
hogy ezt az ülést Magyarországon fogjuk megtartani. "
ÁPRILIS 23-27-ig tartották az ausztriai Semmering egyik legszebb
tidülőtelepén az európai lntheránus kisebbségi egyházak konferenciáját.
A konferenciát Zeuthen Mogens vezette. őt márciusban nevezték ki a Lutheránus Világszövetség Világszolgálati Osztályába az európai kisebbségi egyházak felé végzett munka titkárává. Zeuthen Mogens dán lelkész 1939-ben
egyéves ösztöndijjal a soproni teológián tanult és besz,élmagyarul. A Lutheránus 'Világszövetség sajtója hangsúlyozza is magyar nyelvtudását é8 régebbi
látogatásokból eredő kapcsolatát a kelet-európai országokkal és egyházakkal.
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Új tisztségében a semmeringi konferencia vezetése voit első feladata. A
konferencián 14 kisebbségi lutheránus egyház vett részt, közöttük a Magyarországi Evangélikus Egyház Is, A konferencia célja volt, hogy az európai
kisebbségi lutheránns egyházak képviselői
megismerkedjenek egymással és közösen vegyék szemügyre nemcsak egyházaik helyzetét,
hanem tennival6it ís,
ÁPRILIS 29-én, vasárnap a kecskeméti
gyülekezetben egyházzenei Mt tJOlt.A közreműködő énekkart Tóth Szöllóa Mihály vezénye1te.
A mÚ8oron régi é8 mai szerzők orgona- é8 MrwJművei szerepeltek.

':;=~~.

MÁrus 6-in, vasárnap a Vas megyei ~!ekt:::::6t9{
Egyházashetyén, Berzsenyi Dániel ssülőfa1)'áDak IgazaatéJa
lujában, a költlS asűletésének 180. évfordulóján irodalmi ünnepeéget tartottak és felavatták a Berzsenyí-múzeumot.

MÁruS 10-én, csütörtökön töltötte be 70-1.k életévét BARTH Károly
bázeli teológiai projeeezo«. A nagy 8fJájciteoló{/U8a református egyház tagja.
JelenJóaégeé8 hatása azonban átlépi hazája é8 egyháza határait. Hazánkban
elsQként Gáncs Aladár, maid ké8óbb a tragikusan elhunyt Urbán Ernó
loglallcoztak Barth életével é8 munká8ságával.
Isten titkát é8 valóságát (J Jézus
Krisztusban látta meg é8 láttatta meg
velünk. Tanításának ebben a felismeré8ében reformátusok é8 evangélikusok egyek vagyunk, ha .dialektikáját nem is tudjuk mindén tételében
elfogadni é8 vallani.
J ubileu11UÍtmi eV(lngélikusok is
megünnepeltük. A Teológia Akadémia hallgatói és az érdeldótJi)kFriedrich Lajos igazgató bevezetése után
dr. Nagy Gyula professZor eZQadáSát
hallgatták meg. Az előadó ismertette
Barth Károly életpályáját, amely a
kis aafenwili gyülekezetból küzdelmes
úton keresztül vezetett a világprotestantizmus tanít6mesterének katedrájáig. Tanítását ismertetve kiemelte,
hogy Barth Károly voU az, aki "újra
megtanította a reformáció egyházainak
A hetvenéves
Barth Károly
népét a reformáció .1Uligyigazságára:
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lsten igé1e feltétlen 1WJalOm az egy:
házban",

MÁros 13.án, vasárnap a putnoki gyülekezet régi álma teljesült:
önállóvá lett. Ezen a napon iktatta
be lelkészi tisztébe a két esztendőn
keresztül
szervező InÓIUkát végző
Pásztor Pál lelkészt. Ez az önállósult
gyülekezet is hirdeti, hogy Jézus
Krisztus nem szűnt meg hazánkban
épiteni egyházát. Szinte egész Inájus
hónap és június elsó fele csak ezt
hirdeti· nekünk :
MÁros 2O.án, vasárnap emlékezett a gyurói gyülekezet temploma felszentelésének
100. évfordulójára. "A templomnak
az a .nagy
jelentősége, - mondta D. dr. Vetó
Az önállÓslüt ,ulnokl gyülekezet temploma
Lajos püspök - hogy benne az élet
beszédét hallhatjuk."
Az istentisztelet keretében Zoltán László lelkész ismertette a templom történetét. Meg.
emlékezett arról is, hogy az elmúlt háborúban a templom igen súlyosan
megsérült, de a gyülekezet
áldozatkészsége
lehetővé tette; hogy benne
ismét megszölaljon Isten igéje.
Ezen a napon emlékezett ünnepi istentiszteleten
a Deák téri gyülekezet is temploma fennállásának
145-ik évfordulójáról. Úgy áll városunk
középpontjá.ban
ez a műemlékké nyilvánftott
hatalmas dom-templom,
mint a buda.pesti evangélikus gyülekezetek édesanyja, aki az elmúlt 145
esztendő
alatt
sok önállósult
gyermekét bocsátotta ki szárnyai
alól.
MÁros 21·én, 'PÜnkösdhétfójén ünnepi istentisztelettel vette
kasználaiba a bócsai egyházközség
kisb6csai templomát. A szórványgyülekezet áldozat08 lélekkel építettetemplomát, hogy lsten a benne
felhangzó igéje által élő templommá építse a kisbócsai gy1.aekezetel.
Templom/ldáni vágyuk példamutató minden kis gyülekezetnek,
28

i\ 145. év{ordnIójlít ünnepJö DeAk térI

templom

JlThWS 3-An, vasárnappal ketdódó ünnepi héten adott hálát a pesterzsébeti gyülekezet Istennek azért, hogy 30 esztendeje hallgathatja felszentelt templomában Krisztus üdvözitó evangéliumát.
JúNIUs 10-én,- vasárnay szentelték fel a tekoresl templomot. Tokoros Celldömölkfiliája. Egy az öt
közül. Lélekszáma nem sokkal több
3OO-nál.1948-ig lévitatanftó olvasott vasárnaponként prédikációt az
iskolában. A hívek akkor is tempA 30 éns JIflsterzsé~tl templom
lomba.vágyta.k.1956nyarán beteljesült hó vágyuk: templomot ssentelhettek, illetve imaházat, mert hogy tornya nincsen még a tokoresi istenházának.
Nem a templomépítés h6si történetét akarjuk most megírni, pedig
érdemes lenne, mert sok gyülekezet tanulhatna belőle, csak az oltártér
dolgát szeretnénk elmondani és a képeken láthatókat érthetőbbé tenni.
Magát a kis templomot a celldömölk]gyülekezet felügyelője tervezte,
a belső kiképzésre dr. Schulek Tibor és felesége kaptak megbízást. Már
a közeli Sitkén is végeztek oltártervezést s nyilván annak köszönhető,
hogy a lelkész és a hívek bizalma feléjük fordult.
A személyi adottságok igen kedvezőek voltak: lelkes és rendkivül
agilis parókus, páratlanul áldozatkész -és művészi érdeklődésű hívek és
n. szomszédosSitkén egy istenáldotta tehetségű bognármester, Fót Sándor
'bácsi. Az anyagi adottsá-gok is megvoltak sok kiszáradt cseresznyefa a kertekben éanéhánydiófarönk.
A feladat különlegességét a hét méter széles falfelület nyújtotta, amelyet
nem lehetett apsisssal (01tárfülkével) tagolni. Helyszűke miatt viszont csak
két lépcsőfoknyira lehetett
az oltárt megemelni.Megfelelő térkitöltés érdekében
azért szokatlanul széles oltárt terveztek a tervezők
Az óJ tokore!'1 imaház
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A tokor".1 leml.loUl kercsztelőm"III,"(·é;~
;,S papll.adjn

(3 m) s a fölötte függő
kereszt is szélesre táruló
karokat kapott. A papipad
a- szószékkel átellenben levŐ sarokban -kapott elhelyezést, aminek egyensúlyban tartására
a szószék
mögötti tér faburkolatot
nyert .
- Gondos teológiai megfontolások
alapján
dr.
Sehulek Tiborné a menzaszerűen kiképzett oltár lábazatára, falmentí magasitására 5, a szószékre 3, a
falburkelatra
1, a papipadra 2, összesen II [elképE)S
domborművet
tervezett, amelyeket FótSándor
bognármeater művészi tökéllyel diőfáből kifaragott.
Ugyancsak ő készítette dr.
Sehulek Tibor tervei szerint
műasztaIost megszégyenítő pontossággal
cseresznyefából az oltárt, szőszéket, papipadot, keresztelőkutat, keresztet, gyertyatartókat, szóval az oltár
minden famunkáját.
Az alkalmazott domborművekkel modern for-"
manyelvben az. egyház legfí)bb életmegnyilvánulásainak akartak jelképes kifejezést adni. Az alábbiakhan adjuk leírásukat.
Az oltár közepén a
diadalmas Bárány látható,
győzelmi zászlóval. Fölötte kereszt. Tehát nagypéntek és húsvét jelképe, mint
It keresztyén
hit szíve kö-

..
zepe. A Bárány két oldalán szőlő és búzakalász ornamentum, mmt az
úrvacsora jelképe. Az oltár-lábazaton két angyal. Az egyiknek kezében
kehely, a másiknak kezében magasra emelt füstölő. Mindkettő a szentek
imádságaival. (Jelenések könyve 8,
3-4, 5, 8; 141. Zsolt. 2.)
A szészéken három szimbólum: .
közepén il. Szentháromságé ·(a háromszöggé stilizált szem az Atya,.
a kereszt a Fiú, a galamb a Szentlélek), balra tőle kereszt, törvénytáblák és szív (hirdesd a törvényt és
az evangéliumon, - törvény betöltése a szeretet), jobbra pedig csak a papipad felől láthatóan kereszt, alatta gyertyatartó, fölötte
hétágú csillag (prédikáció a papnak:
"tu,dom a te dolgaidat ... térj meg,
hogy ki ne mozdítsam a te gyertyatartódat az ő helyéről Jel. 2, 1. és 4.
5. v. - a csillag a gyülekezetek angyala, azaz lelkipásztora, a gyertyatartó a gyülekezet).
A szószék melletti faburkolaton: az ige szimbóluma : kard,
FÓl Sándor boomírmester,
a faflll'8l1"ányok készlúlje, munka közben
könyv, szívek (Isten beszéde élő és
ható, élesebb minden kétélű fegyvernél és elhat a azívnek és léleknek...
megoszlásáig. Zsid. 4, 12.).
A derékszögben sarokra álló papipadon a gyülekezet felé: kereszt és
két kulcs, az Egyház bűnoldó és bűnkötő hatalmának jele. (A két kulcs
más-más: az egyik szívben végződik, benne az élet fájának jele, tolla
pedig keresztet formál; a másik rács ban végződik, tolla pedig lépcsős. Az
előbbi az oldás, utőbbin kötés kulesa.] A keresztelőkút felé a keresztség
három jele: kettős lángnyelv, kereszt és kancsóból ömlő víz.
Befejezésül- még azt kell megjegyezni, hogy a tokorosi hívek kezdet
kezdetétől a legnagyobb érdeklődést tanusították terveink iránt. Meglepő
e falusi gyülekezet szimbólum-érzéke. Dr. Schulek Tibor még munkába
adás előtt tüzetesen végigmagyarázta minden egyes dombormű jelentőségét és bibliai vonatkozását. Mikor a gyertyatartó éá a csillag értelmét
magyaráztam, egy idős atyafi szemében könnyek gyűltek.
A beszámoló teljességéhez tartozik, hogy oltár- és azészék antependium,
sőt még a fehér felső teritő (tobále) csipketerve is dr. Scbulek Tibomé terve
szerint készült; Utóbbi 6 méter hosszú, középen az öt kenyeret es két halat
ábrázolja, majd kereszt, szőlő, kereszt, búza következnek egymás után.
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Szenteléskor a templom még nem volt egészen kész; Hiányzott a külső
vakolás és hiányoztak a padok. Különösen az utóbbi nagy gond és beszerzési probléma, pedig úgy lenne szép, ha legalább a padok fejrésze ugyanolyan cseresznyefából készülne, mint az oltártér. Reméljük, hogy a fennálló
nehézségek hamarosan elhárulnak s egész magyar egyházunk segítségére
lesz e páratlan áldozatkészségű kis gyülekezetnek, hogy templomépítő
hősi erőfeszítése teljes befejezésre jusson. Torony és harang maradhat
nyugodalmasabb idők feladata.

* *

*

E sorok írója panaszkodott már egyházi éneklésűnk aláhanyatlásár61.
Ennél még sokkal több panasz lehetne a templomépítésünk aláhanyatlására . .Az elmúlt száz esztendőben igen sok templomunk épült, nagy és kicsi
egyaránt, de igazán szép templom felette kevés. Sok volt a kontármunka
és kevés az igazán művészi alkotás. Az evangélikus építőművéssek úgyszólván ki voltak rekesztve a templomépítésből, el is ment a kedve a legtöbbnek attól, pedig a modern templomépítés a teológiai újraeszméléssel
a legszorosabb összefüggésben van.
Igen fontos lenne, hogy az aképzőművészi teológiai munkaközösség,
amely 'az ötvenes évek elején oly ígéretesen indult (kelenföldi Cantate konferencia 1952 !) saz áldatlan egyházi állapotok miatt befagyott, új életre
keljen és építészek, festö- és iparművészek bensőséges kapcsolatba vonassanak az egyházzal kölcsönös tanulás és tanítás céljából, hogy épülő és építendő templomaink valóban korszerű és művészi kifejezései lehessenek a
modern ember keresztyén hitének:
Tartalom és forma szoros összefüggésben van egymással. Ha a tartalom
megüresedik, a forma is szétesik. A fel világosodás korában, tehát mintegy
200 esztendővel ezelőtt megindult megüresedése a keresztyénségnek megrontotta az e~yház liturgiáját, éneklését, építészetét is. A teológiai eszmélkedés és megüjhodás magával hozza a liturgiai, himnológiai és egyház. művészeti megújulás vágyát is, Egyrészt igényt
támaszt a hívekben (erre kitűnő példa a tokeresi gyülekezet templomépítési igénye), másrészt ihleti az alkotókat.
Adja Isten, hogy egyházunk idején felismerje
felelősségét ez utóbbi
vonatkozásban is, hogy
mind több művészileg
megtervezett
templom
Az 19,,6. 1\\'1 Ol'>ó',Ílflos Sefléd'e'kp~7. K(}Dr"r••nela )'é~zln"éIi
épülhessen.
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JúNIUS 19- 22 között orsz6gos segédlelkész jmnferencÍa volt FcStoö,
melyen valamennyi segédlelkészÜDk és teólógiát végzett női egyházi munkásunk résztvett. A konfereneía vezetőja Benczur László volt. A konfereneia lehetőséget nyújtott a továbbképzésre,.mert a teológiai professzorok
előadásait hallgathatták újra a résztvevők.
Bodrog Miklós, Cserháti Sándor, Madocsay Miklós és ~Iuntag Andor
fisztöndijasok számoltak be évi munkájukról.
.
Az a határozat sziiletett meg, hogy ezeket a
beszámolókat meg kellene tartani az egyház- ~
megyékben .is, hadd lássák, hogy adományaikat
nem hiábavaló célra adták.
.
Hafenscher Károly előadása nyomán vitatták meg az ifjúság kérdéseit. Előadása eíme
volt: ,,Érett ifjúság és a sexuális kérdés."
Eszmecserét folytattak a teológiát végzett
nők egyházi szolgálatáról és javaslatot tettek
ennek a kérdésnek megoldására is.
Megvitatták a házas segédlelkészek kérdését
és ebben is javaslatot tettek egyházunk vezetőinek.
IÚLIUS I-én a magyarországi prote8táns
r

egyMutk minden gyiaeJcezetében ökumenikus napot tartottak, hogy hitben é8 imádságban ké8ZiüA 100 éves esurgól templom
jenek fil a közelgó. nagy ökumenikus esem!:nyre,
a világkeremyénség
képvisilóinek magyaror8zági ülé8ezésére. Ez a 1u1!pis
80kakban élő valósággá tette azt a tényt, hogy mi mind egy testnek tagjai vagyu/IIJc az egy fó, a Jézus Krisztus uralma alatt ..
Eun a txUárnapan ünnepelte a fehéroárC8Urg6i gyiilekezet temploma
len1lJi1l48ának 100 étJe8 j1dJileumát. 08aknem 300 éve tJáltOZalOSmúltja van
ennek a kis gyülekezetnek. Bis8zitk, hogy ha az örök fundamentumra, .Jézus
Krisztusra épít, nemc8ak múltja, hanem jötJóje is lesz I8ten fehéroárC8Urg6i
1cicsiny népének.,
.

lŰLIUS 2 é8 18. között D. Dezséry László és CsepregiBéla részt vettek
Finnorstágban egyik nagyhatású ébredési mozgalom, a laestadianus mozgalom egyházi egyesületté szervezésének Ouluban tartott ötvenéves [ubileumá.n, ahol Csepregi Béla' 30 000 ember előtt tartott igehirdetést. Ez is
a finn-magyar kapcsolatok egy szép megnyilatkozása. volt. A finn néppel
va.ló kapcsola.tunkban az a. csodálatos, hogy az nem csupán a. közös szárlD&záson hanem a Jézus Krisztus igéjén nyugszik.
lűLIUs 4-14-ig a nyugatnémet Amoldshainban az Egyházak Világtanáesa Központi Bizottsága magyarországi tiIé8ének. előkészítésére kenferenciát tartottak, melyen D. dr. Vető Lajo8 ptispök és dr. Pálly Mikló8
vettek réut magyar evangéliku8 részről.
j

3 Evangé1ikua Naptár
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rmrns

16-22-ig lic. dr. Karner Károly teológiai akadémiai tanár
Berlinhen a "Bevezetés a teológiába" c. műve német kiadásáról tárgyalt. Ez a
tény nem csupán személyének, hanem. egész magyar teológiai tudományunknak megbecsülését is jelenti .

rmrns 27-én két új művel gyarapodott teo~ógiaiirodalmunk. Megjelent Iíe. dr. Karner Károly: "Isten, világ, felebarát" c. műve. A könyv & "
Római levéI12-15-ik fejezetének magyarázata által tanít az igazi "istentiszteletre", vagyis arra : hogyan szolgáljuk az Úristent a jelenvaló világban felebarátaink javára.
Ugyanezen a napon jelent meg Prőhle Károly teológiai akadémiai tanár
"Imádságok az egyház egységéért" c. gyűjteménye. A kis füzet 32 imádságot tartalmaz és éppen akkor jelent meg, amikor az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottsága magyarországi ülése előtt sokakat taníthatott
meg arra, hogyan kell imádkoznunk az egyházaknak Jézus Krisztusban
való egységéért.
"
rmrns 28-án, szombaton este énekléssel, imádsággal és áhitattal
kezdődött az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának galyatetői
ülése, s augusztus 4-én, szombaton este áhitattal ért véget. Mind az előadások, a tárgyalások, mind a magyar evangélikus és református"gyülekezetekben végzett igehirdetések alkalmasak voltak arra, hogy nem csak az egyházak egysége,hanem a népek megértése is jelentős lépéssei előbbre jusson.

i\z EIJ~"húzak \'i1úlJtanác~a Központi BIzottsága magym"ol".z{IOiüléséuek meonlltó

lstenllsztelete
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Deák téren

Vlsser't Hoolt, az Egyházak Vllúglmlúcso
fötitkára AtkÚl'on

Csoportkép az fUésrID(balról jobbra:
Kiles eeylonl püspök, E. C. Blake, dr.
F. C. Fry, K. H. TIng kinal püspök és
Nlehols amerlknl pllspök)
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Csoportko!ípa Deák ~rI
megnyllÓ istentisztelet
el6tt (balról Jobbra: dr.
F. C. Fry, D. Dez&o!íry
László, dr. WJezlán.
Dezs6, dr. C. E. LundQulst)

Dr. G. BeU chlehesterl püspök, D.
Ordus Lajos püspök lakásán a galya.
tellll ülés Idején

Csoportko!íp'UmegnyllÓ
istentisztelet el6tt (1IaIról JebJmt: D. Dezso!íry
László, t1r. F. 'c. Fry,
dr. FnBisaDg Damgaard
fis Mere Boegnlll' mmela .J'6f.nn6tas lelkfsz)

AUGUSZTUS 9-1ö-ig Grünoolszky Károly egyfieme8 ,&titkár részt vett
a nyugat-németországi Majna melletti Frankfurtban tartott németországi
EgyMzi Napolwn.
.
AUGUSZTUS19-'0, vasárnap ünnepelte a lajoakomáromí gyülekezet
fennáJIásána.k 150. évfordulójá.t.
AUGUSZTUS 2ó-SZEPTEMBER 7-ig D. Dezséry László püspök és
Benczqr László püspöki titkár Romániába utaztak a magyar és szász egyházak meglátogatására. A bukaresti, nagyváradi, kolozsvári, brassói, hétfalui, n&gy8zebeniés aradi gyülekezeteket Iát.ogatták meg.
SZEPrEMBERBEN 1\ Lutheránus Világszövetség hivatalos, félévenként
megjeleJlÓ kétnyelvil újsá.gja (Lutheran World, Lutherisehe Rundschau)
külön lenyomatban is közölte Hafenscher Károly lelkész "A Magyarországi Evangélikus Egyház" c. tanulmányát. A Lutheránus Vilá.gszövet.
ség megalakulása óta ez az első alkalom, hogy magyarországi lelkész cikke
a lapban megjelent. Ez a tény is mutatja a vilá.gkerésztyénség fokozott
érdeklődését egyházunk élete és munkája, iránt.
SZEPTEMBER l-oKTóBER
ló-ig tartották az őszi lelkészkonferenciákat.
Az ő8zi 8orozato8, legnagyobbrészt Fóton tartott lelkészkonferenciákon
belső erők való8ágos kirobbanásával tő.nt ki, hogy egyházunk bibliai kijelentésének igazságait az arra hivatott lelkészi közvélemény Isten ssíne
előtti felelő8séggelőrzi és ápolja. Ezért követelte egy sereg kérdé8nek el8ő80rban teológiai tisztálását és a tisztán meglátott igaz8ágok előtti alázatos
meghajlást.
E 8Orokirója 8zemélyesen végig1dsérhette figyelemmel 8 konferenciák
8Orát. Megrendíti és egyúttal felemelő volt látni 1lz égő törekvést az ige
tiszta tanitása iránt minden törekvésben és kérdé8ben, - és a tiszteletre
Dr. "aroer Kirely teeloStllaltanir eliaUst
tart a" iszi lelkfszkonferent"la\n
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méltó bátorságot, ahogyan a kérdések tárgyalásra kerültek. Megrenditő volt
tapasztalni, hogy a törvényesség helyreállitásának
kérdése Ordass Lajos
püspök, Keken András és Kendeh György lelkészek ügye és a többi még
részben megoldásra váló ügy is - milyen osztatlan érdeklődést és részvétet
váltott ki a résztvevőkben.
Ha a történelem először a lelkekben születik meg és azután az eseményekben, akkor az őszi lelkészkonferenciákról
nyugodtan el lehet mondani,
hogy a most olyan szépen és minden egyházi körben örömöt kiváltó egyházi
belső megújnlás az őszi lelkészkonferenciákon
részt vevő lelkészek lelkében
született meg.
OKTÓBER

6-ÁN: D. ORDASS LAJOS PUSPÖK REHABILITÁLÁSA

Nyolc évvel ezelőtt, 1948. szeptember 8-án a gazdasági rendőrség letartóztatta D. Ordass Lajos püspököt. A letartóztatás
nem érte váratlanul
sem őt, sem közvetlen környezetét,
mert az előzetes házkutatások
és
fenyegető figyelmeztetések nyilvánvalóvá tették, hogy erre á lépésre számí.
tanunk kell. A hír mégis megrázta a papokat és híveket, először a fővárosban, azután szerte az országban, néhány nap múlva pedig az egész vilá.
gon. A mi nemzedékünk életében Ordass Lajos volt az első püspök, akinek
fel kellett vennie a keresztet, mert egyháza törvényes jogait védelmezte
törvénytelen kívánságokkal szemben. Néhány hét múlva, október l-én az
uzsorabíróság
két évi fogyházra és ötévi politikai jogvesztésre ítélte őt,
külföldi követelések bejelentésének szándékes elmulasztása címén .. A táro
gyaláson napnál világosabban kitűnt a püspök ártatlansága.
Ezt nemcsak
a védőügyvéd és a hallgatóság, hanem az ügyész és a bíróság is látta. Fel.
sőbb parancsra az ügyész mégis fenntartotta
a vádat, a biróság pedig meghozta ítéletét. Az elitélt megkezdte a fegyházbüntetés
letöltését:
a pesti
Gyűjtőfogházban,
a szegedi Csillagbörtönben.
a váci fegyházban, hol táro
sas börtönben, ho magános cellában, de mindig azzal az érzéssel ment
fegyházból fegyházba, cellából cellába, amivel elítéltetését fogadta, s ami.
ről az utolsó szó jogán a Markó utcai tárgyaló teremben bizonyságot tett:
békességgel.
Csak az volt fájdalmas számára, ami az állami ítélet után következett.
A magyar evangélikus
egyház - eltekintve néhány magános hangtói és
csendes imádságtói - nem emelte fel érdekében tiltakozó szavát. Néma
maradt a kerületi presbitérium,
néma az egyetemes elnökség, néma a lel.
készi kar. Azután megszélalt az egyház. 1949-ben elkezdődtek a lelkészi
átképző konferenoiák. A vezetők és előadók a rab püspökről és néhány
Ielkészről, akik akkor már szintén a börtön küszöbén álltak, nem a védelmező szerétet testvéri hangján szóltak. A beleegyezés vagy legalább is
gyengeséget jelentő némaság és a testvérietien hang arra késztették az állam
és egyház akkori vezetőit, hogy az úgynevezett Ordasa-kérdést radíkálisan
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intézzék el. 1950 márciusában letartóztatták
dr. Kek~ András Deák téri
és Kendeh György kelenföldi lelkészeke.t, ugyanakkor az egyházi vezetőség
felfüggesztette állásától dr. Mu,rányi György és Zászkaliczky Pál espereseket, Bártfáy Gusztáv és Dedinszky Gyula lelkészeket. Más bűnük nem
volt, csak az, hogy védelmezni igyekeztek - Ordasshoz hasonlóan - az
egyház autonómiáját és törvényes rendjét, nem is annyira kívülről, mint
inkább belülről ható bomlasztó erőkkel szemben. Néhány nap múlva az
egyetemes felügyelő összehívta az egyházi különbíróságot. Közölte a bírákkal, hogy amennyiben nem fosztják meg Ordasst püspöki tisztétől, ellene
és társai ellen végzetes kimenetelű új állami per fog indulni. A megfélemlltésnek és lelkiismereti kényszernek ebben a nyomasztó légkörében nyolc
bíró nem szavazott, négy bíró pedig kényszernyugdfjra
ítélte Ordaast,
aki az egyházi ítélet után néhány héttel kiszabadult, miután büntetésének
háromnegyed részét kitöltötte.
.
Múltak az évek s a némaságra ítélt püspök egy felesben művelt kert földjét forgatta és fáit nyesegette. 1950 őszén Keken és Kendeh lelkészek
is kíszabadultak a kistarcsai internálótáborból. Az egyik építőipari segédmunkás, majd nyilvántartó, végül könyvelő lett, a másik a kítelepítésben
művelte néhány holdnyi bérelt földjét. Lelkészi állásukról ugyanis le kellett
mondaniok. Sorsuk sem jobb, sem rosszabb nem volt, mint millió és millió
magyar dolgozóé;mégis hálásJtk ezekért az esztendőkért, mert közel kerültek Istenhez, akit a némaságban is szolgálni igyekeztek, és közel kerültek
azokhoz, akiknek addig a szószék magasságéból hirdették az igét.

19ó6-ban új szakasza kezdődött a kelet-európai államok történetének.
A Szovjetunió Kommunista Párt jának XX. kongresszusa kinyilvánította,
hogy a törvényesség uralma nélkül nem lehet közösségi életet élni és szocia1izmust építeni. Ez az elv hazánkban is megteremtette azt a -tisztultabb
légkört, melyben szőba kerülhetett D. Ordass Lajos püspök rehabilitálásának kérdése is. Június Lén a Kotimaa című finn újság cikket közölt
arról, hogy Grősz érsek rehabilitálása és tisztébe való visszahelyezése után
itt lenne az idő Ordass püspök rehabilitálására is, annál inkább, mert mind
az Egyházak Világtanácsa, mind pedig a világ protestáns közvéleménye
ezt várja. Július folyamán az egyházi vezetőség arra kérte az Állami Egyházügyi Hivatalt, hogy felemelt összegben vegye át Ordass nyugdíjának
folyósítását. Horváth János, a hivatal elnöke, felkereste ebben az ügyben
Ordasst, aki közölte vele, hogy nem tartja magát nyugdíjas püspöknek,
mivel nem ismeri el az őt nyugdíjazó egyházi bíróság ítéletének törvényességét, s így mindaddíg, míg rehabilitálása mind állami, mind egyházi
vonalon meg nem történik, nincs módjában a felemelt összegű nyugdíjat
elfogadni. Ezen a beszélgetésen, melyet a kölesönös megbecsülés és bizalom
jellemzett, Ordassnak módjában volt elmondani elítéltetésének körülményeit, és Keken és Kendeh lelkészeknek az övével összefüggő ügyét. Horváth János ígéretet tett a rehabilitációs eljárás megindítására,
s néhány
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nap múlva - második látogatása alkalméból - már ánnak a nézetének
adott kifejezést, hogy a rehabilitációnak aligha lesz akadálya. Ez alkalommal azokról a jogi és szervezeti problémákról is beszélgettek, melyek Ordass.
nak püspöki tisztébe való
. vísszahelyezésekor
felmerü1nének. Ordassas EgyháZügyiHivata.l elnökének kérdéseire megnyugtatő
választ adott. Lehetetlennek
tartja - amint mondotta.
-, hogya történelem-kerekét
vísszagördítsük,
B
hogy mindent, ami 1948
óta történt az egyházban;
törvénytelennek
tartsunk.
Jelentős s~gitséget nyújtottak a rehabilitáció ügyének gyors és megnyugtató
elintézéséhez az Egyházak
Világt:anácsá.n:ak és .a Lu.
theránus Világszövetségnek
a vezetői, akik augusztua
első hetében hazánkban ta·
nácskoztak. Megkérték . a
magyar állam illetékes szarveit, hogy vizsgálják felül
Ordassnak a Lutheránus
Világszövetség á.ltal 1948ban adott segéllyel kapcsolatos ügyét, ugyanakkor
D. Ordnss Lajos piispök dolgo:tószobúJiilN!n
testvéri módon figyelmez. tették az evangélikus egy-ház vezetőit, hogy hasonló mődon járjanak el. A beszélgetések során különféle álláspontok alakultak ki, ezek azonban nem merevedtek meg, s így
lehetövé vált, hogy az állam jóváhagyásával, sőt. kérésére a Világtanács
ügyvezető elnöke a tanácskozások záróülésén a világ protestáns egyházainak .képviselőivel közölhesse a következőket:
1. A Lutheránus Világszövetség csak akkor lesz teljességgel meg- '
elégedett, ha Ordass ismét szolgáló püspökévé lesz egyházának.
2. Ordass állami rehabilitációja. folyamatba tétetett s mínden jel
arra mutat, hogy ennek befejezése elé semmiféle jogi akadály nem gördül.
3. Az állam és a magyar evangélikus egyház megkeresik a lehetőségét
annak, hogy Ordass ismét. aktív püspöki szolgálatot végezhessen.
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4. Ha ennek akadálya lenne, akkor módot fognak adni Ordassnak
arra, hogy az akadályok elhárulásáig teológiai tanárként előadásokat
tartson.
Ezt a közleményt s az abban foglaltakat a magyar evangélikus egyház
vezetői is magukévá tették. A Kotimaa augusztus 6-i száma közli dr. Vető
Lajos nyilatkozatát, mely szerint az egyház vezetői örülnek a fejlemények.
nek s a maguk részéről mindent megtesznek az ügy megnyugtató befejezése
érdekében.
A magyar evangélikuslelkészekaz őszilelkészi konfereneiákon örömmel
fogadták ezt a közleményt. Arra kérték .azegyházi vezetőséget ésaz Állami
Egyházügyi Hivatalt, hogy mielőbb intézzék el Ordass Lajos erkölcsi és
jogi rehabilitációjának Ügyét, s tegyék számára lehetövé az 1948-ban meg.
szakadt püspöki szolgálat folytatását. Ezeken a konferenoiákon egyéb
személyi, jogi és teológiai kérdések is félvetődtek. s a lelkésze'k bátran és
bölcsen hangoztatták azt az alapvető kívánalmat, hogy az egyház egyház
legyen, szervezeti életében a törvényesség, tanításában pedig az ige érvényesüljön.Ezt azért hangsúlyozzu,k,mert az evangélikus lelkészek egyöntetű
fellépésének következtében egyházunk egyikévé vált azoknak a közösségeknek, melyekben már az októberi forradalmi napok előtt megindult a
tisztulási folyamat.
.
Az eseményekaz augusztusi közlemény és a szeptemberi konfereneiák
után gyorsan követték egymást.
.Október 5·én a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának Elriöki
Tanácsa D. Ordass Lajost bűncselekmény hiányában felmentette 8 ezzel
a Budapesti Uzsorabíróság Külön Tanácsá.nak 1948-ban hozott ítéletét
hatálytalanította.
.
Október 6-án az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke megjelent.Ordaes
püspöknél és Keken és Kendeh lelkészek jelenlétében közölte vele a Legfelsőbb Bíróság felmentő ítéletét, s egyben arra kérte, hogy ezt a teljes
erkölcsi, jogi és anyagi rehabilitációt jelentő intézkedést a múlt törvény.
sértéseitelfeledni és megbocsátani kész szivvel fogadja.
Október 8.án az evangélikus egyház li:gyetemes Törvényszékének
Teljes Ülése a külön-bíréság 1950. április l-én hozott ítéletét alaki és
anyagi jogszabálysértésekmiatt törvényeértőneknyilvánította és hatályon
kivül helyezte. Kimondotta a püspök teljes rehabilitáciőját, s megállapította, hogy egyházjogi szempontból úgy tekinti, mint aki ellen nem volt
folyamatban egyházi fegyelmi eljárás.
Ezt a határozatot tudomására hozták D. Ordass Lajos püspöknek, .
aki még ugyauazon a napQnlevelet intézett a Déli Egyházkerület Tanácsá.
hoz. Ebben a levélben visszate.kintett püspökké választására, szolgálatára,
eUtélteiR,sére,börtönbüntetésére és rehabilitálására, majd átmeneti időre
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D. Ordass Lajo~ püspök elsil Istentisztelete
Budahegl'Vldéken",habllitáelóJa után

Dr. Keken András Deák téri lelkész első
Igehirdetése rehabllitáclóla .után

elvállalva az esetleges teológiai tanári beosztást, mindaddig, míg püspöki
szolgálatba való visszatérésének akadályai el nem hárulnak, püspöki tisz.
téről lemondott.
A Déli Egyházkerület Tanácsa október 9-én ezt az ideiglenes lemondást tudomásul vette, az _egyetemes egyház elnöksége pedig felhívta fl.
Teológiai Akadémia dékánját, hogy készítsen javaslatot D. Ordass Lajos
teológiai tanári állására vonatkozólag.
Október 14-én a budahegyvidéki kápolnában a nyolc évi némaságrá
ítélt püspök ismét megszélalt. A vasárnap textusa a királyi menyegz6
példázata volt. A mindig kegyelmes és mindig hívogató Királyról beszélt
s ezzel a bizonyságtétellel beállt újra azoknak a szolgáknak a sorába, akik.
nek életük, sorsuk, hivatásuk az, hogy a kegyelem terített asztalához hívo.
gassák a lelkeket. A kápolnát és a kápolna udvarát színültig megtöltö
hatalmas gyülekezet vele együtt könnyes szemmel adott hálát Isten szaba.
dítő cselekedetéért.
Október fi-én, illetve 8-án dr. Keken András és Kendeh György lelké.
szek visszavonták 1950. októberi lemondásukat, melyet kényszer hatása
alatt kellett megtenniök. Az illetékes püspökök a presbítériumok jóvá.
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hagyásával mindkettőt visszahelyezték régi szolgálati helyére. A Deák
téri és kelenföldi gyülekezetek szaretettel és bizalommal fogadták vissza
régi pásztoraikat.
Az októberi forradalmi napok gyorsan pergő' eseményeinek sodrában
Isten lehetőséget teremtett arra, hogy Ordass Lajos ismét aktív püspöki szolgálatot végezhessen. Október 30-án D. Dezséry Lászlő és D. dr. Vető Lajos
lemondtak püspöki tisztükről s ezeknek a lemondásoknak a következtében
D. Ordass Lajos püspöknek kellett átvennie az Egyetemes Egyház éaa
Déli Egyházkerület vezetését. Az Északi Egyházkerület vezetése ideiglenesen Turóczy Zoltán ny. püspökre hárult. A reformáció ünnepére tehát
D. Ordass Lajos rehabilitációja történelmileg is befejezett ténnyé vált, s
nem forradalmi módon, hanem törvényesen
és alkotmányosan,
mert a
felmentő ítéletek és előzetes megállapodások erre lehetőséget adtak.
Istenre nézünk •.• Mindeddig a krőnikás hűségével soroltuk fel az eseményeket, mielőtt azonban befejeznők Ordass Lajos rehabilitációjának
történetét, szükség van ezeknek az eseményeknek az értékelésére is.
A rehabilitáció lefolytatását
és befejezését négy tényező tette lehetövé.
Az egyik az államnak a törvényesség helyreállítására
irányuló akarata.
A másik az Egyházak Világtanácsának kérése. A harmadik a lelkészeknek
az egyházi élet megreformálását sürgető fellépése. A negyedik az október
30-ig azolgálatban álló püspökök belátása és elhatározása. Akinek mődjában volt az események, nyilatkozatok, levelek és ítéletek mögé tekinteni,
az azt is tudja, hogy ezek rengeteg komoly mérlegelés, nehéz vívódás, lelki
tusakodás és buzgó imádkozás eredményeképpen születtek meg. Nekünk
azonban felfelé is néznünk kell.
Mikor a Deák téri sekrestyében üdvözöltük Ordass püspököt, mint
a Deák téri gyülekezet egyik lelkipásztorát, az üdvözlő szavakra igy válaszolt: "Mi most Istenre nézünk, aki nagyobb, mint hittük és gondoltuk."
Mivel Isten sokkal nagyobb, mint hittük és gondoltuk, éppen azért
az egyház semmit sem tehet Isten akarata ellen. Mikor szőlnía vagy cselekednie kell, akkor nem mérlegeihet sem egyéni, sem úgynevezett egyházi
érdeket, hanem engedelmeskednie kell. Engedelmeskednie akkor is, ha az
út keskeny és nehéz. Engedelmeskednie kell azzal a hittel, hogy ügye az
Istené.
.
1956 októberében Isten világosan megmutatta nekünk, hogy ő tudja
az érthetetlen utak értelmét, ő látja a céltalan botladozások célját, s hogy
ő formálja szolgáinak sorsát, gyülekezeteinek életét és egyházán!1k történelmét.

NOVEMBER 3-án, szombaton D. Ordass Lajos püspök a nyári lelkész1conferenciákon felmerült problémák megoldására értekezletet hívott össze. Az
értekezleten a következők vettek részt: Turoozy Zoltán' ée Szab6 J óuef ny.
'J1Ü8pÖkök,dr. Boro8tyankóy László és dr. Göttche Ervin ügyészek, dr. Karner
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. Kdroly, dr. Nagy áyula, Fróhle Károly, dr. Sólyom Jen/) és dr. Wkzián Dezsó,
a Teol6giai 'Akadémia tanárai, Bácsi Sándor, Botta István, Domhause:
Lásiló, Hernády Nándor, dr. Keken. András, Ke1u1ehGyörgy, Lehel Lászl6,
RoháJ,yMihály, Scholz László és dr. Schulek Tibor lelkészek.
D. Ordass Lajos püspök bejelentette, hogy az értekezlet nem egyházi törvényeink áUal szabályozott test'Ület.Az elkövetkezőnapokban és órákban azonban 8zükséges bizonyos intézkedéseket végrehajtani. PiUanatnyilag lehetetlen voU iUetékes kormán'!lzó testületeket' ŐSszehívnia,mégis fontosnak
tartotta, hogy a 8zük8ége8intézkedéseket ie közös
tanácskozás alapján tegye meg.
Dr. Keken András minden intézkedés {ilapjául a következő elvet tűzte ki: a lehetó8égszerint
minden intézkedés, még a szükségintézkedések is
egyházi törvényeink szerint történjenek, 'de ugyanakkor érvényesüljenek az egyházhoz egyedül méUó
módon a 8zeretetszemjmújai. Senkit ne érjen sérelem sem. egyéni tisztességében, eem existenciá-.
fában .
. Az értekezlet elsősorban a személyi kérdésekkel foglalkozott. Abban a tisztulási fOlyamatban, amely a nyár folyamán egyházunkban megTuróezy Zoltiin, az Északi
.indult, igen 80k egyházi tisztség betöUéseváli aktu·
Egy~á7.kerület úJ püspöke
álissá. Megürült az egyetemes felügyelő ée a két
kerületi felügyelő helye. ~mondott .Grünvalszky
Károly az egyetemes fótitkári tisztról, Zay Lásiló a SajtÓ08Ztály ügyvivólelkészi áUásáról. Ottlyk Ernó távozik teológiai előadói szolgálatából. Kérdéses8é vált a dékáni ügykör ellátása. Betöltésre vár az Északi Evangélikus
EgyházJcerületpüspöki széke. A munkának azonban folynia keU az egyházban addig ie., míg a közbizalom ezekbe a szolgálatokba munkásokat állít. D.
Ordass Lajos püspök bejelentette,hagy olyan egyházi munkásokat kell szolgálatba állítani, akikkel a fonto8 és 8Ürgó8tennivalókat megoszthatja és együtt
végezheti. Bárkivel együtt tud munkálkodni, aki egyházunk népének bizalmát
bírja. AtTa kérle az éitekezletet, hogy a fontos munkakörökbe olyan munkatársakat állítson be ideiglenesen is, akikról nyilvánvaló, hogy az egyház több·
8égének bizalmát bírják és ennek a bizalomnak birtokában tudják munkáju·
kat végezni.
•
Ezzel a meggrmdolással kérte iel az értekezlet az Északi Evangélikus
Egyházkerület ideiglenes vezetésére Turóczy Zoltán nyugalmazott püspököt.
Döntésénél különösképpen ~ figyelembe vette a nyári lelkészkonferenciákon
iránta megnyilvánult bizalmat. A gyór-8oproni egyházmegye ée a 'nyíregy~
házi gyülekezet lelkészeinek telefonon érkezett kérése is ezt a megoldást ki·
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1Jánta. Az tgy megnyilvánult
bizalom eMITuróczy
Zoltán szabadkozása
ellenére sem tudott. elzárkózni ée ideiglenesen vállalta az egyházkerület ve·zetését.
Az egyetemes egyház adminisztrációjának
vezetésével az értekezlet ktvánságára D. Ordass Lajos püspök dr. Göttche Ervin egyetemes főügyészt
bízta meg. Szem eMtt tartotta az értekezlet, hogy ó kerületi, majd egyeteme.9
fóügyélJzként a legutóbbi időkig át
tudta tekinteni egyházunk legfelső adminisztrációját, s igy segítségére tud
lenni a pü8pököknek további munká'
jukban.
A Sajt60sztály további munkájának vezetésével élJ ügyvitelével az
értekezlet hozzájárulásával ideiglenesén Botta Istvánt bízta meg.
Egyházi lapjaink szerkesztősége
a következőképpen alakult az EvangéUkU8 Éld, egyházunk ketilapja lószer1cesztójeD. Ordass Lajos püspök,
a szerkesztésérl felel: dr. Keken AndKendeh Gylil'flY vezetésével foll1k II külföldi
rás, a kiadásért feJ4, Botta István.
.Sllf/éJykloszlásll
A Lelkipásztor , a lelkészek havonta
megjelenó siakfolyóirata fószerkesztője Tur6czy Zoltán püspök, a 8zerkesztésért
felel Veőreös Imre, a kiadásért felel Botta István.
A lelkészi konferenciákon az esperesek egy része ellen is "kifogások . merültek fel és munkálkodásuk a lelkészi kar bizal.matlanságába ütközött. Nem
lenne célravezető sem a különbségtevés, sem a biraskodás útján történó meg- .
oldáskeresés. Az espereseknek fel kell ajánl.aniok lemondásukat, mert szükséges, hogya gyülekezetek az egyházi törvények értelmében szabad véleménynyilvánítással választhassák meg espereseiket. Ez megnyugtató lenne azok
számára is, akiket tisztségükbe visszaválasztanának, mert így magukat a megnyilvánult közbizalom talaján szilárdan állóknak érezketnék és munkájukat
a nélkülözhetetlen kÖZbizalom légkőrében végezhetnék. Ennek érdekében kívánta az értekezlet, hogy D. Ordass Lajos levélben kérje fel az espereselcet
tisztük felajánlására és a közbizalom megnyilvánulásának
lehetóvétételére.
A külföldi segélyezési ügyek vitelénél az értekezlet égyhangúan elfogadta
a pü8pök indítványát és Kendeh Gycwgy kelen/öldí lelkészt bízta meg a segély
beflY'lijtésének és kiosztásának munkájával.
A Déli Eva.ngélikus Egyházkerület
püspöki hivatalának ügyvitelére
D. Ordass Lajos i€lkérle Hernády Nándor volt kerületi lelkészt, aki a kerületi ügyek adminisztrációjával tisztában van ée jelenléte az ügyek ideiglenes
1)itelP.bP.n.
n!.lkülözhetetlen .ye(Jít{~égetjelent 8zfÍmfÍra.·
.
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A konferenciá ezután tárgyalt az egyház előtt álló feladatokról. Elsős01'ban a személyi kérdések törvényes választás útján történó végleges rendezéséről, - egyházunk szemeinek; kormányzati testületeinek törvényes működÚtbJéről, - országos lelkiszértekezlet egybehívásáról, - az ifjúsági munkáról,a Teo16giai Akadémia és a Lelké8znevelő intézet kérdésének megnyugtaió
rendezéséről, - nyugdíjak ls kongruák zavartalan folyósításáról, - s mindazokról a kérdésekről, melyeket egyházunk megújhoiúisa érdekében meg kell
oldani. Az értekezlet Scholz László zárószavaival ls Turóczy Zoltán püspök
imádságával ért véget.
A nyári lelklszkonferenciák után ez az értekezlet újból jelentős lépé« volt
egyházunk külső és belső megújhodása útján.
(A krónikát szerkesztette Botta IStván; Günther Raminr6l a megemlékezést írta Sulyok
Imre; a tokorcsltemplom építéséről dr. Sohu'Iek Tibor; az őszi lelkészkonferenciákrol Zászkaliczky Pál; D. Ordass Lajos püspök rehabilitációjár61 dr. Keken András irt.)

/

qONDOLA TOK SZENT AqOSTON

MŰVEIBÖL:

Isten nagy a nagy dolgokban és mégse kicsi a legapróbb dolgokban sem.
Isten kegyelmi kiválasztása sokak számára az ok, hogy megállhatnak, de senki számára sem ok, hogy el kelljen esnie.
A szabad akarat megáll, de semmire se képes a kegyelem nélkül.

~nt ne

remélhetne az ember Istentől, Akinek semmi se nehéz!

. Az igaz ember imádsága a mennyország kulcsa. A kérés felszáll
és Isten irgalma leszáll.
Az ember okos m6don kitér mindenkinek az útjából, akitől fél.
Istent azonbasi olyan m6don kell félni, hogy az ember Előle Hozzá menekül.

Az embernek még a paradicsomban sem állt hatalmában, hogy
jól éljen Isten segítsége nélkül.
Isten semmit sem parancsol, ami Neki használ, hanem csak ami
annak használ, akinek parancsolja. Ezért Ű a valóságban Úr, Akinek
nincs szüksége a szolgára, Akire azonban a szolgának van szüksége.
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ftJe ••.• u Dlell .4raJlyssáJii JáJlos

Az ókori egyháznak és az egyetemes keresztyénségnek egyik leg~
gaslóbb alakja Krüszosztomosz (latinosan : Chrysostomus) János. Görög
neve azt jelenti: Aranyszájú. Ezt a kitüntető jelzőt kiváló igehirdetői.
szónoki képességéért kapta. Valóban, nemcsak korának, hanem az egész
egyháztörténelemnek egyik legnépszerűbb igehirdetője volt. Prédikációit
gyorsírók jegyezték le, és ezek közül sok fenn is maradt. Még ma is sok
tekintetben tanulságosak.
Antiochiában született, valamikor 350 táján;
abban a városban,
amelynek gyülekezetéből Pál apostol elindult missziói útjaira. Itt lett
híres igehirdetővé és lelkipásztorrá. Ennek köszönhette, hogy szinte erőszakkal vitték el Konstantinápolyba, a görög császári fővárosba, püspöknek. A nagy kitüntetés és méltóság - hiszen a Római Birodalom keleti
részének első püspöke lett - nem kábította el. Erélyesen lépett fel a papság körében is elharapódzott erkölcsi lazaság és Iéhaság ellen, s rendet
teremtett. Egyszerű, aszkéta életmódjával maga mutatott példát az igénytelen, alázatos keresztyén életre. Minden bűnt kipellengérezett, nem kimélt senkit, a hatalmasokat, a császári udvart sem. Úgy prédikált, hogy
a Biblia. üzenetét valóban belevitte az életbe. Olyan tűzzel beszélt, hogy
hallgatói a. templomban nem egyszer megtapsolták. Erre szigorúan megintette híveit, hogy a. templom szentségéhez méltó módon viselkedjenek.
Amikor azonban Eudoxia. császárné szobrának felállítása során a. zajongó
tömeg zavarta az istentiszteletet, s ő ez ellen erélyesen szót emelt, a meg.
bántott császámé és többi ellenségei összefogtak ellene. Az alexandriai
püspök vezetésével Arllllyszájú Jánost megfosztották püspöki tisztségétől
és szá.műzték. A nép felháborodása miatt ugyan a császár hamarosan
visszahívta. De Krüszosztomosz ezután sem tört meg. Újabb száműzetés
lett a sorsa. Először Örményországba vitték. Onnan tovább kellett mennie
a Kaukázus hegyei közé. A megerőltető út fáradalmait azonban nem bírta
ki, útközben, 407 szeptemberében meghalt. Halála után harminc évvel
szolgáltattak neki ,igazsá.got; tetemének maradványait
Konatantinápolyba vitték s nagy ünnepséggel temették el az apostolok templomában.
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Aranyszájú Jánost az egész keresztyénség nagyra értékeli, de kűlönösen az ortodox (pravoszláv) egyház. Legnagyobb tanítói közé sorolja, s
vasárnapi istentiszteletét is Krüszosztomosz liturgiája szerint tartja.

Dr. Wiczián Dezső

ö50 évvel ezelőtt született és 500 évvel ezelőtt halt meg Vall a Ló r inc
olasz humanista. Egyháztörténelmi
és a Biblia közkeletű latin jo'(.dítására
~)oriátkozókritikai munkájával elébe
dolgowtt a refot"'rnáciának.

400

450 évvel ezelőtt szentelték pappá
Luther Mártont.
425 évvel ezelőtt iratkozott be- a
wittenbergi' egyetem'(e G á lsz é c 8 i
1 8 t v á n, az elsó magyar evangélikus éneke8könyv szerTcesztóje.

évvel e~eUitt történtek
eseményei Erdélyben

(1

reformáció

nagy

1557 több szempontból nevezetes Erdély egyháztörténetében. Ezt az
esztendőt jelölhetjük meg úgy, mint az evangélikus vallás állami elismerésének évét. 'Ez az esztendő összezárkózásra és világos egyetértésre vitte
az Erdély uralma alatt élő evangélikus egyházat. Erdély szász népe ebben
aZ évben vesztette el a reformáció egyik kiváló munkását, Wagner Bálintot.
Már 1550-ben hozott az erdélyi országgyűlés olyan értelmű határozatot, hogy az evangélikus hitűek megmaradhatnak vallásukban, sattói
fogva máskor is történtek már lépések az evangélikus vallásnak a római
katolikus vallással egyenjogú befogadása felé.
Mégis 400 évvel ezelőtt hozott határozat-ot az erdélyi országgyűlés az
evangélikus vallásról olyan határozottsággal, 'hogy többé nem férhetett
kétség szándékához. Ez részben az evangélikus vallási más szóval a reformáció megerősödésévei függött össze, részben, sőt még inkább azzal, hogy
a viszonyokhoz képest eléggé rendeződött Erdély ~nállósága a Habsburg
uralom előtt levő Magyarországgal szemben. Az 1557. június l-lO-ig
tartott tordai országgyűlés úgy határozott, hogy "mindenki tartsa azt a
hitet, amelyet akar, új és régi szertartásokkal" , az új vallás követői ne
bántalmazzák a régi hitet, ne sértegessék egy-mást. Ez és egyéb jel arra
vall, hogy most már a római katolikus vallást kellett védelmezni az "új
hit" követőitől. Az utóbb következett eseményekből világos, hogy ezen
az "új hiten" az ágostai hitvallásű evangélikus vallást kell érteni. Viszont
az is kétségtelen, hogy az 1557. évi vaJlásiigyi törvény csak rövid ideig
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tartó átmenet volt a református vallás, illetőleg az ugyancsak hamarosan
élre törő unitárius vallás állami ,elismeréséhez. Ezt a folyamatot elsősorban az ország kormányzásának az érdeke, az egyensúly elve hozta létre,
az állam nem nélkülözhette az egyik vagy másik hit követőinek a támogatását. Mégsem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogya reformáció hívei a sikert, a többségre jutást nem használták ki a régi szertartások híveinek a megsemmisitésére. Hasonló jogi rendezés fokára a királyi
Magyarország csak a XIX. század közepén jutott elés éppen egy időben
Magyarország és Erdély uniójával, 1848.ban, a szabadságharc küszöbén.
Egy fél évszázad kellett még ahhoz is, hogy a római katolikus vallás mellé
odakerüljön a törvénytárban a szintén "bevett" evangélikus és.református
vallás, de 'akkor is fegyveres harc árán és a római katolikus klérus megmegújuló ellenmondáaával. Az ezt elérő harc vezére az éppen 400 évvel
ezelőtt született Bocskai István volt. 1557. január l-én és éppen Kolozsvárt
született a vallásgyakorlat szabadaágáért vivott küzdelmeknek ez a nagy
alakja, éppen abban a városban, amely az 1557. évnek egy másik eseményéről is nevezetessé vált Erdély történetében:
.
A tordai országgyűlés ugyanis elhatározta egy nemzeti zsinat tartását, és ez Kolozsvárt ment végbe június közepén. Összehívása mögött
alighanem az a szándék hűződott meg, hogy a raformációt végrehajtó
gyülekezetek összességében, leg~lábbis a magyar nyelvűekben, a református vallás fölébe kerekedjék az evangélikusnak. De éppenséggel nem ez
következett be, hanem ennek ellenkezője. A zsinaton semmi sikert sem
értek el a református, a svájci irány hangadöi, ezzel szemben az evangélikus gyülekezetek képviselői Egyetértésre jutottak a Krisztus szentségeiről
szélő tanításban, tekintet nélkül arra, hogy milyen anyanyelvű gyülekezeteket képviseltek és az ország milyen részeibél jöttek össze. Az Egyetértést aláírók élén három evangélikus püspököt (szuperintendenst) talá.
lunk. Ezeket: Boldi Sebestyén, a bélteki egyház lelkésze és a Krisztus
alsémagyarországi egyházainak szuperintendense, Hebler Mátyás, a szebeni egyház le1késze.és Isten erdélyi szász nemzetbeli egyházamak szuper.
intendense, Dávid Ferenc, a kolozsvári egyház lelkésze és a Krisztus erdélyi
magyar nemzetbeli egyházainak a szuperintendense. A többi aláíró több.
sége mint esperes úgy fejezte ki egyesését. az Egyetértéssei, hogy lelkész.
társai nevében is vállalja a tanításbeli közösséget. Az Egyetértés éle első.
sorban azok ellen fordul, akik a reformáció mozgalmát arra használták fel,
hogy híveket szerezzenek különleges úrvacsorai tanításuknak, általában
olyan felfogésuknak, amely nem adta meg a kellő becsülést a kegyelem
szent eszközeinek. Az ilyeneket akkor "szentségrontók".nak
nevezték.
De mint jó luteránusok, az Egyetértés szerkesztői kifejezték szemben.
állásukat a római katolikus tanítás híveivel is, példát adván arra, hogy a
keresztyén egyházi tanítást csak minden irányban védve lehet megvédeni
a tévedésektóI. Bármennyire tanulságos is az egész. Egyetértés, mégis az
4 Evangélikus Naptár
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a mozzanata kívánkozik emlékeeésünkbe, hogy a bűnbocsánat nyűjtásénak eszközéül éppen úgy mondja a hirdetett igét, vagyis a prédikáciőt,
mint az úrvacsorát <ésa keresztséget. Ugyancsak említésre méltó legalább
még annyi, hogy az Egyetértés fejtegetésein végigvonul Isten ígéreteinek
a magasztalása, az értük való hálaadás. A záró fohászban is többször van
utalás rájuk, a könyörgésnek ez a summája:
"hadd bírhassuk a jó ígéreteket ... "
Az 1557-es Egyetértés nem tudta megállítani a svájci irányú mozgalmak, majd az ezek nyomában járó unitárizmus(szentháromságtagadás)
erősödését, Erdély különböző anyanyelvű evangélikusségának az egysége is csak átmeneti jelenségnek bizonyult, de talán éppen ezért kell számukra kedves em1ékké lennie 'az emlékezés évében.
Aláírói között ugyan nem találjuk ott a nevét, de méltó megemlékeznünk még Wagner Bálintról, Brassó akkori papjáról, Honterus János
reformátor utódjáról. 1557. szeptember 3-án halt meg. Alig másfél évtizeddel azután fejeződött be élete, hogy kint járt a wittenbergi egyetemen és
onnan olyan tanításbeli határozottságot
hozott magával, hogy tisztán,
zavartalanul, jellegzetesen wíttenbergi szellemben haladt aztán a reformáció Erdély szász részein. Amig Honterus inkább a szervezés, a rendtartások terén alkotott maradandót, addig Wagner Bálint inkább mint teológus, a. sajátos egyházi tanítás tudósa írta be nevét az erdélyi egyháztörténélembe.
Dr. Sólyom Jenő
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éft,el eselött hqlt meg Allrieola Mihály

/i ••

reformátor

Finn testvéreinkkel együtt szerétettel emlékezünk meg Agricola Mihályról. Ő a finn reformáció vezető egyénisége, ő adta a nép kezébe a finn
Szentírást, és ő emelte irodalmi, tudományos színvonalra a finn nyelvet.
Agricola Mihály paraszti családból szülétett 1508 körül, Torsby nevű
falucskában. Az 1520-as években Viípuriban járt iskolába, ahol tehetségéért és szorgalmáért tanárai igen szerették. Amikor egyik tanára püspöki
titkárrá lett és Turkuba költözött, vele ment és mint püspöki írnok tanult
tovább. Turku püspöke, Skytte Márton, szíve mélyén az új tanítás híve
volt. A tehetséges lelkészjelölteket külföldi egyetemekre küldte, főképp
"'" Wittenbergbe; Luther és Melanchton egyetemére. hogy a reformáció igazságait közvetlenül a forrásnál fogadják lelkükbe. Agricolának várnia kellett 6-7 évig, amig reá is sor került, és ilyen tanulmányútra mehetett.
Ezalatt Finnországban komoly változások történtek Turkuban az istentiszteletet nem latinul, hanem svéd nyelven tartották, az evangéliummal
ellentétes szertartásokat megszüntették, a szenteltvizet, elhagyták, a szer-
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zetesek vagy polgári foglalkozást, vagy lelkészi állást vállaltak, a legtöbb
kolostort becsukták. Amikor Agricola Mihályt pappá szentelték, püspöki
titkári minőségben püspökével együtt járta az országot, és szerte hirdette a tiszta evangéliumot. Nagy reményekkel tekintettek működése
elé. 1536-ban végre eljutott Wittenbergbe, ahol három évig tanult.
Ott látjuk őt Luther és Melanchton előadásain a zsúfolt tantermekben, a világ minden országából összesereglett hallgatóság soraiban. Olykor-olykor ő is Lutheréknél ebédel, részt vesz a beszélgetésben, és hallgatja
a nagyszeru házigazdát. Hogy Luther személyesen is jól ismerte, kitűnik az érdekében írt levelekból.
Agricola lelkében forró vágy ébredt
azután, hogy mindaz a szellemi gazdagság,
amely az evangélitim nyomán keletkezett
Németországban, otthon, a finn nép körében is megvalósuljon. Már 1537. augusztus
20-i levelében arról ír, hogy elkezdte. az Újszövetséget finn nyelvre fordítani. Wittenbergi egyetemi tanulmányait 1539-ben magisteri vizsgával fejezte be. Luther azt írja
róla ajánlólevelében, hogy fiatalember léAgrleoJa Mibály,
a finnek reformátoro
tére kitűn6 tudása és nagy tehetsége van,
továbbá, hogy jő erkölcsi és jól kipróbált
ember. 1539 nyarán hazatért, és ettől kezdve a finn reformáció vezető
egyénisége.
Otthon Agricola a turkui iskola rektora lett. 1548-ban a király áthelyezte a püspöki tanácsba, itt a püspökség igazgatásában kellett résztvennie, az idős püspök halála, 1550 után: pedig püspök-helyettesként kellet vezetnie a kerületet. Az iskolai és lelkipásstori munka mellett a pihenés óráiban az volt legkedvesebb foglalatossága, hogy írogatott a gyülekezet építésére. A reformáció alapelve, hogy a népnek Saját anyanyelvén
kell olvasnia a Szentírást, saját szemével kell látnia, amit ad Isten és amit
kíván. A bibliafordítás munkája közben döbbent rá Agricola arra, hogy
nincsen finn irodalom, s az emberek nem tudják használni a könyvet.
Ezért 1542-ben kiadta az első finn ábécés könyvet. Ez az ábécén és olvasási gyakorlatokon kívül tartalmazta a Káté legfontosabb részeit. Ábécés
könyve után kiadta a finn nyelvű Kiskátét, majd a lelkipásztoroknak írt,
több mint négyszáz lap terjedelmű imádságos könyvet. Ez hosszú időn
át az egyetlen finn áhitatos könyv volt.
Az imá.dságos könyv kiadása után évek teltek el, amíg az Újszövetség megjelenhetett. Hiányzott a kiadáshoz szükséges. királyi engedély és
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ll. pénz. Végül kénytelen volt 1548-ban saját költségére kinyomtatní.
A
fordítás feladatát a finn nyelv csiszolatlansága ellenére oly jól oldotta
meg, hogy egészen 1938-ig az ő Újszövetség-fordításának tevideált szövegét használták a finnek.
A király 15.54-ben Agricolát nevezte ki turkui püspökké. A finn egyháznak a legmagasabb méltóságát és ezzel járó befolyását Agricola sajnos
nem sokáig gyümölcsöztethette
népe javára. Két nagyegyházlátogató
utat t-ett. Ez idő tájt hadjárat pusztította végig az országot, utána pedig
éhinség és járványos betegségek szedték áldozataikat. A háború befejezése
után a király béketárgyalások végett bizottságot küldött Oroszországba.
E bizottságnak egyik tagja Agricola Mihály volt. A tárgyalások sikeres
befejezése után a finnek haza indultak, Finnország határát 15.57. április
9-én érték el. Ezen a napon Agricola betegsége óráról Órára súlyosabb lett,
és késő este, éppen amikor a szánból kisegítették, lelkét letette az Ür kezeibe. Még ötvenedik. esztendejét sem érte meg. Felesége és kicsiny fia
. margdt támasz nélkül.
Emlékét egyik kertársa versben örökítette 'meg, leírván életének legfontosabb mozzanatait:
"Hogy mily kivál6an adta elő a mennyei tanítást, azok tanúskodnak arról, akik életben maradtak. Sokszor kifogásolta
a pápások nevetséges szertartásait, és megmutatta, hogy a hófehér edényben rf'jtett méreg van. Semmi helytelent nem tanított. MindeDkor ragaszkodott ahhoz az igaz tanításhoz, amelyet az Atya nyilatkoztatott ki elóttünk. Nem hagyott szokásos értelemben vett végrendeletet;
munkássága
az ő végrendelete: finn nyelvre fordította a szent könyveket, és ezzel kiérdemelte a legfőbb dicséretet." .

3S0

éf,~ 8.iilet~ttC~rlaardt Pál

Aki szereti egyházi énekeinket és arra is kíváncsi, hogy a szép és kedves énekeknek ki a szerzője, az pizonyára. ismeri Gerhardt Pál nevét is.
Számos ismert és szívesen énekelt énekünk végén találjuk ott a nevét,
mint az ének szerzőjéét. Az énekeskönyv végén az énekszerzők névsorából azt is megtudjuk. hogy énekeskönyvünk régi részében tizenöt, az új
részben pedig további öt éneknek a szerzője. ÚJ énekeskönyvünkben tehát
Luther Márton után ő a legtöbb énekünk szerzője. De nem csupán szám
szerint követi közvetlenül nagy reformátorunkat,
hanem énekei tartal.
muknál és közkedveltségüknél fogva. is a legelsők közt állnak. Gondoljunk
csak a "Légy csendes szívvel ... " vagy a "Hagyjad a jó Istenre" kezdetú
örökszép énekeire!
Ki volt hát egyházunknak ez a nagy énekese, Gerhardt Pál? 1607.
március 12-én született Wittenberg közelében, Grafenhainichen nevű kis
városkában. Atyja a várospolgármeatere volt; szüleit azonban kora ifjú-
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ságában elveszítette. Tizenegy éves volt, amikor a harmincéves háború
kezdódött, s ez neki is sok megpróbáltatást, nyomorúságot szerzett. Szülővárosát is felperzsélték az átvonuló hadak. Amikor véget ért a háborúskodás, énekben mondott hálát Istennek a beköszöntött békéért.
Wittenbergben tanult -teológiát, -Ii! itt, Luther városában erosödött
meg a.reformátori hitben és igaz tanitásban. Tizenöt évet töltött itt.
Úgy látszik, a háborús viszonyok
miatt nem tudott egyházi szolgálathoz jutni. Később házitanító lett,
majd agy szerény[övedelműlelkészi
állást kapott. Azután tíz éven át
Berlinegyiklegtekintélyesebbtemplomának és gyülekezetének volt a
lelkésze.Ettől a szolgálati helyétől
azonbankénytelen volt megválni. A
református brandenburgi választófejedelem, Frigyes Vilmos, ugyanis
mínden lelkésztől írásbeli kötelezvényt (reverzáIist) kivánt, hogy a
szószékennem fognak a reformátusok ellen vitázni. Gerhardt Pál nem
volt harcosegyéniség,nem is kereste
a vitákat, de az uralkodónak ezt a
követelését olyan beavatkozásnak
GERHARDT PÁL,
tekintette a. hit és a lelkiismeret
·:.thl.n~bátfá••"
dolgaiba,amit el kellett utasítania.
Inkább vállalta. az állástalai1ság és kenyértelenség nyomorúságát családjával együtt. Kétévi tengődés után újra egy szegényes kisvárosi gyülekezet hívását fogadta. el, s ott, Lübbenben működött azután 1676. május 27-6n.bekövetkezett haláláig. Élete egyébként is tele volt nehéz probákkal, fájdalmakkal: négy gyermekét és hűséges feleségét-veszítette el. (Regényesélettörténete Kapi Béla: Isten hárfása c. könyvében olvasható.)
Gerhardt Pál mint költő nem keresett babérokat. Önállóan nem is
adta ki énekeit; ezt teljesen bízalmaa barátaira és segítóire bízta. Először
Orüger János, 8. berlini Miklós-templomkántora (ennek a templomnak volt
8. lelkészeGerhard~)adta ki "Praxis píetatía meliea" eímű énekgyűjteményében Gerhardt Pál énekeit. Később pedig Ebeling János tette ugyanezt.
Ok ketten szerezték Gerhardt számos énekének a dallamát is.
Gerhardt Pálnak kb. 132 vallásos költeménye közül ezeknek mintegy
egyharmada még ma is gyülekezeti énekként elterjedt. Ezeket az evangélikus egyházban 8 azon túl is, Luther énekei mellett, sok más nyelven is
ssívesen éneklik. Az egyházi év minden ünnepi részéhez irt énekei közül
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kiemelkednek ádventi ("Oh miként fogadjalak", "Jöjj be, oh mért állasz
ott künn") és paasíői énekei ("Oh fő, vérző sebekkel" - ez egy középkori
latin ének nagyszeru átköltése).
Egyéb énekeiben a keresztyén hit és élet széles skálája szólal meg.
Olykor talán túlságosan is egyéni veretűeknek tetszenek énekei, mert
ezek az ő személyes élményeit, szenvedéseit tükröztetik. De az a hit, amely
a szenvedésben, a kereszthordozásban is meglátja Isten végtelen könyörülő kegyelmét és szeretetét, s ezt ujjongva dicsőíteni, magasztalni tudja,
minden igazán hivő keresztyénnek a sajátjává teszi ezeket az énekeket.
Olvassuk csak el így elmélyedve a "Légy csendes szívvel", vagy a "Hogy
ne dicsérném az Istent" kezdetű éneket és a többit is. Megérezzük, hogy
bennük valóban a Szentlélektől ihletett lélek szől hitből hitre. S így nem
túlz~s azt mondanunk, hogy Gerhardt Pál énekei valósággal költői formába
öntött igehirdetésnek, a lutheri evangéliumi hitnek szinte varázslatos
erővel ható propagálői.

Dr. Wiczián Dezső
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De Ruyter
1607. március 24-én született az a férfiú, aki mint Hollandia híres
tengernagya, 1676. február H-én kiszabadította a gályarabságból azokat
a magyar evangélikus és református lelkészeket, akik életben maradtak a
szörnyű viszonyok ellenére, 24-en a 30 közül. Annak az üldözésnek voltak
áldozatai, amely 1671-ben kezdódött hazánkban és a következő évekb n
oly mértékben fokozódott, hogy szinte az egész országban és szinte teljességgel elnémult az evangélikus gyülekezetekben az ige. Két rohamban
az ország valamennyi evangélikus és református lelki tanítóját perbe fogták, különböző módon meg is akadályozták működésükben. A legtöbbet
azok szenvedtek, akiket Itáliába hurcoltak és végül eladták gályarabokul.
De amennyire sikeres volt az igehirdetők elnémítáaa, annyira erősödött
az együttérzők tiltakozó szava. Ennek eredményeképpen és különösen is a
Földközi-tengeren hajózó De Ruyter admirális üzenetére a nápolyi alkirály már 1676 januárjában kimondotta az itéletet:
"A jelenleg fogva
levő lelkészek és tanítók ártatlanoknak találtatván, minden további késedelem nélkül szabadon bocsátandók." Mégis csak akkor került sor a
halogatott szabadulásra, amikor a holland admirális megjelent hajóhadával a nápolyi kikötőben.
A gályákról kiszabadított 241elkészhez másnap még ketten csatlakoztak, az utóbbiakat' a theatei börtönben tartották addig rabul. A megkinzott, lerongyolódott férfiak láttán De Ruyte.r így szólt: "Sok győzelmet vívtam életemben minden rendű ellenségeim felett, de ez az én leg-

fényesebb díadalom, amellyel Krisztus ártatlan szolgáit az elviselhetetlen
terhek alól kiszabadítottam. " Amikor pedig az egyik szabadult lelkész a,
többiek nevében is meg akarta köszönni az admírálisnak, amit tett értük,
ezt mondta neki: "Nem szükség, uram, hogy köszönd a mi jóakaratuu- .
kat, mi itt éppen csak eszközei voltunk az Istennek;
adjatok hálát az
Istennek, szabadságtok szerzőjének." Erre így válaszolt a magyar lelkészek szőszólőja : "Az
Isten eszközeinek is meg kell
adni méltó becsülétüket. " A további beszélgetésben egyetértésre
intette De Ruyter a közösen
szenvedett református és evangélikus lelki tanítókat.
De Ruyter igyekezetet, hogy
az ártatlanul szenvedetteket megszabadítsa fogságukból és a gályákon különösen is súlyos gyötrelmükből, megérthetnénk egy
általános _embereégességből is.
Azonban életének ismeretéből kitűnik, hogy vallásossága buzdította e jó cselekvésére. Egyik
életírója így jellemzi: "ValláSos
ember volt, legfőbb gyönyörűsége
a templom látogatása és épülene nU}"tel' Mihály
tes prédikációk hallgatása volt.
Napjának legnagyobb részét a Szentírás .olvasásával töltötte, más
könyvet ritkán is vett kezébe. Néha órák hosszat ült felesége és húga
mellett, amig ezek fehérnemű-varrással foglalkoztak, és hangosan felolvaaott néhány fejezetet a Bibliáből, vagy együtt énekelt velük néhány
zsoltárt. Vallásossága azonban nem tette türelmetlenné. A keresztyéneknek felekezetekre tagoződását mélyen fájlalta, és a különböző egyházak
között békét kivánt. Nem szívesen hallotta, ha azt mondották, hogy
egyes keresztyének, vagy éppen, hogy az emberek a keresztyénségen kívül mind örök kárhozatra .vannak ítélve, mert az ítéletet - úgy tartotta
- rá kell bíznunk Istenre és az 6 könyörüle.tességére. Éppígy helyteleni.
tette azt is, ha valakit mint vallásos tévelygőt kicsúfoltak."
Da Ruyterben tehát nagyszerűen egyesült a vakbuzgóságtól mentes
keresztyén hit és az állhatatos buzgóság a Krisztus szenvedő szolgái iránti
szeretetre. Türelmes volt mások iránt, de hajthatatlanul
szolidáris volt
hite családjának bármilyen népből való tagjaival.
A gályarab lelkészek iránti részvétét, velük törődését még inkább
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becsüljük, ha tudjuk, hogy két nagy tengeri csatája között vitte véghez
nemes cselekedetét, Az a csata, amelyet uténa, két hónap múlva vivott,
győzelmével végződött, mint annyi sok tengeri ütközefe, de életébe került .
.Súlyosan megsebesült, halálosan. A halála előtti napon ezt mondts a hajó
lelkészének : "Ez a. silány test nem jelent semmit, ha lelkemet megtartja
az Úro Az én fájdalmam semmi, összehasonlítva azzal a fájdalommal és _
gyalázattal, amelyet a mi Megváltónk ártatlanul szenvedetb, hogy minket
az örökké tartó kínoktól .megszabadítson. "
Egy fél évszázaddal ezelőtt, tehát születésének .300. évfordulóján, a
kegyeletes és hálás emlékezők koszorűi között. ott volt a magyarországi
református egyházé is, a következő értelmű latin felírással : "Örök emlékezetül a szabadítónak, aki visszaadta a szabadságot raboskodő hitvallóinknak. " Ez évben sem hiányozhatnak a kegyeletes emlékezők közül a magyar
protestánsok.

Dr. Sólyom Jenő
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1707 április havában országos zsinatra gyűltek össze RÓzsahegyen az
evangélikus egyház képviselői és küldöttei, hogy a súlyos idők elmúltával
újra rendezzék az egyházi életet. Magyarország egész területéről nem jöhettek össze mind, akik hivatva lettek volna az evangélikus egyház megbízásából tanácskozni, hiányoztak a dunántúli gyülekezetek és esperességek küldöttei, mégsem volt addig ilyen széleskörű egyházi gyűlésünk .. Ezmindjárt az elBó jelentősége a rózsahegyi zsinatnak. Még ha nélkülözte is a
zsinat Dunántúl küldötteit, mégis mutatja az irányzatot a következő nagyszabású, az 1791-e8 pesti zsinathoz, azon ugyanis már valóban egész Magyarországról jöttek össze-a zsinati atyák. Erdély ugyan azon is hiányzott,
ae már azért sem lehetett ott az erdélyi evangélikusság képviselve, mert
Erdély akkor mint külön nagyfejedelemség élt a szűkebb értelemben vett
Magyarország mellett. A rózsahegyi zsinaton a részvételt az akkori hadi
helyzet határozta meg, tartott a harc Rákóczi Ferenc fejedelem és a királycsászár között.
Máskülönben is megmutatkozott a kapcsolat a zsinat és a kuruc szabadságharc között. Petrőczy István tábornok volt az elnöke; Thököly
Imre unokatestvére és Petrőczy Kata Szidónia jeles énekköltőnk testvére.
Petrőczy Istvánnal egyképpen a szövetséges karok és rendok szenátora
volt a zsinat másik vezéralakja, Jánoky Zsigmond is. De bármennyire nyilvánvaló az összefüggés a zsinat és a szabadságharc között az 1705. évi
szécsényi országgyűlés és az 1707. évi események felől nézve, még inkább
látszik az a szatmári békét, a harc szomorú végét követő' országgyűlés felől.
Ez ugyanis törvényben bélyegezte meg, ha nem is kifejezetten, a rózsa-
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hegyi ssínatot, ligyhogy a XViII. század végéig ovakodniok keÍÍett az
evangélikusoknak, hogy hivatkozzanak végzéseire.
Innen van az, hogy a zsinat határozataiból nem lehet arra következtetni, hogy igy meg igy alakult át hatására az egyházi élet rendje. Vannak
a XVIII. században olyan jelenségek, amelyek a rózsahegyi ,zsinatban
gyökereznek, még ha nem rendelkezett isa.z világosan ezekre vonatkozóan,
viszont világos rendelkezései maradtak teljesületlenül. A zsinat négy egyházkerület területét állapította meg, megnevezte a püspököket is, két-két·
egyháskerület fölé pedig egy-egy konzisztóriumot
szervezett bizonyos
ügyek együttes intézésére. Tudomásunk szerint ezek a konzisztóriumok az
események következtében nem tudtak működni, és így ebből a szempontból nem került hátrányba Dunántúl, erre a területre nézve ugyanis csak
tervezte a zsinat egy harmadik konzisztórium felállítását, de a képviselet
hiánya miatt nem rendelkezett erről. Ellenben a konzisztóriumok megalakitásával a zsinat megalapozta az egyházkerületi felügyelők és az egyetemes felügyelő intézményét. A közkeletű nézet az, hogy csak 1735 óta. vannak püspökeink mellett egyházkerületi felügyelők, és csak meg későbbi
időpont óta. van egyetemes felügyelő egyházunkban. A valóság az, hogy
már korábban úgy tekintettek egyes kiváló férfiakat, mínt akik - bizonyos képviseleti ügyekben - az egyházi testületek, sőt egyenesen az egész
országbeli egyház élén állanak. Bizvást nevezhetjük már a rózsahegyi ssinat évét követő időre nézve is egyetemes felügyelőnek, tehát olyan férfiúnak, aki az egyház, ügyeit szemmel tartja és a szükség szerint. védelmezi,
Szirmay Miklóst. Ifjabb Ács Mihály 1709-ben úgy ajánlotta neki "Ma.
gyar theologiá"-ját, mint az evangélikus konzisztórium világi főefuöké.
nek. Bizonnyal ugyanilyen tisztet viselt idősb Hellenbach János báró a
maga konzisztóriuma terűletén. Nem kétséges, hogy a történelmi szükségszerűség alakította. ki ezt az intézményt,
és ennek megfelelően alakult
tovább, de ennek ellenére érdemes meglátni a rózsahegyi zsinatnak ezt a
má80dik jtkntóBégél is.
.
A zsinat azonban korántsem azért foglalkoz.ott erősen a területi és.
igazga.tási berendezkedéssel, hogy így biztosítsa az egyház életének jórendjét. Elejétől fogva végig az volt a fő gondja, hogy az istentisztelet, a
szertartások ügyét jól rendezze. Már az előkészítő tanácskozásban ez volt
az igazán nagy ügy. Mind úgy vélekedtek, hogy amikor lehetőséget szerzett erre Rákóczi harca, ez a legfontosabb. Megállapitották ugyan, hogy a.végromlás fenyegette az ágostai hitvallású evangélikus egyházat, de nem
az egyházkormányzás újjászervezésében látták fó feladatukat, hanem ab.
ban, hogy helyreállítsák az istentiszteletet és a többi ssertartást. Megható
olvasni a zsinat végzései között a szinte aprólékos' rendelkezéseket az úrvacsora kiszolgáltatásár61, a keresztelésről, a bűnbánati napokról. Ez a
sajátosan egyházi életterület szinte egészen kitolódott a következő zsinatok figyelmének köréból. Az is megható, milyen egyező felelősséggel gon.
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delkezott és rendelkezett a zsinat a különböző anyanyelvű hívek istentiszteleti szükeégleteiről, ezek is különböztek egymástól, és ennek megfelelően a zsinat sem erőltette az egyformaságot. Talán ennek is része volt
abban, hogy végül nem állapították meg az istentisztelet kötelező rendjét,
hanem a különböző nyelvű ágendák szerkesztésével megbízták a püspököket. Ebben az irányban különösen is buzgólkodott Krman Dániel.püspök.
Ismerjük körlevelétJ amelyet a zsinat után hamarosan széjjel küldött az
istentisztelet rendjének és a bűnbánati nap megtartásának ügyében. Érzik
rajta a buzgóság tüze: újuljon az egyház az istentiszteletben!
Ebben a
szándékban a zsinat tagjai mind egyesültek, lelkészek, és nem-lalkészek, a
hallei píetizmus ellenzői és hívei egyaránt. A két utóbbi csoport hevesen
csapott össze, több ízben is, de ez nem akadályozta meg a zsinat munkáját, sőt alkalmat adott annak a kiderülésére. hogy az Ágostai Hitvallásban és a többi evangélikus hitvallásban foglalt egyházi tanítás mindnyájuk számára drága kincs, attól nem tágitanak. Az evangélikus istentisztelet
ügye iránti felelősség a rózsahegyi zsinat harmadik jelentósége.
Mindezzel éppen nem méltattuk elegendőképpen a 250 évvel ezelőtti
zsinatot, de talán ennyi is elég arra, hogy kegyelettel emlékezzünk azokra
az eleinkre, akik haladék nélkül felhasználták a szécsényi országgyűlésben
törvényekkel is biztosított lehetőséget. Példájukkal ma is tanítják, hogy
az egyházi hatóságoknak és 'gyűléeeknek mindig ez a feladatuk, változatlanul ez a szolgálatuk:
gondoskodni az igehirdető szolgálat jó rendjéről.
A rózsahegyi zsinat tudatosan illeszkedett bele az egyház nemzedékeinek
sorába, a zsolnai és a. szepesváraljai zsinat művét akarta folytatni;
az
egyház! múlt emlékeinek összegyűjtésére, egy levéltár alakítására is határozatot hozott. Emlékezésünk legyen bizonyság arról, hogy mi szintén
megbecsüljük eleink örökségét.
Dr. Sólyom Jenő .
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1757. július Lén halt meg Bárány György, a XVIII. századi lelkészek
egyik kiválósága. Az egyháztörténelem munkásai sokat írtak már róla,
életrajza külön könyv;ben is megjelent, de még korántsem foglalkoztunk
eleget alakjával és jelentőségével. Róla emlékezni nemcsak azok dolga, akik
munkálkodását közel érzik szívükhöz, hanem egész egyházunké, sőt túl
ezen a kísebb körön, egész népünké, hiszen nevelésűgyi jelentősége kétségbevonhatatlan.
Mi azonban- természetesen elsősorban mint hű lelkipásztori becsüljük
nagyra. Sokfelé működött. Győrött, Nagyvázsonyban, Gyönkön, Györkönyben, Dörgicsén, de a leghosszabb ideig - három évnyi kényszerű megszakítást nem számítva - 35 évig Sárszentlőrincen. 'I'anulaágoa lenne
nyomon követni szolgálatának földrajzi útján, figyelni ide-oda hivogatta-
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tását, marasztaltatását,
sárszentlőrinci gyülekezetéből elűzetését, oda
visszs.térését, de tán azzal mondjuk róla a legtöbbet, hogyha ezt mondjuk
meg róla : mindössze nyolc családból állott a' sárszentlőrinci evangélikusság, es ő engedett a hívásnak, ment, hogy az gyülekezetté válhassék.
A szolgálatnak ilyen fokú készségére többek között egy tanuló korabelí
élménye szorította. Iskolája részére gyújtve, elérkezett egy özvegyasszonyhoz, akinek a férje Thököly mellett török földön élt száműzetésben, és
hasztalan kért papot fejedelme, maga és evangélikus társai részére hazulról;
senki sem ment hozzájuk, hogy szolgáljon nekik az igével. Az ezt panaszló
özvegy megtagadta az adományt a fiatal Bárány Györgytől. Akkor ez
megfogadta, hogy bárhova hívják majd szolgálatra, elmegy. Ez a készség tette aztán őt hűségessé a Ielkipásztorságban.
De kitűnt szolgatársai közül mint együttműködésre alkalmas és kész
munkatár8 is. Már 1720-tól kezdve úgy tekinthetjük őt, mint a tolnai esperesség elöljáróját. Új gyülekezetek szervezése, irányítása tette különösen
is súlyossá esperesi tisztét. Egyik gondja volt például új lelkészek szolgálatba állítása. Dunántúlnak nem volt püspöke több mint fél évszázadon áto
A lelkészek külföldre vagy a Felvidékre mentek avatás végett. A nehézségek
láttán &ITaa nézetre jutott, hogy püspök hiányában és szükség esetén az
esperes, a lelkészek testülete- szintén avathat lelkészt. Ez a nézéte itt most
azért fontos, hogy megérezzük felelősségtudatát az igehirdetés folyamatossága, mégpedig rendezett folyamatossága tekintetében.
Esperesi működésével legalábbis egyenlő értékű az a munkálkodása,
amelyet lelkésztársaival közösen folytatott. Sok akkori kiadványról nem
tudjuk megállapítani, hogy egyedül ő készítette-e, vagy másokkal közösen. Kevés lenne ezt szerénységnek nevesnünk. A személyek háttérbe
húzódása volt ez a jelenség.
Ilyen bizonytalanul az ő munkája például az a káté, amely 1735-ben
jelent meg. ·Elöljáró beszéde valóságos értekesés arról, hogyan kell az
ifjúságot a keresztyén tanításra oktatni. Még ezt is átfűti a szolgálat tüze
és alázata. így fohászkodik vége felé: "Oh édes Főpásztorom, Úr Jézu,s !
Imé egyedül a Te igéretedben bízván eresztem ki ezt az én kezemből, és
így ezen hálócskámat kivetem: tessék tenéked, ki a kicsinyeknek és csecsszopóknak szájok. által szoktad megerősíteni a Te hatalmadat, ezt az én
gyermeki munkámat a Te mennyei áldásoddal megkoronázni. Add, hogy
amit kivetek erőtlenségben, az kikeljen erővel; add, hogy mindazok,
kicsinyek és öregek, kik ezt a Te szent igédből szedegettetett könyvecskét olvassák vagy magyaráztatni hallják, annak idvességes hasznát tapasztalják és gyümölcsét hozzák békességes tűrés által az örök életre".
Munkaközösségben készült az Új Testamentomnak
az a fordítása
is, amely nevéhez fűződik. Fia, János és Sartorius Szabó János volt ebben
munkatársa. 1754-ben jelent meg, mégpedig magyarázatokkal és jegyzetekkel. Részben ezek a jegyzetek teszik nevezetessé ezt a fordítást, rész-
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ben maga az a tény, hogy a XVIII. században már a második próbálkozás volt arra, hogy minél hívebb fordításban olvaahassák a hívek az Új
Testámentomot, Úgy is mondhatnánk, hogy Bárány György kora ifjúságá.
tél fogva készült erre a bibliafordító munkára. A Biblia eredeti nyelveinek
az ismeretére törekedett, erre tanulótársait is tanította, egyes nevelőinek az
értetlensége ellenére is. Látta azt a szükséget is, hogy azO Testámentomot
szintén Ie kellene újonnan, mentől hívebben fordítani. Bárány György iR
tanúj a az egyház történetében, hogy minden olyan kor, amelyik megbecsüli Isten igéjét, feladatának tudja a Szentíráe fordításának megújitását.
Az: 1754-es Új Testámentom fordítás elöljáró beszédéből hadd álljon
itt mutatóban a következő szakasz: "Már arra kél a dolog, hogy holott
a Szentírás Istentől az emberi nemzetnek azon lelki hasznára adattatott,
mely világi haszonra szereztetett. az égen fel s alá járó nap (Zsolt. 119,
104), úgy éljünk azzal, hogy azt azon haszonra, amelyre engedtetett, fordítsuk. Mi is szorgalmatoskodjunk járni annak világosságában, míg világosság vagyon. És itt nem tészek haszontalan munkát, ha arról valamit
írok. Én ugyan most nem írok a tudósoknak: de reménylem, hogy mind
tudósnak, mind tudatlannak, ha akar a Szentírás tanulásában szorgalma.
tosan s hasznosan fáradozni, ezen kővetkezendő cikkelyekre vigyáeni
szükséges. Ki-ki ezen olvasásnak fő céljára jól vigyázzon: hogy a Szentírást ne olvassa csak szokásből, ne is mulatságból, az abban foglaltatott
szép históriáknak kedvekért. vagy hogy csak azokból nagy tu.dományokat
szerezzen, és írástudóvá légyen (így olvasták a farizéusok, Ján. 8, 39.
l. Tim. 1, 7) vagy, hogy abból· haszontalan kérdéseket másokkal való
vetekedéara végyen, minémű dolgokat tudunk, a mi még oly magyarjaink között is, kik a Szentírást nagy szorgalmatossággal forgatni láttatnak. De így, barátom, a Szentírásnak csak a héján koptatod a te elmédet, annak pedig velej ére soha sem jutsz, mely ez, hogy bölccsé tétettessél az
idvességre a 'Krisztus Jézusban való hit által, mely a szeretet által cselekeszilr (2 Tim 3,15. Gal 5,5). Egyszóval: ez légyen a célod, hogy az Isten
igéje által megvilágosittassál, éshívő és kegyes keresztyén s bizonyos lehess,
hogy nála kedves vagy, és valaha véle örülhetsz ... "
Amikor barátja, Sipkovits Tóth János püspök 1746-ban meghalt,
halotti búcsúztatója ilyen szavakat adott a távozó szájába :
Bárány György, én nékem régi Jóakaróm,
Te elöl a harcban a t6z alatt állasz,
Krisztust ellenségek között bátran vallasz,
~s az Üldözésben mind mélyebben szállasz,
De bizom Istenben, soha el nem hajlasz,
Mert eddig Krisztushoz h6séget mutattál
~s tisztedben igen kegyes példát adtál,
Szorgalmasságoddal, lelki bátorsággal,
Nagyot épitettél s magasra hajadtál.
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Bárány György életének következő évei aztán már csak megerősítették e jellemzés igazságát. Valóban egy~e volt az egyház legkiválóbb
építóinelc. Céltudatosan munkálta a megpróbált magyar evangélikus egyház újjáépülését, a sző tiszta, egyházi értelmében: nem a hatalmát vagy
tekintélyét akarta vissza, hanem a szolgálatát. Végig hű volt ebben.
Dr. Sólyom lenő
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Az emberiség sorsát bölesen igazgató Isten minden időben megadja
a magaembereit. A két világháború közötti harmadfél évtizedben is támasztott férfiakat, akik életüket tették fel arra, hogy egyházunk és hazánk
népét egésztudásuk éserejük latbavetésével a nagy katasztrófa mélységeiből kieméljék és a felemelkedés útján előbbre vigyék. Ezeknek egyike
volt VidovszkyKálmán. "Az élete sem volt drága neki, hogy ezt a ssolgálatot elvégezze."Azért feküdt mfítőasztalra, hogya lázas tevékenységét
akadályozó kórtöl rövid úton megszabadulva, újult erővel lendűlhessen
neki egy reá ruházott és általa boldogan,vállalt nagy feladatnak. Ekkor
következett be váratlanul, megdöbbentő hirtelenséggel a tragédia: Vidovszky Kálmán nemes szíve utolsót dobbant.
'
1932. július 8·án történt ez. Egy negyedszázad telt el azóta. Ezért
kerül most ebbe a naptárba a képe és a 'róla szólómegemlékezés. És ezért
kellarról írnom,ki ésmi volt, és mit tett. A maga idejében ~gYa.~isszemélye
és szolgálata az egyházban és az országban egyaránt kÖzismert volt, de
az azóta lepergett emberöltő alatt felnőtt nemzedéknek be kell mutatnom őt.
•
1888. április 25·én Gyomán született. Középiskolai tanulmányait
Békéscsabánvégezte. Érettségi után kora ifjúságában fogant elhatározásához 'híven a pozsonyi teológiai akadémiára iratkozott be. Pozsonyban
eltöltött négy esztendeje a szent hivatásra való komoly előkészület ideje
volt. Mire 1910júniusában, volt tanára, Raffay Sándor püspök mint egykori legkedvese b tanítványát a budapesti Deák téri templomban lelkésszé szentelte, a gyerekarcú ifjúban már kibontakozott az a hivatásának magaslatán álló, mélyen hívő, evangéliumi jellemű, alapos elméleti
ésgyakorlati felkészültségű, nagyműveltségű, hazafias érzésű, melegszívű,
derűs kedélfű férfiú, akit benne később .mindenki becsült és azívébe zárt,
és akinek nem volt ellensége, még csak irigye sem.
..,
A megbeosűlésnek, amelyben részesűlt; ékes bizonysága, hogy az
alig huszonkét éves ifjűközvetlenül felszentelése után a békéscsabai gimnáziumvallástanára lett. Méltón érte ez a kítüntetés, mert, amint hamarosan kiderült, nemcsak kiváló vallástanér volt, hanem egyben az evangélikUR ésaz egészmagyar ifjúsági mozgalomnak egyik nagy ígérete is.
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Az ifjúsági munkához különös karizmákkal rendelkezett. A nehéz
problémákat mesterien tudta leegyszerűsíteni és a súlyos ismeretanyagot
könnyed, érthető formában közölni. Derűs keresztyénsége, bizonyságtevő
élete és tettekben megnyilatkozó, önzetlen, józan hazafisága tanításának
mejtgyözö erejű illuszt.ráció]a. volt-, Az ifjúságot bibliákörökbe tömörítette,
és imádságos könyvet adott a kezébe. Isten igéjét és az imádságot
életszükségletté igyekezett tenni az
ifjúság számára.
Ifjúsági munkája átlépte
a
gimnázium kereteit, mind szélesebb
körben vették igénybe szolgálatát.
Nem korlátozódott az a fiúkra, hanem kiterjedt a leányokra is, és különös viaszhangot talált a példás
buzgóságú csabai leányegyesület
körében. Iskolájában cserkészosa.
patot szervezett, csapatára felfigyeltek a felsőbb szervek, rövidesen a cserkészet országos vezetősége is. Ezzel párhuzamosan a mozgalomban mind magasabb megbízatások jutottak osztályrészéül.
1926-ban a Luther Otthon, budapesti egyetemi, és főisk-olai internátus igazgatói és a budapesti
Vld"".1.k!' Ki.lwíou
Deák téri leányiskola vallástanéri
állására kapott meghívást, a Csérkész Szövetség pedig- a Magyar Cserkész szerkesztői tisztét ruházta rá.
Új egyházi tisztségeiben pedagógiai képességeit szabadon érvényesithétte és gazdag tapasztalatait haszonnal értékesíthette. Az internátust
meleg otthonná varázsolta, amelyben az ifjak mindent megkapták, amire
szükségük volt, hogy hitükben erősödhessenek, tanulni nyaíknak élhessenek, művelődhessenek, látókörüket szélesíthessék. Vezetése alatt a Luther
Otthon az ifjúság megállapítása szerint a főváros legjobb hírű kollégiuma
volt. - A leánynevelésben hasonló pedagégiaí bölcsesség vezette. Ha
leányokhoz szólt, édesanyja lebegett szeme előtt, őt állította eléjük példaképül. Ha leányjellem kialakításán fáradozott, édesanyját mintázta. Saját
vallomása szerint ezirányű szolgálatának minden sikerét ez biztosította.
Új cserkészmegbízatása az egyházihozhasonlóan
nagy jelentőségű
volt. Az országos szervezésben és a vezetőségi tanácskozásokon épp oly
nélkülözhetetlen volt ő, mint a sajtó munkájában. Teljes közbizalom emelte
1931-ben cserkészhivatásának
csúcspontjára, az országos elnöki székbe,
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és ruházta. rá. az 1933. évi gödöllői világjamboree sajtókampányának
megszervezését és vezetését. Erre a nagy feladatra akart fizikailag felkészülni
azzal, hogy alávetette magát annak a műtétnek, amely halálával végződött.
Halála megfosztotta rajongással körülvett "Kálmán bácsijától" az
ifjúBágot, kíragadte a szolgálatből az evangélikus és az egész magyar fiatalság egyik legnagyobb nevelőjét. De - hála legyen Istennek - nem
dolga végezetlen. Mert, bár még sokat tehetett volna, az általa képviselt
igéret beteljesedett, az általa szolgált ügyet úgy vitte előbbre, hogy elköltözése nem jelentette az ügy halálát. Vidovszky Kálmán azolgálatának
nyomai úgy vésődtek bele az evangélikus egyház és a magyar nemzet életébe, hogy ma is megvannak és - kitörölhetetlenek.
"Az igaznak emlékezete áldott !"
Kuthy Dezső

10

"ell a Lutheránu.

JlilállSSÖt7etséll

A háborúk általában nem járnak áldással. Útjukat pusztulás, nyomor
és romok szekták jelezni. Mi ebből az igazságból bőséges tapasztalatokat
szereztünk. Mégis, a hatalom Istenének van ereje ahhoz is, hogy a háborúk bajaiból előhívjon parancsoló szavával itt is, ott is valami jót, Az ember
szeme elcsodálkozik, ha az égbenyúló sziklarengetegek valamelyik repedésében fölfedezi a havasi gyopár selymes) tiszta leveleit. Mindannyiunknak
is lehetett már olyan tapasztalata, hogy valamelyik omladék siratni való
környezetében kinyilik egy szép szál virág.
A világunkon végigviharzó két világháború minden nyomorából
Isten engedte kinyílni azt a virágot, mely nekünk, evangélikus embereknek olyan szép és drága: a Lutheránus Világszövetséget.
Node, túlságosan a dolgok közepébe vágtam.
El kell mondanom előbb egynéhány szóval, hogy amikor a mult, évszázad második fele óta rohamosan érvényesülő
chnikai fejlődés a világ
méreteit összezsugorította, akkor megrövidítette azokat a távolságokat,
melyek országokat és világrészeket régebben annyira elválasztottak egymástól. Akkor Jézus Krisztus egyházának különböző országokban és világrészeken élő tagjai is úgy érezték, hogy közelebb kell kerülniök egymáshoz,
és összébb kell zárkózniok. így jelentkeztek azok a törekvések, melyek az
egyház egységét célozták. De nemcsak a különböző felekezetek táborába
tartozók akartak egymáshoz közelíteni, hanem ugyanannak az egyháznak
különböző világrésze ken élő tagjai is keresték egymással az érintkezést.
így az evangélikus egyház is.
Ez a törekvés nem jutott még el látványos eredményekig, amikor
1914-ben kitört az első világháború. Ez a háború bénítólag hatott a világ
evangélikusságénak összefogására is. De csak addig, amig tartottak
a
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•
háború rombolásai. A háború végén annállángolóbban gyulladt föl a vágy,
hogy egymáshoz utat találjanak. Az egyik útegyengető éppen a háborúokozta nyomor volt. Győztes országok evangélikusai úgy érezték, hogy segítségére kell sietniök azoknak a hittestvéreknek, akik a háborút vesztett
országokhan nyomorba estek. A világ evangélikusságának első,min,denki
által látható, nyilvános összefogása
éppen ebben a mentő szeretetet
nyújtó segítésben jutott kifejezésre.8 az így egymásra találó egyházak
nem is akartak többé elszakadni
egymástól, vagy közömbösen
élni
egymás mellett. 1923-ban, evangélikus egyházunk nagy reformátorának : Dr. Luther Mártonnak szüle.
tési helye közelében, Eisenach városában tartották meg az első vílágtalálkozójukat az evangélikusok,
egy ún. "Lutheránus Világkonventen" . Ott elhatározták azt is, hogy
hat évenként újra találkoznak egymással. Ilyen találkozások létre is
jöttek 1929-boo a dániai Kopenhágában, 1935-ben pedig Párizsban.
A kővetkezó találkozást a második
világháború
kirobbanása
akadályozta meg.'
,
A második világháború szörnyű
Dr. S. C. ~litlwJ(eIMr,
a Lutheránns \-lIáuszö"els~u volt fiitltk"ra
kata.sztrófája után fokozottabban
szükség volt az irgalmas keresztyén
szeretet munkájára. Nem is maradt el. A háborús események miatt tönkrejutott evangélikus egyházak újjáépítő munkája példátlanul álló segítőtevékenység útján vált lehetségessé.
Most. támadt föl a szorosabb összefogás vágya is.
Volt akkor az Amerikai Egyesült Államokban élő evangélikus hittestvéreinknek egy embere, akit a svájci Genf városába küldtek, a segítőakciók irányítására. Ennek 'az embernek a neve MICHELFELDER
S. C. Dr. volt. Jézus Krisztus katonája. Életét, szívét adta oda Urának,
hogy kizárólag az Ű szolgálatára használhassa föl.
Éles-szemű ember is volt Michelfelder dr. Valami_ egészen páratlan
megérzéssel tudta, hogy hol kell a segítség. Nekünk aligha volt nálánál
melegebb szfvfí pártfogónk . .Az események fájdalmas menete úgy hozta,
hogy Míohelfelder magyar evangélikus egyházunktói nagyon kevés elismerést kapott. 1950-ben - ereje teljében - Istennek ügy tetszett, hogy
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ezt a szolgáját haza hívja a földi küzdelmek közül. Ezért neki ina.gának mar
nem tudjuk elmondani hálánk meleg szavát. De szabad róla a szív szeretetével megemlékeznünk.
Ez a Michelfelder dr. fáradhatatlanul
tudott lelkesíteni arra, hogy a
világon élő evangélikusok tömörüljenek egy nagy családban és alkossak
meg VilágszÖvetségüket. Az ő munkájának volt az eredménye, hogy az
egyházak.· közül elsőnek az evangélikus egyház tartotta meg első világgyűlését a második világháborúután.
Dél-Svédország -UJND nevű egyetemi városában t947 júliusában alakult meg a Lutheránus Világszövetség.
Ennyit röviden, sűrítve az előzményekről.
A világon mintegy nyolcvan millió evangélikus hittestvérünk
él.
Némelyik helyen sűrűn, egy tömbben, másutt szőrványszerfíen. Ha olyan
térképet készítenénk a földről, amelyen valamilyen kiemelkedő élénk szín
az evangélikus lakosságot jelölné, akkor világosan megláthatnők,
hogy .
a legegységesebb evangélikus tömb Észak-Európában
van. Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország és Izland szigetének területén. (Ezeket egybefoglalc).névvel Skandináv Államoknak szoktuk nevezni.) Ugyancsak élénken mutatná meg ez. a szín a második nagy evangélikus tömböt a reformáció hazájában: Németországban. A harmadik legtekintélyesebb
evangélikus részt az Északamerikai Egyesült Államok határvonalai között ismer.
nókfel. A többi országban és földrészen azt láthatnók, hogy kisebb színfol'tok jelzik ugyan az evangéiilrnssá;g jelen1étét, de azt is észrevennők, hogy a.
világ minden részében képviselve vannak evangélikus hittestvéreink.
A Lutheránus Világszövetség ezeknek az egyházaknak
összefogó
szövetsége. Vagy legalábbis az akar lenni. Azért írtam ezt a mondatot
ilyen óvatosan, mert egyrészt a. Lutheránus Világszövetségbe való belépés
nem kötelező egyetlen evangélikus egyházra sem, sőt, ellenkezőleg, oda
önként lépnek be a tagegyházak. Másrészt viszont nem szabad elfelejtenünk,
hogy a Világszövetség - amint azt ennek az irásnak a címe is mutatja még csak tíz éve áll fönn. De az említett nyolcvan millió evangélikusságból
már mintegy hatvanöt millió beletartozik a Világszövetség be. Összesen
52 tagegyház tartozik már bele.
Még egyszer leírom: A Lutheránus Világszövetség a világ evangélikus
egyházainak összefogó' szövetsége. Ezzel az ismétléssel azt is hangsúlyozni
akarom, hogy nem más ez a szövetség. Nem törvényalkotó fóruma a világban élő evangélikus egyházalrnak. Nem a Vatikánhoz hasonló központ.
Ami a Lutheránus Világszövetségben az evangélikus tagegyházakat
összefogja, az Istennek a Bibliában foglalt kinyilatkoztatott
szent igéje
és a Biblia tanítására alapított, közös evangélikus hitvallások.
.
A Szövetség célja egységesen bizonyságot tenni Jézus Krisztusról,
Isten szabadító kegyelméről és ápolni az egyház tagjai között a testvéri
együvé tartozást.
5
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A Lutheránus Világszövetség székhelye a svájci Genfvárosa. A Szövét~
ség élén az öt évre választott elnök.áll. Eleinte két, újabban három alelnök,
az ügyviteléről a főtitkár gondoskodik. Igazgatótanácsa
minden évben ülést
tart, közgyűlése pedig öt évenként. A Lundban tartott 1947. évi alakuló
gyűlés óta 1952-OOn volt a Világszövetség közgyűlése a németországi Hanno.
verban, ezidén pedig az amerikai Minneapolis városba tervezik a harmadik
világtalálkozást.
Legalább egy kis képet szeretnék nyujtani arról a szolgálatról, melyet
'a Lutheránus Világszövetség céljai elérésében kifejt. A munka igazi részét
az elnök és főtitkár irányítása mellett a, különböző szakosztályok végzik.
Legelsősorban
isa
'teológiai tudományok
ápolásában
ismerte föl
nagyon fontos szerepét a Világszövetség. }ljcél elérésére teológiai konferen.
ci8.kat rendez, ösztöndíjakkal
lehetövé teszik tehetséges
teológiai tanulóknak, hogy tovább képezzék magukat, gondoskodik az evangélikus ifjúságneveléséről,
evangélizációs szolgálatra nyújt segítséget,_ a férfi- női-,
diák" és egyéb ifjúsági munkákra hasznos útmutatást
és irányítást
ad .
•• Gondot visel az evangélikus egyház minden misszió munkaterületéről.
Az
Egyházak Világtanácsa felé tolmácsolja evangélikus egyházunk tanítását '
és keresi.az együttműködést
a többi egyházzal. Sajtója útján értékes evangélikus könyvkiadványok
jelennek meg. Hírszolgálattal
köti össze nemzetközi viszonylatban is a tagegyházakat.
Utolsónak hagytam e fölsorolásban
azt a szolgálatot, amelyet pedig mindannyian legjobban ismerünk a Luthe'ránus Világszövetség munkájából:
a segélyező szerétet szolgálatát. Ismerjük, mert - fájdalom - rászorultunk. A Világszövetség ben tömörült tag,
egyházak kötelességüknek ismerték föl, hogy háborús károk által nyomorba
jutott testvéreinken élelmiszerek, ruházati cikkek, gyógys~erek juttatásával
segítsenek és pénzsegéllyel megkönnyítsék
a gondokkal küzdő szórványegyházak helyzetét.·
•
Hogy, milyen jelentős ez a segítség, azt mi is éreztük itt Magyarországon 1948-ig. Eleteket mentettek meg közöttünk, sok összerombolt
templomunk újjáépítését, több intézményünk talpreállítását,
vagy éppenséggellétrehozását
tették lehetővé.' Kár, hogy 1948 után ez a segélyző
szolgálat nálunk akadályokba ütközött.
A Lutheránus
Világszövetség
segítségének
jelentőségét
alighanem
legjobban a szomszéd Ausztria evangélikus egyházának életében láthatjuk
meg. Ez a lélekszámra kis osztrák evangélikus egyház, mely a második
világháború előttig nem érte el magyar evangélikus egyházunk lélekszámának felét sem', a háborús népvándorlás, a meriekü1ések és missziói munkaereje segítségével a mi egyházunknél
nagyobb lélekszámra növekedett.
Világos, . hogy ilyen módon rengeteg megoldásra váró feladat elé került.
Vannak Ausztriában városok és falvak, 'ame1yekben néhányévvel
ezelőtt
evangélikus ember nem is élt. Most pedig tekintélyes evangélikus gyülekezetük van. Az ilyen helyeken templom- és paplak-építési feladatok támad-
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tak. Új meg űj intézményeket kellett létesíteni . .b. ösztrák éváJlgélikusság
e boldog gondjainak megoldásában igen nagy segítségére volt és van a
Lutheránus Világszövetsé~ .
. Meggyőződésem, hogy evangélikus olvasóközönségünk szívesen olvas
néhány sort arról is, hogy egyházunk o nagvon jelentős világszervezetéhez
vajon mivel járult hozzá magyar
evangélikus egyházunk. Az álszemérem elkerülése míatt. nem aka.
rom elhallgatni, hogyaVilágszö.
vetség 1947. évi megalakulásakor
egyik alelnökké választatván, fönnállott annak a lehetősége, hogy szorgalmás munkával szolgáljam azokat a célokat, melyekről föntebb
Írtam. De sietek hozzáfűzni a tényt,
hogy erre nem nyílott alkalmam,
mert amikor az első évi igazgatósági
gyűlésen részt kellett volna vennem,
ez - az akkori politikai akadályok
miatt - már lehetetlenné vált számomra.
AZonban, hála Istennek, nem
kell megállnom ennek a negativ
adatnak a megemlítésénéL
Még a második világháború
elején teológiai ösztöndíjasként
a
n Luthe~~~' v~~~:~~~~ TeolÓjJlal
svédországi Lundba
küldtük
ki
Osztályának Igazgatója
Vajta Vilmos segédlelkészünket.
_
.
Éppen a háborús események miatt második évre is meghosszabbított
ösztöndíjat kapott. Közben ez az egészen kivételes tehetségű fiatal lel.
készünk annyira magára vonta tanárainak fígyelmét ' és annyira meg.
nyerte azok szeretetét, hogy a világháború végén ezek a tanárai bíztatták
tudományos munkálkodásának folytatására,
és tették lehetövé további
kinttanulását. A rendszeres teológia területén végzett nagy jelentőséglí
munkájával elérte, hogya lundi egyetemen előbb Iicenciátusi, majd dok.
tori vizsgát tett olyan fényes eredménnyel, hogy nemcsak a legmagasabb
tudományos elismerést kapta, hanem egyben a Iundi egyetem teológiai fa.
kultásának magántanára is' lett. Amikor pedig 1952.ben, Hannoverben a
második Lutheránus Világszövetségi közgyűlésen megszervezték a Világ.
szövetség legfontosabb szakosztályát : a teológiai szakosztályt, akkor a
Világszövetség vezetői úgy látták, hogy ennek a szakosztálynak irányítását
legmegnyugtatóbb módon dr. Vajta Vilmosra bízhatják. Azóta Genfben,
ebben a munkakörben áll. Örülök annak, hogy legalább e néhány sor-
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ban emlékezhettem meg e kiváló lelkészünk külszolgá.latáról. Négy évszázadnáf hosszabb magyar evangélikus egyházi műltunkban is alig találunk még olyan magyar evangélikusegyÍlázi
embert, aki nemzetközi
viszonylatban ilyen sokra vitte volna. ;Eddig erről, érthetetlen okokból
nem esett szó'; .. ' .
,.
Volt egy második svéd ösztöndíjasunk is : Leskő Béla, A Lutheránus
Világszövetség Dél-Amerike, katolikus államainak 'tengerében az' argentinai
Bnenos Airesben evangélikus teológiai főiskolát, létesített. Ennek az iskolának igazgátói teendőível a',~agyar
Leské Béla lelkészt bízta meg a
Világszövetség..
.'
.'
..".Ugyancsak a. dél-amerikai Venezuela. fővárosában:
Caraca.sban tet,
jésít szolgálatot, mint a Lutheránus Világszövetség megbízott lelkészé,
harmadik svéd ösztöndíjasunk:
Pósfay György. Lelkészi munkája szinte
egész Venezuela területére kiterjed és a Lutheránus Világszövetség számára
. valósággal nélkülözhetetlen és pótolhatatlan munkaerővé vált ez a magyar
lelkészünk.
Ezeknek az eredményeknek örülünk, és büsskék vagyunk rájuk.
Egy világszervezet életében tíz esztendő valóban elröppenő rövid
idősza.k. Annál többet jelent azonban az a tény, hogy tíz rövid esztendő
alatt milyen sok eredményt tudott felmutatni evangélikus hittestvéreinknek ez a világszervezete.
"
Minket magyarokat pedig a legmélyebb hála fúz a Lutheránus Világázövetséghez.
"
.
Mint említettem, kezdeti években sok segítséggel támogatott
ez a
szövetség. 1948-ban, amikor egyházunk élete nagyon nehézre fordult, a
Világszövetség védelmezte magyar egyházunk ügyét. 1956 nyarán pedig-·
amikor az Egyházak Világtanácsa galyatetői gyűlésén a Lutheránus Világszö-vetség sok vezetője is-:résztvett - kiizdöttek értünk; egyházunk szabadságáért és újulásáért.'
,
.Enn6k a megemlékesésnek a végén csak egy kérést írok még
Evangélikus Naptár olvasőihoz, egyházunk tagj~óz.
Magam a Lutheránus
Világszövetség megalakulása óta mindenesti imádságomban kérem Istent:
legyen a Világsznvetség segítője, hogy az Evangélium szolgálatában min-.
den munkáját hűséggel végezhesseYel.Hívom testvéreim et, velem együtt
buzgón, odaadással kérjék a Lutheránus Vílágszövetségre Isten megáldó
kegyelmét.
"
D.Ordass Lajos
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....
gy szől az Úr",

".Az Úr szája. szólt" . .. hányszor olvassuk e
" mondatot s ezekhez hasonlót -aSzentír.ásba.n. .Az egész Szentirás
egyetemes tanúsága. szerint be8ZéZÓ Istenünk van. Nem "néma bálvány" a.
mi Urunk, hanem olyan Isten, aki a. velünk való társalkodásnak, a hozzánk
való leereszkedésnek éppen ezt a módját választotta: az emberi szőt, aZ élő
beszédet. Úgy, hogy Ö maga az élő Ige, aki kezdetben öröktől fogva volt, s
aki emberi testet is öltve, az ember Jézus Krisztus ajkával szólt hozzánk.
A beszélő Isten szava: ige. Egészen más, mint az emberi szó, bár hallásra ahhoz egészen hasonló. A mi beszédünk elröppen; elszáll, mint afüst.
és pára, eloszlik a semmibe. Csak szavak ... mondjuk legyintve s csa1ódva
gyakran s joggal. Minden szőnál többet ér a. tett - a tettek beszélnek,
tartja a közmondás is . .Az emberi szónak kevés a. becsülete s e~
kevesebb lesz. Nem igy az Isten igéje. Isten szava. nem csupán elhangzik, hanem
megfQrténik. Amit ó mond, az úgy is van, és meg is lesz. "Legyen világosság",
mondotta Isten és lett világosság. "Kelj fel és járj" mondotta Jézus a sántának, és az felkelt, járt, mintha soha beteg nem lett volna. Isten szava.
teremtő hatalom, az egyetlen igazán teremtő, megűjító, életet adó erő
ezen a világon. Igazában mindig akkor történik valami, ha Isten megszólal. .Az Ű besséde 'az egyetlen igazi világesemény; Isten igéje az egyetlen igazi életet és történelmet formáló erő.

akkor
D.ehát
az élet,

vajon nem áll-e fordítva is a dolog ~ Hogy tudniillik,
történelem eseményeiben, fordulataiban, nagy, vagy
legalábbis annak látszó emberek s népek életében, szavában, cselekvésében
is megszólal Isten s mindezeken keresztül is tudatja akaratát? Nem úgy
van-é, hogy "a. világtörténet világítélet", az események zajlásában Isten
lépteinek döngését vélhetjük hallani, amint jár-kel s "könyékig véres kézzel történelmet csinál" 1 S nem olvashatjuk-c le akaratát az élet képeskönyvéből, amihez. az írott ige, a Biblia legfeljebb magyarázó szöveget,
feliratokat szolgáltat! Az elmúlt évtizedekben számos visszaélés történt e
téren, sok tévelygés és megtévesztés. Pedig már csak az Ap. Csel. 12. részé·80
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nek végen elbeszélt eset is óvatosságra inthetett volna. bennünket. Senki
emberfia szavát nem lehet Isten igéjének nyilvánítani büntetlenül;
sem
a király, sem a nép szava nem Isten szava s azzal semmiképpen össze nem
keverhető. S nem lehet Isten akaratát egyszerűen leolvasni a történelem.
ből, még úgy sem, ha azt véljük, hogy ehhez a rejtélyes íráshoz a Szentírásban találjuka megfejtés kulcsát. így próbálták magyll-rázgatni a történelmi eseményeket már régtől fogva a szekták is, főleg prófétai könyvek
és János apostolnak a Mennyei Jelenésekről írott könyve alapján. A dolog
azonban korántsem ilyen egyszeru. Mi hát akkor itt a valóság?
Az kétségtelen, hogy a történelemben Isten cselekszik, pontosabban
szólva Isten is cselekszik. Az ő kezében futnak össze az események oly
nagyon bonyolult szálai, az ő kezében van a világ hajójának kormánykereke. A világot teremtő Isten hitünk szerint annak fenntartója
és kormányzója, gondviselője is. ,,0 benne élünk, mozgunk és vagyunk" valljuk
Pál apostollal (Ose117,28). A mindenttudó, mindenhatő és mindenütt jelenvaló Isten akarata nélkül nem Iehet semmi s ~z ő bölcsessége és jósága eleve elrendelt szándékai szerint vezeti célja felé .a világmindenséget.
Isten azonban nem úgy Ura és mozgatója a világtörténelemnek,
mint
a bábos a bábszínhásnak. Az emberek s népek nem Isten öntudatlan eszközei, nem zsinóron rángatott tehetetlen bábok csupán. Isten az embernek
öntudatot és akaratának szabadságot ajándékozott, amit ugyan a. bún elhomályosít, és végzetesen megront, nem úgy azonban, hogy az embert
minden elhatározó képességétől megfosztaná. Az ember felelős azért amit
tesz, az életben és a történelem színpadán is. Bizonyos értelemben igaz a
mondás, hogy a maga sorsának a kovácsa .. Az is igaz viszont, hogy végül
is mindig Isten akarata érvényesül, s az ember tudva tudatlan, akarva
.akaratlankénytelen
néki szolgálni. Heródes is, Pilátus is, Judás is. Ez azonban nem ment fel a felelősség alól egyfelől, másfelől éppen nem teszi megismerhetövé Isten akaratát a történelemból. Júdás kénytelen volt Isten
akaratát szolgálni. De ki az, aki Júdás árulásában Isten akaratát felismerhetné?
Mindez egy lépéssal tovább vezet bennünket. A mi világunk a bún vi.
lága. Nem olyan, amint Isten kezéből, az ő teremtő szándéka szerint kikerült, hanem megromlott, Urával es önmagával meghasonlott ember
és világ. Az ember ellenkezésben áll Teremtőjével, menekül előle, és fellázad ellene. A történelem azt a képet mutatja, amit a 2..zsoltár fest rőle, :
a népek hiábavalóságokat
gondolnak s a föld fejedelmei felkerekednek az
. Úr és felkentje ellen. A történelem az ember Isten ellen való lázadásának
története. S ebben a történelemben húzódik meg vékony fonálként Istennek
az embert megmentő cselekvésének története. Az üdvösségtörténet a világtörténelemben
és ennek könyve a Biblia. S a kettő úgy össze van szőve
fonva, hogy annak szálait csak Isten szeme tudja megkülönböztetni.
Az
ember a történelemben megmutatja igazi ábrázatát:
azt, hogy a hatalom
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míndíg elébe vág á jognak. Az ,,<>s"éllenség"gonöszhatalma
ott küza mín-"
den egyes emberéletében
és a népek életében is afeltétlen uralomért. Az
egész történelmen végigvonul ez a küzdelem igazság éahamisság között.
Do persze nem olyan egyértelműen és világosan, amint a Ínesékben;ahol a
vak is megismerheti, melyik 'a gónoszmostoha s melyik az'3:í-tatlan hamu-;
pípőke. Bár még amesékben is gyakran nagyanyó főkötőjébe bújik a farkas ... És Isten nem nyúl bele közvetlenül, nyilvánvalóan és félreérthetetlenül az eseményekbe, hanem emberek" által, leplezetten és sokszor
az eJ1,enlceiójérieka szine alaa cselekszik.ée munkálkodik. Felhasználja választott népének megfenyítésére Fáritót is; haragja vesszejét s megszabadítására
Cirust, a pogány királyt, 'megáldatja népét Bálámmal a hamis prófétával
és- Pilátus Róma romlott helytartója így kerül bele a Orédőba, az egyház
hitvallásába.
Mindezekből azt a tanulságot kell levonnunk, hogy Istennek cselekvése és uralkodása a történelemben el van rejtve. Keze munkáját, lába nyomát közvetlenül nemszemlélhetjük.
Luther mondja, hogy Isten álorcában
jár kel a történelemben, Amikor emberek által cselekszik; akkor ;,a fejedelem, az elöljáró, a tanító, az apa s az anya Isten áloroái", amikben elrejtőzik. Mégpedig a felismerhetetlenségig
elrejtőzik; úgyhogy Luther nem
átallja azt tanítani; hogy Isten szinte bújósdit játszik velünk a történelemben, maszkabálat járat, s nem engedi magát rajta kapni; megfogni, leleplezni. Ezért nem mutathatunk reá valamely eseményre az"emberi életben teljes bizonysággal: ez az Isten akarata; itt, mosb az' Úr szölt, Hogy
csakugyan Isten jár-kel s cselekszik a történelemben; azt csak hitben lehet
megragadnunk, és vallanunk; amint azt J~zus anyja, Mária is cselekedte
csodálatos magasztaló énekében: ,;Magasztalja az én lelkem áz Urat,
mert ... hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által, ... hatalmasokat
döntött le trónjaikről és alázatosakát magasztalt fel" (Lk 1,~~52).
Ezt
azonban látni, kézzelfoghatóan tapasztalni - hogy tudniillik mindezt az
Úr cselekedte; nem lehet; csak hinni lehet. Mint ahogyan a szem csak azt
látta, hogy "Dávid erősebb volt a .filiazteusnál parittyával
és kővel" ;
de hogy Dávid a "Seregek Urának; Izrael Istenének nevével" győzött e
harcban, azt csak a hit iratta le a prófétával (1. Sám. 17, 56, és 45. v.).
Mindezekért tehát, a történelemből Istennek uralkodása meg nem látható, és az ő -akarata ki nem olvasható. Sőt inkább tele van az feloldhatatlan ellentmondásokkal és gyötrŐ kérdésekkel.
indennek a legmélyebbbelátására
akkor jutunk el, "ha eszünkbe
vesszük, hogy mindez nem véletlen, hanem ebben Istennek bölcs
és szent akarata valósul meg. Kitúnikezabból,
hogy akkor, amikor Isten
maga lépett a történelem színpadára, hogy világos és félreérthetetlen akaratát közölje áz emberrelakkor cselekedte ezt a legelrejtettebb mödon,
Mert van-é elrejtettebb dicsőség, mint amikor Isten Fia. emberi testbe aláz- .
kodik a.názáréti Jézusban; amikor reálép a.zútra, amely Bethlehem jászlától .
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a Golgotha keresztjéig vezet? Bizony álörcá.ban jelent IDeg lsten kinyilatkoztatása: a Kriaztns ke~ztjében,
amely; botrány és bolondség mindenfajta
emberi gondolkodás számára (1. KOl:. 1,-18), - de Istennek hatalma, azoknak szabadulására, akik hisznek (:&óma 1,17). Pedig itt mondja meg Isten
világosan és határozottan mit kíván az embertől és mi a szándéka vele, mit
ígér, s mit készítetn.neki : bűnbocsánatot és örök életet, ingyen, kegyelemből, hit által. Bizony csak hitben ismerhető meg Istennek Jézus Krisztusban
lett kinyilatkoztatása.
Erről jövendöl az Ótestámentom s erről ad hírt az
Újtestámentom. Itt olvasható nyilván Istennek akarata és üzenete, ittés
sehol egyebütt_
.
Kettőt kell tehát világosan látnunk: az egyik az, hogy csak a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusban sZól hozzánk világosan és félreérthetetlenül Isten. S a másik: hogy Istennek ezt a szavát is csak hitben
érthetjük meg. Aki Jézus Krisztusban keresi Istent, találkozni fog a szerető
Mennyei Atyával. Aki azonban a történelemben szeretné őt kitapogatni,
csak a félelmes és rejtelmes Istenre bukkan, akinek orcája megrettenti és
kétségbeejti a békességre vágyódó emberi szívet.
.
még egy dolgot kell megfontolnunk. Isten, elrejtetten bár, 8 áloreá.
ban járva, a történelem feltétl~ lJra. Ezt azuralmát azonban e
mostani világkorszakban - Jézus Kri8z~
mennybemenetele és visszajövetele között - Öbenne, a Krisztuaban gyakorolja ..Ezt valljuk az Apostoli Hitvallás második ágazatában: "Feltámadott halottaiból, {elment a
mennyekbe, ott ül Istennek, a mindenható Atyának jobbján" ... Jézus
Krisztus Isten jobbján űl, ez azt jelenti: él és uralkodik mennyen és 101dön, .a világ végezetéig. Az Atya az uralmat és az ítéletet is neki adta.
S ennek a bizonyossá.gnak nagy örömmel és reménységgel kell eltölteni a
hívóket~ Hiszen ez-azt. jelenti: Kriszt'/U! lcirálysága alatt élünk, az érettünk
. átszegezett drága kéz tartja a világ kormánypálcáját. "Keresztfád királyi
trón Iett"; vallja az ősi egyházi ének. Persze: mindezt nem a történelemból
tudjuk, hanem az írásból. S mindezt nem is tapasztalhatjuk ~ sőt oly sokszor szinte minden ennek az ellenkezőjét látszik mutatni -, csak hihetjük,
hitben ölelhetjük szívűnkre. Isten adhat néha jeleket Krisztus királyságáról,
s ad is olykO!'. A7l egyház tÖl"ténet&s-bizonnyal a világtörténelem is tanús_kodhat ilyen jelekről. Ezek azonban csak csillagok az éjszakában. Csak erősítik és élesztik, de feleslegessé nem tehetik hitünket.
Régi latinnyelvű mondás szerint: "Hominum confusione Dei providentia mundus regitur" : Emberek tanácstalansága és Isten bölcsessége által
kormányoztatik a világ. így van. Amit láthatunk, s tapasztaThatunk az
legtöbbször épp az emberi tanácstalanság és tehetetlenség. Hitünk azonban
rendíthetetlenül épít Isten bölcsességére és jóságára .. Nem ugyan a tiYrténelemhől, de a Jézus Krisztusban lett lcijelenlé8ból megismertük ée elhittük,
hogy mi az Istennek, jó, bölcs ée szent akarata.
Gro6 Gyula
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"Es bocsásd meg a mi vétk.eluket 1"
A. bűnbocsánat mins keresztyén hitünk középpontja
Ha

a Miatxánk imádk~zása közben' egy pillantást lehetne' vetni
az emberek szívébe, .mennyi közönYQsséget, ijesztő ürességet és
értetlenséget Iáthatnánk
e mögött a kérés mögött! }filyen kevesen
tudják, hogy a míndennapí kenyérnél is van nagyobb dolog ezen a világon: a bűnbocsénat ! Mert kenyér nélkül, élelem nélkül rövid ideig még.
élhet az ember , de Isten bocsánata, hosszútűrő jósága nélkül nem élhetne
egy pillanatig sem . .Az a kereBZtyénBég, amelyik el/elejtette; hogya búnb(x;sánat a leg/öbb élet8zülcséglet és Isten bocsánata a legnagyobb kincs életbenhalálban, nem igazi keresztyénBég többé! Az ilyen keresztyénség magát az
evangéliumot veszítette el, az élet forrásától távolodott el végzetesen !
Amig a Miatyánknak ez a kérésa oda nem kerűl minden kérésünk, imádkozásunk .középpontjába, addig erőtlen, megfakulf és örömtelen marad
a keresztyén életünk.
Miért ilyen nagy dolog a bűnbocsánat, hogy rajta fordul még minden
az egyházban és személyes keresstyénségünkbent
Erre próbálunk felelni
a következők során.
.
.

A megítélt ember
A bűnbocsánat körül uralkodó értetlenség és közömbösség végeredményben abban gyökerezik, hogy az emberi élet elszakadt Istentól, Isten
jelenlétének és mindtmható- hatalmának tudatától. Mások itéletére sokat
ad a. mai ember. Fél attól is, hogy magára vonja a. világi törvény ítéletét.
DEt fél-e II; legtöbb ember igazán attól, hogy gondolataival, vágyaival,
cselekedeteivel állandóali megtöri az élet és halél Urának, a mindenható
szent Istennek törvényét? Fél-e attól, hogy magára vonja annak a haragját, aki "mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában"? (Mt.
10, 28.)
Pedig Isten az egész föld Bírája (1. Móz. 18, 25). Minden pillanatban
igazságos ítélete alatt állunk, és minden elmúló nappal végső 'ítéletéhes
megyünk közelebb! Az ítélQ Istenről az egész Szentírás világosan szél,
Gondoljunk az ószövetségi próféták megújuló ítélethirdetésére
vagy az
Isten ítélŐSZéke elótt ánó nép és egyes ember könyörgésére a zsoltárokban! Az evangéliumokból kitörölhetetlenek Jézus félelmes Itélet-prédíkéci6i a farizeu,sok bűnei íölött és nagy beszédei a végső ítéletről. Pál apostol sem hallgat arról, hogy pogányok és választott nép, "távoliak és közelvalók", egyformán Isten igazságos itélete és haragja alatt vannak (Rm.
1-3. f.). A Biblia utolsó könyve pedig hatalmas látomás Istennek végső,
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hagy ítéletéről.".A ~zentÍ!ás semmi kétséget sem hagy afelől., ~ogy nem a.
magunk, még csak nem is az emberek, hanem az Úr ítélete it legdöntőbb
dolog ezen li világon (,1. Kor. 4,4). Mert a Bíró az ajtónk előtt áll (Jak. 5,9).
ítélőszék elé álln:i - még jó lelkiismerettel is - igen kényelmetlen
dolog. Hát még akkor; ha elrejteni.ttakargatni valónk van! Amikor Isten
itélete alá kerülünk, a szíveket. és veséket vizsgáló szent Istennel kerülünk
szembe. Ez alatt a megmérettetes alatt -legelőször erre döbbenünk rá -,
csak Isten kárhoztató 'Ítélete és hamgia érhet bennünket, Nincs senki, aki a
szent Isten törvénykező széke előtt emelt fejjel állhatna meg (Lk. 18,9
kk). Mert Isten törvénye - amellyel minden pillanatban méri életünket nem elégszik meg külső életfolytatásunk, cselekedeteink jóságával, éle.
tünk egyenességével, hanem e mögött a szív egyenességét, a gondolatok
és érzések teljes tisztaságát is keresi. A farizeusokénál "több igazsághoz"
Mt. 5, 20 kk) nem elég az, hogy nem ölünk, a szívünk mélyén sem szabad
haragnak lennie. Nem elég, ha csak a cselekedeteink tiszták; a-gondolata.
ínknak sem szabad tisztátalanoknak lenniök. Nem elég fél szívvel magun.
kat, fél szívvelfelebarátunkat
szeretni : Isten teljes hitet és önmegtagadó,
teljes szerétetet kíván. Ki az, aki ez alatt a mérték alatt megállhat, és
ném esik a szent Isten megérdemelt kárhoztató itélete alá?
Növeli helyzetünk reménytelenségét - s ez a második dolog, amit
reálisan kell látnunk -, hogy vétkeink jóvátételére sincs lehetóségünk. Pedig
. ez mínden kor vallásos emberének a nagy reménysége. Nézzünk csak a
vallások világára! Mit oda nem dob áldozatul az ember bűneiért, a haragvó
istenek kiengeszteléaére, kezdve legdrágább kincsétől tulajdon gyermekéig
és az önkínzó, öncsonkitó aszkézisig ! Vagy gondoljunk ilyen vonatkozásban az elégtételszerző jócselekedetek kétségbeesett próbálkozására, most
végzett jótetteinkkel kiegyenlíteni régebben elkövetett vétkeket. Mindezek hiápavaló dolgok. Isten nem külső áldozatot, hanem engedelmes
szívet kiván (1. Sám. 15, 22). Korábbi vétkeinket nem teheti jóvá földi
javaink odaáldozása, de a jelen pillanatnak akár tökéletes engedelmes.
sége sem, ha lenne ilyen. Mert hiszen a legjobb cselekedeteimmel és leg.
teljesebb engedelmességemmel is csak azt tehetném. amivel ebben a pillanatban tartozom Istennek. Hogyan lehetne az elégtétel régebbi vétkekertt
"Ha a bűnöket számontartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg!"
(Zsolt. 130,3).

A bűnbocsánat. újjáteremt
A megítélt embernek ebbe It teljes reménytelenségébe, űttalanságába
tör. be felülről - mint soha el nem .gondolt, mindig váratlan esemény
(1. Kor, 2,9) - az evangélium (magyarra lefordítva : a jó hir) Isten meg. bocsátásáról.
.
Isten megbocsát6 kegyelme, a bűnök bocsánata, a legnagyobb csoda ezen
a . világon. Mert egyfelől bűnbocsánat : magában foglalja, hogy akinek ~6l,
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az teljességgei bűnÖ8 ée kárhozatra miit6 a sunt lsten itéietében. he mk/dől
benne van az a másik; érthetetlen tény is, hogy lsten ennek a kárhozátot érdemlő
bűnösnek szeretetét adja, életet és üdvösséget kinál, tehát megbocsáJ. ASzentirás
és az egyház Isten szaretetének ezt a legnagyobb csodáját nem magya.
rázza, hiszen teljesen megmagyarázhatatlan.
Csak Krisztus keresztjére
mutat: itt ment végbe a nagy csere, Isten Fia elszenvedte a vétkeink
büntetését és helyébe nekünk adta bűntelensége, engedelmessége érdemét 1"
"Azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága
legyünk Öbenne" (2. Kor 5,21). Van-e ennél nagyobb, váratlanabb. érthetetlenebb csoda ezen a világon! A Jézus Krisztusban minden bűnösnek
felkínált bűnbocsánat az evangélíum szíve, keresztyén hitünk középpontja,
az egyház igehirdetésének és tanításának legfőbb mondanivalója.
A keresztyénség éppen ezért nem egyszeruen egyik vallás a sok kösül,
hanem egyedül áll .a vallások világa fölött. Az evangélium meghaladottá
tesz mínden másvallást,
amely áldozatokkal, vallásosgyakorlatokkal,
erkölcsi erőfeszítéssel próbálja megszerezni. a bűnök kíengeszteléeéb Istennél. Krisztusnak tökéletes bűntörlő áldozata (Zsid 9, 12) óta idejüket
múlták a többi vallások. BiJ,nbocsánat van és nem áldozat, vallásos emberi .
elégtétel! "Jőjjetek, minden kész !" - mondja a király anagy mennyegző
példázatában (Mt 22, 4); "Jőjjetek, minden kész!" - mondja Isten a .
keresztfára mutatva a vétkeikkel terhelt, megrettent lelkiismeretű, megítélt
. bűnösöknek.
Isten bocsánata elénk jövő, ingyen kegyelem! Ahogyan a tékozló fiú
édesatyja elébe fut a fiának (Lk 15, 20), úgy jön Isten is elénk megbocsátó
szerétetével. Először is a keresztfán : Krisztus még akkor meghalt értünk,
amikor semmit sem tehettünk érte. Azután a keresztségben : Isten meg.
bocsáto kegyelme már a pólyában betakarja az Ádám vétkével született
gyermeket. Végül az igehirdetésben, a gy6násban ésaz úrvacsorában : az
élőszóval hirdetett vagy Irott igében és a kegyelem ciltáránál,a
szentségben megint csak ez az elénk jövő, minden érdemünk nélkül felkínált
bűnbocsánat a lényeges. Ha az igehirdetésben esztétikai gyönyörködtetést,
lekötő érdekességet vagy ki tudja, mi mínden mást keres valaki, és nem
bűnei bocsánatát, akkor az igehirdetés lényegétjveszítette el. Aki a kereastségben vagy az úrvacsorában szép, hangulatos és hagyományos szer-.
tartást lát csupán, amellyel "vallásos kötelességének" tesz eleget gyer.
mekére vagy magára nézve, az Istennek azokba belerejtett legnagyobb
ajándékát vesztegeti el. Üres, csillogó homokért aranyat dobott. el magá.
tóI. Az egyház, az igehirdetés, a szentségek, a gyónás, a lelkészi szolgálat
mind-mind. azért vannak, hogy rajtuk keresztül többféle módon - szóban
és cselekményben - elérjen bennünket Isten legdrágább, legcsodálatosabb
ajándéka: a JézlJs Krisztus keresztjében szerzett bűnbocsánat.
Isten bocsánata azonban nem valami külső, rajtunk kívül végbe.
menő mennyei aktus csupán, amellyel az égi Bíró letörli tartozásunkat a
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mennyei nagy adósságtáblán. ist,en bocsánata - mint ebben. a vIM,gban megkirdeJett isteni üzend - hatalmas ige hJ teremtő szó; 7eremtő cselekedet. Isten
igéje Ice:zdRiben világot teremtett (1. M& 1,J kk). l.8ten Mnbocsátó szava sem
végez -1cisebbet : újjáteremti egész belső viUigunkat ée újját.eszi külső életünket.
Legelőször is kitet, kívó bizodal~
ter.emt a megrettent és bűnei tudatában gyötrődő lelkiismeretben. Ez az elgondolható legnagyobb belső
átalakulás! Mert az az ember, aki addig önmagával törődött, most kezdi
minden bizodalmát Istenbe vetni. Az önző és megrettent én helyett Isten
foglalja el a főhelyet. "Új ember"születik
a lélekben, aki szembefordul
régi, bűnös ésönző énünkkel, Istent kezdi szeretni míndenek felett, ésigenli,
cselekszi Isten akaratát. A hit keletkezése iJyen döntő, gyökeres változás
az -emberben, száenyolevanfokcs fordulat: csak Bo régi, önző. én halálán
keresztül lehetséges. Az új élet belső megszületése nem valamilyen békességes harmóniában megy tehát végbe, mint ahogyan egy régi, kiöregedett
házhoz hozzáépül az új ,.napfényes szárnyépület -;még esak nem is -új "em1C'let ráhúzása a régire. Az új élet és az új én megszületése a régi élet és a
régi én teljes lerontását, halálát jelenti. "Ez az én fiam meghaltés feltámadott" - mondja a tékozló fiú atyja (Lk 15, 24). Ez valóság és nem
csak képies beszéd! S ezt a felmérhetetlen változást nem más végezte el,
mint az evangélium: Isten megboosátő szeretetének jó híre, a bűnbocsánat!
Mert a bűnbocsánat újjáteremtő hatalma nem áll meg a belső embernél. A hiten keresztül újjá formálja a cseleJtedeteinket, éldfolytatásunkat is. Elszánt küzdelemre indít a bűn ellen, a magunk és mások életében. Erőssé
-tesz a cselekvő szerétet áldozatára, a családban és a hivatásban. Ezért is
.természetes, nélkülözhe~tlen folyt,atájJa az ötödik kérésnek ez: "miképpen
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek" ! A keresztyén új élet a
hiten keresztül a bűnbocsánat gyümölcse. Nem a mi megbocsátásunk az
előfeltétele tehát Isten bocsánatának, ahogyan ezt a kérést félre szokták,
érteni. Hanem Isten ingyenvaló, elénk jövő irgalmas megbocsátásának
.kell folytatódnia ilyen módon az életünkben. Bármennyit hangoztassa is
valaki .a bűnbocsánatba vetett hitét: hae mögiillUányzik a bűnök elleni
küzdelem és a cselekvő keresztyén élet, akkor hamis az a hit. Mert ez a
három: a bűnbocsánat, a hit és az új élet elválaszthatatlanul együtt jár- _
nak, ahol a Szentlélek Isten megeleveníti az evangéliumot.
c

Búnbocsánatból élünk
Még egy fontos kérdést kell felvetnünk. Ha
meg a. hitet az emberben, ez megérteti velünk
az új élet kezdetén. .De vajon van-é szükség rá
szőlammá a bűnbocsánatért könyörgés _a hívő
közösségben van Krisztussal!
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Isten megbocsátáSa. teremti
a bűnbocsánat jeleDtóségét
azután iS~ Nem lesz-e üres
keresztyén ajkán, aki már

It

Sokan gondolják el olyasféleképpen a keresztyén új életet, mins áZ
ég kiderüléss vihar után: az ég alján először csak egy tenyérnyi kék folt
jelenik meg, egyre terjed, nagyobbodik, mig végül az egész horizontot
elönti a napfény. így növekednék, alakulna át fokozatosan a keresztyén
ember élete is, szorul vissza a bűn és lesz teljessé az élet-szentség. Ei &
látás azonban semmi más, mint a keresztyén élet hamis idealizálása.Nem
számol azzal, hogy az óember, hitetlen régi énünk naponként felemeli
fejét, és veszedelembe .hozza új életünket. A keresztyén ember minden
gondolata, minden érzése és cselekedete mélyén ott leselkedik a régi Ádám.
A legssentebb, legáhítatosabb pillanatokban, a legönzetlenebbnek tetsző
jócselekedetekben is megbűjhat, hogy elejtsen. Sokszor pedig szinte elsöpró
erővel törnek ránk míndenhonnan a kísértések, A keresztyén élet álland6
küzdelem régi és új bűnökkel: hol a test, hol a világ, hol a saját szívünk
támad. És amikor igy utolérnek a bűneim - nem durva, külső búnökre
gondolok, hanem a bűnnek belső, rejtett, kifinomult formáira -" és újra
érezni kezdem magamon Isten ítéletét, akkor megint nincs más út : víssze
kell térnem ahhoz a forráshoz, ahonnan új életein elindult! Krisztus keresztjéhez, a keresztségem életre szóló kegyelmi tényéhez, Isten bűnbocsánatá,
nak evangéliumához. "Bocsásd meg a mi vétkeinket !" Mindig új, megismétlődő odamenekülés ez a bűnbocsánathoz, Krisztus keresstjéhez. Transitus
. semper a Mose ad Christum: odamenetel Mózestől (a vádoló isteni törvény
. elől) Krisztushoz - mondja Luther .
.A ke·resztyén új élet nem val4mi birt.okba vehetö, stabil, végleges állapot
tehát, amelyre egyszer eljutottunk, amelybe végleg "megt.értünk" ; hanem
folytonos tiYrténé8; önmagunk elítélésének é8 a búnbocsánat hittel való megragadásának naprol napra megújuló eseménye, "állatuIó megtérés". .A bún,bocsánatból élünk szüntelenül, haláluri,1cig. Isten bocsánata ezért a keresztyénnek minden nap, minden percben új dolog, újajándék:
megújuló
bizodalommal menekülünk hozzá! Nem olyan a keresztyén új élet, mint a.
délutáni álom a karosszékben: elhelyezkedtom benne és most már ott is
maradok zavartalanul, Hanem - hogy másik hasonlattal éljünk - olyan,
mint az úszó mozgása: állandóan ismétlődő aktus, állandó küzdelem
a hab okkal ; amelyik pereben az úszó abbahagyná ezt a küzdelmet, alámerülne a mélybe. így van az "Újélettel is : amelyik pillanatban megssűn.
nék keresztyén életünkben a küzdés a bűnökkel és a bűnbocsánat megragadása hitben, kiestünk az új élet dinamikájáből, visszakerültünk a lelki
halálba. Hallgassuk meg, mit mond errőla bűnbocsánat hitének állandó
sziikségéről - Luther: ,,A..,foglalata. a. dolognak ez: előre kell haladni,
) nem pedig megállni és nyugodalniasanhorkolni.
Ú-emberünknek - mint
Pál mondja - napról napra űjulnia kell. Jaj annak, aki már teljesen
megújult, vagyis aki azt gondolja, hogy megújult. Ez -semmi
kétség -,..
még el sem kezdett megújulni, sem azt nem ízlelte meg; mit is jelent keresztyénnek lenni. Mert aki elkezdte, az nem gondolja, hogy már keresztyén,

77

hanem erősen vágyakozik keresztyénné lenni. S minél előbbre halad,
annál inkább vágyódik ez után, annál kevésbé gondolja, hogy már keresztyén." Isten bocsánata tesz mindig újra képessé a bűneimmel való Ieszámolásra, .és az Isten meg nem szűnő irgalmasságában bizonyos szív indít '
a jónak meg nem fáradó, spontán, jutalmat nem váró cselekvésére ebben
a világban.
Nagyon sokkeresztyénnek
az a legkínzőbb kérdése - és nagy kísértése is -, hogy úgy érzi magát, mint a szél-korbácsolta hullámokban
bukdácsoló úszó: alighogy kiemelkedett a feje a habokból. megint átcsapnak rajta a hullámok. Alig szabadult bűneitől, megint újak vagy a régi kísértések támadnak rá. A csüggedéstől, kétségbeeséstől ilyenkor csak a2; őrizhet meg, ha el tudjuk fogadni: ez a küzdelem a keresztyén ember életeleme. Ezért is van szükségünk mindig a bűnbocsánatra ! De ebben a küz, désben nem vagyunk magunkban: a hit harcát akaratunk mélyén maga a '
Szeritlélek Úristen vívja, adva küzdelmeket, de adva győzelmeket, napfényt és csendességet is, amikor akarja. Jó iskola ez az állandó ráutaltság
a bűnbocsánatra, hogy ne ringassuk magunkat a "megtértség" a "tőkéle, tesség" hamis biztonságába. "Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy
el ile essék!" (1. Kor 10, 12). A keresztyén élet állandó küzdelme teszi
mínden nap újra legfontosabb kérésünkké : "Bocsásd meg a' mi vétkeinket !"
Összefoglalva, így fogja át a bűnbocsánat egész földi ..életünket:
. .a keresztségtől kezdve a keresztyén élet belső áttörésén, a megtérésen és
a keresztyén új élet naponkénti harcán át egészen halálig. Sőt még azután
is ! Mert a végső nagy napra, az utolsó itéletre előre nézve sem. lehet 'másban reménységünk, mint abban, hogy itt a földön megtaláltuk a bűnbocsátó
Istent. S hogy az a Krisztus lesz majd a bíránk, akinek kegyelméből éltünk.
így lesz a bűnbocsánat az örök életnek a kapujává. így értjük meg a reformátornak a Kis Kátéban mondott szavait: "Ahol bűrWocsánat van, ott
élet és üdvösség is van." Valóban, ahol a bűnbocsánatban hisznek, ott új élet
van. és rendíthetetlen reménység az üdvösségre nézve.

, Dr. Nagy Gyula

Aki meghallgattatást akar 1stentól, annak elo"bbhallgatnia kell Istenre.
Ha Krisztus szeret téged, az neked szolgál javadra, nem Krisz.tusnak. Ha szereted Krisztust, az neked szolgál javadra, nem Krisztusnak.
'
Márta arra ügyelt, míképpen táplálja, az Urat; Mária pedig arra,
míképpen találja őt az Ur.
,,
,
(Szent Agoston műveiböj.)
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)\~ iga~i LűnLánal
régi szép legenda arról
Szólegy
az angyalról, aki a világba

dent, úgy a bűnbánatot is képes
az ember meghamisítani.Sőt talán
jött, hogy összegyűjtsea legdrágább. semmibensem lehetünk inkább képkönnyeket s korsójában Isten elé mutatók,· mint éppen a bűnbánat,
vigye. Egy vak koldushoz ért: ült amegtérés mímelésében,A reforaz útfélen és sírt elhagyatottsága mációt közvetlenül megelőző egymiatt. Majd egy özvegyasszonyra háztörténeti szakaszoka bűnbánatlelt ; ez leánya koporsőja rmellett . gyakorlatnak valóságostechnikáját
zokogott,egyetlengyermekét veszí- dolgozták ki, mégis ssűkölködtek
tette el benne. Végülegy sűrű erdő- az igazibűnbánat nélkül.Luthernek
ben egy düledező kápolna oltár; kellett jönnie, hogy megmosgssaa
lépcsőjénegy gyilkost látott, amint az e tekintetben is ájult keresztérdre hullva keserű könnyeket hul- tyénséget,
lat gonosztette miatt. Ezeket a
Az Ágostai Hitvallásban, melr
könnyeket szedte korsójába s Isten
evangélikuskeresztyénségünkirgalma előtt ezek bizonyultak nek legjellegzetesebbhitv8.násiiraa legdrágább könnyeknek. A bún- ta, jelentős sorok írődtak a bűnbábánat könnyei!
natról, ill. a megtérésről is. A
'Bűnbánat nélkül nincs keresz- XII. cikkely szól róla ekképpen:
tyénség. Igaza volt annak, aki azt "A megtérésről azt tanítják (ti.
állította, hogyakeresztyénség mint az evangélikusgyülekezetek),hogy
bűnbánati mozgalom lépett be a azok, akik a keresztség után
világba.Azegyháztörténelemfigyel- bűnbe estek, bármiker részesülhetmes olvasása pedig bizonnyal meg- nek bűnbocsánatban,amikor meggyőz bennünket arról, hogy mind- térnek, és az egyház az. ilyeneannyiszor nagyszerűen megéledt a ket, akik bűnbánatra térnek, felkeresztyén egyház, valahányszor a oldesésban részesíteni tartozik. A
bűnbánat folyama megáradt benne. megtérésnek pedig igazában két
Nincs kiaszottabb keresztyénség,.. része van. Az egyik atörooelem
mint az, amelybőlhiányzik abűnvagy az a rettegés; mely a bűn megbánat vagy amelyben elcsenevésze- ismerése..folytán fogja el a lelkisedett annak helyes gyakorlása.Jól ismeretet; a másik a hit, mely
tesszük azért, ha minél gyakrabban elfogadja az evangéliumot vagy a
s tüzetesebben megvizsgáljuk ma- .feloldozást és a Krisztusért bízik a
gunkat, egyházunkat,nemzedékünk bűnök boesánatában, megvígaaztalkeresztyénségétafelől, vajon van-e ja a lelküsmeretet és megszababenne igazi bűnbánat! .
dítja rettegéseitől.Azutánkell, hogy
Sajnos, a bűnbánat-melléis jelzőt [őcselekedetek következzenek,me·
kell tenni, oda kell tenni melléje az lyek a megtérés gyümölcsei".
"iga:r.i"jelzőt, mert miként minEz világostanítás. Ezen meg Iehet
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mérni, miesoda az igazi bűnbánat,
mit neveshetünk valódi megtérésnek.
Va.n bűnbocsánat a bűnbe esőknek, ha. megtérnek !
a.' tétellel
Ezzelrészletekbe

kezdhetjük a
menő magyarázatot. Az -egyház éppen avégből
rendeltetett,
hogy feloldozzon, a
bűnöktől szabadságot adjon. Nem
tagadhatja meg a megtérő bűnösöktől ezt a jótéteményt. Mint ahogyan Jézus Krisztus minden műve
ebbe a jőhírbe, ebbe az evangéliumba foglalható össze: megbocsátott a
megtérő bűnösöknek. Az egyház
tulajdon Urával jutna ellentétbe,
ha ezt a szolgálatot elhárítaná magától, vagy akárcsak korlátozná is.
Mi, Krisztus egyháza, nem olyan
bolt vagyunk, melyet tetszés szerint csukva is ta.rthatunk, ellenkezőleg minden zörgetőnek bármikor kötelesek vagyunk az ajtót
megnyitni.
Amiatt van erre szükség, mert a
keresztség után sok. a bűnbe esés.
Sőt naponta sokszor és sokféleképp
vétkezünk. Néha olyannyira elhatalmasodik egy-egy keresztyén ember vagy akár egy-egy keresztyén
nemzedék életén a bűn hatalma,
hogy más, mint a teljes bűnbocsánat rajtok nem segít. Mi is lenne,
ha a bűnbocsánat
forrása nem
pataksana szakadatlanul a bűnös
embervilágra !
Persze &zi sem szabad hallatIanul eleresztenünk a fülünk mellett,
hogy a megtérőknek szél a feloldozás, a bűnbocsánat evangéliuma.
Ezért iR folytatodik a cikkely a
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megtérés szabatos leírásával. Ezen
kell folytatnunk nékünk is a magyarázatot.
megtérésnek két része van.
Az .egyik a törödelem, a
másik a hit. A kettő olyan, mint
egy érmének a két oldala. Együtt,
ér valamit. Luther tömör mondással világit rá egyhelyütt erre
az ősszetartozásra : "Törödelem .hit
nélkül kétségbeesés ; hit törödelem
nélkül kérkedés és testi elbizakodottság".
Egyik
félszegség épp
olyan veszélyes, minta másik. Ha
valakit mar a bűntudat s keserűen
bánja is tettét, de nem képes hinni
abban, hogy van számára, bocsánat,
kétségbe kell esnie. Júdás ennek a
szomorű példája - megy és kétségbeesésében felakaszt ja magát. Viszont azon sincs áldás, ha-valaki lit
akarja ugorni a törödelem kellemetlen lépcsőfokát,s minden bánkódás, gyötrődés, önkárhoztatás nélkül egyszerre a bűnbocsánat paradicsomaba óhajt lépni. Laeatadius
Lőrinc, a Lappföld prófétája "kegyelemtolvajoknak"
nevezte azokat,
kik így hamis úton akarják magukhoz ragadni a kegyelmet anélkül,
hogy Isten ítélete alatt összetörne
a szivük.
A megtérésnek tehát egyik része
a törödelem. vagyis az a rettegés,
mely elfogja a lelkiismeretet, ha
felismertük bűneinket. Hogy erre a
felismerésre eljussunk, avégből hirdetteti Isten nékünk a törvényt,
jelesül a Tízparancsolatot.
Mind·
halálig nem jutunk mi keresztyé.
nek se olyan állapotba, hogy feles.
legessé válhatnék számunkra a Tíz.
parancsolat tükörébe való beletekin.

A

tés.Á reformácíő idejében támadt
hárul, noha azok Isten ajándékát
egy szélsőséges irányzat, az antiEgyházunk határozottan
tanftjá,
nomistáké (annyi mint törvényhogy Isten cselekszi az' igazi búnelleneseké), kik nem akartak már
bánatot is, az igazi hitet is, de mindkettőt az ő igéjének hirdetése által
tudni a törvényről, csak az evanviszi végbe! Senki' sem bújhat ki
géliumróL Luther haragosan vágta
hát a felel6sség .alól, mondván:
fejükhöz: inkább a római katholikus bűnbánat légyen minden tévelyIstenen áll, adja-e -vagy sem. Valógésével együtt, mint hogy semmiban Isten adja, de az ige-által adja,
féle bűnbánat ne legyen! Mert ahol azt pedig nékünk teljes felelősséggel kell hallgatnunk s befogadnunk j
nem hirdettetik Isten követelő akaTata, törvénye, ott nem ismeri fel
Igazi bűnbánat! Erre van nékünk
az ember a maga bűnét és természeis ma szükségünk, {erre ebben az
tesen nem is tehet bűnbánatot. Peresztendőben. Erre egyenkint és erre'
közösen. Az egyénenkinti bűnbánasze még a törvénynél ísjobban leleplezi bűnös voltunkat az evangélium,
tot kinek-kinek magának kell meg-'
a Krisztus kereszthaláláról
szóló tartam .. A közöset jó, ha megkezdjóhír. Ekkora
áldozatot
kellett
,jük e sorokkal.
Krisztusnak hoznia, hogy minket a
Nem
szeretem ugyán a "kolbűnből megváltson !
lektív bűnbánat"
'emlegetését. Nemcsak azért nem, inert első- .
Ezzel
a gondolattal' azonban
máris áthajoltunk a meg- sorban amea culpa-ra ("én bűnöm")
térés második részébe. Ez a hit.
van szükség, de azért sem, mert
már sok félreértésre adott alkalHit a Krisztusban. Bizakodás abmat. Mégis, amiben sokan, amiben
ban, .hogy ő ártatlan, engesztelő
talán mindnyájan vétkeztünk, ateáldozatával
minket
megváltott.
kintetben szabad is, kellis kollektív
Amit mi jóvátenni nem tudunk,
bűnbána tot tennünk. S visszatebűneinket ő magára vette, s Istennek eleget tett tökéletes engedelkintve az. elmúlt hat-nyolc esztenmességével. Váltságát csak el kell dőre - bármit hoz is a holnap, ezzel
fogadnunk, a bűnök bocsánatát:
egy szakasz lezár6dott sajnos
. csak hittel kell vennünk az evansokmindenben
van okunk. ilyen
gélium igéjét,éInünk a szentségekközös vallomásra. Magyar evangélikus .egyházunk mély bűnbánattal
kel. Ez az, egyedül ez az, ami
megvigasztal.. és a lelkiismereti retmegvallhatja. hogy nem vállalta
tegésektől megszabadít. A törvény
mindig a Jézus Krisztus keresztfontos, de nem gyógyító orvosság.
jét. Csak kevesen akadtak, kik életük kockáztatásával is tanúbizonyHalálos betegségünket csak az evanságot tettek 'az Igazságról. Azok
gélium orvosolhatja. Csak a Krisztusban való hit ad életet.
sem voltak sokan, akik legalább
A világos tanítás kedvéért még 'időnkint
felemelték szavukat az
egyházba betört hamis tanítások és
csak annyit, hogy mind a töröféktelen, törvényeinket nem tekintő
delem, mind a hit felelőssége ránk
6 Evangélikus Naptár .
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hatalmaskodée ellen. S~lesköru volt
ket meg utólagosan ígyekeztekteo ..
a hallgatás, amikor beszélni kellett
lőgíaílag is igazolni. Ö cammogó
volna: Elhangzottak az egyházban· teológía l Persze ez is csak hamis
olyasmik, amiket nem lett volna .teológiával volt lehetséges. Egyszabad kimondani. Félelemből nem
házunk ezt a teológiát nagyobb"
segitettünk ínségeseken, megbélyegrészében be nem vette, sőt mennél
zetteken. Nemcsak engedtük, hogy hangosabb volt, .atiszta igére annál
szűk térre szorlttassék az egyház
inkább vágyva vágyott, s.ahol csak
missziói munkája, de magunk segí.
lehetett, hallgatta. Van ebben re- ..
tettük bizonyságtételünk
hitetlen
ménység a jövendőre.
összezsugorodását. Ebben és sok
másban mindnyájan vétkesek va.
jövendő útja nem is Iehet .
gyunk, jóllehet külön is felelősek
.
. más, mint ragaszkodás·· a
lsten előtt tetteikért azok, akik tiszta evangéliumhoz, szenvedések .
nagyobb sáfársággal bízattak meg.
áráp is. Az egyház az evangéliuru
Különösképpen súlyos vétek; az hirdetésével szolgál a világnak. Akerkölcsieknél súlyosabb volt a taní.
kor szolgál neki igazán,· ha egyház, .
tásbeli tévelygés .. A Krisztusban
csak egyház marad!
való kegyelem kizárólagos evanNe múljék el hát egyetlen nap
gélíuma, a. hitláltal való megigazulás
se bűnbánat tartása nélkülI Csak
egyetlen központi igazsága helyett,
így szabhat juk magunkat állansőt helyébe az a.tanítás lépett, hogy .dóan Isten akaratához. Ne· legyen
a történelemeseményeihez kell szab- . egyházunkban senki, scm vezető;
ni magunkat, a "valóság'.~ az irány.
sem egyszeru hivő, ki ne keresné.
adó: ami történik, az mind Isten
folyton. folyvást törödelemben s hitcselekedete: s aki ez előtt meg
ben Isten egyházkormányzó szán ..
. nem hajol, az "engedetlen". Ugyan.
dékait I Legyen az egyház élete
az játszódott le, ami példának oká.
szakadatlan megtérés. Akkor elkötrt a felvilágosodás korszakában, vetkezhétnek a jó cselekedetek. is,
nem is olyan nagyon régen pedig amint
a "megtérés gyümölcsei":·
.
hitlerizmus idején, hogy ti. idegen
Mindez könnyek nélkül nincs és
eszmeáramlat vonta bűvkörébe az nem lesz. Azért ejtsük .bele bűnegyházi férfiak némelyikét. Ettől.. bánatunk könnyét mi is az angyal
. a bűvkörtól sodortatva. hozták meg
korsőjába I
gyors gyakorlati döntéseiket. Eze~
..
Scholz László

A

Imádkozz bátran, hogy Isfun adjon neked megismerést!·.

Ama lator hitt, amikor a tanítványok elvesztették bátorságukat.
Amaz erőszakos gonosztevő megrabolta a mennyet, Ne legyetek rablók, de kdvessétek a rabló hitét,
(Szent Ágoston műveiből.)
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ELFELEDETT JÉZUS-IGÉK
1-"Sok más jelt is cselekedett Jézus tanftványai eiótt; amelyek

• nincsenek megírva ebben a könyvben'v=->, olvassuk Jn 20,30_ban. Az evangélista bizonyára nemcsak olyan ;;jelekre" gondol, amelyek saját- evangéliumában ugyan "hiányoznak, de megvannak másutt,
hanem olyanokra is, amelyek egyik evangéliumban sem kaptak helyet.
Abból a hagyományból, amelyet a keresztyén gyülekezetek JézuS cselekedeteire és igéira nézve ismertek, csak -egy részt őriztek meg az evangéliumok. A többi nagyrészt elveszett. Egy részét - sokszor eltorzítva - fel.
jegyezték azok az iratok, malyeket manapság apokrif evangéliumoknak
azoktunk nevezni, da amelyek sohasem voltak "evangéliumok", -inert
azokat az egyház sohasem ismerte el. Ezekben az iratokban azonban a
sok eltorzult és valójában értéktelen anyag közt akadtak értékesebb darabok is. Ezek közé tartozik pl. a házas8ágtöró a88Z(Y1/,ytörténete, amelyet
utóbb egyes másolők több helyen próbáltak beleiktatni áz evangéliumi el.
beszéléebe. Mi ezt a történetet Jn 7, 59-8, II alatt olvassuk és igy ismer.
jük. Noha nem tartozik hozzá János evangéliuma szövegéhez, ezt a tör.
tétietet igazi. evangéliumi tartalma miatt minden bibliafordítás felveszi
szövegébe.

Más esetekben is előfordult, hogy egyes bibliai kéziratokba belekerült
valamilyen mondat vagy rövid elbeszélés, amely az evangéliumokhoz eredetileg nem tartozott hozzá, és ami mégis megbizható, régi és helyes
tudósításnak látszik. így pl. Lukács evangéliumának egyik kézirata (a
jelenleg Angliában, Cambridgeben őrzött ún. Béza-féle kézirat) :Lk 6; 5
azokott szövege helyett ezt az elbeszélést tartalmazza: "Azon a napon
(J éeue] látott egy embert, aki ezombamopon dolgozott és azt mondia neki :
Ember, ha tudod, mit cselekszel, boldog vagy I De ha nem tudod, átkozott
-vagy és megszegted a törvényt 1" Ez az ige megdöbbentő élességgel veti fel-

a törvény, illetve a szombatnapi munkaszünet kérdését. Jézus az evangéliumban egyébként is felfedi a -törvény külsőleges, forma szerinti és
lélek nélküli megtartásának veszedelmét: az ilyen törvénymegtartás
tesz képmutatóvá. A szombatnapi munkatilalomnsk ai a kicsinyes és
-aprólékos formája, amely Jézus korában a zsidó irástudományban uralomra jutott, különösképpen is megölte az Istennek Lélekbenés igazság.
ban val~ imádását. Erre kell gondolnunk Jézus e azavánál. Ha az az ember,
akit Jézus szombaton dolgozni látott, tudja, hogy mit csinál, vagym tudja,
hogy _a törvényt nem külsőképpen, hanem a szív indulatja szerínt, lélek:
ben kell megtartani, -akkor boldog, mert akkor magatartása Isten tetszésére van. De ha csak elvétette a napot, nem tudja, hogy szombat van és
elnézésből dolgozik, akkor Isten ítélete alá kerül, akkor megszegte a törvényt. Ennek az igének ez az értelme összhangban van azzal; amit Jézus_
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éID'ébként is hirdetett, ezért érdemes azt n;tegjegyezni és számon tartani;
noha bibliánkban .níncs benne. ',~
-.
Vannak olyan esetek IS, amikor valamelyik un. apokrif evangélium
• olyan elbeszélést mond el,amelyet!l-z evangéliumainkból is ismerünk, de annak uj fordulatot ad, vagy kiszínezi azt. így pl. a gazdag ifjú
történeté! az űn, "Hé1?erek evangéliuma", amelyből csak töredékeket ismerünk, Ilyen változattal adta elő: Amikor Jézus azt mondta a gazdag ifju~
nak, hogy ~ ha olyan -tökéletesnek t'\ldja magát - adja' eI:minden vagyonát és kövesse őt, "akkor a gazdag e,lkezdte a fejét vakarni, ée 8ehogyan 8em
tetszett neki (amit Jézus mondott). És az Úr így szólt hozzá : Hogyan. mondhatod : mindent megtetti>Jm,amit a törvé:ny élJa próféták rrwndanalc ? ! Hiszen
a törvényben meg van irva : Szeresd. felebarátodat, mint magadat! És íme! .
Sokan testvéreid közűl, akik ugyancsak Ábraltám ivadékai, ~kban'
fet- ,
rengenek, meghalnak az, éhBégwl, házad pedig tele van javakkal és abból semmi
sem kerül amazokhoz
Ez nyilvánvalóan kiszínezése az evangéliumi történetnek. Aligha lehet rámondani, hogy eredetibb vagy teljesebb, mint
az evangéliumi elbeszélés. Ellenben olyan módon színezi ki a történetet
és veszi ehhez segítségül a nagy parancsolatot, amelyet Jézus alkalmazott, hogy vele rámutat a gazdag ifju kegyességének il, gyökérhibá.jára. '
Emellett világossá teszi, hogy a szeretet nagy parancsolata, amelyDen
minden egyéb parancsolat összefoglalódík, nem valami elvont elgondolás,
hanem nagyon gyakorlati és egész életünket átfogő követelés. Nem lehet'
az egyes parancsolatok megtartásáról beszélni, ha hiányzik. belőlünk ez a
kézzelfogható cselekedetekben megnyilatkozó' segitő és könyörülő szeretet. Nem lehetünk Jézus tanítványai, ha nem érezzükát a nyomorultak;
a kisemmizettek
és kizsákmányolt-ak, az elnyomottakés
igazságtalanságot szenvedókbaját-jaját,
sőt ha nem igyekezünk azokon segíteni saját jólétünk, biztonságunk feláldozásával is. A gazdag ifjúnak ez a Iriszínezett története súlyos leckét ad nekünk, és velünk együtt az egész
keresztyénségnek. Mert ki ne tudná, hogy éppen e tekintetben a keresztyének számára sokszor volt fontosabb a saját jólétük biztosítása, mint
a szeretet parancsolatának teljesítése. És kicsoda az köztünk, akit ne találnának ezek a mondatok szíven, - ha őszinte lélekkel olvassa azokat.
Az elmúlt évtizedek folyamán ismétcl,ten előke.:rültek főként, ása-'
• tásoknál éaegyéb leletek alkalmával olyan irattöredékek, amelyek .egyes elveszett apokrif "evangéliumokbór'
valók vagy pedig olyan
gyűjteményes munkékbélszérmaenak,
amelyek a gyülekezetekben szabadon terjesztett, Jézusra. vonatkozó hagyoményt próbálták összeszedni és
rögzíteni. Nagyjából meg lehet állapítani, hogy ezek az iratok valószínűleg mind fiatalabbak voltak, mint az Újszövetségben található evangéliumok, s5t jórészt fel is tételezik ezeket vagy ezek valamelyikét. Ezért érték,
hűség és megbízhatóság tekintetében
legnagyobbrészt messze elmaradnak evangéliumaínk mögött. Mégis tanulságosak : egyik-másik közöttük
<
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még jól' ismerte azokat a köriilményeket, amelyek közt JéZU&élt és tanított, és ezért olyasmit mond, amit nekünk is érdemes tudni. Vannak
azután köztünk olyanok is, amelyek azért tanulságosak, mivel viIágítá- ,
sukban . annál jobban ragyog evangéliumaink egyszerűsége, mélysége,
szépségeés megbízhatósága.
Az egyik na.gyon érdekes ilyen töredék Egyiptomban került elő egy .
8,8X7,4 cm nagyságú papíruszlapon, mely mindkét oldalán összesen
4:.5 írott sort mutat, A lap egészen kis alakú .könyvből való: tudjuk, hogy
ilyen kis alakú könyvekre írt evangéliumokat az ókorban szívesen Viseltek asszonyok és gyermekek nyakukba akasztva ámulettek helyett. VaióSZÍnűleg ilyen "evangélium"-könyvecske töredéke a felfedezett szöveg is.
Hogy milyen apokrif evangéliura darabjával van dolgunk, alig-alig lehet
megállapítani. }fivel azonban a szerző nagyon jól ismerte a jeruzsálemi
templomban volt viszonyokat és ezek ismerete a templom pusztulása után
hamarosan feledésbe ment, azért valószínűnek lát.szik, hogy a szóban forgó
evangéliuni legkésőbb a 2. század első felében keletkezhetett.
A szöveg első néhány sora Jézus egy beszédjének a végét mutatja,
Sajnos, a beszéd, eleje hiányzik, Igy az értelme felől sem tudunk sokat
mondani. A szöveg nagyobbik része azonban nagyon érdekes vítajelenetet.
mutat be Jézus és a papi vezetők közt, és a jeruzsálemi templomban játszódik. A görög szöveg magyar fordítása igy hangzik :
'" .. ,Elózete8en,
mielött 'jogtalanul
cselekednék, 1nindent ravaSzul
'kitervel.De
6rizke.djetek, hogy ne legyen neldek is hasordó 8(W8QÚ)k.Mert a
gO'1W8Ztevókneknemcsak az életben torolják meg az enihere'k gono8Z8águ1caJ"
hanem büntetést é..ssok kínt is el kell 8~nvedniök.
És maga mellé vette [a tanítványokat), bevezette őket a megBzentelt körzeibe, é..ssétálgatott a templomhan. És arra járva találkozott velük egy a farizeusok lCQZé tartozó papi fejedelem, név szerint Lévi, é..smondotta az tJd'tJÖZítónek:
Ki engedett ide be a megszentelt körzetbe, hogy nézegessétek ezeket a szent kegyszereket anélkül, hogy megfürödMl volna, vagy hogy tanítványaid akár C8ak
a lábukat is megmosták volna, Ellenben beszennyezve jöttél be ide a templomha,
erre a tiszta helyre, holott ide csak az jöhet é..scsak az nézheti meg a szent kegyszereket, aki előzetesen megfürdött é..sruhát váltott, Ekkor azonnal megállott
az tJdvözító tanítványaival együtt é..sígy felelt : H isze'n te is itt mgy és te talán
. tiszta vagy? ! Felelte az neki: Én tiszta vagyok! Megfürödtem Dávid tavában, az egyik lépcsón mentem le és a másikon jöttem fel, azután'tiszta fehér
ruhát vettem fel, és csak: úgy jöttem ide, é..snéztem meg a szent kegy8zereket.
Az tJd'tJÖZítóezt felelte neki : Jaj nektek; ti mkok, akik nem láttok ! Megfürödtéle folyóvízben, amelyben éjjel és nappal ebek és disznók fehi.i8znek,
azután megmostad é..s ledörzsölted a külsőbörödet, azt amit parázna nóké..s
fuoolás leányok is megkenn:ek (illatszerekkel),
lemosnak, bedörzsölnek ée
kendöznek, hogy' felkeltsék a férfiak kivánságát, pedig belülről telve vannak
skorpiókkal és mindenféle gonoszsággal. De én és tanítványaim., akikről azt
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mondod, hogy nem meritkeztünk be, mi bemeritettüTcmagunkat az örök élet

vizébe, amely Istentől a mennyből száll alá ... "
Ez a történet elbeszélésmodorában hasonlít szinoptikus evangéliumaink elbeszéléseihez, tartalma pedig elárulja, hogy szerzője jól ismerte
azokat a viszonyokat, amelyek a jeruzsálemi templom életére jellemzők voltak. Ebből a szempontból tehát a történettudósitását
kerhűnek kell
mondani. Csak azt az adatot nem tudjuk egyéb forrásainkból igazolni, hogy
a templom belső udvarán való tartózkodáshoz ruhát kellett váltani. De
lehet, hogy e tekintetben adataink hézagosak. Lehet azonban az is, hogy e
tekintetben a szerző tévedett. A:z. elbeszélés 'rendkivül színes és találóan jellemzi a. farizeusi gondolkodást, különösen is. templomban felügyeletet
gyakorló papokét.
A történet színhelye a jeruzsálemi templom' belső udvarának elzárt
része, ahova csak bizonyos tisztulási szertartáeok elvégzése után lehet
belépni. A:z. udvar körül sok olyan helyiség volt, ahol a templom kinoseit,
fogadalmi ajándékokat, tartalékban levő kegyszereket. stb. tárolták. Jézus
tanítványaival ezen a helyen tartózkodik, amikor az egyik, a farizeusok
irányzatához tartozó "papi fejedelem", vagyís magasrangú szolgálattevő
pap megállítja őt tanítványaival és felelősségre vonja, hogy milyen engedély alapján került a tiltott helyre, holott nem végezte el az előirt tisztulási szertartásokat. Jézus viszontkérdésére Lévi elmondja, hogy milyen
tisztulási -szertartásokat végzett. Megfürdött Dávid tavában: hogy ez
melyik tó volt, azt ma már nem tudjuk, de az idők folyamán az éppen
olyan könnyen eltűnhetett, mint ahogy évszázadokon keresztül nem
tudtunk semmit Bethesdáról, míg azután az utóbbi évtizedekben sikerült
azt megtalálni. Dávid tava mésterséges tó lehetett, mert "folyóvize".
amelyet Jézus említ, valószínűleg odavezetett víz volt. Lévi ebbe a tóba
nyilván azon a lépcsőn ment le, amelyen fürdés előtt le kellett menni,
és a másik lépcsőn jött fel, amelyen csak azok járhattak, akik a tisztulási
szertartást elvégezték. A fürdésen kívül ruhát is cserélt. Mohamedán
templomokban ma is úgy van, hogy a látogatók legalább az utca porá.
tél beszennyezettcipőiket vetik le, mielőtt a templomba belépnek. Nagyon
könnyen .lehetséges, hogy hasonló szokás volt a jeruzsálemi templomnál
is, de bízonyos területekre való belépésnél még ruhacserét is megkívántak.
Jézus feleletében meglep az élesség, amellyel a tisztulási ezertartások
értékét semmibe veszi. Ez emlékeztet olyan igékre, mint Mt 15,1....:20.
A vízben "ebek és disznók" feküsznek, mondja Jézus. Lehet, hogy ez a
kifejezés a belsőleg :tisztátalan emberekre vonatkozik. Mint Mt 7,6;
Jel22, 15. Ez, valamint a parázna nőkre és a fuvolás lányokra való utalás
- az utóbbiak is ledér nőknek számítottak - azt hangsúlyozza, hogy a
vizet pogányok és közismerten erkölcstelen emberek is használják tisztulásra. De külső mosakodáa, ruhaváltás és egyéb ún. tisztulási szertar-:
tások nem teszik "tisztává" az embert, az Istenhez való viszonyban,

a

II

86

-,

azaz tehát nem változtatják meg'erkölcsi állapotát, valóságos viszonyát
Istenhez. Jézus és tanítványai - mondja az elbeszélés - a raennyból,
Istentől alászálló "élő vízben" merítették meg magukat: a görög szöveg
itt olyan igét használ, amely a ,;keresztelés" -t megjelölő szőval azonos tövű,
úgyhogy talán .a keresztelésre is van utalás a mondatban, A döntő mindenesetre az "élő víz't-re, Isten igéjére való utalás. Isten az igével, hozzánk
, szóló beszédével tesz "tisztákká" minket. Ez azt akarja mondani, hogy
amikor Isten megszólít mínket, amikor tőle a kegyelem megbocsáto igéjét halljuk, akkor újul meg életünk, akkor születünk újjá és tudunk űj,
Istennek kedves életre elindulni.
Amikor ez a régi töredékes elbeszélés ezt elénk állítja, ma is figyel.
meztet olyasmire, amireégetően azükségünk van és amiről igen sokszor
elfeledkeznek keresztyének is. Nálunk ugyan nem szokás, hogy tisztulási
azertartásokat. vigyünk véghez, amikor pl. templomba akarunk menni,
De átvitt értelemben vett "tisztulási· szertartásokat" ,sokszor próbál"tak és próbálnak keresztyének is kitalálni, mindenféle olyan kegyes val.
lásos gyakorlatokkal. amelyekről feltételezik, hogy Isten azokért része.
síti őket kegyelmében. Ilyen az, amikor valaki pl. a bőjtölést törvénnyé
teszi és úgy véli, hogy bőjtölés által tisztul meg az űrvaosorához való járu.
Iáa előtt. Mert a bőjtölés ugyan kétségkívül szép es kegyes szokás, de
nem érdem Isten előtt. A jó előkészület az úrvacsorára a azívbéli bűnbánat és töredelem. Vagy hasonlóan nemegyszer. fordul elő, hogy valaki
nyiltan vagy titokban valamilyen fogadalmat tesz,' es kötelezi magát
valamire, ha nehezen várt reménysége beteljesedik. Az ilyen fogadalom
is hasonlít valami lelki tisztulási szertartáshoe, éppen olyasmihez, amit
Jézus nyiltan elítél. Örizzük meg tehát ezt az apokrif történetet Jézusról,
amelyaláhúzza Mt 15,1-20 igéit.
Régi egyházi irók műveíben ismételten találunk egy-egy olyan
• igét vagy mondást, amelyet az evangéliumok nem jegyeztek fel,
de amelyet a hagyomány Jézusnak tulajdonított. Hogy ez a hagyomány
helyes-e, nem könnyű eldönteni. Jegyezzünk fel azonban ezek közül leg.
alább néhányat, amelynél - tartalmuk miatt is - van valamelyes valószínűség arra, hogy azok Jézustól származhatnak.
Origenes, a híres alexandriai keresztyén tudós (meghalt 254.ben)
közli egyik iratában ezt az igét: "Aki közel van hozzám, a tűzhöz van közel.
Aki távol van tőlem (Isten) királyságát6l van távol." Megdöbbentő és para.
dox mondás! Mert azt mondja: Jézus közelében ítélet alá kerülünk a tűz míndig az ítélet jelképe az evangéliumokban -, de viszont közelsége nélkül nem juthatunk el Isten királyságába. Ez az ige emlékeztet
..Mk 2,49-re és 12,34-re. Da mindkettőnél élesebben hangsúlyozza, hogy
ítélet és kegyelem Jézus kezében' van.
Egy másik igét ugyancsak egy régi egyházi író, Tertullianus (megh.
220 táján) közöl : "Senki sem részesűlhe; Isten királyságában, ha át nem ment
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a 1:i8érlésen." Tertullianus szerint Jézus ezt az igét nem BÓkkal ezenvedésa
előtt mondotta volna. S valóban a megpróbáltatás előtti órákban a. tanítvány számára is súlyos figyelmeztetés az, hogy akisértésen át kell esni,
é~ al;tba~ me~ kell. áll~ni annak, aki meg akarja kapni Isten királysága.
ajándékat. !finket IS flgyelmeztef ez az ige a kísértés -jelentőségére : Isten
vele megpróbál, de azt akarja, hogy a. kísértésben megálljunk.
Theodotus, egy 2. századbeli gnosztiku,s író közli Jézusnak ezt az igéjét: "Ment.sd meg magadat és lelkidet l" Ez a. rövid figyelmeztetés a veszedelem gyötrő órájaban akarja a tanítványt gyors menekülésre felhivni.
Mint ahogyan egykor, Lót is menekült feleségével és gyermekeivel az
égő Sodomából, úgy kell a. tanítványnak menekülní és lelkét menteni a
veszedelem idején. "Ne tétovázz, amikor kísértés, bún és gonoszság csábít, ne ess bele csapdájába! Menekülj és mentsd meg lelkedet, életedet !"
- hangzik felénk Jézus figyelmeztető igéje.
csak szemelvények a Jézusra vonatkozó apokrif hagyomány5• Ezek
ból. Da igyekeztünk a legértékesebb és legtanulságosabb rés~e.
teket kiválasztani.' Ha gondosan megfigyeljük, ezek sem érik el evangélinmaínk színvonalát, úgyhogy bizonyosak lehetünk az evangéliumitudósításnak mindenféle más Jézusra vonatkozó hagyományt meaeze felülmúló
értéke felől. Az amit egyébként az apokrif hagyományból egyházi irók megőriztek vagy űjabb leletek napvilágra hoztak, igen sokszor azt mutatja,
hogy különféle, többnyire éppen az eretnek irányzatok a saját véleményüket próbálták Jézus ajakára adni, vagy a saját véleményük szerint próbálták a Jézusra vonatkozó hagyományt .formálni és átfésülni. Lássunk
erre is néhány példát!
Egy papíruszlelet, melyet Egyiptomban, az ókori Oxp:ychos romjai közt találtak, egy Jézus-igéket felsorakostatő könyv lapját őrizték meg.
Az egyik mondás így hangzik :
"Jézus azt mmulja : A világban léptem [el, ée testben jelentem meg nekik,
k mind részeqnek. találtam, és senkit sem találtam köztük szomjaz6t. És fára.
dozik lelkem az emberek fiai miatt, hogy'1>'akok szívükben és nem látnak."
Ennek a mondásnak eleje emlékeztet Jn 1, 9-re, majd 1. Tim 3,16-r&.
De amit ott az evangélísta, ill. az apostol mond, azt ez az ige Jézus ajakára adja. Egyébként az egész mondáaisteni panasz, amely Ezs 53, l-hez
hasonlóan szőlal meg. Ez az ige világosan mutatja, hogy azt úgy adták
, Jézus ajakára. Más mondások ezen a papíruselapon még világosabban mutatják, hogy az evangéliumtói idegen szellem szőlal meg bennük:
"Jézus azt mondja:
Ahol ketten vannak, nincsenek Isten nélkül, és
ahol egyedül van valaki, azt mondom: vele vagyok. Emeld fel a követ, és meg·
találsz engem; hasít8d lel a fát, én is ott vagyok.
'
Jézus azt ,mondja: Nem keduee a próféta hazájában, az orvos sem gy6- .
gyUja azokat, akik iemerilc.
'
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Jézu« azt mondja : Magas kegy tetejére épÍtett. és megeriJ8itett vdro8 ·1iém
el, és nem i8 rejtethetik e.l."
,
Tanulságoaak.'~ek a mondások: ~utatják,hogyan
alakftották át
Jézusnak az evangéliumokból ismert igéit. Az első mögött könnyű felismerni Mt 18, 20-at, a második mögött Mt 13, 57-et és Lk 4, 23-24-et,
a harmadik mögött. pedig Mt 5,14.et. De át vannak alakftva éspedig célzatosan. ~ első panteista mődra Jézust a világban rejlő titokzatos érte- '
lemmé teszi, a harmadik a tanítványt. bizonyossá akarja tenni önmaga
felő],éspedig annak révén, hogy a)inyilatkoztatás, amely miiitegy benne
van, ésamely őt erősíti, felvértezi őt, és immunissá teszi a bún mínden kísér,
tése ellen. Látszik mínden mondáson, hogy az hamis értelemben csav&rja
el az evangéliumi igét. " -.
. ..
..
Végeredményben ez is tanulságos lehet számunkra és figyelmeztethet arra,hogy emberi, gondolatainkkal mennyire elcsavarhatjuk és
elferdíthetjük az evangéliumot. Ebből származik egyéni keresztyén. voltunkban és az egyházban egyaránt sok és nagy veszedele.m.Ezen döntően
fontos, hogy ragaszkodjunk az evangélium tiszta igazságához.
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szere.tettelnézett Jeruzsálem felé, mert ott volt Isten háza,
s abban folytak a törvényben rendelt istentiszteletek. A zsoltáríró is túláradó örömmel szól Isten házáról és az istentiszteletről, ha részt vehet
benne. "Örvendezek,a:rnilwr. er,t mondják nekem': Menjünk fel !tz Úr
házába! Mily szerelmesek a Te hajlékaid, seregeknek Ura 1 Kivállkozik,
sőt emésztődik lelkem az Úr,tornácai után. Szívem és testem újjong ,l}z
élő Isten felé. Boldogok, akik lakoznak a Te házadban: dicsérhetnek Téged
szüntelen." (Zsolt 122, I ; 84,2,3,5.) De hangja a legmélyebb fájdalomha .
és vágyakozásba csap át, ha .nélkülöznie kell a szent hely közelségét és a
gyülekezet közösségét."Mint a szarvas kívánkozik a folyó vizekre, űgykívánkozik az én lelkem Hozzád, ó Isten! Szomjűhozik lelkem Istenhez:
Mikor mchctek el, és jelenhetek meg Isten előtt 1" (Zsolt 42, 2. 3.) Ennek
az örömnek és vágyakozásnak egy az oka és magyarázata: az istentisztelet az Istennel találkozás alkalma! Ezért öröm az istentisztelet és ezért.
életszükséglet az istentisztelet. A félelmetes, de kegyelmes Istennél talál~
kozás alkalma: ez az istentisztelet legtnélyebb és örökké azonos értelme.
Senkit ne tévesszen .meg a próféták kemény hangú, ítéletes beszéde az
ellen, ami a jeruzsálemi szent helyen történik. A próféták azzal a hazug
vallásossággalfordultak szembe, amely a szent helyet és a szentcselekményeket bűnök takarójául használta, de sohasem prédikáltak a szent hely :
és a szent cselekmények ellen. Hiszen eZeknem ember alkotása és találmánya voltak. Isten akarta, hogy az ószövetség népének is legyen olyan
helye és alkalma, ahol megtalálhatja az Ö kegyelmét. Ezért rendelte .~.
kegyelem helyét és alkalmait. Nem az. áldozatot hozó emberét, hanem
Isten parancsáért és a hozzá fűzött ígéretért van az áldozati bárány véré"
nek és egyéb istentiszteleti szertartésoknak bűntörlő ereje azok számára,
akik megtartják azövetségét és parancsolatait. De ez csak átmenetileg
érvényes ~ amig eljön a tökéletesebb.
ragaezkodő

Jé~us
és az első keresztyén igyűlekezet ragaszkodott a jeruzsálemi templomhoz és annak istentiszteletéhez, amig lehetséges volt. Senki sem vonta kétségbe, hogy Isten rendelte astnéperszémára, Viszont az első pillanattól
nyilvánvaló volt az is, hogy egészen űj az, amit Jézus'hozottés adott a
gyülekezetnek, s ezért nem fér az bele.a régi tömlőkbe: túl kell nőnie a
régi istentiszteleti kereteken. Jézusról szólő két történeten világosan megmutatható ez a régi kereteket feszegető új tartalom. Lk 4, 14 szerínf Jézus
működése kezdetén bemegy szombatnapon ~ názáréti zsinagógába, és
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igét olvas, :Ebbenmég nincs semmi űj. Az ótestámentomí gyüÍek~i tstefitiszteletének állandó része az írás olvasása, sőt a.hozzá fűzött ma.gya.r~zat_
sem volt ritkaság. De egészen új az, amit Jézus a. felolvasott ézsaiási próféciához fűz: "Ma teljesedett be az írás a. ti halléstokra 1"-Egészen új
ebben a.tartalom : itt van ~ megígért megváltö, tehát itt van az Űr kedves
esztendeje, itt van a kegyelem ideje. Egészen új az évszázados reménység beteljesedése, vagyis az, hogy az evangélium többé nem igéret, hanem
valőeág, A másik esemény Jézus működésének végén történt: az úrvacsora
- szerzése. Teljesen megfelel a régi rendnek, hogy Jézus leül tanítványaival
páska-vacsorára. Ezt tette husvétkor a törvény értelmében minden zsidóannak emlékére, amit Isten az egyiptomi szolgaságból való _szabadítással, atörvényadással, a sinai szövetségkötéssel cselekedett. Mégisegészen
új az, amit Jézus itt elindít. Maga.mutat rá ezekkel a szavakkal: "Ez, a
pohár az új szövetség az én véremben!" Egészen új az, hogy Krisztus vére
által teljes ésminden időkre szóló váltság van. Új az, hogy ebben a vacsorában a. bűneinkért meghalt és megigazulásunkért feltámadott, élő Úr
Jézussal találkozik a gyülekezet.
A.~ első keresztyén gyüleke~etek
~endkivülmozgalmas és eleven istentiszteleti életét is ez a két új tényéző
alakította és éltette : Krisztus evangéliuma és Krisstus valóságos jelenléte a gyülekezetben. Külsőképpen nincsen az őskeresztyén gyülekezet
istentiszteletében semmi rendkivüli. Emberek gyülekeznek egybe emberek hirdetik a Krisstust, emberek törik meg és osztják ki a. kenyeret,
emberek imádkoznak és énekelnek zsoltárokat. De mindezt az emberi
cselekvést áthatja annak a világos tudata, hogy ezek mögött az igazi cselekvő az élő Ür. Döntő dolognak tartják azt, hogy a.gyülekezetek felismerjék : ,az Úr szól az igehirdetők szájából: Pál mélységes hálát ad Istennek
azért, hogy ezt azőt hallgató gyülekezet felismerte: "Mi is hálát adunk
Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett
beszédét, nem úgy fogadtatok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten
,beszédét,aminthogy valósággalaz is." (1 Tessz 2,13.) Hasonló a helyzet azúrvacsorával is. Jaj azoknak, akik az úrvacsorában közönséges étkezést
látnak, s nem különböztetik megKrisztus testétés vérét. (1Kor ll, 20-34.)
Eza látás egészen megfelel Jézus szavának: "Aki titeket hallgat, engem
hallgat'~- és Jézus rendelésének : "Ez az én testem és ez az én vérem !"
, Az élő Ür .tézm;.szólgyülekezetéhez és titokzatosan, de valóságosan jelen
van gyw.ekezetében: ez a keresztyén istentisztelet értelme és ereje. Ez a
tény alakítja az egészistentisztelet lefolyását külsőlegés belsőleg egyaránt.
A. kö~epkorban
az istentisztelet 'két fő típusa alakul ki : a keleti és a nyugati. Mindkettőt
jellemzi az istentiszteleti formák gazdagsága és változatossága. A keleti,
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egj-ha,z istentisztelete a drámai megjelenítés eszközeivel vonja bele a gyülekezetet a' megváltás titokzatos eseményeibe. A nyugati egyház istentisztelete pedig a jelképek és jelképes cselekmények egész sorát használja fel
arra, hogy megsejtesse a' szent cselekmények isteni tartalmát. Mindkét
istentiszteleti tipus· hordoz őskeresztyén elemeket is magában. Egészen
régi hagyományokat őriznek azzal is, hogy mindkét típusú istentisztelet
igei és úrvacsorai részból áll. Találunk bennük egész sor bűnbánó és Istent
magasztaló imádságot is, amelyeket az egyetemeskeresztyénség
elévülhetetlen kincsének kell tekintenünk. De nem hallgathat juk el a középkorí istentisztelet megromlását sem. Ezt a romlást azonban nem a szertartások elszaporodásában és külső fényében kell keresnünk, hanem az
.egész' istentisztelet tartalmában, amely szerint az istentisztelet lényege
áldozat. Természetesen a középkorban is esik sző arról az áldozatról, ame-lyet Krisztus egyszer s mindenkorra mutatott be a keresztfán, a hangsúly azonban egyre inkább áttolódik arra az áldozatra, amelyet Krisztus
áldozata alapján a 'pap mutat be a gyülekezet nevében. A középkori isten- tisztelet ősi és jó elemeit átszövik azok az imádságok és cselekmények,
amelyek az áldozat bemutatásáról, felajánlásár.al szólnak, és az 'áldozat
elfogadását kérik. Az istentiszteletben így az ember cselekvése kerül
homloktérbe : elvégzése és a benne való részvétel érdemet szerez.

.

A luthe1*t refornűwi6
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nem azon a ponton vált el a középkortól, hogy rövidíti az istentiszteletet,
és egyszerűsíti a szertartásokat, hanem az áldozat meghamisított fogalmával veszi .fel a harcot. Krisztus az, aki áldozatot hoz. Istentisztelet is
csak azért lehetséges, mert Krisztus igében és szentségben át akarja adni
gyülekezetének az ő áldozata gyümölcsét: a bűnbocsánatot. Szó sem lehet
arról, hogy az ember ajánl fel áldozatot Istennek. Sokkal inkább Isten az,
aki áldozatot hoz és' ajándékoz. Ebből az evangéliumi tanításból természetesen következik, hogy el kellett hagyni a középkori istentiszteletból
mindazt, ami az áldozat bemntatására, felajánlására és elfogadására vonatkozott. Ezzel egyúttal sok minden rövidült és egyszerűsödött, de nem ez
volt a cél, Ellenben Luther ugyanilyen természetesen megtartott min- dent, ami az addig kialakult istentiszteleti rendben értékes, jó és evangéliumi volt. így azután újra az került az istentisztelet középpontjába, ami
nem az ember, hanem Isten eselekedete : az igehirdetés, amelyben Krisztus szól a gyülekezethez, és az úrvacsora, amelyben közösségre lép gyülekezetével. Ez a megájult istentisztelet pedig egészen középponti helyet
foglal el a lutheri reformációban. "Aki meg akarja találni Krisztust, annak
először az egyházat kell megtalálni. Az egyház pedig nem fa és kő, hanem
a Krisztushivők gyülekezete" - mondja Luther (W 10 1 1. 140) és ezzel
az istentisztelet páratlan [elentőségét húzza alá, hiszen a gyülekezet éle.
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tének közepe é~ forrása az istenbisztelet. Ez a Krisetussal való nagy találkozás alkalma. A lutheri reformáció területén nem fejlődött ki egységes
istentiszteleti rend, de többé-kevésbé eltérő rendek mellett is mindíg és
mindenütt égy volt a lutheri reformációnak az a hite és tanítása; hogy
az igehirdetésben szól, és az úrvacsorában valósággal jelen van az élő
Úr Jézus.
.

A reform4ció

kora után

egy szempontból jelentékenyen gyarapodott a lutheri istentisztelet: a
gyülekezeti éneklés vonalán.' Luther is fontosnak- tartotta, hogy a gyülekezet kerálénekléssel kapcsolódjék bele -az istentiszteletbe, de a korélköltészet és éneklés csak később élte virágkorát. Az-valőban-gazdagodást
jelentett az evangélikus istentiszteletben. Egyebekben azonban az istentiszteleti élet inkább szegényedett és kíüresedett, Megfogyatkozott az
űrvaesorázók száma, egyre többször kellett úrvacsora nélkül befejezni az
istentiszteletet űrvaesorázók hiányában. A régi iatentiszteletí formákat is
egyre inkább egyszerűsítették, és elhagyták. Ez a folyamat részben a római
katolikusokkal kiéleződő ellentétből, részben a kálvinizmus hatásából
magyarázható. Az iga:i:iromlást azután a racionalizmus térhódítása okozta
az evangélikus istentiszteletben. Elterjedt az a meggyőződés, hogy az ember
gyülekezet és istentisztelet nélkül, közvetlenül is találkozhat Istennel az
egész világban. Isten ott van a természetben, a történelemben, a lelkiismeretben: minek akkor még külön ístentisztelet 1

A mi .kQ'runkban
világszerte mínden egyházat komolyan foglalkoztat az istentiszteleti
élet megújulásának a kérdése. Liturgikus mozgaimak változatos sokasága
keresi az istentisztelet helyes tartaimát és az annak megfelelő formát.
Kisérleteznekrégi
formák felelevenítésévei és új formák alkotásával. A
döntő kérdés azonban mégis az marad, hogy hogyan találhat juk meg
az utat az istentisztelet igazi lényegéhez. Az előző korok istentiszteleti élE;tének vázlatos története is meggyőzhet arról, hogy ez a kérdés azonos
azzal a kérdéssel, hogy hogyan találkozhatunk az élő Úr Jézussal. Nem
vitás az, hogy az egész teremtett világ tanúskodik az élő Istenről. Tanúskodik félelmetes hatalmáról és isteni dicsőségéről (Rm 1,20); de a bűnöket
megboesátó Istennel csak Krisztusban találk~unk. KrisztllS pedig az igehirdetésben.seél, és a szentségbea van jelen számunkra: így ad bűneinkr-0
bocsánatot. Istentiszteleti életünk tehát csak úgy újul meg, ha a bűneinkbőlazon az úton akarunk szabadulni, amelyet arra Isten jelölt ki : az igében és szentségben hozzánk közeledő Jézus Krjsztus által.
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évek nagy ajándéka volt Istentől evangélikus egyháAZzunk1930-8,8
számára az evangélizáció. Megelevenedett tőle az egész
egyházi élet. Megteltek a 'templomok. Frissen sült ízes kenyér lett az ige
sokszor csakszáraz-kenyérhéjáből.
Népünkben újra lángra gyúlt az éneklés régi szerelme. Diadalmasan zúgott az ének, rée.i és új egyaránt. Csa.
ládi ereklyéből mindennapi olvasmány lett a biblia. A templomba bezárt
Krisztus megint kilépett a bezárt templomajtón s elindult a családi haj.
lékok, meg ~ emberi szívek felé. Megszaporodtak és megelevenedtek a
házi áhítátok. Beszédtéma lett az üdvkérdés. Az ébresztő trombita zengését bizonyságtevő ajkak mondták tovább. Az egyetemes papság elmé.
leti tétele áldott valóság lett, az evangéliumi irodalom pedig keresett cikk.
Megtért szívű emberek zsebe is megtért. Megszaporodtak az Isten céljaira tizedüket boldogan fizetők. Persze, hogy nem mindenütt volt így,
hiszen az evangélizáció nem önmagától ható csodaszer, ez azonban nem
változtat azon a tényen, hogy az evangélizációt ezért adta Isten, s nem .
változtat a hálánkonuzérb, hogy nem hiába adta nekünk.
rága ajándék az is, ahogyan adta Isten. Adhatta volna az egyház
keretein kívül is. Megérdeméltük volna, hogy ezzel is megitéljen
és megszégyenítaen. Nem így adta, hanem egyházi ébredésként adta. Az
egyház keretein belül is adhatta volna egyesületi ébredésnek. Betokozódott idegen test le.tt volna így az egyház testében, mely öncélú életet élj s
talán csak missziói területnek, rnunkamezőnek. tekinti az egyházat. Nem
így adta. Elsősorban papi ébredésnek adta. Szolgáit rázta fel elsősorban,
s rajtuk keresztül ébresztette álmából népét.
olt azonban ennek a helyzetnek egy hátránya is. Túl sima lett
egyházunkban az evangélizáció útja. Az ÚTI. nyílt és zárt közösségek kérdéséről folyt vitát leszámítva, aligha volt ellene nagyobb ellen.
szél. Voltunk többen, akik nyugtalanul szeraléltük az evangélizácíó diadalmenetét. Gyötört minket ez a kérdés: Hol az ellenállás ~ Tudtuk jól,
hogy ahol az evangélium tisztán és igazán hirdettetik, ott a világ mindig
ellenáll. Más lett a világ talán, hogy megszűnt a kereszt botránya! Vagy
mi lettünk mások, mint a régi apostolok! Felhígított, szalonképessé tett
evangéliumot hirdetünk Isten ereje helyett? Ma már világosan látjuk,
hogy azért volt így, mert Isten másfél évtizednyi kegyelmi időt akart adni .
egyházunknak. 6 már jól látta azt az ítéletidőt, amit mi még csak nem is
sejtettünk, de ami feltartózhatatlanul
közeledett felénk. Erre akart fel.
készíteni, lelki erővel ellátni, ezért biztosított ilyen szabad utat az evangélíum hirdetésének a vihar kitörése előtt.
után azután feltámadt aZ"el.~enszél.
Előbb. c?a~ szavak~al.' az,
. után tettekkel. Megkezdődött az evangélizáeió munkásaínak
szétszórása, a konferenciai telepek jellegének megváltoztatása, a gyülekezeti
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evangélizációk lassű lehetetlenné tétele. Érthet.ő ez. Az evangélizáció által
megérintett emberek azt az álláspontot képviselték. hogy a~egyház vegye
Istentől adott életkeretnek az új világot, de úgy éljen benne, hogy maradjon mindig egyház. Ez az álláspont többek számára olyan volt, mint .az
ember szemébe hullott bogár. Bosszantott s izgatott már maga az a puszta
tény, hogy van. El kellett távolítani, hogy nyugalom legyen.
Lassan
azután megfogalmazást kaptak a vádak is. Főképp- a keresztyénségnek ún. vízszintes vonalán támadták az evangélisációt. Mennykóros pietizmust propagál - mondták. Kanosalul festett
egekbe néz, s nem látja még azt, ami a lába alatt van. Nem elég gyakorlati, nem ad eligazítást e földi életre, politikailag hasznavehetetlen, a társadalmi kérdések iránt érzéketlen. Istentől nem látja eléggé a felebarátot,
Isten-szerelme elnyomja benne a felebaráti .szeretetet, a; bibliához való
ragaszkodása érzéketlenné teszi a kultúra iránt.
Megszólaltak függőleges viszonylatban,· teológialág is a vádak. Ismert
régi vádak voltak. Az egyháztörténelem folyamán mindig is hangzottak
minden pietizmus .ellen. Azt mondották, hogy az ige teológiája helyett
élmény-teológiát hirdet, ezzel a tárgyilagos sziklaalapról letérve ingatag
azubjektív homokra épit. Egyházi keresztyénség helyett közösségi keresztyénséget propagál. Józan Iutheránusság
helyett rajongó, szektás vonásokat mutat.
Megszölaltak azok is, akik nem teológiai, vagy erkölcstani szempontból nézték a kérdést, hanem egyszeruen csak az egyházi élet megelevenedése szemszögéből mérték le az evangélizáció értékét. Rámutattak arra,
hogy az evangélizáció nem tudta megakadályozni a hívek további elvilágiaaodását. Az egyháztól elidegenedett rétegekhez vagy egyáltalán, vagy
alig ért el. A kifogott halat visszadobta a vízbe, s azután nekigyürkőzött,
hogy újra kifogja. Bizonyos mértékben megnövelte az egyház iránt érdeklődők táborát, de azután megállt, s "agyonébresztgett-e" a felébredteket.
így porlett lassan az evangélizáoió becsülete. Történt pedig mindez
akkor, amikor világszerte megnőtt az evangélizáció tekintélye. Másutt
Graham és Hicks például világszenzáció volt. Egyháztörténeti csodaként
emlegették. Volt olyan evangélizáciőjuk, melynek hallgatóságát a legnagyobb termek sem tudták befogadni, hanem sportstadionokba kellett
menniök. Volt olyan este, mikor pl. Hickset 400 000 ember hallgatta.
Itthon pedig arról beszéltek, hogy az evangélizáció nem- valami különleges munkamődszere az egyháznak, hanem az egyház minden tevékenysége tulajdonképpenevangélizáció.
Bárcsak így lenne! Azt hiszem azonban, hogy még azoknál is csak vágyá,lom, akik nem kifogásként, hanem
komolyan állitják ezt.
indezeknél súlyosabban bírálta meg az evangélizációt maga az
élet. Az evangélizáció· által felébresztettek tábora erősen lemorzsolódott. A körülmények
alakulásában van erre magyarázat, de nincs
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mentség. Az egyiptomi ssolgaságből az ígéret földje felé elindult népből
sok elhullott.a pusztában. Ajkunkon ott van Krisztus fájdalmas kérdése:
,,A kilence pedig hol van ~., (Lk 17,17). A megritkult sorokon végignézve arcok tűnnek elénk, s mi Pállal mondogatjuk : "Démás engem elhagyott, e jelenvaló világhoz ragaszkodván" (2 Tim 4,10). Nem +artott
ki az elemózsíénk az Isten hegyéig. (1 Kir 19, 18.) Feléltük a készletet.
Erre a tényre azok is felfigyeltek, akik ugyan nem nagy barátai az evangélizációnak, de ma már világosan látják, hogy egy évtizeden át abból a
tá-rházból élt az egyház, melyet a bő esztendők idején a szűk esztendők
számára gyűjtetett Isten az evangélizáció "Józsefe" által. Most, hogy kiürült a tárház, újra itt van az evangélizáció lehetősége, Ez a kapunyitás
maga is, de az időpont ja külön is nagy kegyelem Istentől és csodálatos
bölcsesség.
itt az evangélizáció. Nem jó volna, ha úgy jelentkeznék egyU'jraházunk
kapujában, mintha közben el sem telt volna egy év-

tized. Isten gyermekét minden kritika, még ha alaptalan, vagy igazságta.
Ianul általánosító is, önvizsgálatra ösztönzi. Ebből az önvizsgálatból születik meg a bűnbánat és az új élet. Az évangélizáeiőnak azzal a szent elhatározással kell jelentkeznie szolgálatra az egyház kapujában, hogy szeretnők munkánkat jobban végezni, mint ezelőtt.

Van,"Miamiben
pedig

nem lehet és nem szabad változnunk. Pállal valljuk:
Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet"
(1 K-Or
1,23). De ezt a megfeszített Krisztust még gyakorlatiasabban, még életközelebb mődon kell hirdetnünk, Ugyanakkor még elméletibbé kell tenni
munkánkat. Több tanítást kell adnunk. Evangélizációk előtt még szélesebb hálóvetést kell csinálnunk, utána pedig még erőteljesebb utőmunkát. Az ítélkezés lelke ellen még kíméletlenebbül kell küzdenünk, s az egyházba még tudatosabban kell beleépülnünk.
Filemon kapujában egy régi szolga áll, Onesimus. Évek teltek el azóta, mióta nem látták egymást. Azóta Onesimus megjárta a fogság mélységeit. Új emberként áll niost a régi kapuban. Dobogó szive fölött ott van
az apostol ajánló levele Filemonhoz, a régi gazdához: "Talán azért vált
meg tőled ideig-óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza" (15. v.).
Filemon elolvassa a levelet, kitárja karjait s új szeretettel öleli magához a
régi szolgát. Egyházunk! Tárd ölelésre két karod a szolgálatra jelentkező
evangélizáoió előtt! Ti pedig megtisztitott poklosok, kik elfelejtettétek,
hogy Krisztus vére tisztitott meg benneteket, s Krisztus útja helyett a
magatok útját járjátok, ti Démások, kik felcseréltétek a Krisztus szerelmét a mulandók szerelmével, figyeljetek fel, mikor az evangélizáoíó, mint
egykor Mózes a tábor kapujában, megáll az egyház kapujában s elkiáltja
magát: "Aki az Úré, ide hozzám !" (2. M:óz 32,26.)
Tnróczy Zoltán
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EGYHAZVN
_isssifii
Minden,
bibliaolvasó ember tudja,
1wgy a M álé evangéliumának
végén található parancs: "Elmenvén
tegyetek tanítványokká minden népeket ... ", Isten örök missziói parancsa.
Tanítványainak
adta és ezért az egyháznak. Független minden kortól és
idótől, mert Isten az egész emberiséget
üdvösségre szánta és hívja. Az a tény,
hogy voltak századok, amikor süket
voU az egyház ennek a parancsnak
meghallására, 1wgy voltak olyan korok
é8 teológiák, melyek semmibe sem vették a missziói parancsot, nem változtat Isten örök parancsán é.s elhatározdsán, Isten meglelte azt is, hogy kihagyott egyházakat és népeket· abból
a szeni kiváltságból, hogy evangéliumának legyenek hordozói. Shelyükbe
másokat hívott el. Nem az eredmények
felmut.atása a l.egfontosabb a miezszióban. Tudunk missziói egyházakról, melyek semmi eredményről nem
szá'YTWlhatnakbe. Minden aratást mások élveztek, és mégis nem voU kt':sebb
a \ jelentőségük: " .. . azért sem aki
plántál nem valami, sem aki öntöz,
hanem a növekedést adó Isten". (1.
Kor. 3,7.) Ez a misszió örök re-.
ménysége, hajtá ereje és biztatása.
A mi Urunk swlgáit(>l csak azt várja,
1wgy amikor ő megérkezik, mun'kában legyenek. Nem a tálentu'YTWk
nagysága vagy a szerzett kamat érdekelte a példázatbeli gazdát mi'1l.iknekelőtt, hanem a swlgól.atban· való Mlség, leleményesség, igyekezet ée szeretet, mert aki rest, attól még az is elvétetik, amije van é8 annak adatik,
7 Evangélikus Naptár

felelőssége
aki hŰ8égesen é8 ügyesen forgatta a
reábízott kincset...
..
Kérdezzük meg ezek után, milyen
missziói tálentU'YTWkat kapott. a mi
magyar evangélikus egyházunk
és
1wgyan forgatta awkat? A magyar
külmissziót sohasem lehet meggyanúsítani "gyarmatosító" szándékkal, hiszen a magyarnak sohasem voU gyarmata. Missziói felelőssége egyházunknak csak 1909-ben. ébredezik Sc1wlz
ödön másfél évtizedes swlgálata gyümölcseként. Addig ha elszórtan voltak
is olyanok, akiket Isten elhívott miszsziói swlgól.atba, azok idegen országok missziói társulatai útján jutottak
ki missziói mezőkre. Evangélikus
Missziói Egyesületünk
kezdetben a
Lipc.sei misszió fiókjakén,t működik.
Erőteljesebb érdeklódé8e az első világháború után Podmaniczky Pál; Gáncs
Aladár munkássága é8 a finnekkel
,,'alá kapcsolat révén ébr"edez"ik.Határkő a hazai misszió történetében az
Ö1Íálló missz1,ói munka megindulása
1937-ben. Ez természetesen. összefügg
Isten ébresztó munkájával.
Ennek
főbb állomásai: N épfóislrola N agytarcsán, K unos J eM az első magyar
misszionárius
útrakélése Kína felé
1939-ben; hazaiutaz6titkárok
munkábaállítása; a Missziói Lapok ugrásszerű példányszám-emelkedése;
országos gyermekmunka
fellendül&e;
fiókegyesületek alakulása;
ée végül
a Missziói IntézetünkWeiler
HenTikke) és Ferenczy ZoUánnal az élén,
sok ígéretről élJ reménységröl beszéltek. Az első nyolc missziói növendék,
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majd kovetkew esztendőben újahb öt
növendék; a Pogány-misszió mellett
meginduló zsidó-misszió és a cigányok
között is végzett szolgálat sok ígéretet
lwrdott magában, ha mindjárt mindez
mustármag volt is a magyar egyház
missziói ugarán. De akinek van, anna,k adatik. .. és Isten minden esztendőben növelte a ,munkát és a munkáeok.számát; A népes mi8sziói konferenciák, missziói ankétok, tan'l!lmányi csoportok, valósággal "misz8ziói ébredésről" beszélnek, főleg egyházunk ifjúsága körében. 1950-ben a
Budapestről távozó norvég zsidá-miez,szi6 átadja a Gyarmat-utcai házát
missziói célra, ahova bevonulhat a
na,gytarcsai missziói intézet. A budapesti lelkészek segítségével négy.
éven át növendékeket képeziink ki és
az intézet valósággal missziói központja
, lett egyházunknak.
az't!-tán... ?Mi~n leállt! Kisebb
lett az Isten aJándékozó kedve?
Mindenki, megtért? Vagy kitöröltetett a Bibliáb61 a missziói parancs?
Nem lett többé időszerű az egyház
missziói munkája? 1951-ben megszüntetik a/" Missziói Egyesületet.
A munkát az Egyetemes egyház,miszsziói albizottsága veszi át, az Intézetre
sincsén szükség, a növendékek világi
állásban helyezkednek el. A missziói
lelkészek parochiát kaptak ... , a
munka lassan gyanús lett, diskreditált, már-már a nevét sem említhetik,
"imperialista érdekek uszályhordozója" lesz minden, ami külmisszi6.
Kellemeden. cikkek látna,k na,pvilágot
egyházi újságjainkban és gyanús lesz
minden lelkész, aki külföldi misszionáriusokkal. kapcsolatot tart fenn.
K unos J eM munkája is Tcetesséválik
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egyesek. szemében' ée támogatására
nincsen fedezet efJyházunklxtn.Szinte
magától érletődő, lwgy a külföldi
újságok hiányában meg8zakad minden kapcsolat egyébmisszi6kkal, lanyhul az érdeklődéséenincsen, aki ébren
tartsa a missziói felelősséget. Megbélyegzett lett az egyház misszi6i felelőssége és felesleges a· missziói parancs. Ne keressük a miértekre most
a választ. Ne pr6báljunk mentő szempontokat felsorolni, se bűnbakot keresni. Bűnbánatra nemcsak a felelős
vezetőknek van okuk, hanem minden
evangélikus ,keresztyénnek.
J kus
missziói parancsa vajon csak az egyház vezetőinek szólt? Miért hallgattunk ée miért nem zörgettünk erőteljesebben még a kockázat ál'ánis? Vagy
miért restült meg imádságunk? M~ért '
tudtak ennek ellenére egyes emberek
mi8szi6i kapceolato; fenntartani magánúton?

•

Hála legyen a misszi6 Ürdmale,
hogy ügyét nem hagyta porbaejteni. Kezemben van a Luiheránu~,
misszi6k 1956·os évkönyve. A statisztikai kimutatásokból is csodálatoskép
tárul· szemünk elé. Nem mondhatunk
mást: "Az Úrt6l lett ez, csodálatos
ez a mi szemeink előtt!" Hadd közöljünk belőle néhány' adatot:
Általános .adatok (az első szám
milli6klxtn ért.endő,a
második
%-ban): A világ lakóina,k száma:
2400 (100) . Ebből keresztyén 771
(32,1); zsidó 11 (0,4); hindu 320
(13,03); mohamedán 315 (13,1);
konjucee, Kína, államvallása 300
(12,5); buddhista 150 (6,2); sint625
(1,4); animista 120 (5); egyéb
388 (16).

Gyarapodás a protestáns mísssídben áz egyes területeken :
Terület

I

Á.7siába.n
Afriká.ban
Dél-Amerikában

1925

I

_.

1938

2.9
1.8
0.7

. Összesen:

I

I

'I

3.7
3.6
1.5

.

l

6.3

1947
10.4
8.4
2.8

I

11.0

Keresztyének:

771 millió, ebból:

Róm. kat.
Protestáns
OrthodJJxok
Egyéb

425 milli6 (55.12

1952
1-

25.3

I
I

I

14.7
10.2
4.7
36.0

%)

218

••

120

"

(28.28 %J
(15.56 %)

8

"

(1.04

%)

Lutheránus világmisszió: Afrikában: 885,015, Ázsiában: 1,385~493,
Japánban:· 7024, Batak. egyházban kb: 60.000, Indiában: 578.737, u«.
dagaszkári egyházban: 201,182, Észak Tanganyikai
egyházban 9.9.509
a hívek száma. Afrikában és Ázsiában 54 l-utheránus·missziói társaság műkö·
dik. 874 felszentelt és 2240 fel nem szentelt missziói munkás8al.
Az

ut6bbi évtizedben lezajlott világ.
események sokban megváltoztat·
ták a misszi6 arculatá(. E rövid cikk,ben ezekre a vonásokra mind nem tér.
hetünk ki, csak a legfontosabbakra
hívjuk fel a figyelmet. Az ifjú egy·
házak önáll6sulása a legszembetűnőbb
missziói vonás. Az evanstoni világ.
gyűlésen 163 'egyházb6l 50 missziói
területről érkezett. A résztvevők leg.·
nagyobb élménye a fiatal egyházak
építő hangja volt. Új sZínt, új látást
és új feladatot jelentett az egyházak
ökuménikus munkájában való részvételük. A második világháború után
egy sereg új önálló ország alakult:
Libanon, Szíria, Fülöp-szigetek, Indonézia; Burma, M alaya, India,
Pakisztán és Oeylon. Nemzeti öntUda·

7*

tuk a fehér embert feleslegessé teszik
és így a misezionáriusok. is igen sok
esetbenfeleslegessé válnak. Ahol meqmaradtak, ott is csak legfeljebbtanácsadó szerepet tölthetnek be, alávetve
magukat az ifjú egyházak vezetóségé"
nek ée fegyelmének. A másodikvilág~
háborúval lezárult a missziónak az akorszaka, amikor egyes nemzetek a
misszi6t gyarmatosít6 érdekek sZolgá~
latába állíthatták.
A

legúiabbkor missziói munkájá.
nak másik szembetűnő vonása
a~ egyesületek, társulatok megszűnése
és az egy hitvallást vall6 egyházak
misszi6i munkájának tömörülete. Sok
külső szempont kényszeríti erre az
egyes egyházakat pl. bibliafordítások,
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ÍCönyvkiadds, lelkészicépzés, iskola,
kórház 8tb. igy jött létre Japá'Tlhan,
Kínában, Madagll8Zkáron az .önálló
lutherán'U8 egyház.

~kután
f~ehetjük
a kérdést, hol
kezdje a magyar evangélikus egyház missziói munkáját?
Új ébredésért kell imádkoznunk.
A Szentlélek
megújitó ée munlcába hívó erejére van
SZf-mbetúnó továbbá a fiatal egyszükségünk. Addig ppAlig meg kell
házak nagy missziói felelós8ége. Seutanulnunk csendben várni és hallgamátra szigeté:n pl. 40 évig dolgozott
egy misszionári'U8 ée mindössze 6 tózni 18ten konkrét hívására. "A világ
változása a missziói munka rugalembert keresztelt meg. Ma, 10 évvel
masságát
kívánja", hangzott a breckhalál,a után 1500 keresztyé:n él itt. Ez
lundi
missziói
k<Jnferencián. Lehet,
úgy történt, hogy keresztyé:n batakok
.hogy nekünk is más utakat jelölt ki a
kOltöztek a szigetre, akik bizonyságmisszió ura. Nem Lipcse, se nem a
tero, hódító keresztyé:n életet éltek.
skandináv missziók, hanem egészen
Új-Guineában a pápuák között 5 évi
más missziói mezőket mutat majd az
munka után a mi8szió a háború kölsten. Addig pedig fel keU lcészülvetkeztében
megakadt. Egyetlenegy
nünk, hogy mire a hívás elhangzik,
megkeresztelt sem volt még ekkor. Az
munkások áUjanak készen. Képzett
első keresztelés a misszionári'U8ok
munJcásokra van szükségünk. Valaki
visszatérése után történt és ma 112 000
azt mondotta: a misszionáriusoknalc
tagot swmlálegyházuk,
50 önálló
olyan képzetteknek kell lenniük, hogy
'lelkésszel, 700 bennszülött misszÍ<máazzal a tudással otthon püspökök vagy
ri'U8Sal ée 800 tanítóval. Miről beszélegyetemi tanárok lekea8enele. Egyhánek - ezek, mint a fiatal egyházak
zunk egészé:nek hordoznia kell Isten
mi88ziái feleló88égéről.
missziói parancsát. Nemszabad
sajOrömmel olvashatjuk a missziói
nálnia erre sem az embereket, sem a
jelentésekból azt is, hogy a mohamekincsét. Egyházunle sajtójánale is
dá1Wk között is hódít Kriszt'U8 evanhelyet leell adnia a folyamatos és hitegéliuma. S ami minket legjobban háles missziói munka tájékoztatásának.
lára indíthat, az az, hogy a lutheri keLelkészképzésünkben.
is helyet kell
resztyénség állította meg az izlám hó- biztositani a missziói tudománynak.
dítását. Celebesz szigeté:n 300 tagú
Nem szabad elfelejtenünk, hogya leggyülekezet 1600-ra emellcedett, Afrikánagyobb külföldi misszióle is nehéz
ban megnégyszerezódtek a fI!j'iilekeze- időben születtek ée sole megpróbáltatás
tek, Ná%áret városa is keresztyé:n lett.
közepette is megmaradtak. Hisszük,
Izraelben-is nagy a szomjúság Isten
hogy a magyar misszió tüzére lsten
igéje után. Fehérek a mezők. Aratóújabb olajat önt és a kinyitott ajtókon
kat vár a misszió Ura.
hittel beléphetünk.

Danhauser LáBZló
Aki elküldte az ártatlan Bárányt, hogy megölettessék, Az bárányt
csinált- a farkasokbóL Ez a kegyelflm.
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H. Németh latN"

.Három derék aranypap
Az egyik itt lakik, a másik a szomszéd faluban, a harmadik meg
a szomszéd megyében.
Aranypapok. .
.
'.
.
.
Persze nem azért, míntha paptársaik közül őjr lennének a legaranyszájúbbak, akiket a hírnév és népszerűség bearanyozott volna
a sok szürke pályatárs között. Nem nagy templomok vagy' nagy'
I tömegek dédelgetett
kedvencel ők. Régi elnyűtt napszámosai mind
a hárman az egyház szőlőskertjének.
Aranypapok ? Inkább ezüstpapok. mert a hajuk ősz-ezüst, olyan
mint a vége felé siető éven a decemberi fehér hótakaró.
Most mégis azért jöttek Össze, mert ők aranypapok.
Magasak, szikárak, fürgék mint a csík. - Két bőrönd a lábuknál, .ölelgetik egymást és kacagnak,. kiabálnak egymásra. Olyan lármát csapnak hárman, akár egy osztályra való gyereksereg.
- Szervusztok Gyerekek!
Ezt nem nekünk mondták, kik rokoni alapon élvezzük a verandáról a találkozót és hárman együttvéve sem tesszük ki a közülük
egyre [utó életkort. Nem mí vagyunk a "gyerekek", hanem ők egymásnak.
-- Szervusz Géza öcsém!
Géza "öcsém" hetven-valahány éves többszörös nagypapa. Szája
könnven húzódik nevetésre. Kivált most, mikor visszatromfol.
:.- Szervusz Miska bácsi !
Ezek szerínt Miska bácsi korban felülhaladja Gézát, Lehet, hogy
csak hónapokkal, lehet, hogy évekkel. Bajos lenne. eldönteni, mert
a haja még nem egészen ősz. Sasorra alatt pedig olyan legényes
. magyar-bajusz van, amilyent ötven éven túl már csak nagyon merész
emberek viselnek.
-
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- Szervusz Gyulám!
Megölelik, megcsókolják a házigazdát, kinek olyan szép hosszú
. ősz haja van, mint a Liszt Ferencnek. Nevetve lapogatja a vendégek lapockáját. Aztán a szeméhez nyúl. Ejnye, csak nem esett bele
'valami?
J önnek befelé. Felsorakozunk hárman illendően. Azazhogy
négyen, mert az öreg papné is siet a konyha felől, törölgeti kezét a
kötényébe.
.
. Jö:imek az aranypapok. Nem totyognak egyet se. Bot sincs
náluk. Olyan ruganyosan lépkednek, hogy nem is hinné róluk az
ember, hogy hárman több mint kétszáz évet számolnak, Sőt még
egy negyed századdal többet.
-.
Ha fejüket eltakarnánk, azt hihetnők róluk, hogy fiatal papok.
Akiket nemrég avattak lelkésznek.
Nemrég?
Ötven. ,éve ! Éppen ötven éve.
Ezért "I'itanypapok. .
Most ülik papi szolgálatba indulásuk arany-jubileumát.
Csak maguk között ünnepelnek. Nem igénylik a nyilvánosságot,
. újságriportot, aranydiplomát. Nem áhítják a; bankettet, felköszöntőket. Hiszen ezek mind azt juttatnák eszükbe, hogy megöregedtek.
Elviselhetetlen lenne a sok bámész tekintet, ami úgy tapadna rájuk,
mint a múzeumlátogatók szeme az őskorból ittmaradt kövületre.
~ekik az az ünnep, hogy egymás között lehetnek.
Es visszaálmodhatják magukat félszázad előtti ifjúságukba.
Elöl jön Miska bácsi. Ruganyosan lépked fel a veranda lépcsőjén. A másik kettő mögötte jön. Bizonyára akkor régen is ez volt a
sorrend. Hát valóban sor elejére való a déleeg öreg. Izmos erős termetén megfeszül a sötét papos ruha. Arca viharvert, naptól égetett,
bajusza kurucosan felpödörve és a szeme ... ! A szeme mint egy hadvezéré. Olyan erély' tüzel bennük, hogy menten elhagy engem az
eddigi jóakaratú fölény.
. .
Magam sem tudom, hogy kerültem elébe. Csak akkor ocsudok,
mikor már széles mózdulattal átölel és a fülembe dörgi:
- Szervusz fiam ... légy olyan ember, mint apád!
. Észreveszi az asszonyokat, az öreg és fíatalpapnét. Megnézi őket,
Arcán enyhület játszik, nagy tenyere fellendül a. kalapjáíg és szélesen
leemeli mint egy lovagi főveget.
Aztán betölti azelőszobát a jókedvű zsivaj. Az asszonyok egy- .
szerre beszélnek, J utka lányunk visít gyönyörűségében, mert cukrot
kapott. Én már Géza bácsi val parolázom.
...
- Alászolgája ...
102
j

- Szervusz kedves •.. jó testvérem.
Ez meg ő. A sima modorú, simogató szavú Géza bácsi. Aki anynyira nem fukarkodik az elismeréssel, hogy nemegyszer zavarba hozza
dicséreteivel a paptársakat, Nincs az a dadogó szavú lelkész, akinek
elérzékenyülten meg ne köszönné az igehirdetését. És nincs az a papné,
akit el ne bájolna [ókedvével, világfis udvariasaágával. Ahol ni,
hiába kapkodja el kezét az ífíasszony, a hódolatteljes kézcsók neki
is kijár.
Kacag az egész ház.
. Miska bácsi magasra lendíti a kislányt, az meg síkongat örömében, Géza bácsi megcsipkedi a gömbölyű hátsóját.
Mi meg nézzük
őket it feleségemmel s szívünkbe fogadjuk a két öreget .
.- Tessék befáradni.
Bevonulnak. Elöl Miska bácsi, utána mi többiek. Minden arc
mosolyg6s-.Mi nekik örülünk, ők egymásnak.
Már gonoezkodnak.
- Megöregedtetek Gyerekek.
- Mi még csak hagyján, de te Míska l
.
- Nem élhettek valami nagy jómódban, még poeakotok sincs.
- Mi dolgozunk Öreg, azért nincs.
- Nem úgy mint egyes kiérdemesült papok.
Miska bácsi nem hagyja .magát.
-- No ugyancsak keveset dolgozhattok, ha csak ennyi kosztot
érdemeltek utána.
Kírobban a kacagás. Géza bácsi olyat csap Miska bácsi hátára,
hogy húszéves korában is becsületére vált volna.
Miska bácsi megfiatalodik ettől a hátbavágástól. Pödör egyet
a bajuszán, kigombolja a. kabátját és elterpeszkedik a széken.
-- Pupákok vagytok - dörmögi elégedetten.
No ezek se maradnak adósok. Két kézzel markelnak az emlékek
tarsolyába és szórják elénk a csillogó emlék-tallérokat.
-' Hogy is volt Miska. a soproni tápíntézetben 1
- Húsz tojásból rántotta, fogadásból - míI
Nevetnek. Olyan [óízzel, hogy lehetetlen velük nem nevetni.
- Hogy L."l volt Fraknónál Géza 1
Legjobban Géza bácsi nevet ezen, pedig most ő a kárvallott.
De a többiek nem kímélik. Egymás szavába vágnak, mesélik a kíssé
nehezen érthető történetet, ahol Géza lemaradt a 'kírándulásról.
A házigazda. viselt dolgait is emlegetik. Ránk való tekintettel
ugyan nem részletezík, de elég egy-két szó, hogy hahotázzanak.
Géza bácsi fényképet halász elő. .
.

\
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- .llyenek voltunk, nézzétek csak.
.
Nézzük. Közben fel-felsanditunk reájuk. Nocsak. Ferencjóskában,
zsakettben, papi feketében, magas keménygallérral, keménykalapban
- ők azok. Bot a kezükben és hányféleképpen tartják ! Az egyik a
hóna alatt, másik a vállán, a harmadik a háta mögött 'keresztben.
És a ka.lapok 1 Mindenhogy állnak, csak nem egyenesen, Hogy is
állnának, mikor a fiatal feszes arcokon minden száj diákos vígyorgásra
húzódik.
.
- Az utolsó vizsgák után.
Cserélgetjük a képeket.
- Ez kicsoda 1
-Ez
a másik Miska. Ő a negyedik, aki megérte közülünk ezt
a napot. Nem tudott eljönni. Lenn él a Balatonnél.
-Hátez1
- Meghalt.
- Szegény Guszti.
- Hát ez 1
- Ez is meghalt. Ez is.
~
Felhő borul a kedvükre. Megcsendesednek egy kicsit. Miska
bácsí azonban az élet pártjára áll.
- No hány unokátok van barátaim 1
- Hat. - Három.
- Helyes. Nekem is van ugyanannyi. Feleségek?
- Élnek, jól vannak hála Isten.
- Arról ugyan beszélhetnénk - mondja a házigazda felesége.
- Minek beszélni róla, mikor látjuk, hogy úgy van.
- No és a gyerekek 1
..
Itt aztán megkezdődik a. nagy felsorolás. Se vége, se hossza.
Fényképek, címek, foglalkozások. Arról, hogy ki hol van s mit csinál.
Hát az egyházat szolgálja-e valaki közülük?
Szolgálja bizony. Egy-egy fiú jutott papnak, egy lány papnénak.
Múlnak a percek s az órák. Az asszonyok rég eltűntek mellőlünk,
a konyhában csörömpölnek. Mi pedig ez idő alatt túljutottunk nagy
Ióugrásokban az ötven éven és megérkeztünk ismét a jelenbe.
- Hogy éltek? - kérdi közülük valaki.
Ez aztán bőséges témát ad. Mert el lehet mesélní a nyugdíjba
vonulás körülményeít. A megrökönyödést, amit hetven éves korukban a püspöki barátságos felszólítás okozott. De há.t mit tehettek 1
Kellett is meg illett is átadni a helyet a fiatalabbaknak. Annyival
iq inkább, mert akkor már a hatvan éveseket is menesztették.
-- Mit csináltatok akkor-I
\
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Egy darabig maradtak, nézték a2: utód lhunkáját; Jgyekezetét,
~aklövéseit, aztán elköltöztek a gyerekekhez. Az utódjukat dicsérik
mind a hárman,
- Csakhát persze ... tudjátok ... neki is megvannak a gyengéi.
Kimegyek tapintatosan, ne érezzék feszélyezetten magukat a
]0 öregek, hiszen én is "utód" vagyok. Odabenn ezalatt terítékre
kerülhetnek a meggondolatlan fiatal lelkészek, akik nem szeretík az
adminisztrációt, türelmetlenek és meggondolatlanok.
Vagy talán nem bántják őket ~
Olyan foglalatosságom akad, ami miatt többször át kell mennem
azon a szobán, ahol ők hárman beszélgetnek. Egy-két szavuk megmarad bennem.
- A gyülekezet [órésze persze ragaszkodott hozzám, én mégis
jobbnak láttam eljönni a faluból, mert hát tudjátok hogy van az ...
- Kimondtad volna azt, ami nem tetszik.
Majd később. _
- Hát mire valók .az egyházi törvényeink ~ ! Bezzeg én 1912-ben
a kerületi gyűlésen az ilyent nem hagytam szó nélkül. Megmondtam
a püspök előtt áperté, hogy az egyházközségnek autonómiája van!
- Nagy ellenzéki ember voltál te Gyula.
Iszkolok kifelé. Még a végén ránk sütik a bélyeget, hogy a mai
lelkészgeneráció gyatrább fából van faragva, mint az övék.
Ugyan mit .ís tudnék mondaní védelmünkre 1
Persze később akaratlanul is hallanom kell a füstölgésüket,
-- Mi dunántúliak viseljük az alföldi nagygyülekezetek terheit l'
- A mi kis -gyülekezeteink.
Megállok. Magyarázgatom, hogy ahol sokezres gyülekezetek vannak, ott nincs olyan azoros személyes kapcsolat a bívekkel, mint ahol
ezer vagy néhány száz lélek a gyülekezet népe.
- Tehát az áldozatkészségük sem mérhető össze lélekszám szerínt a mieinkével
- Elég baj aZ. édes- fíam,
- Az kéne öcsém, hogy kétezer lélekhez legalább egy pap jusson. S gondozza őket; Mindjárt. meglesz a kapcsolat.
~ Bizony fiam, mi ezt már régóta mondjuk. 1932-ben is
mondtam.. .Továbbállok. De ebéd előtt még egyszer bekukkantok. Még mindig az egyház helyeetén rágódnak.
-. A _mi időnkben' az egyesületek alapszabályai világosa!!. leszögezték.
- Nem volt annyi püspökrleírat,
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-- Meg i.rógépe se volt Gyurácznak.
- De volt, Vettek neki később.
Álnokul helyeslek nekik.
.
. - Ebben az évben tudják, hogy hány püspökileiratot iktattam ?
Ezt már Gyula papa se hagyja szó nélkül.
-- Egyet se. Én iktattam helyetted mínd a huszonnégyet .':
Felsültem. Úgy nevetnek. az öregek, csak úgy harsog a szoba.
Géza' bácsi kacagva .rángat ja Miska bácsi kabátját.
- Tudod, hogy mílyen jó dolga van ennek a fiatal papnak?
Két káplánja is van. A Gyula meg én.
.
- Együttes életkora a két káplánnak másfél évszázad.
Miska' bácsi úgy kacag, hogy csak úgy döcög bele. Hátradől a
széken és átengedi magát az élvezetnek.
.
Itt az ebéd.
.
Ebéd után nem sokáig ejtőznek. Hallom, hogy az előszobában
. zajosari készülődnek, ajtót nyitnak. csuknak. Kinézek.
- 'Hova -' hova?
- A hegyre, öcsém. Megnézzük felülről a várost.
- Nono. Csak nem egészen fel a tetejére?
- Mit nekünk ez a kis hegy régi turistáknak 1
- Azám fiam. Köszegnél, a Fogarasi havasokban. Tirolban ...
- Meredekám a hegy, bácsik!
- Neked lehet, nekünk nem.
Elmennek nagy hetykén. Utánuk nézek. Úgy kilépnek mínd a
hárman, mintha ötven évet fiatalodtak volna.
Este kiderül, hogy valóban fennjártak a meredek hegyen. Utána
pedig leültek tereferére a. bátyusék domboldali házának balkonjára.
Sonka, szalámi, zöldpaprika került elő il, kis szatyorból, sőt még
borocska is.
.
Derűsen csillog a szemük,
- Volt elég beszélgetnivaló 1
.
- Nemis jutottunk a végére. Sorravettünk mindenkit az osztálytársak közül.
Géia bácsi titköt súg.
- Még a régi nótákat is elénekelgettük.
- Nézzenek oda, mícsoda skorhely öregek.
Egymásra kacsintanak, megtaszigálják egymást könyökükkel.
Mutatják, hogy ők milyen kerhelyek. De szemük keresi már a széket,
ahova letehetnék magukat.
Beszélgetünk. Hiába legénykednek, fáradtak már a jó öregek.
Míska bácsi laposakat pislog; titokban az ágy felé néz.
A hetven év hiába már hetven év,
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Még érdeklődnek a helyzetem után jóságosan, nagyapásan. De
elnyomja egyiket a buzgóság. .
••
- Hej ha itt lenne Géza bácsi címbalma ...
Géza bácsi felélénkül.
Két csirkelábbal takarosan kíver egy
indulót az asztal tetején.
- Miska bácsi, halljuk a legújabb verseit.
- No igaz is, hallgassátok.
Előkotor egy vastag írás csomót. Hallgatjuk dörmögő beszédét.
Pattog a tréfa, esengenek a rímek.
- Hej patenai templomtorony ...
- Te Miska, látta már ezt más ig 1 Tudják-e a híveid ezt úgy,
mint a prédíkácíóídat 1
-- Tudják-e 1 Éneklik a legények. Mert dallamra költőttem,
hogy mindjárt énekelhető is legyen.
Elnézern az öregeket. Mind a három olyan. Amit írnak, cselekesznek, annak mind gyakorlati értelme van.
Nem maguknak éltek. És nem hiába.
Valami furcsa meghatódottság szorongatja a torkomat. Nézem'
eres, dolgos kezüket, élettől barázdált orcájukat.
És a szívükbe látok. Ahol sok nyomot hagyott az elmúlt ö_t
évtized szorgos ígyekezete. Nemcsak a szívkoszorún, az elmeszesedett
ereken, hanem ott is, ahova elkönyvelődík minden emlék és érzés is.
Szívükben őrzik kitörölhetetlenül a szolgálat emlékeit. Amiben
őrlődött testük, gazdagodott lelkük. S míg ők fogytak mínt az égő
gyertya, másoknak világítva, a rájuk bízottak csak egyre gyarapodtak. Atadták nekik tudásukat; hitüket. Nemcsak templomuk népének, hanem az egész falunak.
Most itt vannak öregen.
Gazdagok voltak míg szolgáltak, mert mindig adni tudtak.
_Szívük szeretetét, izzó magyarságukat.
.
S mi jutott nekik mindezért 1
Csendesen meghúzzák magukat gyermekeiknél. Élnek a szerény
nyugdíjból szűkösen és emlékeíkből gazdagon.
Mit tehetnénk értük 1
Ez a kérdés jön elő másnap reggel is bennem, ahogy elnézeni
ezüst fejüket a reggelizőasztal felett, ahol. buzgón írják üdvözlő
leveleiket a negyedik barátnak a Balat-on mellé. És öreg tanáruknak
Sopronba.'
.'
-- Testvérkém, szolgáltasd ki nekünk a Szentvacsorát.
Ott térdelnek hárman az oltár előtt. Hangzik felettük a hálaadó ige.
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- Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre ...
A mi esztendeínknek napjai hetvén esztendő vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely
gyorsan tovatünik, mintha repülnénk ...
- Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez
jussunk, Uram ...
Alig látom már a betűket. Könny csurran végig az egyik ráncos
arcon.
- Eáttaeeék: meg a te műved a te 8zolgáidon ...
Veszik a bocsánat ételét és italát. Áhítattai, könnyfátyolos
szemekkel.
,,- Jól vagyonjó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra
bízlak ezután. Menj be a te Uradnak örömébe."
Mind a három felnéz az oltárra. A keresztre.
- Menjetek el békességgel. Az Úr veletek van.
Elmennek. Visszaülnek a padba és előrehajtják fejüket hosszú
hálaimádságra.
Ott benn a sekrestyében pedig hosszan, némán összeölelkeznek.
- Köszönjük Testvérünk.
.
Arcukat beragyogja a· reggeli nap fénye. Szinte bearanyozza
őket a felülró1 jött fény.
Egész életükben abból a fényből éltek, ami Felülről jött.
Három derék aranypap.

A húsvéti

ünnef_ek_T_e_me.-.;w'-°e_le_u_i_k,

.

HÚSVÉTI
EVANGÉLIUM
című kiadványunk igemagyarázatokkal,

bibliai tárgyú

elbeszélésekkel. versekkel, képekkel, családi használatra
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Jóvoltodat Istenem,
beláthatatlan, drága birtokom.
Néha fenn járhatok
egekbe ködlő, tiszta esűesekon,
de magasságod még elérhetetlen
meesseségekben tündököl felettem.
Máskor titkaidat,
kíneses mélységeidet katatom •.•
kinnyek, .kiook között,
ködös, embernemjárta utakon.
De mélységed még kikutathatatlan,
széditő mélyen feketéll alattam.
Dalolva indulok,
hogy bejárjam hosszában-széltiben
csuda-birtokomat •••
s ha vándorIábam néha megpihen,
mert estélemk: Elég ennyi márar boldo~ kérdem: Hát nincsen határa!!
Munka, bánat, öröm •••
Velük is jóvoltod méregetem,
mélyét és magasát...
.
És ameddig tart tőnő életem,
új feladata minden· új reggelnek,
8 mind sürgetőbb, ahogy az évek telnek.
Ez a szent feladat
ragyogja be a, szürke perceket.
Rám biztad, Istenem,
és akármikor számon kérheted.
De csak azt vallhatom, ha számon kéred:
Uram, kevés volt ri az egész élet!
Turmezei Erzsébet
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TAMAS

Tatay Sándor

•

Tamás apja lutheránus pap volt; s agolgotaszerű templomdomb tövében a vén ház, ahol nevelkedett, tele volt sötét, titokzatos zugokkal. A
dajkája, egy boszorkányságra hajló, kiszolgált mosőné, tele volt félelmes,
dohos mesékkel. Ezért volt Tamás rossz álmú, korán kelő gyerek.
Alig emelkedett az őszi nap a kőkerítés tetejére; ott ült a küszöbön
és sapkájával a kései legyeket esapkodta. Az őszi, hűlt sugárzásban ez
volta leglangyosabb, legmeghittebb hely a házban; halk léptekkel odasomfordélt hozzá a macska. Háromszor, négyszer átbujt a térdei alatt.
Csak lágyan a bajuszával s a füle hegyével érintette a bőrét, aztán leült It
cipője orrához, mosakodni.
Később jött a kutya. Szőrén deres éjszaka emIékét hozta, valóságos
téli hideget a mezőkről. Tamás két kézzel.tolta el magától a fejét, de a
kutya erőszakos volt, csak azért is megszuszmitolta az arcát. Az orrával
megpiszkálta a macskát is, aztán maga is leült ásitva. Tamás mellé.
így ü1tek ők hárman, ásftva a csendben, mikor odaérkezett Andris, a
vén cseléd.
Andris félkegyelmű volt, amint az papszolgáknál szokás, és ezenfelül
volt még egy érdekes tulajdonsága:
nem tudott mássalhangzőt mondani.
Pedig ugyancsak szeretett beszélni. Ember, állat nem haladhatott el mellette, hogy ne szólt volna hozzá. .. Meg is tanulta különös beszédét a falu
apraja-nagyja.
.. Most egy meszes vödört cipelt nagy kolompolásaal.
Megfricskázta Tamás orrát és a macska meg a gyermek között be akart.
lépni a folyosóra, de Tamás kinyújtotta a lábát.
..
- Át ne lépje azt a gyereket, maga vén bolond - kiáltotta kétségbeesetten a babonás dajka a konyháböl . .. Csakhogy Andris akkor már átlépte és morogva sietett a pinceajtó felé. Nagy, üres pince maradt a régi
[ó: időkből, mikor még borral fizették a papot. A pap most ennek a közepére ásatta a meszes gödröt, hogy gyermek és állat óva legyen tőle és télennyáron egyformán legyen friss mész,
A pince elnyelte Andrist. Nagy fekete torka volt s hogy megnyílt a
szája, hideg lehelete rászabadult Tamásra, meg a két állatra.És
a gyomrából úgy hangzott fel János kalimpálása. mintha egy egész hadsereg vonult 'volna el a hegyek felé, lovastul, ágyústul, mindenestől, A macska
odafutott csodálkozni. Leült az alsó lépcsőfokra. Odaszaladt a kutya is,
de az csak a két első lábával lépett lefelé egy lépcsőt és úgy, hogy a macska
éppen a lábai közé került. Csúcsos fülekkel figyeltek mind a ketten.
.
Maga maradt Tamás a napsütésben. A templomban akkor volt elhalóban a reggeli könyörgés utolsó éneke. Arra figyelt és várta az apját,
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aki magával szokta hozni az utolsó éneket és énekli, vagy dúdolja, amig
. csak ki nem bújik éktelen nagy, templom szagú reverendájáből.
Az apja éppen odaért hozzá, mikor a Ioccsanást meghallották. Aztán
hörgés hallatszott a pince mélyéből. Félelmesen, mintha az irtózatos, sötét
verem maga nyögne. A kutya elkezdett ugatni nagy zuhogással, bele a
pincébe. A macska leszaladt a fenekére és a szemei onnan világítottak ...
A pap odadobta Tamás ölébe az ágendás könyvét, meg a bibliáját, aztán
rohant hanyatt-homlok, úgy, ahogy volt, nagy fekete reverendában, Bár
a reverenda alja a földig ért, egyszer sem botlott meg benne, úgy ért a
pince fenekére. Húsz éve gyakorolta ezt a szóazék lépcsőjén.
Tamás, meg a kutya csak néhány lépést mertek lemenni. Itt a szemük lassan hozzászokott a félhomályhoz és lent a mélyen meglátták a két
ember küzdelmét. A fehér emberét, meg a feketéét, Olyan volt, mintha
vastag ködön át a szellemek táncát látták volna. Jó, meg rossz szellemekét ... ·Andris már nem hörgött. Lágyan nyöszörgött. Olyan lágyan,
ahogy csak egy mássalhangzótlan ember tud.
Mire a lépcsőig kászálódtak, a pap is majdnem egészen fehér lett a
meszes szolgától. A jobb lábán, a jobb karján, s a reverendaja jobb oldalán vastagon hordta ő is a sűrű meszet. Úgy látszott, féllábbal bele kellett
lépnie a gödörbe a szerencsétlen szolga után. " De ez még mind semmi,
hanem Andris ! Andris tetőtől talpig fehér volt, mint a M. A szeme 1&
volt csukva, de a szája tátva volt. A kifordult ajka alatt, a fogai között
csomókban állt a mész és az orrlyuka egészen eltömődött. A bajusza egycsomóba tapadt, első tekintetre keménynek látszott, nehéznek, mint a
márvány. Az egész ember szeborhoz hasonlított és mellette a pap a reverendában, mint valami kóbor szobrász.
Ebben a pillanatban elsötétedett a pince. Tamás megrázkódott. Ml
lesz, ha az ajtó rájuk záródik és itt marad ő a két emberrel; meg a két
állat! Sikoltani akart, de ahogy feltekintett, látta, hogynem az ajtó zárult be. A ház népe állta el sötétre Ei. pince száját. .. A kutya éktelenül
ugatott, de a pap templomi hangján túlkiáltotta:
- Menjetek onnan az ajtóból! Mit tátogattok?
Vizet hozzatok,
de rögtön!
.
.
Azzal héna alá nyúlt a fehér Andrisnak és elkezdte húzni felfelé a
lépcsőn. Tamás erre odaszaladt és fel akarta fogni a lábait, hogy ne verje
a bokáját minden lépcsőfokhoz. De a csizmák lépcsőről lépcsőre ugráltak
előle. Kétségbeesetten kapkodott utánuk és ahogy kapkodott, az ágenda
is, meg a biblia is kiesett a kezéből. .. Mikor a két ember felért a napvilágra, visszaszaladt a könyvekért. A bibliát hamár meglelte, de mire az
ágendátmegta1álta
volna; mindenkí eltúnt a pince környékéről.· Siket
csönd lett. A macska is elszaladt. Nagyokat sikoltott és a bibliával, az
ágenda nélkül rohant fel a lépcsőn, ahogy csak bírt.Az asszonyok még mindig ész nélkül futkostak. Egymást lökdösték,
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de a pap már ott mártogatta, mosdatta Andrist a kútnál, a válYÚban.Ő
ment oda segítenielóször, de most is csak a csizmáját mosogatta és ügyetleniil ezt is csak félkézzel, mert a másik kezében a bibliát kellett tartania ...
Végre odaért a, pap legnagyobbik leánya egy töriilközővel. Okosan azon
kezdte, hogy erőszakkal kinyitotta Andris szemét és a szempillái alól kitörölte a meszet. A pap a szájába nyúlkált az ujjával és a víz már olyan
volt a vályúban, mint a tej.
,
- Jaj, vak vagyok, jaj, nem látok -, nyögte. - Jaj az orrom, jaj
nekem!
"
Akármilyen siralmas volt is a hangja, egy kicsit felengedett tőle 3,
fehérnépek ijedtsége. Körülállták, de a csízmája azért megmaradt Tamásnak.
- Jaj nekem Istenem! - moridták az asszonyok.
- Jaj nekem Istenem - mondta Tamás "-, hova tegyem ezt a bibliát 1
Eleresztette a csizmákat, ide-oda totyogott. a' könyvvel. Végre letette a kútkávára
és ahogy onnan rátekintett a sürgölőd{>csoportra, olyan
volt az, mint mikor télen a bontószék mentén kőrülveszik a perzselt, sárga
tetemet.
Kő esett le a szívéről, hogy megszabadult a bibliától. Nem szólt egy
szót sem senkinek. Két kezébe fogta Andris csizmáját és teljes erejéből elkezdte rltngatni, de hiába, a csizma nem engedett. A keze már esupa mész
volt és a mellén, a hasán ott volt a csizma-nagy fehér- nyoma.
- Milyen a ruhád, te malac ! -kiáltott
rá. az anyja és ha el nem
ugrik, ott helyben kap egy pofont.
(
Elugrott hát és vagy három lépés távolságból nézte az asszonyok,
munkáját. Szépen, szabályosan dolgoztak, mintha mosóteknő mellett állnának, vagy libát kopasztanának. Csak a pap! A pap volt rettenetes a
fehérre. meszelt reverendájában. - A homlokáról folyt a víz, a reverendája tisztábbik ujjával nem győzte törölni. Véletleniil egyszer a meszes
jobb karját emelte az arcához és akkor egy pillanatra el kelle.tt ereszteni
Andris fejét. A maga arcát mosta s a homlokát a tej színű vízben.
, Andris abbahagyta a nyöszörgést, csak hézagosan nyögött, mint összecsuklott részegemberek azoktak " ., A madarak már mind kiröppentek a
kütágas borostyánerdejéből. A kutya a virágok között egy tyűkot kergetett. A bojtár beszaladt a rétről és a marhák a<ház végében a kukoricát
törték. A macska, a gonosz macska! A konyhában az asztal tetején garázdálkodott. A vak koldus levett kalappal állt ott a konyhaajtóban
és szokott imáját darálta. A macska feléje fordult és villogó szemekkel ugrásra készen állt egy lábos mellett,
Tamás mindezt látta. Meredt szemekkel tekintett a tehénosordáról
a macskára. A macskáről a kntyára, a kutyáról ismét az emberekre éi'1
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..
hátrált, és~k hátrált egyre a fal felé. Hátrált, míg hátratett két keze el
nem érte a kőfalat. És akkor kétségbeesetten kiáltott:
- Idesanyám !
Az anyja nem felelt.
- Idesapám !
Az apja sem felelt.
Még néhány pillanatig állt ott sóbálvánnyá meredve, majd hirtelen
megindult, mintha puskából lőtték volna, futott ki az utcára, végig az
Öreg utcán, végig az egész falun. Az emberek bámulva tekintettek utána.
Vajon mi történhetett a pap jámbor fiával 1
Tamás meg futott egészen a falu végéig, ahol"virágos, kertes kis házban az öregapja. egy kiszolgált vén pap lakott.
- Öregapám, öregapám ! - kiáltott lihegve a' kertajtóban.
Az öreg pap, papuesos, nagypipás vénember előtipegett. Tamás hozzászaladt. Átölelte a lábait.
- Jaj nekem Istenem, öregapám, drága jó öregapám, végünk van.
Mire az öregember, meg a gyermek elcsoszogtak a paplakba, odahaza
helyreállt a rend. Andris az istállóban feküdt az ágyán és az ajtóban ott
állt a vén dajka és szidta a régi módon, hogy így vén bolond, meg úgy vén
bolond; ,
'
.
A ruhája kimosva ott függött
kötélen, ami a lugastói az almafáig
volt kifeszítve. Mellette a pap reverendéja. Ráncai közé bebujt a szél,
széttárta, a ráncokat és a fekete revereadát éktelen nagyra, kövérre dagasztotta, olyan nagyra, hogy három, négy pap is belefért volna, talán
öt is. Talán egy egész esperesség papja! Valósággal elsötétítette az udvart.
A fehér víz világította a kút körül , .. És a kútkáván!
- Istenem kapott a fejéhez Tamás -, .nínos ott a kútkáván a biblia. Odarohant és
beletekintett a kútba. Lenn a kék vízen ott lengett kitárulva, elásva az
aranyszegélyes könyv.
Vannak őszi napok, amikor annyira kinyílnek az egek, annyira. tiszta
lesz a lég és az ég olyan tengerkék, hogy valósággal elmerül benne a nap.
A sugarak erejét elnyelik az egek és minden derültség ellenére úgy érezzük, sötétség közeledik.
.
•
llyen volt ez a délelőtt,

a

Sokan nem szégyenlik, amikor bŰ1Úkövetnek el, de szégyellnek bocsánatot kérni.
A jó ember szabad, még ha szolgaként kell szolgálnia is. A gonosz ember pedig akkor is szolga, ha uralkodik és pedig nem egyetlenegy emberé, . hanem ami súlyosabb,
annyi úré, ahány bűne van,,
"(Szent Ágoston mú'teiMl.)
8

Evangélikus Naptár
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AZ A HÁROM É-V
ElJmíilt. Hirtelen, mint a tiibbi miM.
Alig jött, és tovasuham megim.
Év lett volna ?Vagy .tűnópillanat?
Mennyi mirulenre nem telt, nem maradt!
Rd se érlek mraggá fesleni
lelkem bimbóban alv6 -tervei!
Régi adó88ágok r08kasztanak,
mert olyan rövid volt a perc, a nop.
De mélyen egy feli8merés sikolt:"Mesterednek csak há1"oméve volt!"
És elég volt! És méqee volt kevés!
Tengernyi könny fogadta, szenoedé«.
Az elveszett világ váltság1·avá,rt.
Milliók hordtakgÖfflYesztö igát.
S (J rövid három földi év után
azt mondhatta: "Elvégeztem, Atyám!"
Abból a három évbóllett nekem
-szabadtulásom, békém, életem.
É8 aki 8, aZIJta-abb6l él.
Századok tűnnek, mim. hulllJ levél •..
De megoldás örökre az marad,
mit (J elvégzett három év alatt.
Míg három émwk titkát vallatom~
s tűnó évek zenéjét-hallgatom,
új évem imádkozva, csendesen
abba az iSteni kézbe teszem,
mim valamikor rég egy kiSgyerek
az ezreknek elég öt kenyeret
fenn a hegyen kezébe tette le.
Ésboldogcsoda történik- vele:
pillanata nem pizw,natot érI
Lesz beMleáldott csodakenylr!
M irulen perce, morzsája viSzi 8zét
három éverejének jóízét.
Turmezei -Erzsébet
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f7.erf-nc császár úgy iÜt a bécsi Burgban íróa8ztala mögött, mintegy
T rendórtiszt srendőrként is viselkedett. Swrgalmaa és szívós, korlá- .
tolt és alauomoe lélek volt, napestig aktákatolvasott e aktákat diktált, meg volt
róla győződve;hogy az .ország kormányzásának legfőbb ereje a bizalmaa jelentésekben rejlik. Soha semmi nem okozott neki akkora örömet;mi-nt egy kiadós
1igy-n(jkijelentés, pláne ha magyarországi volt. Pokoli öröm sugárzott hamar
fonnyadó sárga arcán, ha lefőzte M etternichet, a mindenlwió miniSztert, aki
ugya~k
meg volt győződve róla, hogya legkorá1ibanértes1ilmindenről, ami·
a nagy császári ée királyi birodalomban történt. A császár kuncogva állította
meg reggelenként, amikor a jelentésekkel megállt a nevezetes írÓ€Í8ztalelőtt.
A kém beszámolóját aztán aZ uralkodó folytatta a hüledező államférfiúnak:
Hajnócziék ée Martinovicsék kivégzése s"társaik bebörtönzéseután mindkét
férfiú szentm hitte, hogya rendőri rend immár végérvényesen biztosítva van,
. a magyar értelmiség nem mer megmoccanni, hamar eszébe juttatják a 'budai
Vérmezót.Csak a császár olasz tanácsosa csóváltaa fejé(, amikor Magyarország
szóba ker1ilt. Ez az' ember nem hitt az aktákban s szeretett visszafelé nézni, a
történelembe. "Bocskay viperafajzatát" emlegette, valahányszor magyar szellemi törekvé8ekről hallott.
.
.
Az osztrák' olasz joggal élt agyanúperrel; amilwr fl, magyar pi-otestánsokban érezte a éBászár alacsony szint1l, képmutató abszolutizmusának, enneka rendőri. és spicli-uralomnak igazi eIlenfelét. Ferenc császár "negyvenév€8uralma alatt nem tört meg a magyar nemzet gerince. S hogy ez így esett
s a nemzet a sivár kor~kban j6l kitelelt, abban nem kis része éppen az evangélikus magyaroknak volt. ·Nem beszélhetünk valaminó országos ezeruezkedésről, hisz azt /J.amarelfojtották volna s arra a magyar valóban alkatilag nem
is alkalmaa jellem. De egyenként s családdnként ée iskolánként megjelenik
a sorvaszt6 intézkedésekkel szemben a haladó szellem, mint egy friss tavaszi
szél, melytől virágba szökken a vidék. Evangélikusok bizonyítják be, hogy az
~ őszinte hit és vallás megfér a felvilágosodott ésszel. Példa .rá Kis 1ános fejlódése abban a lutheránus Sopronban, ahol' a líceum diákjai a jakObinusmozgalom sárbatipi-ása után is megmentették önképzókörüket s fenntartották
szellemisznJJad8águkat tanáraik segitségével. Példa rá az evangélikus Berzsenyi Dániel (177~1836) költészete, amely költészet átkíséri a magyart
a református Csokonai Vitéz Mihály köl~észetévelpárhuzamosan a felvilágosodás korából a rejormkorba. Berzsenyi költeményeibenÖ8szefoglalja a felvilágosodás ~gész forradalmát, Franklin, .Newton és Kant, "a teremtő titkait
oldja" neki. S aztán megkérdezi:
1
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1I0t van tehát a jozan érlelem,
Hol a tudósok annyi izzadása '1
Remélhetünk-e vajjon jobb világot 'l
Gyanithatunk-e oly id6t, mikor
Az ész·világa. minden népeket
Megjózanft 8 öszveegyellit,
S kiirt közülünk minden bűnt 8 gonoszt!
pz

a századeM igazi kérdés-felvetése. Ezt veszi át majd Vörösmarty

LJ Mihály, Mgy a Gondolaroka könyvtárban círil,ú7cölteményébenmég
egyszer, még megriízóbbanmegi8méte1je.Ebben a légkörben él a Magas Tátra
alatt, kalcaslomnici lcúriájábanBerzeviczy Gergely (1763-1822), a nagy közgazdász, aki CBtilhatatlanultudja, hogy nem lehet' gazdasági felemelkedés a
szegény, pénztelen, r088Z és függő kereslcedelmet folytat6 hazája számára,
társadalmi reform, jobbágy-szabadítás nélkül. M agyarO'l'szágkereskede1méról ée iparár6l írt latin nyelvű munkája, amely 1797-ben jelenik meg LócséJn;
kO'l'szakalkotómú, már, a jövő távlatait, Széchenyi reformjait, Kossuth iparo. sodási tervét előkészít.ó tanulmány. Berzemczy -független kisbirlokos, ha elszigetelik is Bécsból, nem adja meg.magát; Mint a tiszai evangélikus egyházkerület felügyelóje röpirataivalfelpiszkálja a nyugati közvéleményt, rámutatva
a protestantizmus elnyomására a protestáns szabadságjogok klasszilou» hazájában: MagyarO'l'szágon. De MagyarO'l'szágelső sürgős megolda':nivalója:a
mezőgazdaság. Ezt Berzsenyi is tudja. Az ódaköltó prózája mezőgazdasági
dolgokról értekezik, hogya magyarok egyesülve "urai lefflJenek a 1000nek".
Berzeviczy; mint -az utolsó jakobinus és aulklérista, a Paraszti munkabírMt'
és a fOld termeióképe.'1ségétrendszerbe szedi az' elavult rendiségben. Hajn6czi
kivégzése után már nem szólhatott az O'l'szághoz,nem bántott.ák, csak elvették'
t.ólea levegőt. Szava azontúl családról esaládra szállt.
CJSalád é8 iskola, ez most a ment8vár.Osak két ilyen evangélikus fami~
liát említek meg p&1aképpen. Az egyik az Asb6th-család, a másik
a Dercsényiéké.-A.sbóth János, elóbb kMmárki liceumi tanár, lcé8óbba keszthelyi Georgikon igazgatója é8 a Festetich-birtok jószágkO'l'mányzója. Új
gépeket próbál Ici, Angliából hozat gyapjúnyirógépet, kettős ekét.. Újfajta
juhaklokat épít 8 tervet dolgoz Ici, hogyan lehet mind.ezt "a közönséges gaz~ osztályálJan" meglwnositani. Asbóth Lajosról, a szabadságharc honvédtábornokáró~mindnyájan tudunk. Deresényi János, al; Kazinczy - Ferenc
8ÓgoravoU, a hazai timsógyártás megalapítója, ő írja a Kárpátok ásványkincseiról az első helyszíni kutatások alapján készült leírást e a tokaji szólótermesztésról is egy ala'JYVet-Ó
művet hagyott ránk. Két fia folytatja apja munkáját: János Lajos mint jogász, Pál mint utazó és mezőgazdasági szakértő.
S az Asb6thok. éJJDercsényiek nagyapja evangélikus klké8z voU. Kis János
műveltsége, érdeklődése, könyvtára nem állott egyedül. Ezek a családok, mint
a pásztortüzek a pusztán, üzentek egymásnak, ápolták a lángot. SO'l'olhatnánk
eM ·raégjónéhány ilyen familiát, de példának ennyi is elegendő.
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/1 lá1t{JmagaMa csap fer a veszprémi jobbágyfiúhan, Vajda Pét.erben
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(1808-1846), aki tpé1dará, hegy a francia felvilág080dásmagyar
úttörői nemcsak köznemesek és polgárok voltak, hanem paraszti származásúak is. Nem v&etlen, hegy Magyarországon a felvilá(J08odásnem világpolgári érzé.,sekettáplál, hanem a hazafi8ágot, a nemzeti érzéseket. Annyira el
voltunk maradva, oly nagy szegénységben éU az ország, hegy a forradalmi
hullám természetszerűen beleütki;zött a nemzet gyarmati bilincseibe. S ettől
kezdve, a XIX. századon végig, megtartja kalailó mivoltát, forradolmas magatartását,őszi'!lk emberségét. A magyar haladJúmak nincs fejlódés-zavara,
jellemünk nem torpan meg, mi nem áruljuk el hitünket, képtelenek vagyunk
kétéltű politikára. Vajda Péter jellegzetes képviselője ennek a magatartásnak.
Orvosnak készül 8 pedag6gus és ír6 lesz belőle. Felvilágosodása nem szalmaláng, hanem egy életre szóló szent odaadás. A reformációmélységes élményét
érezzük egész munkássagában .. Mint ír6: a romantika úttörője,' aki előkészíti
J6sika ée J6kqi érvénye8Ülését.Mint pedag6gus: az erkölcsi nevelés páratlan
erejével hat. Mint szervező:fáradhatatlan és leleményes ember. Szerkeszt ée ír,
népszerűsíti a természettudományokat, első Shakespeare-fordít6ink egyike,
lItagyarra, fordUja a Robinsont· is, megjrja a Tanácsadó.'orvost, növénytani
állít össze. Százkezű, százröptű lélek.' Minden írásm'Ú,vea nemzetnevelés
gondolatainak kifejtése. Mint· a szarvasi evangélil.;wjfőiskola igazgatója nevezetes Erkölcsi beszédeiben,melyeket a szarvasi templomban mond el diákjainak, a magyar férfinevelés legnagyobb megval6sítója. "Val6ban szükség van
emberekre, kik lándzsát törjenek az igazság mellett e _mint az elv 7u5seihódítsanak s gyűjtsenek zászlóik alá kicsinyeket és nagyokat " - mondja egyhelyütt oly világosan ée pontosan, mint kevés kortársa. Harm<Jp,ikuslelkeket
ne'l)el,talpig férfiakat, becsületes -'é.<; művelt magyarokat. ;,Nyelvetek mindig
összhangzatban tegyen &!zetek~. -karotd~ mindig kész amellett, mit nyelvetek
mond, véretek, vagyontok -legyen egy.Q~ersminda hazáé, a jogé, az emberiségé!
Ne hagyjátok magatokateliieszten~" Z1!(ff't(.Jk pillf;tntás és a hatalom. tekintete
'által, meggyőződésteket el ne adjátok §.emmi kegyen, mert akkor magatokat
adnátok el!" - ígysz6lt a szarva8Í diákoklwz. .AZGn08anPetőfi versével:
Ha férfi vagy, légy férfi! Mikor váratlanul, még fiatalon megkaU, Petőfi
siratta meg, költeményben, érezte, mit vesztett benne a nemzet.
/Jlgyanolyan fiúi szeretettelfordult Petőfi az eva1t{JélikusBajza József.
\ OC hez (1804-1858), aki a kezd/J Petőfit felkarolja, felismervén a
lángészt. Bajza másodrangú költó volt, de elsőrangú kritikus, megteremtójea
magyar irodalmi és színházi kritikának. Az irodalmi &etkeznemcsak írói tehetségek kellenek, hanem irányUó és szervezőkritikusok is. Az írók Bajzára bízták
a folyóiratok szerkesztését, e1iJbbaz Aurórát, későbba Kritikai Lapokat, végUl
az Atkenaeumot és m.elléklapját, a Figyelinezót. Bajza európai mértéket vezetett be iroda1m1;,nkba,amely mértékhez arota is ragaszkodunk: csak a tehetséget ismerte el. Karddá vált a toll kezében, amikor kitessékelte az irodalomból '
az álteketségeket, akik öS8Zekötletéseikrévén prObálkozt-aka nemzet szeme elé
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jutni. Ojtó, gyomláló, növesztó keze nyomán virágoskertté vált az irodalom
Buda/pesten, Petőfit Bajza mutatja be a világnak e Bajza a szerkesztője Kossuth Lajos lapjának.
Petőfi és Kossuth géniusza nem is lciilön-kiilön, hanem együtt a mi legfőbb hagyományunk,
a bazalt, melyet nem tör meg semmi elemenium, oly
bonthatatlan erő. Mindkettejük
haladó s forradalmi magatartásának
első-'
rangú lélektani forrása a mi reformációs hitünk. Jellemzó, hogy az evangélikus kisebbség adta a magyarságnak ezt a két lángészt, mintha a mi kezünkben volna a magyar élet bőségszaruja. Húzhatta össze a bécsi kéz Magyarország
bilincseit, urallrodhatott Ferenc császár szelleme toVább, a császár halála után
is, örökösében" a gyámoltalan V. Ferdinándban. Petőfi fölszabadítja a lelkeket, Kossuth az országot. S mindketten őszinte e benső felszabadulást hoznak,
azért élnek ma is velünk s az egész világgal.
/

PET(JFI SÁNDOR
(1823-1849) pajtásait ugratva beszélt olykor vallásáról, holott az mélyen gyökerezett egész egyéniségében s így egész költészetében is vÍ8szatülcrözódik. Petőfi valMi forradalmi lélek s ugyanakkor a körü-,
lötte kavargó élet összehasonlíthatatlan ábrázol6ja. Hangja közvetlen, egyszerű
a nyelve s mégis mily képzelet-t'öpíto, színes és gazdag árnyalatú. Valóban
igaz, amit a német Grimm írt róla, ~ogy avilágirodalom öt legnagyobb költőinek egyike. Ez az országjáró, sápadt, sovány fiú, aki huszonhat éves korában
tnár befejezi életét, mindent elmondott, szinte sietve, hogy ki ne maradjon semmi
a mondanivalóból. Ezért kerek é,s befejezett ez a költői mű, melyet egy lángoló
élet halála hitelesít s egy rövid élet gáncstalan férfiassága. Hosszan elemezhetnénk Petőfi költészetét, hogy rámutassunk a költő vallásának döntő 'hatására, kezdve a lutheránus kÖTnyezetű s eredetű Helység kalapácsán, egészen
a forradalmi lángolású Apostol Isten-képéig. Manapság gyakran idézik az
A XIX. század költői című, versét. Annak második stró/ája így szol:
Pusztában bújdosunk, mint hajdan
Népével Mózes bújdosott,
S követte, melyet Isten külde
Vezérül,a lángoszlopot.
Ujabb időkben Isten ilyen
Lángesslopoknak rendelé
A költőket, hogy ők vezesBék
A népet Kánaán felé.
Minden sora itt a Biblia visszhangja, a költő tudatában a mondanivaló
bibliai képpel azonosul 8 úgy jo elő. Nem váratlan ihletből fakadnak ilyen
képek, a költő soká Jw.rdta magában s várt, m·íg a legfontosabb mondanivalóhoz
illeszti oda. Sárszentwrinc vagy Aszód hittanórái, egy templomi prédikáció
komor képei fakadtak itt ki rügyként, vagy talán a költő saját Biblia-olvastnánya jelentkezett. Ma ezzel a Petőfi-költeménnyel indokolják meg a pedagógusok, hogy fi.atalságunknak ismernie kell a Bibliát, mert nem érti a költői'

.

118

.

képeket ée hasonlatokat. E nagy költó lényéhez TceU férkóznünlc; hogy megérts'ilk: ez a rendkivüli szellem nem véletlenül szívta magába a reformációt, az
állandó lendületet, az értelem őszinteségét s az építés 8zépségét és arányát.
Sok kehelybólmerített Petőfi Sándor,.de az egyik s nem mellékes éppen a vallas-adta 1cehely volt.
KOSSUTH
LAJOS
(1802-1894) a f;irtoTctalan kisnemes-ügyvéd tovább viszi, betetőzi Széchenyi István reformjait, mintha .azt mondaná: nem
lehet országának gazdája a magyar, amíg nincs politikai szribadsága ée függetlensége. Kossuth, az államférfiú, a publicista író ée ezénok, állott szabadságharcunk élére s a nemzet vele találta meg vágyainak és akaratának őszinte
formáját. Tudjuk, szabadságharcunk katonai túlerővel találta magát szemben
s nem az osztrák seregek győzték le. De Kossuth munkássága a száműzetésben
új lánggal lobog tovább mindhalálig. Ez az egy ember maga volt a nemzet tápláló ereje és védője, lelkiismerete és irányítója. "A politikai rendszerek mondotta az utolsó rendi országgyűlésen, Pozsonyban - elvénhednek, de a
nép örök és öröknek kívánjuk a nép hazáját." Eoeeuth. a Duna-medence népeine]: felszabadítója, hisz az ő agitáci6ja hat erjesztáen az egész momarchiában, nemcsak Magyarországon.
Kortársai csodálták ékes8zólását, bibliai
hasonlatokkal átszőtt érveléseit, melyekrőlvisszapattant
az ellenség szava s
erőtlenül hullott alá. Honnan vette ez a varázsló szónok ezt az erőt? Értelme,
mely nem ismerte a homályt; a kétkedés hangulatát, a napfény világát tükrözte. Élete végén, sommázva egész életművét s lelki világát, ezt mondotta:
"Evangélikus szülóktól születtem, evangélikus vallásban neveltettem s lelkemben jól érzem magam Luthernekazon tana mellett, inely a lelkiismeretet emancipálta, midőn a keresztyén vallás kútfejének a Szentírást, az eredménynek
pedig, mellyel azon kútfőMl meriteni kell, nem a bármi néven nevezett tekintély diktátorságát, hanem az észt, az egyéni szabad ítéletet jelölte ki". Ez világos beszéd, rávall a reformációs ihletésű evangélikus8ág hatására, felvilágosult
"mivoltára 8 a családi kör sejtetlen nevelő erejére.
,

~

egedÜ8Lóránt tanulmányt írt Petőfi és Kossuth párhuzamo8 szerepéről
dU (Nyugat; 1935) s közös tulajdonságukként azt emeli ki, hogy "nem
igyekeztek utánwi lenni a külföld akkori tehetséqeimek", saját útjukon jártak
s "Kossuth politikája a magyar dac politikája volt, Petőfi pedig a magyar
dacnak a költője". Mily vérszegény megállapítás. Petőfi és Kossuth személy
szerint nem szerették. egymást. Mégis a történelem egymás melléállította őket.
Egyszerre ismerik fel a párizsi forradalom közeledJJhatását. S amikor Koeeuih.
országgy·űlési ellenzéke ott berzenkedik a felszOhadító törvlnyek miatt e le akarja fegyverezni Kossuthot, Petőfi siet a segítségére márciu« idusával, a pesti
forradalommal, amelytól Pozsonyban azonmód összedől minden ellenállás.
Vége M eüemichnek, vége Bécs kiuzsoráző hatalmának. Március idusának
fényében kell' látnunk a két férfit. Nem egy vers és egy sz6noklattöri szét a'
bilincseket Magyat·ország népeiről, hanem a szavak mögött állő két férfi
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jelleme. 184:8 márciusában vált Petőfi ée Koseuih. végérvényesen a magyar
nemzet jelképévé. Rajtu1c biwnyUlt be, hogy a nemzetne1c minó. vezetök
kellenek.
_/Iz 1848-49-es
8Zlibailságkarcban egyébként Petőfihez élJKossuthlwz
C7C, méltoo,n, szint.e tanítványi hűséggel 'L'Íugázott a magyar Lutheránia.
Gondoljunk a sok közül Székácslózsef, Haubner Máté, vagy a mártir Rázgha
Pál alakjára. Haza ée ember8ég - kangsúlyozták m·ind. Rázgka Pál Haynau
al«isztófája alatt, napfelkeltekor, midán utolsó imáját mondia, a kazát 8 az
ember8éget lcöszünte meg hálateU szóvall8tenének. Oly fenséggel kaU meg, hogy
a kivégzési osztag osztrák katonái is megilletődtek. Mi adta Rázgka Pálnak,
a- pozsonyi evangélikus lelkésznek, ezt a lelki erőt?

cll

sza1xu1ságkarc után, a XIX. század második felében, Petáfi költé.
szeté:nek hJ Kossuth külföldi munlcásságának napsütéJJében mozdul
8 oesúdik az ország. Mi adjuk e kornak legnevezetesebb képvi8elfyit. Elsősorban a két Hunfalvyt. Hunfalvy lánoR (1820-1888)
a ké8márki evangélikus
líceum tanára, 1870-töl a budapesti egyetem földrajztanára, a magyar. tudományos földrajz megalapítója, ugyanolyan fontos szerepe van t~y08
életünkben, mint egy századdal előtte Bél Mátyásnak volt. Hunfalvy János
Magyarország első leltározója a szabadságkarc után. Pompás Mromkötete;J
műve Magyarországr6f, ma is kitűnó forrásmű. Hunfalvy Pál (1810--1891)
a ld8már1ci ev. líceum igazgat6ja 8 kéSOObBudapest ünnepelt nyelvtudósa, a
magyar nyelvtwlomány
egyik legnagyobb alakja. Hunfalvy Pál érdeme a
magyar nyelv helyének 1cijelölése a finnugor nyelvek soraban, 1856-ban Ó
indította el a Magyar N.:yelvészet c. folyóiratot. Több fontos nyelvtudományi
műve, nyelvrolconainlcról SWlÓ.monográfiája e Magyarország néprajzáról szóló
műveÍátÖrÓjellegű. Eperje8ro1jött Budapestre Greguss Ágost (1825-1882)
s lett a pesti egyetemen az esztétilca tanára e e tudamány első magyar m.fí.veZóje.
Pulszky Ferene (1814-1897) is eperjesi származású, Kossuth,. jobbján dolgozott solcá, Magyarország arekeológiája c. műve régészeti emlékeink első
teljes feldolgozása. Pulszky művés?eti; törteneti élJ.archeológiai intézményeink
megalapítója, Életem hJ korom c. műve a legfontosabb emlékirat a XIX. századról. Fiai, Ágost, a jogtudós élJ Károly, a 8ú'JYT1lűvészeti Múzeum alapítója, ugyancsak kiváló munkát végeztek. György Vilmos (1838-1885), a pesti
Deák téri ev. lelkész, a1ciben utoljára lobban fel a felvilág081Jlt evangélihUl
papok egyetemes irodalmi műveltsége, e század legkiválóbb műfordítója, angol,
francia élJ 8panyol ldassziküsolcat tolmácsol nemzetének, különösen Cervantes
Don Quijote fordítása 8ikerűlt neki, igazi remekműve a fordítás művészetének.

/7)e mindnyájuk
I

közt a legnagyobb egy nógrádi csöpp evangélikus falu

lj szülötte, a magyar irodalmi realizmus világirodalmi jelentő8égű

mestere: Mikszith Kálmán (1849-1910).
Mikszáth olyan nagy Ö88zefogla- .
lója a magyar világnak, mint Árany-János.
Mindkettőt az epilcai hitel jellemzi, a tiszta, a nagy valóság-rajz 8 a mélységes, igazi ember8ég. Mikszáth
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életműve köt'képe Magyarország összes tájainak, valamennyi társadai-mi rilegének, nemzetünk szinte minden szellemi és érzelJmi rezdiikté:nelc. Alwl nem fl,
jelent rajzolja, ott a múltba merült,. amely múUat ugyanolyan oszintén és keresetlenül vizsgálja, mint a jelent. M egvesztegethetetlen szeme ott van életünk
s múUunk egész skáláján, a legendától a gyermektörténetek érzelmes húrjain
át a szatíra csípó teleplezéséig. Ostorozta a_bűnöket ée hibákat, de arany szíve
egész szeretetével írt erényeinkról, arról a magyar émherséfÍról, melynek jegyei
eUörölhetetlenüZ ráíródtak hazánk minden lakójára, a nemzetiségelcre is. A
velünk együttéló nem-magyarokról· ugyanolyan ezeretettel írt, mint a magyarokról. Innen van, hogy Mikszáth a Duna-medence népeinek éppolyan közös
nevelője és egyeztetóje, mint JÓTcai. Mikszáth nem beszél: evangélikus mi'l]ol~
táról, de éreztette annak- előre-mvó erejét. Egyetlenegyszer
valltJtt róla, az.
országos jubileumlwr, röviddel halálQ, előtt. Aklwr mondta, a pesti ev. egyház
M ilcszáth-ünnepségén; a követlcezóket: "Az 'egyháznak ezervee össZefüggése
van a magyar irodalommal. Mert ha nem volna kiilfm egyháztörténelem, ka
valamennyi történeZem1cönyv megsemmisülne is, a harcokat, a 'magyar protestáns egyház munkásságát 'az irodalom is 1JÍsszatülcrözheti. Szerintem a
kultúra és a vallás egy. Aki jót tesz, az szépet is tesz. Az egyik folytán a másik
'nÖVeszti az országot". Igy beszélt Mikszáth Kálmán; a Z6nyabányai evangélikus prédilqitomk utódja, s e vallomásában is fején találta aswget.
~át

ez volt Petőfi ée Kossuth BzáUula. Egy korsZO;lcnagy magyar
arcát vázoltam itt fel néhány. vonással, hogy meg~
álljon a szemünk rajtuk e hogy el ne feledjük oket, alcik ma is nézik magatartásunkat e figyelik munkánkat, mert csak {j, test múlandó, a szellem halhatatlan. S a magyar reformációs evangélikusság mindig szellem volt a javából.
Azért-válhatott keletk-ezésétól fogva nemzetünk hajtóerejévé.

dU evangélikusainak

Senki se kételkedjék a bűnök bocsánatában, hiszen azok is megtapasztalták, akik Jézust megölték.
A Szentlélek ellen az vétkezik, aki 'élete végéig nem akar hinni
Krisztusban.

A halál, amelytől az emhrek t~bieJr,a lél&Jrelválása a testtől.
Aza halál pedig, amelytől az emberek nem félnek, az Istentől való
elszakadást jelenti.
Hidd, oo.gy ió az, amibffi a iÓBágas Isten g-yönyürködik.

Másovalami az, szeretni egy embert, IÍlÍllt emberbe vetni reniénységet, A különbség olyan nagy, hogy Isten amazt megparancsolja,

emezt megtiltja.

.
(Szent Ágoston miivelb~l.)
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MARIA.

S'IRALMA

Nem tudtam a búról,

Álmomban csókoltam

most a bú megölel,
halványsággal belehel.

apró dundi lábad,

Jaj nekem, én fiam,

jaj én fiam,

égi vir~gszál,
messzire távoztál.

hadd menjek utánad.
Véred hullása

Iszonyú. vasszegek

szemeim. sírása,

törik a csontodat,
.,.facsarják ízmodat,
jajén

fiam, én fiam,

mosolygott a csöpp szád,

szép arcodnak hervadása
szívem szakadása.
Gőgicsélve heverésztél

feketülő vérrel

két karomba dőlve,

csombókos a hajad.

hullt, csak hullt a zápor könnyen

Az éjjel álmomban

a nagy tekenőbe.

egész kicsi voltál,

Rászegeztek a keresztre,

fürdettelek téged

nem igaz, nem, nem

egy nagy teknőben.

jaj nekem, megfulladok,

Abban a nagy teknőben
tükrözött az égbolt,

fogjatok föl engem.

jaj én fiam, én fiam,

Szived fárad,
karod is kiszárad, ,

két szemed is kék volt.

éjféltájban sötét hollók

Gonoszok lándzsája

jJép.ázzák a vállad ..

szúrja át amelled,

Jaj nekem, én fiam,

gyere vissza, jaj én fiam,

jaj' én fiam.

maradj anyád mellett.

. Weöres Sándor

y".lB..4DY

MOHÁ.C-STÓL

L.4JO§

-

WITTENBERGÁIG

...

István diák lába alatt sWrcsögött a sáros víz. J ó meleg szeptemberi
..
napsütés volt. A Duna partján millió szúnyog rajzott e a láp mérges
leheletetsóhajtott magából . .. Szellő nem muzsikált. Minden fa, bokor é8 ti
. víz nádasa mozdulatlanul állta a nap tüzét.
.A _deák kegyetlenül izzadt e köntiJseszakcuJtasujjával törülgette üstölcét,
nyakát, arcát. Érezte a testi gyengeséget, mert napok óta alig evett mást, mint
halat, de kenyér nélkül, mert az nem akcuJtsehol ezen a tájon. Se kenyér, ,!e
bor, se tej, se más, mert ember sem akad» sehol. Ötnapja már, hogy a török
széioerte. a magyar hadat, Mohácsot felgyújtotta s alakÓ8ság Dályokról, Köllcedról, Bácsfalváról, M erséról, Bezedekról, Danóczról, de mindenhonnan
menekült, amerre csak tudott. Báli bej a szendrői szandzsák lovasságával,
Khoezre» bej meg a boszniai lovasokkal napokig össze-vissza nyargalt s.kergette, ölte akit csak elért.
Oda nem mertek már behatolni, áhol a mocsár süppedó öle várta óket.
A diák meseze cipelte hátán pajtását; Berek hadnagyot, amennyire csak
lehetett. Belegázolt a vízbe e inkább kockáztatta, hogy vízben;vesszenek el, minthogy pogány kézre jussanak e rabságra. Igy bukkant a ·tisztásra, amelyet
körültakart a n4d s ott kifújták magukat. István nádlJól csúcsos kunyMt
vágott a ha4nagy feje fölé s attól kezdve rábízták magukat. Isten kegyelmére.
De Berek számára már kicsinek ígérkezett ez a kegyelem, ·legalább.is
ami a földi életet illeti. Mert amikor mindketten a Batthyány lovasaival a
- török ágyuk elé keveredtek s összealcaszkodtakalovassággal.s amikor az ágyuk
fojtó fiÍstjében alig láttak, a zuhogó nyílzápore majdnem mind megérezték.
J6néhány nyíl fúródott Berek testébe. István diák attól kezdve már csak menteni igyekezett~ A lovak maguk is kifelé rohantak a tömegból, mintha megérezték volna, hogy itt már csak a halál kardhal babért,.dedJig sodródtak kifelé,
a derék. állatok is megkapták az utolsót. Jó; hogy nem kerültek alájuk. A
több{ már kínszenvedés volt,keserűség, önvád ée öSztön ...
- Nem akadt először tiszta víz se a sebekhez. Az ütközet után alig egy nap.pal (ez augusztus 30-án volt az Urnak 1526-ik esztendejében) ott ti nádkunyhá
alatt Berek m.indennel számot vetett. Kétnap, két éjjel még csalogatta ót a
reménység, de hamis angyalnak bizonyult, mert rárohant a l6z é8 rázta, rázta
.kegyetlenül. A sebek feketedtek. Berek megérezte, kogy az ó sors,a is Mohács1UíJ, pecsételódött meg, mint az O1'szágé..
.
.

A

diák csÖJule8en,fáradtan ballagott a locsogó vízben. Iszákjában pár
. . gyümölcs, amelyet elrejtett még a fák ágaé8 levele ci sisefahad elöl s
egy felf()1'dítottsisakba.n.ivóvíz a Borzából. Ófák hosszat vott távol;'pedig reg-
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úei kran indult: "ura, tie foiytono& te1cergJdssel bújt célja felé, hogy ki1cerülje
a török szemét. A sílcság feMZ lI/uJlafo8Ztómadarak veszekedö vijjogása ltal1.aiszott lalcmározás 1cözben.
Amilcor István megérkeutt; Berek nemcsalc 1wgy éJi, de szinte 'úgy tűnt,
hogy tiszta a szeme. Mohón lihegve ivott a 'VÍzból. Az lecsorgott ar.ca csontján
a 'nyalcóJJa,úgy lcellett a sisakot ·elt:enni tőle. Bajsza csapzott volt, lCU8ZIilts
duroa szalcált serJcedt 1ciáUán. Dehogyis ismerni meg az anyja így ... 1ciYriilsimogatva a 1uilál1ceútQl ... J61 e&etta 'VÍz, Berek el is aludt.
"Estefelé, amilcor messze, Buda felett is lefelé CSÚ8Zotta nap,. István tüzet
gyújtott a sátor eMtt. Sok szép ÓTaemléke kerengett w·üZöUe. A szülcség ls a
ezenoedé« idején mindig a bőség ls édes békesség képei kúsznak eM: Két éve
került a hadnagy mellé s jól egy'1'násra találtak. Szabad idejükben nem a
bor e a nóta vonta őket, hanem a tudás. Régi klasszikusokat olvastak s a szellem nagyjai· osztották meg velük a sZoba áhitatát, Addig legalább elfelejtették
az ország baját, főurak versenglsét, végnélküli locsogását, jires ketvenkedését,
ami végül is az országot Mohács szerencsétlen síkjára vezette. Dehát most
Berek így van, köröslcörül még a török utÓ'IJédje,málkásszekerek solcasága,
portyázó lovasok .. . Mi lesz ebből?
Atúzönreszketve
égett a nád. Bélcák kuruttyolása egyhangúságot
·árasztott. Erősen sötétedett s a kunyhó környékét homály ls sejtelmes csönd talcarta. A diák hevert a túz mellett, fejét jobb tenyerébe hajtotta e
hol a lángra figyelt, hol Berek felé, hol saját lelkében kutatott.
MegmozdUlt végül a hadnagy s vizet kért .
. _- Nincs már sole idő - ~
gyöngén. - Pedig de jó lett volna
hosszú úJra kelni s most még hosszabb felé índulkatok ...
István bebújt a kunyhóba, hogy jobban értsék egymást.
- Ugyan, hová mentél Volna? Talán csak nem az aláh vajda felé?
Berek mélyen BÓhajtott, mint aki 1Ul{/y titoktól készül szabadulni.
W ittenbergába ...
A diák nem értette.
- Mi dolgod lett volna ott a németek lcözijtt? Ládd-e, ránk se hedeiítettek, úgy elfoglalta őket a Ferenc császár elleni káborúra való készülés. Most
aztán vagy húszezer magyar hever odaát Mohács ls FöldtJár között. Oda dobtuk
magunkat a Jörök kitátott szájába, hogy ióllaJcjon s lassabban menjen. Ezzel
mentettük nyugatot, de egy arany nem sok,ann1fit sem küldJek.
Berek felemelte 1ci88éa fejét. A diálc megigazítQtta alatta a tarisznyát.
- Másra gondolQk én .. , Wittenbergába új hit születik. MieMtt Budáról elindUltunk ool1l4 a 1cirállyal, sokat b~m
kereskedólclcel, a1cik frissen
jöttek N émetlwnból s tüzelt a szemük. Suttogva mondták Lutherus barát tör·
ténetét 8 hoztak írásokat is tnaguklcal. Olvastam is néh4nyat. Ez az ember még
a pápá1Ui,k is nekiment, mint a kos, mikor düoos. LáMhoz ülnek fejedelmek,
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rajong érte a nép e tódvJ hozzá az ifjúság. Olyat tanít, amiért páran fejüket
adták eiJjUg,de nem hallgattatja el 8emmi és senki.
Váll madár újjO'lJ,gottvalahol a vizek felett.
Berek összeszedte et·ejét.
- Nem segít ezen a széthvJlott népen már más, csak az új hit, aminek
-ilyen nagy bátor8ágavan. Belül elrothadt minden, a népünk 8enyved, lyukas
foggal rágja száraz kenyerét, az ttrak meg ... No,ezt te is tudod. A királyi
udvar csupa báb, ma ez, hol1w,paz viszi a hangot s a papság csak ahban más,
hogy cifrább ruhában jár. Becsület, j6zanság, olyan soványak, mint beteg
qebék, de dagadtra hízott az ármány, a közöny és a hitnélkUliség. Az egész
ország Mohács lesz, ha nem ér ide az új hit ...
P1tölgött a tÚZ. A hadnagy is kimerült s hátracsúszott a feje. A diák
kikúszott előbb, hogy v~sen nyalábnyit a zsarátnokra, azutrin viszszafeküdt Berek mellé. A kunyM 8ötétje eltakarta éJjj és haldokló arcát.
- És ha az új kit se új? Hátha csak valami lázadó gyújtogat? Van-e
igazsága? Átjárja.e az egész népet úgy, h:ogya nagyok is tneghajtják fejüket
Kri8ztus Ur előtt? Hoz-e te..'1tvériesülést,
tnegbánást és van~e benne annyi erő.
ami megváUoztatja ezt a régi magyar életet? Ha jó a németnek, jó-e nekünk?
Ha meg jó az nekünk, ki tudja közöttünk hirdetni? A papság nagyrésze itt
veszett, a többi már bujdo8ik a török elől 8 aki meamaradt még templomok romjai között, alkalmas lesz-e, hogy hirdesse az új ta.nításokat?
A hadnagy keze tnegmozduU 8 a sötétben tnegk.eresteIstván kezéJ. Csupa
forró8ág volt az.
- Te is lehetsz az új hit hirdetője I8tván! A karodra nincs itt már
szükség, de a fejedre s a 8zívedre igen. Menj helyettem Wittenbergába! Hall.
gas8 meg ott mindent 8 itthon mondj el mindent. Te légy ennek a népnek
egyik papja 8 ne félj, nem leszel egyedül ... Ha hiszed azt, amit mondasz,
szavad tíz ember kiáltása lészen .. . Menj, tnert én már itt maradok a feUámadásig ...
Denevér 8Uhant el a kunyM előtt. Berek öS8zerázkódott.
- Tudsz-e imád1cozni István?
- T'Uf!.pm-az Ú r i·máját ...
- Mondd, mondd el helyettem, már-erőm 8incsen . .. - kérlelte.
Furcsa szél'zsolozsmázott 8 a nádas zizegve muzsikált vele. A lúz ráz1códva
kialudt, mintha gonosz sZeuetnek telepedte1cvolna reá fekete köpennyel '"

tr»

A:

na~a rá István diák, 801cfo~~
1cöiben elindult.
est~ homály védte 8 vezették a mesSZI estllago1c.Berek hadnagy, hu
vitéz, jó pajtás ott aludt mélyen lenn az anyaföld ölén. Sírját nagy kövek
őri:<Mk. A diá1cmeg csak vitte, vitte lelkében a terhet. Nem Buda felé ment,
mert arra biztosan már a lófarkos zászló lenqeu, Ruhája rongyait megtépázta

a szél, a-rcát verte vihar, lába gyakran roskadott, de meg nem álU, mert vitte,
kergette, biztatta a kiildetbJ. Új tüzet keresett e1á1"/Jult
oltárokra ... Csak a hit
mentheti meg a népet.
Az. évek futottak, mint az őszi felhő.

lY

1534 tavaszán megérkezettSárvárra Sylveszter János, akit a budai
bír6 Turkowych Mikl6s ée a pápai tanító Gizpawith Péter ajánlott
Nádasdy. Ferencnek. Sá1'vár mellett, Újszigeten, tégláMl építettek iskolát s
felállították a nyomdát is Struczius János bécsi nyomi1ász vezetésévei. Sylvester János mellett ott állt István diák is és hirdette az Igét, az örökké új hit
egyetlen erejét...

C/ONDOLA TOK SZENT AC/OSTON MŰVEIBÖL
A keresztyén szílárdsághoz hozzá tartozik nemcsak annak cselekvése, ami [ó, hanem annak elviselése is, ami rossz. Az emberek
gyengék, bár nyilvánvalóan izzón lelkesednek jó cselekedetekért; de
nem tudják, vagy nem akarják elhordozni a fenyegető szenvedéseket.

*
.Az igaz élethez hozzá tartozik, .hogy az ember ne féljen attól, amitől
nem érdemes félni. A halál pedig nem méltó a félelemre.
»

*
Krísztus egyháza, mindenütt ott van, ahol az ember Istent féli
és dicséri.
*.

Kérdezz meg minden embert: Akarjátok a békét 1 Az egész
emberi nemzetség egy szájjal felel: "Kívánom, óhajtom, akarom és
szeretem". Axután szeresd az igazságosságot is, mert igazságosság és
hékekét barát, Ha a béke barátját nem szereted, a béke sem szerét
téged, nem is tér be hozzád.
*
Nem lesz ember, aki air.ítéletkor

hitetlenségével védekezhessék.

*
Isten kegyelme eljő az. egyik emberhez és a másikhoz nem, ennek
oka lehet reiteü,' dc nem igazságtalan.
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A DOLHAI VERESÉG HiRE
Bejött egy öreg pór - kezében kucsmája.
Nagy véres a feje, elkínzott a szája.
Félkeze felkötve, gubája félredűl ;
skezet csókol Rákóczinak ügyetlenül.
Úgy szakadt száján a sző, mint sebből a vérzés.
"Most már ne tegye meg, amit eddig pénz- és
lengyelszerzés miatt csak hűzott-halaaztott :
ne jöjjön közénk!. .. A feltámadt parasztot
A Kártevő Sándor szétverte Dolhánál.
Esze Tamás pár lovassal a nádasban járkál.
Ne jöjjön közibénk, mert nincs már serege!
Ordasok elfogják, palloson hull feje"
- ennyit mondott a pór, aztán csaK zokogott,
bólogatott, kíment ...
Ferenc térdre rogyott
.házoltáránál a Grünewald-kép alatt*
Csak nézte merőn fl, megkinzott tagokat.
Stabat Mater dolorosa ...
- félhangosan duruzsolta,
agya össze-vissza járt ...
Károlyi megölte - mondják szabadság fehér galambját ...
Távoztasd el a pohárt! ...
Allt az Anya keservé ben
sírva a kereszt tövében,
míg fenn függött a fia.
Másik oldalon sirám os,
széltépázta-leplű János ...
Görcs kezén kínzö ima •..
'Kiért életem feltettem,
meghal egy szolgakereszten ...
S vége: Elvégeztetett ...
Gyilok-kolompolte,
börtön' ...
Hogy is élhetne e földön
gyengét védő szerétet ?
·Grllnewald: Karlsruhe-í Cruclttxus
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C.élta1an. Minden hiába ...
Követ az ember nyakába"
- így János.És
Mária ~
'Gyerekbölcső . .. emlékholmi. .. '
Semmire se bir gondolni,
csak arra, hogy 'nincs fia"
Az ég tinta. tengerében,
Világűr örvény-ködében
függ ... nem császár - 'asztalos',
Gerendát a súly lehúzza.
Spirál-örvény koszorúzza
fejét: tüske, csalmatok.
Csupa görcs, kolone, nehézség.
Ez aztán a férfiszépség !
Harcsa-száj, gerenda-orr ....
Szemvonal szögben letörve:
lapos arcú, tömpe törpe
meggyötörve haldokol.
Keze, lába: görcs faágak,
melle csontjai kiállnak,
mintha volna zsákba kó.
'Lángok derekán a rongyok.
Pokol felé fellobognak,
hol Ixion agya f6.
Ha van, már csak az a gondja:
nem fog éhenhalni anyja,
hogyha ő nem dolgozik ~
Ki fog néki enni adni ?
Mi merészeli bujtatni,
ha miatta üldözik ~
Most már kire hagyja anyját ~
Csontfúrésszel megrohanják,
ha valaki rejti ót ...
'Ime fiad " - ·szól egy árnynak,
s : 'Vedd magadhoz őt anyádnak,
s védd száz oroszlán elől "

128

,
Ha egy isten így megrengett,
. ki teremti meg a rendet
e földön hol szüntelen
gyengébbet fal az erösebb.
'Harc a létért' - a legősebb
örök múlt, a jövő, jelen?
hol rongy hús a Végzet karja,
'Nosza, aki bírja, marja,
győzzük a tűnő időt!'
- de vágy van lelkünkben vesztve,
s a csillagokba ssögezve,
hogy a legalantlevék,
kiket marnak az erősek,
- szivük vércsatak, merő seb,
azok szerettessenek
!

S ez a vágy, mely mint bárány, hull
Per saecula saeculorum
ha pallost fog a bakó,
vész egy mártír, folytatja más
- ez a vágy' a Feltámadás,
örök Első Mozgató.
(Ha. ott veszek is, de indulok fegyvertelen.
Ha vár a népem, nem lehetek hűtelen 1)
OREMUS (Rákóczi szavai a VallomáSokból színte szó szerint.)
Zavar fog el, spimlok,
midőn megfontolom
nyomorú szűletésed, s a magamét gondolom.
Istállóban születtél, én palota tág terében.
Te ökör és szamár közt éh pásztorok körében,
míg én por, a féreg lakájok csődületében.
Te szüleid parasztok, enyímek fejedelmek;
Te inségben születtél, engem a bőség ellep.
Alázz meg jó Uram, hogy a hűség útját járva,
oly kédisan, miként te, menjek a Golgotára.
Veszítsem el magam útszél-keresztre ütve.
Nyiljék nyomán szabadság, míndeneknek üdve.
S a vas flagellnm, mellyel a Helytartó veret,
legyen örök korbáosom, a. lelkiismeret!

Jánossy István
9 EvangélJk.u~ Naptár
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VÁSÁRNAPTÁR

~----------------------_I
Aba febr. 26, máj. 31, aug. 27, okt. 31 .
Abaújszántó apr. 10, jul. 3, okt. 2, dec:
4; AbádsZftlók febr. 10, máj. 5, aug. 4,
nov. 10; Abony márc. 10, máj. 26, aug.
18, nov. 24; Aesa ápr. 29. okt. 7; Adon)'
marc. 31, jún. 30, szept, 10, nov. 24; Ajka
jan. 23, márc 6. máj. 8, júl. 3, aug. 21,
nov. 13; Akasztó máre. 4, máj. 27, szept.
2; Alap ápr. 15, júl. 28, szept. 29, nov.
24; Alattyán ápr. 6, júl. 27, dec. 7; Albert!rsa febr. 10, ápr, 28, jún. 9, aug. 25, okt.
13, dec. 8; Alpár ápr. 1, júl. 8, okt. 1, dec.
9; 'A\sónémedl ápr, 10, júl. 24, szept, 18,
dec. 18; Andocs febr. 28, ápr, 18, szept.
28, nov. 17; ApáUalva ápr. 27, jún. 29,
szept. 14, nov. 23; Ape jan. 21, máre, 18,
máj. 13, ango 5, okt. 14; Aszód jan. 25,
máre, 29, máj. 31, júl. 26, aug. 30, okt.
18, nov. 8, a többi hónap első pénteként
havi állatvásár;
Altala márc. 30, máj.
12, szept, 7, nov. 5; Ádánd máre, 25, máj13, aug. 6, nov. 4;

Babóesa márc. 21, jún. 3, aug. 26, nov.
25; Qadacsonytomaj márc, 14, szept. 17;
Badacsonytördemic márc, 28, máj. 30,
aug. 29. nov. 28; Baja febr. 17, ápr. 14"
jún. 9, júl. 21, szept, 15, okt, 20, dec. 15;
BoJna febr. 21, máj. 9, ango 1. nov. 21;
Bak márc, 20, nov. 25; Bakonyesernye
márc, 15, máj. 29, júl. 18, szept, 18 ; .BaktaJó~tháza
jan. 28, márc, 1~, jún. 3, aug. 5,
nov. 4; Balassagyarmat Jan. 14, febr. 4,
márc, 11, ápr, 1, máj. 6, jún. 10, júl. 8,
aug. 12, szept. 9, okt. 14, nov. 11, dec.
9; Balatonen~
márc. 14, júl. 18, szept.
19; Balatonfökajár ápr, 25, aug. 8, nov.
14; Balatonfiired jan. 9, Apr. 17, júl. 10,
szept. 11; Balatonlelle ápr. 17, máj. 11,
szept, 4, okt. 26; BaJatouszalJadl febr.
26, okt. 1; BaJatC/uszentgyörgy ápr. 25,
okt. 10, ba munkaszünett napra esik, az
utána következő napon; Balk6ny márc.
19, máj. 21, aug. 20, okt. 15, dec. 17; BalmazúJváros febr. 5, máj. 28, ango 13, nov.
12; Baraeska ápr, 16, okt. 29; BanmyaJenll máre, 19, jún. 19, okt. 16; Bares ápr.
3, jún. 2~, szept, 18, dec. 11; Battonya
márc. 31, jún. 9, aug. 11, okt. 27; Báesalmás ápr. 21; szept .. 8, nov. 3, dec. 1;
Báesbokod márc. 18, okt. 21; Bi,nokszentIlyörgy ápr. 25, júl. 13, aug. 23, nov. 25;
Báránd Apr. 16, ango 20, okt. 1 ; Báta ápr.
30, okt. 8; Bátaszék márc. 18, jún. 17,
szept. 16, okt. 28; Beesehely máre, 19,
szept. 26 ; Beled mind a 12 hó első keddjén;
BerettyóújfaJu febr. 7, ápr. 18, jún. 20,
aug. 15, okt. 10; BerMda febr. 24, máj.
26, aug. 25, okt. 13; Berzenee marc. 25,
_jún. 13, aug. 14, dec. 21; Besenyszóg jún.
_ 17, okt. 21; Békés máre. 15, aug. 6, okt.
8, dec. 13; Bék~scsaba febr. 9. máj. 4. okt.
5, dec. 14, havi állatvásár a többi hónap
elsö szombatján;
BéJapótfalva máre. 24,
jún. 2, szept. 8, nov, 24; meske jan. 24,
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Apr. 24, jl\!. 24, szept, 25; BlbarkerMzUs
máj. 8, aug. 14, okt. 19; Blhamagyltajom
márc. 6, jún. 6, szept, 22; Bodajk jan.
7, márc. 25, júl. 2, okt. 7 ; Bodrogkeres2;túr
febr. 28, máj. 23, aug. 22, nov. 28; BCHIvaszlIas márc. 5, jún. 25.l.szept. 17, dec. 3;
Bogdása márc. 6, máj."1, aug. 7 ; Boa)'lszló
ápr. 22, szept. 16; Boly jan. 7, márc '4
máj. 6, júl. 1, szept, 2, okt. 7, dec. 2; B~ny!
hád márc. 3, ápr. 28, júl. 7, aug. 4, nov.
24; Böhönye márc, 21, júl. 22, aug. 16'
Búcsúszentlászló jan. 25, szept, 10 nov:
4; Bugac jan. 20, máj. 19, szept. i, okt:
13; Bugyi márc. 11, jún. 3, szept, 2, dec.
2; Buzsák ápr. 27, júl. 10, nov. 13' Bilkkösd márc. 15, jún. 21, szept. 20, nóv. 15'
Büssü febr. 16, ápr. 28, jún. 8, júl. 21, h~
munkaszünetí napra esik, az utána következő napon.
teee márc, 14, aug. 13, dec. 10; Cegl~d
jan. 13, ápr. 14, jún. 2, júl. 21, szept, 1
nov. 3; Celldömölk febr. 18, ápr, 15, jún:
17, aug. 19, okt. 21, dec•. 16; Obakháza
márc. 10, máj. 12, szept, 8, nov. 10; Ogind
ápr, 3, szept, 4; Csanádpalota márc. 16
!ún. 15, okt .. 1~, dec: 21; Csanytelek jan:
a, márc. 2, máj. 4, Júl. 6, szept. 7, nov.
2; Csapod febr. 20, máj. 15, aug. 21, nov.
20; Csákvár márc. 4, jún. 3, szept, 2, dec.
2; Császár ápr. ll, jún. 20, aug. 22, okt.
17, orsz. állatvásár febr. 21, júl. 18' CsászártöUés márc, 25, aug. 5; Csenge; jan.
18, febr. 15, máre, 15, ápr. 19, máj. 17
jún. 21, júl. 19, aug. 16, szept. 20, okt:
18, dec. 20; Csenglld márc. 21, aug. 15;
Cseprej) febr. 7, ápr. 4, jún. 6, aug. 1, okt.
3, dec. 5; Csesztreg jan. 21, máre, 21, máj.18, aug. 27, okt. 30; Cse~n)' ápr. 2, okt.
11; Cs~pa ápr. 20, júl. 13, szept. 1, dec.
14; Csipkerek ápr. 9, júl. 17, szept. 19'
Cso~,!nyavJ8onta máre, 10, ápr. 14, jún:
23,.Júl. 28, szept. 22; Csongrád febr. 2-3,
máj. 11-12, aug. 3--4, dec. 7--8, bavi
állatvásár a többi hónap második hétfőjén; Csonkaheg)'bát márc, 25, máj. 25,
szept. 25; Csoma jan .. 2, márc. 14, máj.
1, JÍ!!?-'26, szept. 17, nov. 13; Csögle márc, ll, mn. 24, okt. 7; Csökmll febr. 25, ápr.
22, aug. 5, okt. 11; Csököl)' jan. 25, aug.
28, nov. 25, ha munkaszünetí napra esik,
~z utána következő napon; Csurlló ápr., 23,
Jún. ll, szept. 1, nov. 20;
Dabas febr. 24, ápr. 28, júl. 14, okt. 13;
Dad máj. 15, aug. 21, okt. 9; Darány máre,
12, máj. 25, aug. 21, nov. 7; Dehrecen jan.
14-15,
ápr. 15-16,
aug. 12-13,
okt.
7-8;
Dees máj. 27, szept, 23; Demeeser
márc. 26, jún. 18, szept. 17, dec. 3; Dereeske
jan. 11, ápr. 12, aug. 2, okt. 4; Deveeser
~all. 20,..febr. 3, marc. 3, ápr. 21, máj. 5,
Jún. 2. Jul. 7, ango 4, szept, 1, okt. -6, nov.
3, dec., 1; Dc\desta)lolesáll}'máj. 13, szept,
10; Jlfg ápr, ,1, nov, 30; Dc\vaváuya jan.

20, ápr. 21, júl. 21, okt. 20; DlósJen6 febr.
10, máj. 13, okt. 7, dec. 2; Dlósvlsdó febr.
12, ápr. 9, júl. 9, szept. 10, okt. 8; Uobez
márc. 4, aug. 5, dec. 2; Dembóvár jan.
20, márc. 31, máj. 26, júl. 28, szept. 22,
nov. 24; Dombrátl jan. 14, ápr. 22, jún.
10, okt. 7; Döbrököz márc. 26, aug. 20;
Dömsöd máre. 4, jún. 17, aug. 26, nov.
18; Drámok febr. 18, máj. 20, szept, 16;
Drigelypalánk ápr. 11" júl. ll, okt. 10;
Dnnaföldvár máre. 24, jún. 2, aug. 25, nov.
3; Dunapataj ápr. 8, jún. 24, aug. 26, okt.
14, dec. 2; Dunaszekesl> jan. 27, márc.
24, máj. 26, jún. 23, aug. 25, szept, 22,
nov. 24; Dunaszentgyörgy máj. 16, aug.
17, nov. 16; Dunaveese febr. 24, máj. 12,
júl. 28, dec. 15;
E.teWny jan. 17, ápr. ll, júl. ll, okt.
18; Eger jan. 13, máre. 24, máj. 19, júl.
7, szept. 1, okt. 27, dec. 8; Egerig ápr.
5,- jún. 15, okt. 11; Egyed márc, 1, okt.
20; Egyek jan. 21, ápr. 15, aug. 19, okt.
21; Em6tl jan. 28, máre, 25, máj. 27, aug.
26, szept, 30, nov. 25; Endr6tl febr. 3,
máj. 12, aug. ll, okt. 27 ; Enes jan. 3, febr.
14, máre. 7, ápr, 4, máj. 2, júl. 4, szept.
5, okt. 10, nov. 7, dec. 12; Enylng febr.
3, jún. JI, szept. 1, dec. 29; Eresl ápr. 28,
szept. 22 ; Erdlitelek ápr. 14, okt. 21 ; Eszter~
gom máre, 13, máj. 22, aug. 14, okt. 23;
ID-d máre, 18, máj. 6, aug. 12, nov. 18;
ID-sekvadkert máre, 24, máj. 26, júl. 28,
okt. 27; Értény máre, 16, aug. 2, okt. 17;

Fadd márc, 13, júl. 23, okt. 11; Fajsz
ápr. 21, szept. 15; Féblánsehst)'6n máj.
18, szept. 28; Fegyvernek márc. 3, máj.
26, szept. ,8, dec. 1; Feb61'11)'arInatfebr.
4, márc, 25, máj. 20, júl. 22, szept. 23,
dec. 9; Feb6rváres11J'!lójúl. 25, nov. 28;
Fel84moellel6d máj. 14, okt. 21; Fels&nyárid máj. 21, júl. 9, szept. 24, nov. 19;
Fel84n)'6k jan. 31, máre, 28, jún. 6, okt.
17; Felséivadász márc. 25, jún. 24, aug.
26,-'okt. 28; FeI'tÖszentmIkI6s máre. 11,
ápr. 16, máj. 28, szept, 23, deé, 2, havi
á11atvásár a többi hónap harmadik keddjén; Forró ápr. 22, jún. 2, aug. 4, szept,
20; Főt ápr. 8, orsz. álIatvásár okt. 14;
Földelik febr. 24, máj. 26, szept, 29, dec.
8; Földes jan. 15, máre. 19, máj. 14, júl.
9, aug. 20, szept. 17, nov. 19; F61iipszá116s
ápr. 21, jún. 16, aug. 25, dec. 1; Füzes..
abeny minden hónap első bétfőjén; Fiize~
gfUDlat márc. 17, jún. 16, aug. 16,' okt.
27;
Galambok febr. ll, júl. 26, nov. 4;
Gamils jún. 1, szept, 15; Giva jan. 6, ápr.
9, szept. 10, nov. 13; GoleJ ápr. 16, aug.
27, nov. 26; GeIse máj. 21, szept. 13, okt.
18; Godisa máj. 9, okt. 22; GiMliillG
máre,
10, júl. 14, szept. 29, dec. 8; Gödre máre,
26, júl. 23, szept. 25, nov. 5; Gölle ápr.
23, júl. 8, szept. 16; Gline máre. 19, jún.
ll, aug. 13, okt. 8, dec. 10; Glireséinyfebr.
25, ápr. 22, máj. 27, júl. 22, nov. 25; Gör~
geteg máre, 14, szept. 6, ha munkaszünefí
napra esik, az utána következő napon;
Gy6k6nyes máj. 3, okt. 30, ha munknszünefi
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napra esik, az utána következő napon;
Gyoma máre. 10, máj. 19, szept, 15, nov.
10; Gy6n ápr. 7, júl. 7, szept. 1, dec. 1;
Gyömöre márc. 12, máj. 14, okt. 15, dec.
10; Gyömr6 máre. 25, okt. 14; GyönUJös
jan. 27, ápr. 21, jún. 2, aug. 11, okt. 20,
nov. 15 és minden bó első péntekjén havi
álIatvásár;
Gyöng)'ösmelIék ápr. 5, jún.
7, aug. 2, okt. 4, dec. 6; Gyönk febr. 7,
máj. 2, aug. 1, nov. 7 ; Gy6r jan. 21, márc.
25, jún. 3, júl. 15, szept, 2, okt. 14, nov.
18; G)'ilrasszonyfa máj. 6, szept, 16, nov.
4; Gyiirköny ápr, 8, szept. 2, nov. 11;
G)'ilrszentmárten máre. 21, aug. '8, nov.
20; Gyula febr. 2-3, máj. 11-12, szept.
28-29, dec. 7--8, első nap áll. vásár, a
második na)? kirakodóvásár, havi álIatvásár a többi hónap második csütörtökjén;
G)'Ulakesd ápr. 24, jlÍll. 15, szept, 8, nov.
11;
Hajdúböszö~ény
febr. 4, márc. 25,
júl. 15, aug. 26, nov. 18; Hajdúdorog febr.
28, júl. 25, nov. 14; HaJdúbadb6z máre,
9, júl. 6, szept. 14, dec. 21; HaJdúnán6s
márc, 27, máj. 15, júl. 10, szept. 4, dec.
4; HaJdMzobosd6 mái'e." 31, máj. 13, júl.
1, okt. 28; HaJ6s ápr. 28, aug. 25, okt.
27 ; Hukány ápr. 18, jún. 20. aug. 15, szept,
19; Harta máre. 1, jún. 15, szept, 20;
Hatvan febr. 3, márc. 24, Apr. 21, máj.
12, jún. 16, júl. 21, aug. 25, szept. 22, okt.
20, nov. 24; Háromfa márc, 17, máj. 8,
aug. 25, nov. 20; HegyfaIn jún. 12, nov.
18, Hegyk~ ápr. 1, okt. 7; Hereegszántó
ápr. 7, szept. 1; Heves jan. 20, ápr, 28,
júl. 21, okt. 20, havi állat- és kirakodó vásár
febr. 13, márc. 13, máj. 8, jún. 12, aug.
14, szept. ll, nov. 13, dec. 11; Hédervár
marc. 26, jún. 17, szept. 9, nov. 25; Hfm~
báza máj. 15, aug. 5; H6dmezövbárbely
jan. 12, márc. 9, máj. 18, aug. 17, okt.
19; havi álIatvásár mínden hó első péntekjén; HosszúbeUiny márc. 14, Apr. ll, júl.
ll, aug. 8; Hosszúpereszteg máre, 6, máj.
7, jún. 24, aug. 23; H6gyéSz jan. 23, márc,
27, júl. 3, szept, 3, nov. 20;
Ibrány ápr. 4, júl. 4, szept. 19, dec.
19; Igal Apr. 21, máj. 26, jun. 16, szept.
2. okt. 27, nov. 24; Igsr máre, ll, okt.
4; Ibaroshriny
febr. 24, máj. 16, júl.
26, szept, 21; Iregs7.emese febr. 5, ápr,
17, szept. 10, nov. 27; Istvándl ápr. 28,
jún. 7, aug. 30, okt. 27, ha ezen napok munkaszünett napokra esnek, a jlÍlliúSi vásár
kivételével a határnapot követő köznap,
a júniusi vásár a1kahnával pedig a megelőző köznapon ; Iván jan. 22,' ápr, 23,
aug. 27, nov. 12; bsák máre, 26, szept.
17, nov. 12;
.JánkmaJUs márc. 14, máj. 9, szept,
12, dec. 12; ;Jánosbalma ápr. 17, júl. 6,
szept. -24, nov. 20; ;Jánosbba máre. 21.
máj. 20, aug. 24, nov. 17, havi állatvásár
mínden hó első szerdáján; JánosbIda jan.
31, Apr. 4, jún. 13, okt. 24; nszalslíszen~
Oyörgy jan. 14, máj. 6, aug. 5, okt. 21;
"ászapótl jan. 10, febr. 14, márc, 14, ápr,
ll, máj. 9, jún. 6, j1\1.4, aug. 8, szept, 12,

131

okt. 3, nov. 14, dec. 12; lászárokszállás
febr. 26, jún. 18, aug. 6. okt. 15; Jászberény
jan. 27, márc, 24, máj. 12. júl. 28. okt.
20. dec. 1; lászdózsa jan. 15. júl. 9. okt.
15; lászfelsószentgylirgy máre. 10.. máj.
12. szept, 8. dec. 8; lászfén}'8zart1 Jan. 1.
márc. 19. máj. 14. júl. 23, szept. 3. okt.
22. nov. 26; nszjákóhalma
máre, 7. máj.
6, szept. 14; nszkarajenó
márc. 25, jún.
17. szept. 16, dec. 16; lászklsér febr. ll,
ápr. 27, júl. 28. nov. 11; lásdadány jan.
20, ápr. 7, júl. 7, nov. 24; Jászszentandrás
ápr. 25. aug. 1, nov. 21; Jászszentlászló
jan. 31, júl. 25. szept, 26, nov. 28 ; nsztelek
máj. 30. szept; .5; Jobbágyi jún. 30, dec.
t;
Kaba febr. 13, jún. 26, szept, ll, nov.
6; Kadark.1t jan. 16. jún. 24, aug. 19, nov.
5; KaJdacs máj. 25. jún. 28, okt. 25, nov.
1; Kaloesa ápr. 22. júl. 8. szept. 9. nov.
11; Kapoles febr. 27, máj. 13, aug. 12.
okt. 23; Kaposméró febr. ll, ápr, 8. máj.
20, jún. 9, aug. 8, szept. 25; KaposS7.ekes6
jan. 25, ápr. 26, aug. 23, okt. 25 ; Kaposvár
mind a 12 hó első vasárnapján;
Kapuvár
jan. 28. márc, 25, ápr. 22, máj. 27. júl.
22, aug, 26, okt. 21. dec. 16; Karád .márc.
7. máj. 6. jún. 22, szept. 30; Kareag febr.
24, máj. 26. júl. 14, szept. 22. nov. 24;
Korcsa márc. 13, jún. 19, szept, 18, dec.
18; Karmaes máj. 7, nov. 5; Katymár
máj. 20, aug. 12; KáJ márc. 11. ápr. 25,
jún. 25. szept. 16, dec. 8; Kálmánesn máre.
24, máj. 22. júl. 11, szept. 3; Káló ápr.
28. aug. 25; Kálóz febr. 4, máre. 27, jún.
24. szept. 30, dec. 16; ,Kápolna febr. 20,
máj. 2, aug. 28. nov. 13; Keeel ápr. 25.
júl. 25, aug. 8, okt. 24; Kecskemét márc.
24, máj. !;!6, aug. 25. nov. 24, havi állatvásár ápr, 26, jún. 28, júl. 26. szept, 27,
okt. 25; Kenderes febr. 3, máj. 5, aug.
4, nov. 3 ; Kengyel máre. 12. okt. 12; KereselIget máre. 24, máj. 15, aug. 16, okt.
15; Kerekegyháza febr. 20, ápr. 17, ·jún.
17, okt. 7; Kerta jan. 14, aug. 12. nov.
25; Keszthely jan. 10 és a többi hónap
első csütörtökjén;
Kémes máj. 16. aug.
22, oiQ;. 17; Kéthely márc. 11, jún. 2. okt.
28; KIrályegyháza febr. 19, máj. 21. júl.
16, aug. 20. nov. 19 ; Klsbér febr. 28, márc.
28, ápr. 25, máj. 23, jún. 27. aug. 8, szept,
19, okt. 3, nov. 14; KIskomárom ápr. 16.
jún. 24, nov. 26; KIskIJrós febr. 17, ápr.
28, júl. 28, okt. 13; K1sknndorozsma ápr.
7, jún. 23, szept. 8, dec. 1; K1skunfélegyháza jan. 20. márc. 10, máj. 19, júl. 28.
okt. 13, dec. 1; K1slmnhalas febr. 10, ápr.
7, jún. 2. aug. 4, okt. 6; Klsknnlaeháza
febr. 25. máj. 27, aug. 5. szept. 9, okt.
29. dec, 16; KlskunmaJsa febr. 23. ápr.
27. jún. 29, aug. 31, okt. 26. dec. 28; Klsláng ápr .. 8, aug. 24; KIstelek jan. 13, ápr,
14. júl. 21, szept, 15, nov. 17; Kl8terenye
febr. 5. ápr. 2, jún. 4, aug. 6, okt. 1, dec.
2; Klsújszálliis márc. 17, jún. 30, szept,
1. dec. 8; Klsvárda máre. 11. máj. 13, júl.
1. aug. 26, okt. 28, dec. 16; Kocs máj. 6.
szept. 9; Koesér márc, 21, aug. 15. okt.
3; Koesoln márc. 12. okt. 3; Kóka febt.
10, márc, 31. jún. 9. aug. 4. okt. 6, nov.
U; Koml\.l1 ápr, 26. jún. 28. aug. 23. okt.
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25; Komárom feür. 18, ápr. 22, jún. 24,
aug. 5, okt. 7. nov. 25; Komárváros márc.
4, júl •. 15, nov. 4; Kondoros jan. 19-20,
ápr, 20-21, júl. 20-21. okt. 19-20, első
nap állatvásár, a második nap kírakodévásár ; Kóny máj. 8, okt. 23; Koppányszántó máj. 9, szept, 26; Kölese jan. 21,
febr. 25, ápr, 22, jún. 24, júl. 8, aug. 26,
okt. 14, nov. 27; Kölesd máre. 20, máj.
21, aug. 7, okt. 26; Kö,rmend febr. 6. marc,
12. ápr. 5, máj. 10. jún. 24, júl. 20, aug.
24, okt. 12, nov. 11. dec. 13, ha e napok
szombat vagy vasárnapra esnének, úgy a
következő hétfőn; KlJrlJshegy márc. 27.
aug. 28, nov. 14; KlJrösladány febr. 16,
máj. 18, okt. 12; Kllröstarcsa ápr. 25, júl.
18. okt. 24; KIJszeg jan. 15, márc, 28, máj.
27, júl. 1, szept, 27, dec. 7; Kötcse júl.
4 ; Klltelek jan. 28. máj. 6, szept, 23 ; KöveskM ápr. 23. máj. 31, aug. 26; KUDhegyes
febr. 3, ápr. 21. jún. 2, szept, 1, nov. 24;
Kunmadaras jan. 6, máj. 12, szept, 1. okt.
20; Kunmárton febr. 3, ápr. 7, jún. 2, aug.
4, okt. 6, dec. 1; Kúnszentmlklós máre.
U,. jún. 10, aug. 26, okt. 28; Kurd máj.
9, okt. 21 ;
LaJoskom!irom febr. 28, jún. 27. aug.
21, nov. 14; Lajosmlzse jan. 6; máj. 12,
jlil. 7, szept. 22, dec, 15; Lakoesa máre5. jún. 20, aug. 5, nov. 9; Lengyeltótl ápr,
li! jún. 16, nov. 5; Lenti febr. 7, ápr. 12.
run. 21, szept, 5; Lepsény máj. 27, aug.
26, okt. 14; Letenye febr. 24, jún. 2, júl.
29, aug. 25. okt. 6, dec. 24; Lébény febr.
13, nov. 6; Lovasberény márc. 25, máj.
20, szept, 3, okt. 28; Lovászpatona febr.
ll, ápr, 22, jún. 10, aug. 26. szept, 16. nov.'
11 ;, Uirlnel máre. 9, jún. 1, szept, 14. nov.
2; UivlJ febr. 14, ápr. 25, 'aug. 15, nov.
7;
Madaras febr. 25, 'aug. 26, nov. 1~;
Magyarboly márc. 25, jún. 24, szept. 23;
llagyarkeszl ápr, 9, aug. 13, nov. 12 ; Mag~ meeske máre. 28, máj. 23, júl. 25, s
t,
27, okt. 24; Magyarszék márc, 28,
m.
27. szept, 26; MaJs máj. 17, aug. 16, okt.
18; Makó márc. 23-24, jún. 22-23, szept.
21-22, nov. 16--17, havi állatvásár szept.
és nov. hó kivételével minden hó második
szerdáján; Marcali márc, 24. máj .. 19, júl.
28, szept, 8. nov. 10 ; MarcaitlJ jan. 31, ápr.
18, jún. 17, nov. 14; Martonvásár márc.
26, jún. 30, szept, 16. dec. 29; llágóes
febr. 27, ápr, 24, jún. 26, aug. 28, okt. 23;
liándok febr. 4, márc. 25. jún. 24, aug.
12. okt. 28. nov. 27; 31átészalka jan. 28.
márc, 18, ápr. 22, júl. 15, szept. 16, nov.
18; Máza ápr. 18, okt. 2; Meeseknádasd
ápr. 26, aug. 23, okt. 25; Medgyesháza
márc. 10, máj. 26, szept. 8, dec. 8; Medina
márc. 2, máj. 4, aug. 3, okt. 5 ; Meg)'BSZÓ
febr. 14, szept, 26; Mernye febr. 25, máj.
27. aug. 1. nov, 11 ; Mezöberény jan. 5--6.
ápr. 20--21, júl. 20-21, okt. 19-20, első
nap állat. második nap kirakodóvásár ;
llez6esát jan. 9. febr. 13. máre. 4. ápr.
'10, máj. 8. jún. 3, aug. 5, szept. 11. okt.
14, nov. ·13, dec. 23; Mez6falva márc. 11,
máj, 20. aug. 19, okt. 21 ; lfez6hfdvég máre.
1.2, jt'ln. 20, aug.

27, dec. 12;

Alez6keresztes

febr. 17, Ápr. í4, [ün, 9, aug. il, szept •. második nap kírakodévásár, havi állat.1, dec. 15; Mez6komárom ápr, 2, máj. 28, . vásár a többi hónap első csütörtökjén;
Ózd febr. 2, ápr. 13, okt. 5, dec. 2; Ozora
szept. 24, nov. 26; Mez6kováesháza jún.
2, aug. 25, nov. 10; Mez6kövosd márc,
jan. 7, márc. 25, jún. 24, okt. 7; Öcsöd jan.
13,
febr. 24, ápr. 7, júl. 14, okt. 13, dec.
18, jt\n. 24, aug. 19, okt. 14, dec. 2; Mez68; Örlszentpéter febr. 23, márc, 16, máj.
szlIa! máj. 6, nov. 4 ; Mez6túr jan. ll, márc.
8, jt\n. 2, szept. 6, nov. 3; Mélykút marc, -20, aug. 3, szept. 9, nov. 6; Örkény j;lD.
7, máj. 23, szept. 19, nov. 7; Mlhály}jan.
21, ápr. 1, aug. 12, okt. 21 ;
8, ápr, 9, jún. 18, aug. 13, okt. 8, nov. 26;
MIke febr. 18, ápr. 10, máj. 9, júl. 24, szept,
Pacsa febr. 24, ápr, ll, jim. 20, aug.
5, nov. 6; MIndszent jan. 5--6, ápr. 13--14,
20, .okt. 31, dec. 19; Paks febr. 3, máj·
jún. 22--23, okt. 26-27;
Mlske márc.
5, júl. 21, szept. 15, nov. 24; I'lika ápr4, szept. 2; Mlskole febr. ll, máj. 27, aug.
14, jún. 14, okt. 10; Páll febr. 14, máj.
26, okt. 28, dec. 9; Mobács mínden hó har9, aug. 8, nov. 14; I'álbáza máj. 9, aug.
madik vasárnapján; Monor márc. 24, máj.
ll, okt. 10, dec. 8; Pálmonostora febr·
19, aug. ll, de!? 1; Mór febr. 10, ápr •.28,
13, máj. 13, aug. 5; Pápa febr. 12-13,
jún. 23, aug. 25, nov. 10; Mórabalom Jan.
márc, 26-27, jún. 4-5, júl. 2--3, aug.
13, márc. 3, máj. 5, júl. 7, szer.t. 1, nov.
20-21, szept. 17-18, dec. 17-18, első
3 ; Mosonmagyaróvárjan. 13, má • 12, szept,
nap ló és szarvasmarha, a második nap
15, okt. 20, dec. 15; Mosonszentjlmosmárc,
sertés és klrakodóvásár; Pápateszér ápr.
4, ápr. 15, aug. 19, nov. 11; Mozsgó ápr.
11,szept, 12, dec. 12; Pápóc febr. ll, máj.
17, Jún. 26, okt. 10;
28, aug. 27, okt. 28; P6szt6 febr. 17, jún.
16, aug. 12, okt. 27, dec. 15; I'erkúta márc,
21, jún. 6, aug. 31, nov.
Pécel máj. 6,
Nagyatád márc. ll, ápr. 22,·júl. 15, aug.
szept, 2 ; Pées mínden hó lslSvasárnapján;
13, szept. 9, nov. 18; NagyhaJom márc ,
Pécsvárad
febr.
ll,
ápr.
•
jún.
10, aug.
20, máj. 1, aug. 20, okt. 14; lIiagyberkl
12, okt. 14, dec. 9; Péterv6sára jan. 15,
ápr, 9, jún. 27, aug. 18, szept. 23; Nagybörzsöny jan. 8, máj. 14, szept. 17, nov~. márc. 12, máj. 14, júl. 9, szept. 24, nov.
12; PIlIs jan. 6, máre. 17, júl. 7, szept.
6; Nagydorog márc, ll, máj. 27, jún. 10,
15; PIncehely febr. 26, ápr, 16, jún. ll,
aug. 26, okt. 14; Nagyeesed febr. 5, .ápr.
2, jún. 4, aug. 6, okt. 1, dec. 3; Nagyfliged aug. 27, okt. 22; Pltvaros márc. 7, jún.
27, szept. 26. dec. 19; l'oe8aj máj. 7, okt.
febr. 12, jt\n. 23, szept, 3; Nagybarsány
8; Polgár jan. 2, márc, 13, jún. 12, szept,
jan. 15, ápr. 16, [ün, 18, okt. 15; Nagyig25;
Polgárdi márc, 18, szept. 9; Peresalma
mánd máre. 18, jún. 10, szept, 16, orsz. állatjan. 10, máre, 14. máj. 9, júl. ll, szept.
vásár máj. 13, nov. 4; Nagykanizsa jan.
12, nov. 14; Poroszló febr. 2, máj. 25, aug.
és júl. kivételével mínden hó első kedd10, nov. 9; Pusztakovácsl Apr. 1, júl. 1,
jén; NagJkálló máre, 14, ápr. 25, jún.
okt. 28; Puszt&llérge~ márc. 8, júl. 26,
27, okt. 3, dec. 5; Nagykáta jan. 27, ápr.
21, aug. 27, szept. 8, nov. 10; Nagykónyl nov. 8; Putnok jan. 6, máj. 19, júl. 7, okt.
ápr. 21, jún. 19, aug; 8, okt. 10 ; Nagyk6rös 27; l'Iispökbatvan máre, 5, szept, 24;
PüsplSklaüny jan. 31, márc, 28, máj. 23,
márc, 3, ápr.28, jún. 9, júl. 28, szept. 8,
júl. 25, szept. 26, nov. 28;
.
okt. 27, dec. 1; Nagykörii febr. 9, máj.
25, okt. 19; Nagyléta jan. 10, ápr, ll, okt.
Rakaea febr. 27, ápr. 24, aug. 14, okt.
3; Nagyorosz1 márc. 18, máj. 20, aug. 5,
szept. 23, dec. 9; Nagyszakáesl febr. 17,
16; Rakamaz ápr. 15, aug. 5; nov. 12;
ápr. 2, nov. 12; Nagyszékelyápr. 25, szept.
Rábapatona ápr. 27, okt. 7; R/iealmAs
12; Nagyszokoly marc. 14, okt. 24; Nagyápr, 22, okt. 17; Ráekeve jan. 28, ápr.
8, júl. 8, nov. 4, orsz, állatvásár jún. 3,
vázsony marc. 4, ápr. 15, jún. 24, szept.
2, dec. 16; Nádudvar jan. 7, máre. 4, máj.
szept, 2; RlikóllzlIalva ápr. 28, okt. 27;
6, júl. 8, szept. 2, nov. 4; Nágócs máre,
Recsk febr. ll, máj. 13, szept, 9, dec. 9;
18, jún. 10, aug. 12, okt. 21; Nemesblkk Regöly máj. 14, aug. 6; RMe máre, 5, máj.
marc. 18, jún. 17, okt. 28, dec. 16; Nemes27, aug. 7, nov. 12; llépceszemere máj.
7, szept. 14; Réteág jan. 21, ápr, 8, jún.
vid jan. ~, márc. 16, jún. 19, okt. 26;
17, szept, 16: Rlcse márc, 17, jún. 2, okt.
N6grid febr. 18, máj. 27, júl. 15, nov. 18;
Noszlop. márc, 25, okt. 14; Nova márc.
13, dec. 8; Rombány febr; 24, máj. 19,
l1,ápr. 15, jún. 24, aug. 12, szept. 23, dec.
jlll. 21, okt. 20; Rudabánya jan. 16, febr.
16; Nyfraesád máj. 6, okt. 1; Nyfradony 20, márc, 20, ápr •. 24, máj. 15, [ün, 5, júl.
márc, 20, júl. 24, szept. 25, dec. 11; NJir24. aug. 20, szept. 19, akt. 23, nov. 20,
Abrány máre, 8, jún. 21, szept. 13, dec.
dec. 19; Rum jan. 5, máre, 16, jún. 22.
13; Nyirbátor márc, 28, máj. 30, szept.
aug. 27, okt. 17;
12, nov. 14, dec. 12; Nyiregybáza febr.
4, márc, 4, máj. 6, jún. 3, júl. 1, szept,
SaJókaza máre, 19, jt\n. 16, szept, 15,
2, okt. 7, nov. 4, dec. 2; Nylrmada márc,
nov. 22; Sajószentpéter máre. 10, ápr.
27, máj. 15, júl. 24, szept. 4, nov. 27 ;
28, jún. 23, szept. 29, nov. 24; SalllótarJán
jan. 21, máre, 18, máj. 13, júl. 15, aug.
Óesa jan. 20, ápr. 7, júl. 9, nov. 5; Okánl'
5, okt. 7, dec. 2; Salomvár--Kéménfa
máj. 16, aug. 1, nov. 28; Olaszll8zkamáre.
máj. 29, aug. 14. nov. 28; Sarkad jan. 24,
ápr. 18, szept. 12, dec. 12; Sárbogárd febr.
20, jún. 12, aug. 11, szept, 25, nov. 27,
dec. 15; Ónod mind a 12 hó első csütörtö24, ápr, 7, jt\n. 9, szept, 8, nov. 3; Sári
kén; Orosbba márc. 7-8, jún. 13-14,
máj. 13, aug. 12, nov. 11; Sárkeresztdr
szept, 12--13, dec. 12--13, első nap állat-,
márc. 18, máj_ 13, aug. 12. okt. 14; Sár-

i;
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nieJllik máre. 13, szept. ti; Sárosd Apr.
napon ; SúeséliY jan. 28, 1nÁt'C. 4, A1>f
29, jún. 24, aug. 12, nov. 11; Sárospatak
22, jún. 3. júl. 1, aug. 26, szept. 23, okt.
febr. 3. máre, 6, ápr. 7, máj. 1, júl. 7. aug.
21, nov. 25; Súkesfehérvár mínden hó
harmadik szombatján; Súkkntas febr. 6,
7, szept. 1, okt. 9. nov. 3, dec. 11 ; Sémtudvari febr. 20, ápr, 17, jún. 12, aug. 21,
ápr. 10. jún. 5, aug. 7, okt. 2, dec. 4; SzIgetvár .mínden hó második péntekjén; SzIkokt. 16, dec. 18; Sárszennlirinc.ápr. 10.
jún. 12. szept, ll, dec. 11; Súvár ápr.
szó febr. 4, ápr, 15, júl. 15, szept, 9, nov.
11; Szli mínden hó elsö hétfőjén; Szlr6k
2. mflj. 13, aug. 5, szept, 23, okt. 23, nov.
25. havi kirakodóvásár jan. 7, febr. 4, márc.
márc. 17. ápr. 28, szept. 15, nov. 24; Sze.
4, jún. 3, júl. 1; Sás4 minden hó első csüjan. 20, máre. 31, aug. 18, okt. 6; Szok.Ip
törtökjén; SitoJ'RIJaúJbelyfebr. 5, ápr. 5,
febr. 26, máj. 28. aug. 27, okt. 29; Szoln.k
júl. 1, szept, 2, nov. 4, dec. 16; Seges4 máre. 14, ápr. ll, jún. 13, aug. 1, okt. 3,
máre, 25, júl. 1,·szept. 11, nov. 27; Sellye nov. 7; Szom1Ntthely
febr. 12, ápr. 9, máj.
márc. 5, ápr, 2, jún. 4, aug. 6, szept, 3,
14, júl. 16, szept. 3, okt. 1, nov. 26; sz6l..
lősgyörök máre, 16, máj. 18, szept. 17,
okt. 1, dec. 3; Seftfjélyes jan. 28. márc.
21, máj. 14, júl. 1, okt. 10; Siklós minden
okt. 20; Szőreg febr. 17, ápr. 21, júl. 21,
bó másodikvasárnapján; Slmont.mya márc,
szept. 22;
19, máj. 21, okt. 1, nov. 5; Slófok ápr.
15, jún. 15, aug. 15, okt. 16; Seu jan. 7.
Tai> ápr. 13, júl. 3, aug. 3, szept. 25;
máj. 13, aug. 19, nov. 25; Soltvadkertápr.
16, aug. 13, nov. 5; SombeJ'ekápr. 8, aug.
Tamésl márc. 26, máj. 28, júl. 16, szept.
8; Somlóvásárhelymárc. 18, júl. 8, szept,
17, dec; 17; Tapolea febr. 6, márc. 5, ápr.
9, dec. 9 ; SomOflyJéd
máre, 9, júl. 17, szept.
3. máj. 1, jún. 5, aug. 14, szept, 4. okt.
26; Somogysimsonjan. 2. máre, 12, aug.
2, nov. 6, dec. 4; Tareal febr. 18, máj.
12, ha munkaszünett napra esik, az utána
13, aug. 12, okt. 1, nov. 18; TamauHira
következő napon; Somogysárd.máj. 24,
febr. 3, jún. 2, aug. 4, okt. 6;. Tarpa jan.
júl. 2, aug. 6, szept, 21 ; SzomOflyszll
máre.
17, márc. 21, máj. 16, j1\n. 20, aug. 15,
4, máj. 12, szept. 5, nov. 28; SomOflyszob okt. 10, nov. 21, dec. 12; Tas febr. 14,
máre. 8, máj. 23, szept. 25; SOmOfl)'vár ápr, 24, aug. 12, nov. 4; Tata ápr. 9-10,
ápr. 24, máj. 15, okt. 9; Sopron febr. 4,
jún. ll, júl. 9, nov. 12--13. orsz. állatmáre. 18, máj. 20; jún. 10, szept, 2, okt.
vásár jan. 8, febr. 12, márc. 12, máj. 14,
28; SöJlör máre, 7, máj. 27, júl. 25, okt.
szept. 10, okt. 8, dec. 10; Tatabénya mínden
21 ; Sükkösd máj. 2, aug. 1, dec. 5; Sümeg hó 16·An havi kirakodóvásár; TéUya Jan.
jan. 27, márc, 16, ápr. 13, máj.: 18. júl.. 25, ápr. 12, jún. 28, okt. 25; Tt\pI6Wt;skf'
6, aug. 22. okt. 27, nov. 16, dec. 20; Süttli
febr. 4, máj. 13, aug. 19, nov. 18; Tápló-márc. 21, jún. 13, szept. 19, dec. 19;
lIyörgyefebr. 26. jún. 24, szept, 17, dec.
17; Táplósöly márc. 12, okt. 8; Ta\pI6szeesö ápr. 17, júl. 17, dec. 11 ; TAplószele
Szabadegybáza ápr. 1, okt. 8; Szabad- márc. 18, máj. 27, okt. 14, dec. 30; TApló-szentmárton márc. 5, okt. 1; Ten.eDe jún.
szállis márc. 24, júl. 7, szept. 8, nov. 10;
Szabadszenüdrily jan. 22, ápr, 23, máj.
20, okt. 25; Tenny jan. 7. ápr. 21, júl.
28, jún. 25, szept, 24.. nov. 26; Szakál)' 14, okt. 21 ; Tét febr. 21, máj. 16, jill. 25,
ápr, 5, okt. 11; Szakes febr. 19, jún. 5,
máj. 31; Tbmye. márc. 4, okt. 7; Dszabercel febr. 27, ápr. 16, jún. 5, aug. 24..
szept. 9, dec. 1; Szalkszentmárton jan.
okt. 16, dec. 4; TJszabltápr. 7, aug. ll, nov.
28, máj. 17, júl. 12, okt. 18; Szank márc.
9, jún. 8, szept, 14, nov. 23; Szany jan.
3; TJSzaesegeápr. 8, jún. 24, szept, 9, nov.
U; TJsZadlUla
jan. 1, ápr. 2, szept. 3, nov.
3, márc. 7, máj. 2, aug. 1, szept. 5, nov.
28, orsz. áIIatvásál' a többi hó első csütör4; Tlszaföl.vár márc. 17, máj. 26, szept.
1, okt. 6; TJszafÜJ'edJan. 3, ápr. 4, jill.
tökjén; Szarvas máre. 10, jún. 9. szept.
4, okt. 3; TJszaku6d máre. 27, máj. 19.
1, dec. 1. orsz. állatvásár ápr. 12-13;
Sz6szvármáre. 12, jún. ll, szept, 12; Szejún. 26, szept, ll, okt. 20, nov. 17; Thzagedfebr. 9-10, máj. 11-12, júl. 13-14,
kéeske febr. 3, máj. 26, júl, 28, nov. 17;
TJszakiirt máre, 3, máj. 5, aug. 4, okt.
szept, 14--15, nov.,9-10, havi áílatvásár
jún.. kivételével a többi hónap első szom1 ; Tlszalőkfebr. 21, máj. 15, aug. 15, szept.
19, okt. 24, nov. 28; TJszalue.jan. 7, ápr.
batján; Szeghalom febr. 18, máj. 27, júl.
1, júl. 1. nov. 4; Tlszanéna febr. 26, ápr.
22, szept. 23; Szeuvár marc. 2-3, jún.
23, aug. 6, okt. 8; TIszaörs máj. 6, dec.
1-2, szept. 7-8;
Szekszánl minden hó
második hétfőjén; Szendr6 jan. 21. márc.
2; TJszapalkonyafebr. 25, máj. 20, aug.
19, okt. 21; DszapöllpöJdmárc. 3, szept.
25, máj. 6, júl. 22, szept, 23, nov. 10 ; Szentontalfa febr. 20, jún. 19, nov. 20; Szentdénes 1 ; Tlszaroffmárc. 12, júl. 16, okt. 8 ; TIsza..
söly jan. 6, ápr. 21, jún. 16, okt. 13 ; TIsza..
márc. 18, jún. 17, aug. 19, okt. 21; Suntendre máj. 25, aug. 24, dec. 7; Szentes szentImre jún. 21, nov. 1;' TlszatarJm ápr.
1, júl. 15, szept. 16, nov. 25; TJszavuvárl
febr. 17-18, máj. 26-27, szept. 8-9.
nov. 17--18, havi állatvásár jan. 28, ápr.
Jan. 28, ápr, 22,Júl. 22, okt. 28; Tóalmis
márc. 17, júl. 28, okt. 27; Toka) máre,
8, júl. 8, okt. 7; Szentgélmárc.31, júl. 14,
szept, 22, nov. 24; Szentgotthárd máre.
24, jún. 16, júl. 21, szept. 15, okt. 27, dec,
15; Tolna máj. 6, jún. 3, aug. 5. nov. 4;
12, ápr. 12, máj. 4, jún. ll, júl. 24, szept.
TolnanlimedI apr. 9, jún. 18, szept. 24;
24, okt. 15, dec. 17; Szentlőrine febr. 13,
Tompa máj. 5, szept. 2, nov. 11;· Tornaápr. 10, jún. 12, aug. 14, szept. ll, okt.
szentondrás jan. 31, máj. 16, aug. 15, okt.
9, dec. 11 ; Szereues jan. 16, máre. 5, ápr.
17; Tószeg máre. 9, jún. 1, szept. 14, dec.
24, aug. 16, szept. 20, nov. 2, ha munkaszünetí napra esik, az utána következő
7; T6tkomlósrebr. 25, 1\1'1'. 22, aug. 26,

134

nov. 25; T~Jan.
22, máj. 7, aug. '20.
okt. 8; TIlmIIrkén., febr. 6, ápr. 10. jún.
5. aug. 7. okt. 2, dec. 4; Törllkkopp6n.,
_ máre, 28. jún. 12. szept. 24. nov. 21 ; Tllrllk·
szentmDd6s jan. 12, ápr. 13. júl. 27. okt.
5; TllrteI orsz. állatvásár jan. 27. ápr. 21,
aug. ll, okt. 27 ; Tura márc, 6. máj. 1, szept,
4, okt. 2, dec. 4; Tul'keve márc. 24, jdn.
16, szept. 1, okt. 13, dec. 15; TilrJe febr.
26. ápr. 26, jún. 1. júl. 27. szept. 24. nov.
27; Tiskevár febr. 25. máj. 6, júl. 15, szept.

2;

25, dec. 13; Vú6rosDllDl6n.,febr. 4, ápr.
8. máj. 6. jún. 3. aug. 5, szept, 9, okt. 7.
dec. 16; VeIenee minden év november
harmadik hétfőjén; Veresegyháza máre.
4, t~n. 10. szept. 16; VerpeMtjan. 21, ápr,
8, Júl. 15, okt. 28; Veszprém jan. 14. febr.
11, máre, 11. ápr. 8, máj. 27. aug. '26, szept.'
16, okt. 21, nov. 11. dec. 9; Veszprémvars6n., jan. 2. máre, 27. máj. 15. aug.
28, okt. 2, dec. 25; Véménclmárc, 22,·júl.
26. szept. 19; Vénesaesa jún. 5, nov. 13;
Vése máre. 5, aU6, 5. okt. 30. ha munkaszünetí napra esík, az utána következő
napon; V&zt6 febr. 14. ápr. 25. aug. 8.
nov. 7; VllJány ápr. 3, Júl. 3. szept. 4, okt.
3, dec. 4;
.

Ulfehtrt6 jan. 17. jún. 13, aug. 22. nov.
21; UJ]uIrtsút jan. 14. jún. 10, aug. 26.
nov. 25; Ulkjr febr. 6. máj. 1. aug. 7. dec.
4; Ulpeúe máj. 14. aug. 13, okt. 28..l..~J8zAsz
Z.U'fVariká8 febr. 11. jún. 24, szept.
jan. 12. máre, 2. jún. 8. okt. 12; uuG febr.
18; Zala ápr. 5, máj. 25, aug. 27. okt. 4.
25. aug; 12;
ZalaapáU máre. 16. máj. 15. aug. 5. szept,
V.lszIó máre, 20. máj. 15, júl. 17. aug.
2. okt. 11, dec. 2 ; ZalabakBajún. 7. szept, 14 ;
Zalaegerszeg minden hó második keddjén;
21. szept, 18, dec. 18; VaJta máre, 25, aug.
ZalaUIv6jan. 12, ápr. 3. jún. 15. aug. 24.
5; Vasegerszeg jan. 9. apr, 3, júl. 3. okt.
2; Vuszentmlbály ápr, 26. okt. 9; Va8v6r nov. 7; Zalaszán1ó jan. 8. máj. 14. júl;
2. okt. 8; Zalaszenlorót febr. 12. márc,
jan. 22. máre, 18. máj. 6. jún. 8, aug. 12.
szept. 24. nov. 12. havi állatvásár a többi
14. ápr'.4. Jún. 26. jÖl. 8, szept. 10. nov.
hónap má$OdI.k péntekjén;
Vii! márc,
13, dec. 25; ZalaszeDtlv6n máj. 19, aug.
5; Z6nka máre, 17, máj. 19, aug. 18, okt.
17. máj. 26, jdn. 30. aug. 25, okt. 13, dec.
20; ZIre márc. 26. Apr. 23. jún. 12. júl.
15. orsz, állatvásár ápr. 14, nov. 3; Vii
febr. 18, máj. 13. aug. 19, okt. 21 ; Vámos-- 16, szept. 24. dec. 10; Zamba ápr. 20. júl.
mikola febr. 11. ápr, 22. júl. 15, aug. 29,
28. okt. 23; Zsámbék febr. 6, okt. 30.
Az orszAgos vásárok kitizilU tdi!Pont.
okt. 28, dec. 2; Vámospéres jan. 28, ápr.
Jatban lorclulhatnak el6 .viltozAsok. Eppen
1. aug. 26, nov. 25; VárosUicl
febr. 27, szept.
25; V6rpalota ápr, 14. aug, ll, nov. 17.
ezért a napt6rbán közölt vásárt adatokért
dec. 8; VásárosWe ápr, 14. máj. 23. aug.
feIel6sséuet nem vállallUlk. LegJobb, ha a
25. okt. 4; Vásárosmlske febr. 3, máre.
vás6rok meutartása lel6l a helJl tanáesoknál
ts ércleki6clnekkedves olvasóink.
26, júl. 2. aug. 16, szept, 9, okt-. 4. nov.

Naptáruuk f'fmiapját tarvNta & rajzolta Szita Tstvlm; a fényképeket a Magyar Foto, ZODllor
Endre, Vlnfl ;reo6 & Kiss János készftette
.
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