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Már a régi népi bölcsesség i-s azt tanítja, Ihogy az önző, csak önmagával törődő ember nem boldogul az élettel, s előbb-utóbb
csődbe kerül.
Viszont az, aki másra is gondol, aki a más javát is előmozdítja,
annak
a saját dolgai is sokkal jobban mennek. Gyerekkoromban
hallottam
a
mesét a libákról,
amelyek aratás után a tarlóra
hullott
gabonaszemeket
azzal a jelszóval tömködték a begY'ÜJkbe,hogy: "K i-k ima
g á nak, k i-k i
mag á nak",
bezzeg télen azután nem is volt mit enniök. Mindenki
érti,
hogy ez a mese az emberekre
vonatkoztatva
mit jelent.
A biblia régebbi, nagyobb fele, az ótestamentom, arra tanít, hogy: "Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek, mert azoknak jó
jutalmok
van az Ő mU7lJkájukból, mert ha elesnek is, az egyik felemeli
a társát. Jaj pedig' az egyedül valónak,
ha elesik, és nincsem, aki felemelje" (Préd, 4, 9-10). Az újszövetség még magasabb rangra emeli a
Ioözösségi életet, amikor a Krisztusban
hívőket a keresztségben a "szentek" közösségének, az anyaszentegyháznak
tagjail'á
teszi, s az egy'házhoz
tartozást az üdvösségre jutás elengedhetetlen
velejárójának
vallja.
Az emberiség mai történelmi
korszaka, asz
o c i ali z mus
megvalósulásának
az évszázada minden népnek, s az emberiség egészének a
programjává
tette a k o z ö s ség i éle tet.
Hazánk,
a Magyar
Népköztársaság már jelentős utat tett meg a szocializmus
felépítésében.
A
gyárak, bankok, iskolák, földek,
erdők, bányák, a tudomány,
művészet
stb. nem egyes "szerencsés" egyének, családok vagy osztálycsoportok
birtoka, hanem az egész nép tulajdona.
Közös a gond és a munka, de közös
az áldás, munkánk
eredménye is. Most már mindenkinek
köze van mindenhez és mindenkihez.
Nem élünk önmagunknak
és nem is lenne helyes,
ha csak önmagunknak
ébnénk. Ez hozzánk keresztuéneknez
semmiképpen
sem lenne illő (v. ö. Rm. 14, 7). Sorsunk összekapcsolódik
egész népünk
életével. Együtt emelkedik másokéval a jólétünk,
a műveltségünk,
a szellemi és anyagi javo,kban való részesedésünk.
De még annál is nagyobb összefüggésekbe beleilleszkedik
életünk,
mint amilyen a népünk sorsa. A tudomány
és tec.hnika fejlődése következtében, békénk csak más
nép e k, sőt csak min den
nép békéjével együft maradha.t ietm;
rége'fl' is ~en
«aie« ~ol11;.aélnie az
embensegnek. A btblta szeritit az egesz embens'ég"egy
verboI"
teremtetett (Csel. 17, 26). A más népből valókra úgy kell néznünk, mint édes
testvéreinkre.
Jézus Krisztusnak
az irgalmas
samarittínusról
szóló tanítása a faji korlátokat
le döntő, minden embertársunkra
kiterji!a,ő-8ze"retetre indít. Jézus Krisztusban
nincs Kelet-Nyugat,
s bármilyen színű is
legyen valaki, s bármÍJlyen nyelvet
beszéljen is, édes testvérünk
Ő, akit
szeretru tartozunk.
Ezekben az években, a kezdődő atomkorszakban-;
asz
ere tet nek
els ő ren d
fel a dat a é sal
kal m ~a/
h á bor ú ell en val ó
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k ii z del e m. Nincs nagyobb csapás, mely az emberiséget, népeket, a mi
népünket, s a mi családunkat is sújthatná, mint egy új világháború.
Ha az
Új világháború
kitörne, percek alatt a távolból rakéták csapnának le mindenfelé, atom- és hidrogénbombák
vakító fénye vvllu,nna fel, s nyomukban
rettentő forróság és forgószél, pusztülás és halál irtana ki száz- és százmillió
embert. Ezért is hívják őket tömegpusztító
fegyvereknek.
A megmaradottak
nagy része egész életére meg lenne fertőzve, nagyon sokan
vakon és csonkán-bonkán
tengetnék nyomorult
életüket. Még a megmamháború ,következtében.
Egyáltalán
kérdéses, vajon nem pusztulna-e
el az
egész Földön a magasabbrendű
élet. Pedig máris annyi atom- és hidrogénbomba
van készen, hogy azok egy
rés z e is ellegendő lenne az
egész emberiség teljes kiirtására.
Ennek tudatában
nem kell-e ma még
jobban imádkoznunk
és fámdoznulnk
a békéért, mint ahogyan azt e!ődeini; tették az egyházban?
Milyen
sok szép te m pIo mu n k: van csak ebben a mi hazánkban
is! Mennyi új ház, lakás, gyár, iskola épül évről-évre!
Milyen szép, egészséges és művelt gyerme~ek és ifjaik nőnek fel falun
és városon egyaránt!
Nem kell-e elborzadrnnüc már a puszta gondolatra
is, hogy egy atomvilágháború
ziuiulluit az emberiségre,
ha nem vagyunk
elég éberek, ha
nem fogjuk
le a háborút akaró imperialisták
gonosz kezét? Nem kell-e
összefognia minden békeszerető embernek faji, nemzetiségi és világnézeti
különbségeinkre
való tekintet nélkiií, hogy ezt a szörnyűséget, az új világháborút megakadályozzuk?
Bizony, a nagy veszélyt csak ö s sze fog áss a 1 lehet elhárítani.
Meg
kell
tan u 1nun k: még' job ban
egy más ért
é II ni ahhoz,
hogy egyáltalán megmamdhasson
s tovább virul hasson az élet a Földön.
Erre kell magunkat
és egymást tanítanunk
mindenütt
és mindig, bárhol
is és bárkik is legyünk. Ennek a nagy feladatnak
a szolgálatába
állít juk
ez évi Naptárunkat
is, melyben minden olvasmányarrÓlI
szól, hogy mit
tettünk és mit tehetünk egymásért.
Ez a feladat igazi egy ház i feladat.
A templomba
nem azért járunk,
mintha annak semmi értelme nem
volna, hanem azért, hogy ott is a jót, az igazat, a szépet, az életet, a békét
tanulgassuk.
Egyházunknak
az a küldetése, hogy szeretetre neveljen
és
vezéreljen. Ha tanulunk
egymásért élni, asz
ere tet
is lk o l á j á nak
vag y u n k a d i á k; j a i. Isten azt akarja, hogy egymásért, telhát szereietben éljünk. Isten szeretet. Aki a szereretben van, Istenben van, s az
Isten is őbenne (I. János 4, 16)!
Az egymásért
való életnek
nag y jut alm a van. A béke, .1ólét,
tudás, egészség, hosszú élet .stb. mind az egymásért élt élet gyümölcse.
A legédesebb gyümölcse a ezeretetnek maga a ezeretet. Ha Isten szeretet;
s a szeretetberi lenni annyi, mint Istenben lenni, hogyne lenne a szeretet
maga a tökéletes boldogság?
.i->"
.i->:
Nagy és fölséges titka ez a szeretet isteni csodájának. Ennek a titokzatos, csodás boldogságnak a kaPuja az odaadó és őszinte emberszeretet,
mely abban lesz valósáogá, hogy nem mainmkért, hanem egy más ért
él~~
'
Isten kegyelméből egy új esztendő kezdődik: 1963. Legyen ez az új év
s életünk rrrifíd-en napja a másokért fáradozó
és imádKozó emberszeretet
ideje. Akkor nem hiába kívánunk
egymásnak is és magunknak
is Istentől
gazdagon megáldott, kegyelemteljes,
boldog-újes;tendőt.

D. Dr. Vető Lajos
püspök
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Napok

1.
2.
3.
4.
5.

-

:~

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

I
I
I

Protestáns
naptár

I

1. hét: Újév Újév
Abel
Benjámin
Leona
Sírnon

I
I

2. hét: Ví:Mi.eres~
Ví:Mi.er,eszt
6. Vasárnap
Attila
7. Hétfő
Szörény
8. Kedd
Marcel
9. Szerda
Melánia
10. Csütörtök
Ágota
ll. Péntek
Ernő
12. Szombat
3. hét: Vízkereszt
13. Vasárnap
14. Hétfő
15. Kedd
16. Szerda
17. Csütörtök
18. Péntek
19. Szombat

Napi
Kol. 3, 17.

-

Epifámia

5. hét:

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

utáni

I
I

I. Jn. 2, 8.

1. -

I
I

3.

-

Zsolt. 72.
Mt. 5, 17-20.
Mt. 5, 21-26.
Mt. 5, 27-32.
Mt. 5, 33-37.
Mt. 5, 38-48.
Mt. 6, 1-4; 16-18.

Jn. 1,

14.
Zsolt. 100.
Mt. 6, 5-15.
Mt. 6, 19-23.
Mt. 6, 24-34.
Mt. 7, 1-6.
Mt. 7, 7-11.
Mt. 7, 12-23.

Jn. 1. 17.

Rm. 12, 6-16.
Mk. 2, 18-22.
II. Móz.. 20, 1-17.
Mk. 6,6-9.
V. Móz. 4, 5-13.
Jn. 1, 15-18.
Ap. csel. 7,35-40.

Seb.

Ví:ilkereszt utáni

Lotár
Károly
Adél
Mártoaka
Vírgilia

-

Ézs. 60, 1-6.
I. Thess. 5, 5-11.
Ef. 5, 8-14.
I. Jn. 2, 7-11.
I. Jn. 1, 5-10.
Jn. 3, 16-21.
1. Jn. 2, 12-17.

4. hét: Ví:Mi.ereszt utáni 2. Fábián
Agnes
Artur
Zelma
Tímár
Pál
Vanda

Zsolt. 8.
Mt. 4, 12-17.
Mt. 4, 18-25.
Mt. 5, 1-12.
Mt. 5, 13-16.

Gal. 3, 23-29.
Lk. 4, 16-21.
Ézs. 43, 16-29.
Józs. 1,1-9.
Jak. 4, 13-17.

Rm. 12, 1-6.
Mk. 1, 1-8.
Mk.. 1, 9-15.
Jn. 1, 35-42.
Mt. 4, 12-14.
Zsid. 2, 14-18.
Jn. 5, 19-24.

Veronika
János
Lóránt
Gusztáv
Antal
Piroska
Sára

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

igék

Zsolt. 105, 1-15.
Mt. 7, 24-29.
Mt. 8. 1-13.
Mt. 8, 14-22.
Mt. 8, 23-34.
Mt. 9, 1-8.
Mt. 9, 9-17.

Lk. 13, 29.

Rm. 12, 17-21.
Ézs. 19, 19-25.
Ef. 3, 1-12.
Jn. 4, 4-14.
Jn. 4, 27-42.

Zsolt. 67.
Mt. 9, 18-26.
Mt. 9, 27-38.
Mt. 10, 1-15.
Mt. 10, 16-33.

Teremtő Istenünk! Te vargy a keZJdet és a vég. lCeze<ib{j1indult el a világ,
az élet és a napo.k sora. MJiJnden ú] esztendő megujult kegyelJmeclet hirdeti
bs megtérésünkre
váro türelmes .szeretetedröü tanúsk<Jldilk. NaJProl-mRiPTaTe
róhrnlk szaoadt tásuník rstene és tall1lÍta mínüoet úgy számlálni
gondoskodsz
napjairikat, hogy bölcs és értelmes szívhez jussun-k. Am-en.
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1. Péntek
2. Szombat

I

1..

--- I

Protestáns
naptár
Ignác
Karolin

6. hét: Vízkereszt
3. Vasárnap
4. Hétfő
5. Kedd
6. Szerda
7. Csütörtök
8. Péntek
9. Szombat

I

10. Vasárnap
ll. Hétfő
12. Keddi
13. Szerda
14. Csütörtök
15. Péntek
16. Szombat

Hetvened

vasárnap

9. hét: Ötvened

I

I

-

I
I

vasárnap

-

Zsolt. 97.
Mt. 11, 20-30.
Mt. 12, 1-21.
Mt. 12, 22-37.
Mt. 12, 38-45.
Mt. 12, 46-50.
Mt. 13, 1-9.

Dáu. 9, 18.
Zsolt. 18, 1-20.
Mt. 13, 10-17.
Mt. 13, 24-30.
Mt. 13, 31-35.
Mt. 13, 44-46.
Mt. 13, 47-52.
Mt. 13, 53-58.

Zsolt. 95, 7.

11.Kor. 11,21fb-12,9
V. Móz.. 32, 44-47.
Ézs. 28, 23-29.
Lk. 10, 38-42.
Mk. 4, 26-29.
1. Kor. 2,1-5.
Zsid. 6, 1-8.

Donát
Konrád
Zsuzsanna
Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd

Mátyás
Géza
Sándor
Ákos
Elemér

-

1. Kor. 9, 24-27.
1. Kor. 1, 27-31.
Fil. 1, 27-30.
Rm. 3, 21-28.
1. Kor. 3, 5-9.
1. Móz. 7, 17- 8,.4.
Lk. 17, 5-10.

8. hét: Hatvanád

24. Vasárnap
25. Hétfő
26. Kedd
27. Szerda
28. Csütörtök

vasárnap

Mt. 10, 34-42.
Mt. 11, 1-19.

II. Kor. 4, 6.

II. Pét. 1, 16-21.
II. Kor. 3, 12-18.
II. Kor. 4, 3-12.
II. Kor. 4, 13-18.
Gal. 1, 11-24.
Kol. 1, 24-29.
Fil. 3, 20-4, 1.

Elvira
Bertold
Lidia
Elia
Bálint
Aldáska
Julianna

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

igék

Rm. 15, 14-21.
Ap. csel. 15, 7-12.

utáni utolsó vas. -

Balázs
Ráhel
Ágota
Dorottya
Tódor
Aranka
Abigall
7. hét:

Napi

Zsolt. 44, 1-9.
Mt. 14, 1-12.
Mt. 14, 13-21.
Mt. 14, 22-36.
Mt. 15, 1-20.
Mt. 15, 21-28.
Mt. 15, .29-39.

Lk. 18, 31.

1. Kor. 13.
1. Móz. 13, 17-18.
Lk. 9, 51-57ja.
Joel. 2, 12-19.
1. Móz. 15, 1-6.

Zsolt. 31, 1-9.
Mt. 16, 1-12.
Mt. 16, 13-20.
Mt. 16, 21-28.
Mt. 17, 1-13.

Gonc.~/iselő AtyalLÁ.! Te vagy a szerete t Istene. TUdod, hogy teremtményeidet
tánnadja és rontja a bűn. Félelemrrne1 és ígérettel csábdt a Sátán. Ne hagyj
elesnürtk a kísértésben. Mentő szeréteted óvjon, védjem és a kíséTtéseik:tüzélbői
megerősített híttel vezessen ki rnírrket, Amen.
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Napok
1. Péntek
2. Szombat
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Protestáns
naptár
Albin
Lujza

I
I

Napi
Ézs. 58, 5-12.
Mk. 6, 45-52.

10. hét: .Invocait -

ll. hét: Reminiscere

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

Laetáre

Böjt 3. -

-

Gábor
Zsolt
Erika
Hajnalka
Gedeon
Jónás
Izidor
14. hét:

31. Vasárnap

Mt. 17, 14-21.
Mt. 17, 22-27.
Zsolt. 91.
Mt. 18, 1-14.
Mt. 18, 15-20.
Mt. 18, 21-35.
Mt. 19, 1-12.'
Mt. 19, 13-26.
Mt. 19, 27-30.

Mt. 20, 28.

Jer. 26, 1-16. 24. Zsolt. 25, 12-22.
1. Pét. 1, 13-21.
Mt. 21, 23-27.
Ap. csel. 8, 1-8.
Mt. 21, 28-32.
Mt. 21, 33-46.
Jn. 10, 17-25.
Ap. csel. 18, 1-11. Mt. 22, 1-14.
1. Kor. 4,9-16.
Mt. 22, 15-22.
Ézs. 49, 1-6.
Mt. 22, 23-33.

Gertrud
Sándor,Ede
József
Hubert
Benedek
Katalin
Bruno
13. hét:

igék

- Böjt 2. - Ézs. 54, 5.
1. Thess. 4, 1-:-7.
Zsolt. 25, 1-11.
Jn. 7, 14-18.
Mt. 20, 1-16.
Ap. csel. 5, 17-29. Mt. 20, 17....:...28.
1. Sám. 3, 1-10.
Mt. 20, 29-34.
Mt. 21, 1-11.
Jer. 20, 7-13.
Zsid. 5,4-10.
Mt. 21, 12-17.
Ef. 5,1-9.
Zsolt. 25, 12-22.

Olimpia.
Aladár
Gergely
Krisztián
Matild
Nemzeti ünn.
Henrietta
12. hét: Oculi -

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

-

.••...

I• .Jn. 3, 8.

II. Kor. 6, 1-10.
Jak. 4, 1-10.
Jak. 1, 13-18.
Zsid. 4, 14-16.
Zsid. 12, 1-7.
Zsid. 2, 9-18.
Jel. 20, 1-6.

Kornélia
Kázmér
Adorján
Alpár
Tamás
Zoltán
Franciska

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

Böjt. 1. -

..

.Judica

I

Böjt 4. - Jn. 12, 24.
Gal. 4, 22-5, lia
Zsolt. 122.
Jn. 6, 22-29.
Mt. 22, 34-46.
Mt. 23, 1-12.
Jn. 6, 30-35.
Mk. 12, 41-44.
Mt. 23, 13-28.
Jn. 6, 47-59.
Mt. 23, 29-39.
Mt. 26, 1-16.
Jn. 12, 20-26.
Mt. 26, 17-30.
Jn. 8, 21-30.

-

-

Böjt 5.
Jn. 17, 19.
Zsid. 9, 11-15.
Zsolt. 43.

Úr JéZIUSKrisztus! Te vagy a mi rernémvségünk, Rád várun'k. AJrnffit egyfitar
rnegváltó szereteteddet eljöttél a V'iilág,b~,jőjj el a m~ gyümölcstelen és hajszolt életünkbe is. Amíílcéppen megtisztítottad Isten templomát, igéddel tisz~
tttsd szívünket Lsten SzentlelJké!ne'k ternploanáJvá, amely Feléd tárja ajtaját
és Téged dicsér örökké. Amen.
::
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Napok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

'l!M!!

I

Protestáns
naptár
Hugó
Aron
Keresztély
Felsz. ünn.
Vince
Cölesztin

I

Zsid. 7, 23-27.
Jn. 7. 1-13.
Jn. 13, 31-35.
Zsid. 10, 11-18.
Jn. 11, 47-55.
Zsid. 10, 19-23.

I

16. hét: Húsvét Tibor
Tass
Rudolf
Enikő
Ilma
Kocsárd
Tivadar

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

.

j-

Anzelm
Csilla
Béla
György
Márk
Ervin
Arisztid

I
I

Valéria
Albertina
Katalin

I
I

Zsolt. 118, 14-24.
Zsolt. 16,
Mt. 28, 1-10.
Mt. 28, 11-20.
(Hós ll. -GRm. s, 24--25.)

Hós. 2, 13-16.
Hós. 2, 17-22.

I. ~ét. 1, 3.

1. Jn. 5, 4-10ja.
II. Tim. 1, 6-10.
II. Tim. 2, 1-5.
1. Pét 1, 22-25.
1. Tim. 1, 12-17.
1. Pét. 1, 3-9.
Jón. 2,

18. hét: Miseri.cordias Domini 28. Vasárnap
29. Hétfő
30. Kedd

26, 31-35.
26, 36-46.
26, 47-56.
26, 57-68.
26, 69-75.
27, 1-14.

iJe!. 1, 18.

1. Kor. 5, 7-8.
Ap. csel. 10, 34ja
Ap. csel. 13, 16ja
Ap. csel. 3, 12-20.
Ap. csel. 8, 26-40.
1. Pét. 3, 18-22.
1. Pét. 2, 1-10.

17. hét: Quasimodogeniti
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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

-

Hermann
Lidia
. Erhardt
Zsolt
Leó
Gyula
Ida

14. Húsv. vas.
15. Húsv. h.
16. Kedd
17. Szerda
18. Csütörtök
19. Péntek
20. Szombat

igék

Palmarum - Ezs, 53, 11-12.
Fil. 2, 5-11.
Zsolt. 22, 23-32.
Mt. 27, 15-30.
' Ézs. 50, 5-10.
Zs.i.d. 9, 16-28.
Mt. 27, 31-44.
Mt. 27, 45-56.
Zsid. 4, 15-5,9.
1. Kor. 11, 20-32. Zsolt. 111.
Zsolt. 22, 1-21.
Jn. 18.
1. Pét. 3, 18-22.
Mt. 27, 57-66.

1~. hét: Virágvasárnap
7. Vasárnap
8. Hétfő
9. Kedd
10. Szerda
11. Csütörtök
12. Nagypént.
13. Szombat

Napi

Zsolt. 116..
Hós. 4, 1-16.
Hós. 5, 12-14.
Hós. 5, 15-6, 6.
Hós. 8.
Hós. 11. (Lk. 15,20.)
Hós. 14, 2-10.

Zso.It.89, 2.

1. Pét. 2, 21jb-25.
Ef. 2, 4-10.
Mt.. 14, 22-23.

Zsolt. 33, 1-12.
Jak. 1. 1-12.
Jak. 1, 13-18.

Megválto Urunlk! Te vagy a fel tamadás éIS az élet. Keresztsé'giinlkbea1 mf ls
meghalturuk a bibinek, hogy élhessünk Néked. Engedd megísmerrrürak feltámaríásod erejét: a remériységet és az agazságot. Tamits mimlket az új életben
járrií és az odad'elv'a;J,ó'kkaltörödnd, Ámen.
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Napok
1.
2.
3.
4.

I

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szornbat

Protestáns
naptár
Munka ünn,
Zsigmond
Irma
Flórián

I

Napi

5. Vasárnap
6. Hétfő
7. Kedd
8. Szerda
9. Csütörtök
10. Péntek
ll. Szornbat

Gotthárd
Frida
Napóleon
Gizella
Gergely
Ármin
Ferenc

-

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

Pongrác
Szervác
Bonifác
Zsófia

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

Buda
Bernát
Konstantin
Júlia
Mennyb. 'ünn,
Gergely
Orbán

Mózes

Bánk
Erik

26. vas, =nap
27. HétfJ
28. Kedd
29. Szerda
30. Csütörtök
31. Péntek

I

Fülöp
HeIga
Emil
Keve
Janka
Angela

19-27.
1-13.
14--:26.
1:-12.

Zsolt. 66,' 1-12.
Jak. 3, 13-18.
Jak. 4, 1-12.
Jak. 4, 13-17.
Jak. 5, 1-6.
Jak. 5, 7-12.
Jak. 9, 13-20.

Zsolt. 98.
Jud. 1-16.
Jud. 17-25.
Fil. 1, 1-11.
Fil. 1, 12-18.
Fil. 1, 19-26.
Fil. 1, 27-30.

Jn. 12, 32.

Jn. 15, 23jb-30.
Mk. 1, 35-39.
Kol. 4, 2-6.
1. Tim. 2, 1-8.
Ap. csel. 1, 1-11.
Kol. 3, 1-4.
Lk. 18, 1-8.

22. hét: Exaudi -

1,
2,
2,
3,

Zsolt. ~98,1.

Jn. 16, 5-15.
Ef. 5, 8-14.
Jn. 6, 66-69.
Kol. 3, 16-24.
Mt. 21, 12-17.
II. Tim. 2, 8-13.
1. Sám. 16, 14-23.

21. hét: Rogate -

Jak.
Jak.
Jak.
Jak.

II. Kor. 5, 17.

I. Pét. 2, 11-20.
Ef. 4, 17-24.
Ef.4, 25-32.
1. Jn. 4, 7-14.
Ap. csel. 22-33.
II. Kor. 5, 16-21.
Rm. 1, 18-25.

20. ,hét: Cantate -

~

igék

Jn. 21, 15-19.
1. Pét. 5, 1-4.
Jn. 18, 1-9.
Ap. cs. 20, 28-32.

19. hét: ~ubilate

j.

Zsolt. 66, 16-20.
Fil. 2, 1-4.
Fil. 2, 5-ll.
Fil. 2, 12-13.
Zsolt. 47.
Fil. 2, 14-18.
Fil. 2, 19-30.

Zsolt. 27, 7.

1. Pét. 4, 8-11.
Jn. 14, 15-21.
Jn. 15, 17-21.
1. Kor. 2, 12-16.
Jn. 7, 37-39.
Zsid. 11, 32-40.

Zsolt.
Fil. 3,
Fil. 3,
Fil. 3,
Fil. 4,
Fil. 4,

27.
1-11.
12-16.
17-21.
1-7.
10-23.

Szentháromság Istene! Magasságban és szentségben lakozol, de az alázatossal
is. A titkok a tiéd, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a míérik. Taníts meg
minket arra, hogy titkaidat alázatos lélekkel, a kin yilatkozta tott igét pedig
hívő szívvel fogadjuk. Amen.
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J"UNIUS
Napok

I

1. Szombat

I

Protestáns
naptár

Napi

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

-

ZaJk. 4. 6.

Ap. csel. 2, 1-18.
Ap. icsel. 10,34/ll).
Ap. csel. 2,42-47.
Ap. csel. 3, 1-10.
Ap. csel. 4, 6-21.
Ef. 2, 17-22.
Ap'. csel. 8, 14-25.

Anna
Ildikó
Kadocsa
Angela
Norbert
Róbert
Medárd

24. hét:

Fil. 4, 10-23.

Ézs. 41, 17-20.

Tünde

23. ;hét: Pünkösd
2. pünk. vas,
3. Pünk.h.
4. Kedd
5. Szerda
6. Csütörtök
7. Péntek
8. Szombat

igék

Szentháromság

Félix
Margit
Barnabás
Virág
Tóbiás
Vazul
Jolán

ünnepe

-

Zsolt. 118, 24-29.
Zsolt. 106, 1-12.
I. Móz. 1, 1-25.
1. Móz. 1, 26-2, 3.
I. Móz. 2, 4-17.
I. Móz. 2, 18-25.
r. Móz. 3, 1-13.

Ézs. 6. 3.

Rm. 11, 33-36.
V. Móz. 6, 4-13.
Kol. 2, 1-9.
Ef. 4, 1-6.
1. Tim. 3, 14-16.
Ef. 1, 3-14.
Jn. 5, 17-23.

Zsolt. 145.
1. Móz. 3, 14-24.
1. Móz. 4, 1-16.
1. Móz. 6, 5-22.

1. Móz. 7, 11-24.
1. Móz, 8, 1-19.
1. Móz..8, 20- 8, 17.

25.
16. Vasárnap
17. Hétfő
18. Kedd
19. Szer'da
20. Csütörtök
21. Péntek
22. Slzombat
______

2~~hét: Szentháromság

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

Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Levente
Péter Pál

utáni 2. 1. Jn. 3, 13-18.

És.
Fil.
Fil.
Ap.
Lk.
Jn.

27. hét: Szentháromság
30. Vasárnap

I

Pál

i

40, 1-8.
1, 12-21.
2, 19-30.
csel. 19,1-7.
12, 49-53.
10, 40-42.
utáni

3. -

L Pét. 5, 5jb-11.

Mt • ..=1..=J.:.,..
-=2:..::8-=-.
Zsolt. 18, 31-51.
I. Móz. 18, 1-15.
1. Móz. 18, 16-33.
I. Móz. 19, 12-29.
1. Móz. 21, 1-21.
.1. Móz. 22, 1-:-19.
Rm. 1, 1-7.
Lk. 19. 10.
Zsolt. 32.

Szentlélek Úristen! É.pHlI be minket Isten szent gyülekezetébe. Vezérelj el
minket minden igazsáogt"a.Serkents minket, hogy teremje életünk a szeretet,
öröm, békesség, béketűrés, seivesség. jóság, hűség, szelidség és mértékletesség
gyümölcseit. Amen.
.
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JULI1JS
I

Napok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Protestáns
naptár
Tibold
Ottokár
Kornél
Ulrik
Enese
Ézsaiás

I
I

Napi
Mk. 2, 1-12.
Bir. 10, 6-16.
Mk. 2, 13-17.
Rm. 4, 1-8.
Rm. 5, 1-5.
I. Jn. 2, 1-6.

28. hét: Szentháromság
7. Vasárnap
8. Hétfő
9. Kedd
10. Szerda
11. Csütörtök
12. Péntek
13. Szombat

Cirill
Teréz
Veronika
Amália
Lili
Izabella
Jenő

Eörs
Henrik
Zalán
Elek
Frigyes
Emilia
Illés

Dániel
Mária Magd.
Lenke
Krisztina
Jakab
Anna
Olga

luce
Márta
Judit
Oszkár

- Gal.

!utáni 5.

utáni

- Lk.

Rm. 6,
Mk. 8,
Jak. 3,
1. Kor.

8-17.
18-32.
1-16.
17-29.
1-20.
21-26.

6, 2.

9, 62.
Zsolt. 19.
Rm. 6, 12-23.
Rm. 7, 1-6.
Rm. 7, 7-13.
Rm. 7, 14-25.
Rm. 8, 1-11.
Rm. 8, 12-17.

Ézs. 43, il.

6. -

,utáni 7. -

1,
1,
2,
2,
3,
3.

Zsolt. 15.
Rm.3, 27-31.
Rm. 4, 1-8.
Rm. 4, 9-25.
Rm. 5, l-ll.
Rm. 5, 12-21.
Rm.6, 1-11.

Rm. 6, 3-ll.
Tit. 3, 3-7.
1. Pét. 3, 18-22.
Gal. 3, 26-29.
Mk. 16, 14-18.
Mt. 3, 13-17.
Ef. 3, 14-21.

31. hét: Szentháromság
28. Vasárnap
29. Hétfő
30. Kedd
31. Szerda

4.

1. Pét. 3, 8-15ja.
Lk. 9, 57fb-62.
1. Kir. 19, 15-21.
Lk. 9, 51-5'7ja.
II. Tim. 4, 1-5.
Lk. 9, 18-26.
Lk. 14, 25-35.

30. hét: Szentháromság
21. Vasárnap
22. Hétfő
23. Kedd
24. Szerda
25. Csütörtök
26. Péntek
27. Szombat

utáni

Rm.
Rm.
Rm.
Rm.
Rm.
Rm.

Rm. 8, 18-23.
Jn. 8, 1-11.
II. Kor. '2, 5-ll.
Mt. 5, 43-48.
Mt. 18, 15-20.
Rm. 15, 1-7.
Gal. 6, 1-5.

29. hét: Szentháromság
14. Vasárnap
15. Hétfő
16. Kedd
17. Szerda
18. Csütörtök
19. Péntek
20. Szombat

igék

Zsolt. 28.
Rm.8, 18-23.
Rm. 8, 24-30.
Rm. 8, 31-39.
Rm,. 9,1-5.
Rm. 9, 6-13.
·Rm.9, 14-24.
Rm. 6, 19.

19-23.
13-21.
1-10.
6, 19-20.

Zsolt. 144.
Rm.9, 25-29.
Rrn. 9, 30-33.
Bm. 10, 1-11.

Atyánk a Jézus Krisztus által! Magasztarunk Téged a bűeibocsánat drága ajándéJ<:áért, azért, hogy becsámatot Il!yeIihetünik és bocsámatot ny'Újtthatunlk. Bocsánatod áltail istenfiJ1J.sa.gotnyertünk, megbocsátásurüc gyümölcseloént testvéri szíveiket aöál!1diéikozolne!künlk. Tö:·.··:i oe szívünket a rnegoocsátás lelkével. Ámen.
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~AUGIJSZTUS
Napok
1. Csütörtök
2. Péntek
3. SZOImbat

I
I

I

Protestáns
naptár
Péter
Lehel
Csilla

Nap i igé k
Mk. 9, 43-50.
Mt. 10, 26-33.
I. Kor. 9, 24-27.

32. hét: Szentháromság
Domonkos
Vajk
Berta
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc

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

Tibor
Klára
Ipoly
Özséb
Mária
Abrahám
Anasztáz

19. Hétfő
20. Kedd
21. Szerda
22. Csütörtök
23. Péntek
24. Szombat

Sámuel
Alkotm. ünn.
Sámuel
Menyhért
Farkas
Bertalan

:uiámi 9. -

utámi 10. -

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

I

Lajos
Rózsa
Szilárd
Agoston
Lilla
Róza
Erika

ll. -

Zsolt. 54.
Rm. 13, 1-10.
Rm. 13, 11-14.
Rm. 14, 1-13.
Rm. 14, 14-23.
Rm. 15, 1-13.
Rm. 15, 14-21.

P·éld. 14, 34.

I. Kor. 12, 1-11.
1. Tim. 2, 1-7.
Neh. 4, 1-15.
1. Pét. 2, 13-17.
Rm. 13, 1-7.
Jer. 18, 1-6.
Rrn. 9, 1-5.

35. hét: Szentháa'omság utáni

1---------;-

Zsolt. 48.
Rm, 11, 25-32.
Rrn. ll, 33-36.
Rm. 12, 1-2.
Rm. 12, 3-8.
Rm. 12, 9-16.
Rm. 12, 17-21.

Ef. 5, 15.

I. Kor. 10, 1-13.
Préd. 9, 13-18.
Lk. 16, 10-13.
Jak. 3, 13-18.
1. Tim. 4, 12-16.
Mt. 10, 16-23.
Lk. 12, 54-59.

34. hét: Szentháromság

I---------~----18. Vasárnap
Ilona

Ef. 5, 9.

Rm. 8, 12-17.
Mt. 5. 13-16.
Gal. 6, 7-10.
Jak. 2, 14-17.
I. Kor. 12, 12-26.
Fil. 1, 6--':11.
~1t. 21, 18-22.

33. hét: Szentháromság
ll. Vasárna.p
12. Hétfő
13. Kedd
14. Szerda
15. Csütörtök
16. Péntek
17. Szombat

utáni 8. -

Rm. 10, 12-21.
Rm. 11, 1-10.
Rm. 11, 11-24.

Zsolt. 55, 1-17.
Rm. 15, 22-33.
Rm. 16, 1-16.
Rm. 16, 17-27.
I. Móz. 24, 1-33.
I. Móz. 24, 34-67.
1. Móz. 25, 24-34.

I. Pét. 5, 5.

I. Kor. 15, 1-10.
Mk. 9, 33-37.
1.Sám. 17, 40-51.
Lk. 7, 1-10.
Ap. csel. 12,18-25.
Gal. 1, 11-24.
Ef. 2, 1-7.

Zsolt. 68, 1-21.
I. Móz. 27, 1-29.
1.Móz.27, 30-28,5.
I. Móz. 28, 'l0-22.
1. Móz. 29, 1-30.
1. Móz. 32, 1-21.
1. Móz. 32, 22-32.

Memnyei Atyárik t Máriával együtt magasztal a lelJkJünlk,mert betöltöd az éhezőt
j\SJvaJkklaJ.. TestiiITk
táplálására fö';'d~ kenyeret.
le Ikű n'k üdvösségére
mersnveí
lkeny·eI1etajandékozol nekünk. Kérünlk, rendeld ki számunkra a miridermapí
'kenyerürnket
és teríts asztalt nékünk
a Te országodban. Amen.
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Protestáns
naptár

I

Napok

36. hét:

,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I

I

Szentháromság
._-_.-

Egyed
Rebeka
Hilda
Rozália
Viktor
Zakariás
Regina

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Mária
Adám
Erik
Teodóra
Szabolcs
Ludovika
Szerénke

38. hét:
15. Vasárnap
16. Hétfő
17. Kedd
18. Szerda
19. Csütörtök
20. Péntek
21. Szombat

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Szentháromság

Szentháromság

Mihály
.Ieromos

Zsolt. 71, 1-16.
1. Móz. 33.
1. Móz, 37, ll.
1. Móz. 37, 12-36.
1. Móz. 39.
1. Móz. 40.
1. Móz. 41, 1-36.

- Mt.

15-22.
1-13.
40-42.
8-14.
22, 20-26.
11-18.
13-19.

utáni

15.

-

I

25, 40.
Zsolt. 73.
1. Móz. 41, 37-57.
1. Móz. 42, 1-28.
1. Móz. 43, 1-17.
1. Móz.44, 1-18.
1. Móz. 45, 1-24.
1. Móz. 45, 25-46.

1. Pét. 5, 7.

Gal. 5, 25-6, 10.
Péld. 30, 4-9.
1. Tim. 6, 6-1:!ja.
1. Kor. 7, 20-24.
1. Kir. 17, 1-6.
Jn. 4, 31-38.
Lk. 6, 20-26.

Móric
Tekla
Gellért
Kleofás
Jusztina
Labore
Vencel

I

Mt. 12, ~O.

utáni 14. - Zsolt. 103, 2.
Gal. 5, 16-24.
Zsolt. 84.
1. Móz. 47, 1-26.
Mk. 1, 40-45.
1. Móz. 47, 27-48.
1. Tim. 1, 12-17.
II. Kor. 9, 10-15. 1. Móz. 49, 28-50.
1. Móz. 30, 15-26.
1. Thess. 1, 2-10.
II. Móz. 1, 1-14.
Fil. 1, 12-18.
Fil. 1, 19-26.
II. Móz. 1, 22- 2, 25.

40. hét': Szentháromság
29. Vasárnap
30. Hétfő

-

12.

utáni 13.

Gal. 3,
Jak. 2,
Mt. 10,
Zak. 7,
II. Móz.
Zsid!. 2,
Jer. 22,

Enikő
Edit
Hajnalka
Titusz
Vilma
Csendika
Máté

39. hét:
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

igé k

II. Kor. 3, 4-9.
Mk. 1, 21-28.
II. Kir. 20, 1-7.
Jak. 5, 13-18.
Mt. 9, 35-38.
Mk. 5, 22-43.
Lk. 4, 38-44.

37. hét: Szentháromság
8. Vasárnap
9. Hétfő
10. Kedd
ll. Szerda
12. Csütörtök
13. Péntek
14. Szombat

utáni

Napi

utáni 16.

Zsolt. 86, 1-11.
II. Móz. 3, 1-20.
II. Móz. 4, 1-17.
II. Móz. 4, 18-23.
II. Móz. 5, 1-6.
II. Móz. 7, 1-25.
II. Móz. 12, 1-20.

- Zsid.

Jel. 12, 7-12ja.
1. Móz,
32, 1-3.

1, l4.

Zsolt. 103.
II. Móz. 12, 21-33.

MiaJg.aszballiunlk 'I1éged, hogy 'belep:iil.l:an1Jh.atunlk törvényed
tü'krébe.
SZl€rrlrtS:ége5 Isten!
Taníts
megísmernt
sze:l"l1lSéges orcádait
tal!1ultluk
és bűnlÖs lényünke·t.
Belő1e
'bűneuruktől
pedig
Iszonyodva
félelemmel
leJborulni,
rmmlket szerit orcád előtt
me:nelkülni.
Amen,
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t OKTÖBER

.~~~~
~~

~

~
Napok

1.
2.
3.
4.
5.

~~

K,eda
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Protestáns
naptár

I

Bogárka
Petra
Helga
Ferenc
Aurél

I
I
I

41. hét: Szentháromság
6. Vasárnap
7. Hétfő
8. Kedd
9. Szerda
10. Csütörtök
11. Péntek
12. Szombat

Brunó
Amália
Etelka
Dénes
Gedeon
Fenyőke
Miksa

Napi

igék

Józs. 5, 13-15.
Lk. 10, 17-20.
Ap. csel. 5, 12-21/a.
Jn. 12, 27-33.
II. Móz. 23, 20-26.

ll. MÓZ. LlJ,a.~4',

II.
II.
II.
II.

Móz.
Móz.
Móz.
Móz,

14.

14, 15-31.
17.
19.
20, 1-21.

utáni 17. - Zsolt. 145, 16.
II. Kor. 9, 6-11.
Zsolt. 104, 1-24.
II. Móz. 32, 1-14.,
Rm. 13, 8-10.
III MóZ).32,115-35.
Mt. 15, 1-9.
Mt. 17, 24-27.
II. Móz. 33.
1. Kor. 9, 19-23.
II. Móz. 34, 1-10.
Gal. 5, 1. 4-6.
II. Móz. 40, 1-15.
II. Móz. 40, 16-38.
Ámos 5, 11-15.

42. hét: Szentháromság utáni 18. - I. Jn. 4, 21.
1. Kor. 1,4-9.
Kálmán
Zsolt. 135, 1-14.
1. Thess. 4, 9-12.
Helén
Zsid. 1, 1-4.
I.lMóZ\.4, 2Jb-15.
Teréz
Zsid. 1, 5-14.
1.
Gál
Jn. 4, 7-16ja.
Zsid. 2, 1-18.
Hedvig
V. Móz. 30, 11-14.
Zsid. 2, 11-18.
Lukács
IL Kor. 8, 1-9.
Zsid. 3, 1-6.
Ap. csel. 5, 1-11.
Luciusz
Zsid. 3, 7-19.

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

43. hét: Szentháromság
20. Vasárnap
21. Hétfő
22. Kedd
23. Szerda
24. Csütörtök
25. Péntek
26. Szombat

Irén
Orsolya
Előd
Gyöngyí
Salamon
Blanka
Dömötör

Ef. 4, 22-32.
Mk. 8, 22-26.
Kol. 3, 5-11.
Kol. 3, 12-17.
Lk. 19, 1-10.
1. Jn. 1, 5-10.
Júdás 20-23.

44. hét: Szentháromság
27. Vasárnap
28. Hétfő
29. K,edd
30. Szerda
31. Csütörtök

I

Szabina
Simon
Jenő
-Farkas

I

Reform. ünn.

utáni 19. -

j-

I

utáni 20. -

Ef. 5, 15-21.
Jn. 6, 24-33.
II. Móz. 16, 2-7ja.
Jn. 15, 1-8.
Jel. 14,6-7.

Jer. 17, 14.
Zsolt. 78, 1-25.
Zsid. 4, 1-13.
Zsid. 4, 14-5, 10.
Zsid. 5, 11-6, 8.
Zsid. 6, 9-20.
Zsid. 7, 1-10.
Zsid. 7, 11-17.
Jel. 3, 5.
Zsolt. 34, 1-11.
Zsid. 7, 18-28.
Zsid. 8, 1-13.
Zsid. 9, 1-10.
Zsolt. 46.

Jré:zus Krisztus UTIll1ik! Alidott légy azért, hogy a megrepedt
nádat
nem töröd
el. Evlarngébumo'Cl tüzévei új élet
gyertyalbelet
el, és 81 píelogó
nem oltod
lángját
gyujtod
beJIDÜJ1'k, evamgé'línnmod
hatatLmá/via,J megmented
aJ veszendöt,
Ne engedd,
hogy véka. a% l'eljtsülk a Tőled klBlPot't tüzet.
Ajándékozz
meg a
'b,zonysá,gt;éte,! Lelkével. Amen.
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NOVEMBERI
Protestáns
naptár

Napok
1. Péntek
2. Szombat

Napi
1. Pét. 2, 5-10.
JeL 19, 6-10.

Marinna
Achiles

45. hét: ,Szentháromság

I-----------~--GyőzŐ
3. Vasárnap
4. Hétfő

5. Kedd
6. Szerda
7. Csütörtök
8. Péntek'
9. Szombat

Károly
Imre
Lénárd
Okt. Forr.
Gottfried
Tivadar

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

ü,

utáni

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

Jenő
Öclon
Erzsébet
Jolán
Olivér

Cecilia
Kelemen
48. hét:

•

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

II. Tim. 2, 5.

--------------1

Zsolt. 119,57-72.
Zsid. 10, 1-18.
Zsid. 10, 19-31.
Zsid. 10, 32-39.
Zsid. 11, 1-7.
Zsid. 11, 8-22.
Zsid. 11, 23-31.

utáni

22. -

Mt. 24, 13.

1. Thess. 4, 13-18.

Mt. 24, 1-8.
Mt. 24, 9-14.
Mt. 24, 29-35.
Mt. 24, 36-42.
II. Thess. 2, 1-12.
Préd. 3, 1-11.
vasám.

II. Thess. 1, 3-10.
Jn. 5, 19-24.
1. Móz. 19,15-29.
Rm. 2, 1-12.
Lk. 21, 11-19.
JeL 2, 1-5. 7.
1. Pét. 4, 1-7.

Örök élet vasáruapja

Emma
Katalin
Csongor
Tünde
Stefánia
Noé
András

Zsid. 9, 11-15.
Zsid. 9, 16-28.

Ef. 6, 10-17.
1. Kor. 24-27.
II. Tim. 2, 1-5.
Rm. 14, 4-12.
1. Kor. 9, 13-18.
Lk. 22, 31-38.
1. Kor. 7, 29-31.

Szentháromság

Luther sz. n.
Márton
Jónás
Szaniszló
Klementina
Lipót
Ottmár

21. -

47. hét: Az egyházi esztendő utolsóelőtti
17. Vasárnap

igék

-

-

II. Kor. 5, 10.

Zsolt. 143'.
Zsid. 13, 7-14.
Zsid. 13, 15-25.
Zsolt. 51, 1-14.
Mt. 24, 1-8.
Mt. 24, 9-14.
Mt. 24, 15-28.

Lk. 12, 35•

II. Pét. 3, 3-14.
1. Thess. 5, 1-11.

Ézs. 54, 11-17.
Mk. 13, 33-37.
Lk. 13, 22-30.
Ézs. 49, 14-21.
Jel. 21, 9-14.

--------1

Zsolt. 124.
Zsid. 11, 32-40.
Zsid. 12, 1-11.
Zsid. 12, 12-17.
Zsid. 12, 18-24.
Zsid. 12, 25-29.
Zsid. 13, 1-6.

Zsolt. 50, 1-15.
Mt. 24, 29-31.
Mt. 24, 32-41.
Mt. 24, 42-51.
Mt. 25, 1-13.
Mt. 25, 14-30.
Mt. 25, 31-46.

Élet F>ej€ldeJane! KöwlJüin:k seníkí serm él örurruagársa'k és senki sem Jla.'l. örurn-aJgánlalk. RaJ élünk, Neked
élürrk, ha meghalUl!llk, Neked J1;ailulllk"-meg. Ezért a1cár
é~jünik:, a.kátr halj'lmk,
a Tied vagyunk. Ámen.
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DECEMBER.
Protestáns
naptár

I

Napok

I

Napi

49. hét: Advent

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

Elza
Aranka
Olivia
Borbála
Vilma
Miklós
Ambrus

8. Vasárnap
9. Hétfő
10. Kedd
11. Szerda
12. Csütö·rtök
13. Péntek
14. Szombat

Mária
Emőke
Judit
Arpád
Gabriella
'Luca
Szilárdka

15. Vasárnap
16. Hétfő
17. Kedd
18. Szerda
19. Csütörtök
20. Péntek
21. Szombat

Johanna
Etel
Lázár
Estike
Viola
Csaba
Tamás

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

Zénó
Viktória
Ádám, Éva,
Karácsony 1.
Karácsony II.
János
Kamilla

52. hét: Advent

2. -

L <Aníkó
Dávid
I
~I
SziIv~szter
I

Zsolt. 63, 1-9.
Ézs. 6.
Ézs. 1, 1-9.
Ezs, 1, 10-20.
Ézs. 2, 1-5.
Ézs. 2, 6-22.
Ézs. 4, 2-6.

lJk. 21, 28.

Rm. 15, 4-13.
Lk. 12, 35-40.
II. Thess. 3, 1-5.
Jel. 2, 1-5. 7.
Mk. 13, 5-13.
Lk. 17, 20-25.
Jel. 3, 14-22.

Zsolt. 77.
Ézs. 5, 1-24.
Ézs. 7, 1-9.
Ézs. 7, 10-16.
Ézs. 8, 1-8.
Ézs. 8, 9-22.
Ézs. 8, 23-9, 6.

Ézs. 40, 3, 10.
1. Kor. 4, 1-5.
Zsolt. 14.
Mt. 11, 11-15.
Ézs. 11, 1-10.
Mt. 3, 1-11.
Ézs. 12.
Lk. 3, 10-20.
É2l'lI.14, 3-17.
Jn. 1, 6-9. 15-16. Ézs. 25.
Jn. 1, 29-34.
Ézs. 27.
Ézs. 29, 1-19.
Lk. 7, 29-35.
3. -

4. - Lk. 1, 46-47.
Fil. 4, 4-7.
Zsolt. 89, 1-19.
Ézs. 45, 1-8.
Ézs. 29, 13-24.
Mik. 5, 1-4ja.
Lk. 1, 46-55.
Tit. 2,11-13ja.
Zsolt. 2.
Tit. 3,4-7.
Zsolt. 119; 81-96.
1. Jn. 1.
Ézs. 31.
Jel. 12, 1-6.
Ézs. 32.

53. hét: Az év utolsó vasárnapja
2.9.Yasá~
30. Hétfő
31. Kedd

Zak. 9, 9.

Rm. 13, 11-14ja.
II. Knr. 1, 15-22.
Mik. 2, 12-13.
II. Sám. 7, 4-9.
Ézs. 64, 1-3.
Jn. 18, 33-37.
JeL 22, 12-14.

Advent
50. hét:
;"t

51. hét: Advent

1. -

igék

-

Gal. 4, 1-7.
Jn. 12, 44-50.
Rm. Ih_ 31-39.

lJk. 2, 29-30.
Zsolt. 93.
Ézs. 35.
Zsolt. 62.

-

KegY'e'iemIstene! Esztendők végén, elénk állítod az Ú'j kezdetet jelen'tő bölesőt. Ahol emberi
tunk elfogyott. Te új utat nyj)tsz számurukra .. Légy áldott
kifogyihatatlaJnszeretetedért. Amen.
ú
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Mindenki vár
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Látod: mindenki arra vár,
Hogy az a másik jön-e már?
Ki oly vidáman integet
S barátként nyújt felé kezet.
Szemében tiszta fény lobog,
Szíve csak jóságért dobog.
Ajkán a szó: lágy fuvalom,
Csitul a gond, a fájdalom!

~
,
,
,
~
,
,
,

Látod: mindenki arra vár,
Valaki jön és arra jár,
Ahol a szív szívet kutat
S a szomjas lélek hűs kutat.
Hol csilingel száz kis harang:
JöjJ· Békesség, fehér galamb,
Úgy vágyom érkezésedet,
Szívemben rakd meg fészkedet!

~
,
,
,
:
,
,
,

:
~
,
,
,
:
,
,

Látod: mindenki arra vár:
Valaki egyszer rámtalál,
Boldogok leszünk, jól tudom,
Ketten egy szívvel, egy úton.
Egymásért dobogó szívünk,
Égre szárnyaló énekünk
Örök bizonyság, szent pecsét:
Egymást szolgálva szép a lét!

:
:
,
,
,
:
'
,

,
:
~
,
,
~
~
,

Látod: mindenki arra vár,
Hogy az a másik jön-é már?
Aki keresztjét felveszi
És szívét boldoggá teszi?
Látod: valaki téged vár.
Mosolyogj rá, mint napsugár.
Boldog te is csak úgy lehetsz,
Ha másokért élsz és szeretsz!
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lEG Y MA S ÉRT I Volt

épülő országunkban

idő, amikor az embere!kmek az volt a céljuk, hogy minél többet
meg maguknak
az élet javaiból,
s IOOzben elfeledkeztek
a
másik emberről,
elmentek
a másik ember meLlett. A gazdaember
azon
igyekezett, hogy minél több földet mondhasson magáénak, az iparos pedig
sokszor mások munkája
nyomán is a maga vagyonát akarta szaporítani.
A mai világ, a mi világunk,
egészem másfajta világ. Egymásért élünk,
egymásért dolgozunk.
Ezt tesszük azoknak a népekmeí:
a nagy családjában, amelyek a boldogabb holnapért
élnek és munkálkodnak,
de ezt teszszük a mi magyar népünk között, épülő országunkban
is.
Épül az ország áblapíthatja
meg a gyári mumkás, aJki régi, sötét,
elhanyagolt
gyárak helyett derűs munkahelyen
végzi munkáját.
Épül az
ország - állapíthatja
meg a sokat utazó ember, ha időnként visszalátogat
ismerős tájakra. Épül az ország - mondlhatja a parasztember,
aki földes,
kis ablakos, nádfedelű
házból palatetős, fürdőszobás
új házába IOOltözik.
Épül az ország - mondhatja
sok fiatal pár, amikor új ,lakóházban kezdi
el házaséletét. Épül az ország mondhatjálk
a gyógykezelésre
szorulok,
akik új, hófehéren ragyogó kórházakban
nyerik vissza egészségüket. Épül
az ország - mondhatják
a tanuló diákok, akik új iskolaépületekbe,n
készülnek fel az életre.
ÉpüL az I()rszág mondhatjuk
boldogan mindnyájan,
hiszen saját
magunkon,
gyermekeinken,
rokonainkon
és ismerőseinken
keresztül
mi
is részesei vagyunk annak a nagy örömnek, amit országunk építése minden magyar emberne,lc jelelnt. És ha mindent végig akarnánk
sorolni, ami
országunkban
a köi'élmúltban
vagy akár csak e cikk megszületésének
évében épült, bizony nagyon sokáig tartana ez a számadás, s minden pontosságra való vörekvés mellett is bizonyosan több dolog kimamdma belőle.
Eppen ezért csak néhCÍlny feltvillanó
képet szeretnék: megrajzolni
olvasóink
előtt épülő országunk ból.
Ami 'országunkban
történik,
az AZ EMBERÉRT
TÖRTÉNIK. Ez adja
meg az értékét és az értelmét a mi munkánknak.
Szorosaai összekapcsolódik a parasztság, az ipari munkásság és az értelmiség munkája. A parasztember nemcsak magáról gondoskodik, hanem a gyári munkásról
és a mérnökről is. Az ipar területén
dolgozó pedig mindent
megtesz azért, hog1l
a mezőgazdaság minél gyorsabban átPérhessen a korszerii, gépesített gazdálkodásra.
Épülő országu,nkban valóban egymásért dolgozunk.
Folyik
az építés ame
z ő gaz das á g terilletéti. Eddig talán elhanyagolt
vidékeken
hatalmas
gépállomások,
istállók
épÜJletei nőnek
ki
szinte egyik napról
a másikra. Szükség van erre, hiszen parasztságunk
új úton jár, a szocialista
mezőgazdaság útján. Azon az úton, amelynek
célja a szebb, gomdtalanabb
élet. Csak két számadat:
Hazánkban
a 4,6
millió
munkaviszonyból
élő ember közül 1,1 millió
termelőszövetkezeti
tag. Ennek a több mint egymillió
embernek
gépesítéssel, emberi összefogással olyan életet akarunk
teremteni,
hogy elfeledje
a látástól vakulásig tartó munkát,
s a rossz .időjárás miatt olyan sokszor belOOszöntő
nélkülözést.
Itt a feladat az egész ország előtt. Össze [kell fognia minden
embernek, hogya
termelés a mezőgazdaság teTÜletén is a lehető legnagyobb ütemben fejlődhessem. Allami gazdaságaink, termelőszövetkezeteink
gazdaságilag és politikailag
is megerősödtek
és várják a segítséget a gépipartól
éppen úgy, mint a vegyipartól.
Az tény, hogy az 1962. évi aratás
kezdetekor 5000 kombájn
és 5000 aratógép állt munkára készen, de a me-

szerezzenek:
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zőgazdaság további gépeket vár. Ma még az a helyzet, ami a közölt
is, de jövőre még több gépre lesz sZÜJkség, hogy az ember nehéz
káját átvegye. Pár év múlva nemcsak a dJorogi határban
lesz a
látható kévekötő aratógép, hanem az ország eddig talán nagyon is
gottnak vélt kicsiny falujában
is.

képen
munképen
eldu-

Gép és

ember
együtt
dolgusik
(MTI toto)

Kévekötő
aratógép
a doregi

határban
~MTI

2*

toto)
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De nemcsak a gépiparnak kell segítenie a mezőgazdaságot, hanem a
vegyiparnak
is, amelytől
egyre több vegyiterméket
vár a mezőgazdaság.
Es ahhoz, hogy a mezőgazdaság területén
jól és eredményesen
lehessen
gazdálkodni,
magárnak a tudománynak
is a mezőgazdaság szolgálatába
kell
álimu: akár a z,öldségtermesztés, akár az állattenyésztés
területéről
esik szó.
Folyik
az építés, folyik
a- .szorqoskosuis
a mezőgazdaság területén
a
boldogabb jövőért.
De folyik az építés az ipa r területén is. Újabb és újabb ipari v4rosok emelkednek
ki az eddigi pusztaságokból,
s nőnek fel kicsi faluk helyén. Vessünk egy pillantást
Dunaújvárosraf,
Ott van még mellette a kis
Dunapentele
frolu, de milyen büsz,kérn emelkednek
az ég felé az új hatalmas gyárkémények.
A nyár jiolyamán
üzemelni
kezdett a dunaújvárosi
gázindító
berendezés, hogy a főváros
g'ázellátását
jQJVítsa. S ha eddig

Dunaújváros

(MTI foto)

talán voltak zökkenők
az orszáq papírellátásában,
ennek megszüntetése
érdekében épül hatalmas léptekkel
az új Dunai Szalmacellulózgyár.
Komlóról
olrvastam valahol,
hogy régebben
csak bányászdinasztiák
lakták,
s a bányászmesterség
apáróL fiúra szállt. Ma már más a város
képe. Bányászok fiaiból, unokáiból
orvosok és mérnökök
lettek, akik életcéiulcut a bányák munkásainak
egészségesebb, könnyebb ,életét tűzték;
ki.
Es ha halljuk
a hírt, hogy Komlón
lesz az ország legmélyebb
aknája
-- 1000 méter melyen -,
boldogan Ihallhatjuk
azt is, hogy itt lesz az
ország leg,nagyobb bánYQll)entillátora,
hogy jó levegővel
lássa el a föld
mélyében dolgozókat.
Lehetne még tovább is sorolni az ipar nagy állomásait:
Várpalotát,
Tiszaszederkényt,
a százhalombattai
Dunamenti
Hőerőművet,
a Pécsi
Erőművet stb., és a többi nagy ipari létesítményt,
de ez a néhány, nagyon

'20

is ismerős

rt·ét, e1lég arra, hogy büszkeség töltsön el miroket: Igen, folyik
az építés az ipar terüLetén is.
És folyik az építés a lak á s é p í t é s vonalán is. Hosszú időn keresztül az volt a vélemény, hogy mindenütt
lehet gépesíteni, tie. az építőiparban nem. Ma már tudjuk, hogy ez a tétel nem áll meg. Egyre jobban halad
a gépesítés az építőiparban
is, s folyik
a házgyártás
nagyüzemi
előkészí-

Komló
(MTI foto)

Várpalota
(MTI foto)
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tése. Ma ugyan még "csak" 25 ezer gépünk van az építőiparban,
de húsz
év múlva ez a szám 100 ezerre nő. Hatalmas
ház gyártó telepek épülnek,
s ma már nagyon sok épülő új háznM egyszerre, készen emelik be a fürdőszobát az épületbe, hatalmas daruk
segítségével. Boldogan
mondhatjuk,
hogy új lcvkótelepek épülnek Budapesten:
a Lágymányoson,
Öbudán vagy
az Arpád-hídnál.
De boldogan kell elmondanunIo ugyanezt vidéki városainkról
is. Salgótarjánbam
például2000-nél
több új lakás épÜll, Pécs
mellett
hatalmas
méretekben
épül az Újváros.
Ugyanígy
épülnek többi
városaink
is: Szeged, Miskolc, Győr, Eger, Debrecen, Székesfehérvár,
Sopran, Szombathely.
Csak néhány számadat a lakásépítés területéről:
Budapesten a más/odilo ötéves tervben 23613 szövetkezeti és tanácsi lakás épül.
1960-61-ben
nem az előre betervezett
93000 lakás épült fel az országban,
hanem 125 500 lakás, ami évi viszonylatban
kb. 60 000 lakást jelent.

Pécs -

Újváros (Foto - Dr. Szász)

Végül még egy pillantás
gyermekeink
felé is épülő arszágunkban.
Epülnek az isk o l á 10 is, a tudomány, az életre való felkészítés otthonai.
Az ötéves tervben
3300 általános
iskolai
és 800 Ioözépiskolai tanterem
épül a népgazdasági terv keretébefn. Ebből a tervből
természetesen
részt
vállalnak
a községek és a megyék is. Pest megyében például
csak az
1962. évbern 188 isloolai és ÓlVodai tanterem
készül el. Szükség van ezekre
az iskolai termekre,
mert azt szeretnénk, hogy gyermekeink
és unokáink
megállják
helyüket
a jövő útján.
De nemcsak a gyermekeknek
építjük
ezeket az iskoláJkat, hanem a felnőtteknek
is: Budapesten az 1961/62. tanévben például 63 000 felnőtt tafnult az általános és középiskolákban.
Epülnek az iskolák, a jövő embereinek
műhelyei.
Néhány
pillantást
vethettünk
csupán
épülő országunkra,
de ez a
néhány pillafntás is elég arra, hogy reménységgel,
bizakodással
töltsön el
minket
a jövőre vonatkozóan.
Folyik
az építés a mezőgazdaság, az ipar,
a lakás és iskolaépítés
vonalán. Epül az ország. Es ebben az épülő országban egymásért
dolgozunk.

Harkányi László
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illy M 4 S ÉRT 1-

a hit gyümölcseivel

ELMÉLKEDÉSEK JAKAB LEVELÉROL
ISTEN ZSENGÉI
1,1-18
Jakab apostol levelében a hit gyümölcseiről
van SIZÓ. Arról, hogy a
keresztyén emlber élete gyümölcstermő élet - ha nem ilyen, akkor baj
van a hitével, akkor csak viseli, de nem éli a keresztyén nevet. A levél
száznyolc versében ötvennégy felszólítás hangzik el. A cselekedetekről
van szó ebben a levélben, semmi kétség, rpcmtosabban arról, hogy a hit
mindig cselekvés is: Isten akaratának cselekvése. Ellentétbe kerül ezzel
a tanításával Jakab apostol a másik apostollal, Pállal, akinél a hangsúly
Isten kegyelmére és az ezt elfogadó hitre esik? A maga helyén majd sort
kerítünk erre a kérdésre is. Előbb azonban hallgassuk meg Jakab prédikációját úgy, hogy közben nem gondolunk egyébre.

*

Isten azért szült minket új életre igéjével, hogy teremtett világában
mintegy az O kertjének zsengéi legyünk. A "zsenge", a "primőr" az érkező
tavasz első kedves üzenete. Az első virág, az első rügy a: fán, az első gyümölcs. Valami friss íz, jó újság, éltető vitamin. Minő hallatlan feladat,
roppant felelősség ez, - pedig ezt jelenti keresztyén embernek lenni. Így
kellene lenni legalábbis. E feladattal küldött az Atya az emberek közé:
hordozzátok az isteni szerétet tavaszillatát! Izlelhessék rajtatok Isten jóságát! Mutassatok fel valamit Isten országának szépségéből
és dicsőségéből!
Lehet zsengének lenni másként, mínt mosolyogva, sugárzó örömmel?
E szigorú levél - mert igazán az! - első mondataiban az öröm harang[át zendíti meg: "Teljes örömnek tartsátok atyámfiai ... " (2. v.) - Igen
- még a próbatételeket
is. Mert ezekben is a nagy Kertész ollója nyeseget, formál, - hogy több gyümölcsöt teremjünk. Ezért boldog ember,
aki megállt a próbatételben.
Hite megerősödve került ki az edző acélfürdőból s majd) több gyümölcsöt terem.
A próbatétel akkor lesz kísértéssé, ha "elfogy a bölcsességünk", ha
kételkedni kezdünk Isten jósága felől, ha feltörnek önző indulataink és
kfvánságaink, ha ki akarjuk tépni magunkat a szelgálatra nevelő Atya
kezéből. Ilyenkor, mondja Jakab, imádkJozzatok! Tárjátok ki kezeteket a
menmyeí Atya felé. Hadd záporoztassa reátok drága ajándékait, mint
éltető májusi esőt. Egész szívvel kérjétek Ot. Kétség nélkül eláraszt majd
adományaival. Felkészít a gazdag gyümölcstermésre.
íö

Isten népe, a gyülekezet, Isten zsengéje-e az emberek
tavasz ~llatát á'rasztja-e, gazdag termés ígéretével?

HALLGATNI

Ikőzött? Az örök
'

ÉS MEGTARTANI
1,19-27

A keresztyén új életet Isten igéje teremti - rnondotta az imént Jakab
apostol (18. v.). Így is mondhatjuk:
az istentiszteletben
születik mindig
újjá az életünk, amikor halljuk az igét. Amint a barázda befogadja a belevetett magot, úgy kell megnyílnunk a hirdetett ige előtt. Ahogya kertész
gondos keze elültE:!tiaz ágyás ba a zsenge palántát, úgy plántálj a szívünkbe
Isten az új életet indító igéjét.
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Ez az ige olyan, mint a tükör, mondja egy [példával az apostol. A tükör
nem hazudik, pontosan olyannak mutat, amilyenek vagyunk. Nem titkolja ráncainkat, ősz hajszálainkat. A tükör nem hízeleg, könyörtelenül
leleplez: ember, ilyen vagy. Ilyen tükör az Isten igéje is, megmutatja
milyen vagyok, de ezenfelül azt is megmondja: milyenné kell lennem.
Mit kíván tőlem az Isten. Isten akarata törvény, de "szabadság törvénye"
(25. v.), Szabaddá tesz, felszabadít a jóra. Isten nemcsak követel, de erőt
is ad akarata teljesítésére. Az ige mérték és erőforrás: ehhez tartsd magad, így kell tenned, s ezt meg is teheted. Szánalmas. és nevetséges az az
ember, aki nem hallgat tükrének őszinte szavára. Aki kendőzi ráncait,
s úgy akar élni, mintha a tükörben mit sem látott volna. Az ilyen ember
becsapja önmagát.
Mert az ige hallgatása, az istentisztelet nem önmagáért való. Isten
azért plántálj a belénk a jó magot, hogy az gyümölcsöt teremjen. Azért
indítja el bennünk az új életet, hogy valóban útnak induljunk:
a templomajtóból a másik ember felé. Két egészen gyakorlati dologra hívja fel
figyelmünket az apostol. Az egyik: Aki meghallotta és be is fogadta Isten
igéjét, az megtanul a másik emberre hallgatni. Később még lesz szó a
kimondott szó felelősségéről. Most azonban arra figyelmeztet az apostol:
hallgasd meg a felebarátodat türelemmel és jóindulattal. Tartsd féken
a nyelvedet s nyeld le, ha már a nyelveden is van az indulatos szó. Nyisd
meg szívedet és füledet a másik ember előtt. Csak így jön létre közöttetek igazi beszélgetés, párbeszéd: Különben mindegyikőtök csak a magáét
hajtogatja selbeszéltek
egymás mellett. És soha sem találkoztok, mint
két egymás mallett futó sínpár.
És a másik: Isten azért hajolt le hozzánk igéjében, hogy ezt az irgaltovábbadjuk.
Az istentiszteletnek, az ige hallgatásának
következményeí vannak, - ha valóban befogadtuk a hallott igét. Ott kint
az életben folytatódik és ki teljesedik az istentisztelet: az emberek között.
Azok között, akik kiváltképpen rászorulnak a szolgálatunkra, Özvegyeket
és árvákat említ az apostol. A magányosokat
és elhagyottakat, a gyászolókat és elesetteket, akiket már az Otestamentum is oly nyomatékkal
helyezett Izrael népének szívére (II. Mózes 22, 22; Ésaiás 1, 17). Isten rajtunk keresztül, a mí jó szón kkal, kezünk rnozdulatával akarja szeretni
őket.
Folytatódik-e a mí gyülekezetünk istentisztelete akkor, amikor az
orgonaszó zároakkordjaival kiárad a templom népe az utcákra, a terekre,
- folytatódik-e az irgalmasság cselekedeteiben? "Boldogok, akik Isten
mas mozdulatát

igéjét

hallgatják

és megtartják!"

EMBERSÉG
2, 1-13.
Jakab apostol levelében mi ndőssze kétszer említi Jézus nevét. A címzetteket megszólító
üdvözletben
(1, 1) és ennek a fenti szakasznak az
elején. J ézus Krisztus szelleme, lelkülete azonbari nevének gyakori emlegetése nélkül is átsugárzik e levél minden tanításából. Ennek a mostani
tanításnak különös nyomatékot ad Jakab azzal, hogy Jézus nevében inti
hallgatóit.
'
Ott folytatja, ahol az imént abbahagyta: az istentiszteletnél. Hiszen
itt, az ige közös hallgatásában
és 'befogadásában, az Úr asztalában való
részesedésben válik mindig újra gyülekezetté az egybesereglett sokaság.
Hiábavaló azonban az istentisztelet, ha az ige hallgatói nem válnak .kö-
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zösségé. Ha bizalmatlanul,

bíráló, fitymáló pillantás okkal méregetik egymást. Képtelenség, Jézus gyülekezetével össze nem férő ellentmondás, a
hitet megcsúfoló magatartás az, amit e felhozott példával szemleltet az
apostol (2-3. v.). A kép: a fényesöltözetű, előkelő, gazdag ember és a rongyos ruháj ú ágrólszakadt, - idegen és távoli számunkra. A mi társadal'munkban, a mi gyülekezeteinkben aligha lehetne ennek párját megtalálni.
Nincsenek "előkelőek" és "alacsonysorsúak", - bár e kifejezések alig két
évtized távolából ismerősen esengenek fülünkben. Mi nem a bankbetét je
vagy a cifra címe, rangja szerint ítéljük s becsüljük meg az embereket.
Ugy tűnik, Jakab tanítása egy letűnt világ embereihez szól. Mi már nem
tudunk sokat kezdeni vele. Igy van-e ez csakugyan?
Arról van szó ugyanis ebben a tanításban: hogyan, milyen szemmel
nézünk a másik emberre? Mit látunk és mit keresünk benne? Csak az
embert, az Isten képét viselő felebarátot látjuk-e s csak az emberséget,
az ernberí magatartást keressük-é? Vagy pedig azt nézzük, mit várhatunk
tőle, van-e hasznunk a vele való barátkozásból?
Befolyását, hatalmát,
tekintélyét becsüljük-é;
amikor nyájasan szólunk hozzá vagy a jellemét,
azt, ami a szívében és a fejében van, - vagy azt, ami a névjegyére van
írva? A "SiZemélyi kultusznak" a keresztyén gyülekezetben sincsen helye,
semmilyen formában sem!
Ez azt is jelenti: ne azt nézzük a másik emberben, mit kaphatnánk
tőle, hanem azt kérdezzük, mit adhatnánk mi neki. Mert "jobb adni, mint
kapni" (Csel. 20, 35).
.
A személyválogatásnak
sok oka lehet, de Isten színe előtt egyik sem
állhat meg. Le kell győznünk az ellenszenv vagy rokonszenv bennünk feltörő érzéseit s meg kell próbálnunk úgy nézni a másik emberre, ahogyan
Isten néz mindannyiunkra.
Isten egyforma szeretattel néz minden emberre s ha már lehet nála beszélni megkülönböztetésről,
az éppen a miénknek a fordítottja. "A világ szegényeit választotta ki magának" (5. v.), hogy
országának örököseivé tegye. Isten mindig a mélybe tekint, mondotta találóan Luther. Nem erről tanúskodik-e Jézus egész élete és munkája?
lQppen ezt vetették szemére a magukban elbizakodottak és másokat megvetők, hogy előszeretettel kereste a szegények, az elnyomottak, a lenézettek társaságát (Lukács 15, 1-2). Amikor Isten Jézus Krisztusban eljött
a világba, akkor valóban alászállt: az emberi élet mélységeibe. Istállóba,
jászolba, pásztorok közé s nem palotába, udvaroncok cifra társaságába
jött el Isten Fia!
A magunk gyülekezetének kerítésén messze túltekintve ez ma azt is
jelenti: a fehér embernek nagy szeretettei és alázatossággal kell közelednie "színes" testvérei felé. Évszázadok gonosz gyakorlatát, bűnös mulasztását,
kiáltó vétkeit kell jóvátennünk. Éppen a mi nemzedékünknek
jutott ez a feladat.
Hajítófát
sem ér vallásosságunk,
ha éppen itt, a "királyi
törvény"
(8. v.), a felebaráti
szeretet dolgában vallunk
kudarcot. Nem számíthatunk Isten irgalmára az ítéletben, ha magunk nem gyakoroltuk az irgalmasságot és a szerétetet.
A HIT CSELEKEDETEI
2, 14-26.
"Mi haszna annak, ha valaki csak mond'ja, hogy neki van hite, a cselekedetei pedig ennek ellentmondanak?"
- ez az értelme Jakab apostol
itt felvetett kérdésének. S később egészen élesen így fogalmazza meg
tételét: A hit, ha cselekedetei nincsenek:, halott.
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Bizony ez a tétel ellentmondani látszik annak a másiknak, amit Pál
apostol nyomán a reformáció tanítása így fogalmazott meg: Egyedül Isten
kegyelméből igazulunk meg hit által. (Róma 3, 28). Vajon Jakab cáfolja
Pált? Vajon hitből és cselekedetekből igazulunk meg Isten színe előtt?
Vagyis ez azt jelentené: az Isten cselekedetéhez, ajándékához, amit a
Krisztusban adott, hozzá kell ragasztani az ember jócselekedetét, érdemét és a kettő együtt tesz igazzá Isten előtt? - Nem, erről szó sincsen.
Jakab is csak hitről beszél, és ugyanarról a hitről beszél mint Pál. Csak
Jakab megmutatja: az igazi hit mindig cselekvés is. Engedelmeskedés
Isten akaratának.
Gyümölcstermés. Nem igazi az olyan hit, ami nem
váltódik kézzelfogható módon aprópénzre az életünkben.
Abrahárn ótestamentomi példáján mutatja meg ezt az apostol. Abrahám, a hit embere s ez éppen abban látszik meg, hogy feltétlenül engedelmeskedik Istennek, mert teljes szívvel bízik benne. Ezért indul el hazájából idegen, ismeretlen földre, a megígért országba, csak Isten szavára
hagyatkozva. S ezért indul el élete legnehezebb útjára is a M.ória hegyére,
hogy feláldozza egyszülött fiát s vele az éppen Istentől megígért drága
jövendőt. Egész hite volt, mert tettekké érett (21-24. v.), s így nem maradt gyümölcstelen. Mert minden ezért van: a gyümölcstermésért. Isten
kertjében nincs helye a díszfáknak, csak azoknak, amelyek sok! gyümölcsöt teremnek.
S hogy mik ezek a gyümölcsök, afelől Jakab ismét nem hagy minket
egy percig sem kétségben. A másik felhozott példa (15-16. v.) szinte a
torzkép rikító vonásaival mutatja: milyen képtelenség az olyan "hit",
vallásosság, ami nem válik segítő szeretetté a másik ember számára. Az
embertelen, irgalmatlan keresztyénség szőrnyű torzkép. Ha nem adjátok
meg a szűkölködőnek azt, amire a testnek szüksége van, - mit ér a hitetek? Rosszabb, mintha nem is. emlegetriétek a hitet, mert így képmutatókká, álszentekké lettetek! Igen, éppen a másik ember testi szükségleteit:
kenyerét, békéjét, lakását, egészségét ajánlja figyelmünkbe az apostol!
Mennyire mind a két lábával a földön álló, józan és igaz ez a hit, amely
így gondolkodik. És csak ez az igazi hit .. Ilyen a Jakabé és a Pálé is! A
rnienk vajon milyen?
Talán csak nem olyan, mint az ördögöke? Megdöbbentő. hogy Jakab
azt mondja: azt, ho-gy Isten' van, az ördögök is hiszik és rettegneki.
Minden hit, amiben nincsenek meg az irgalmasság, a szeretet jócselekedeteí, ördögi, mert rideg és embertelen. Az egyháztörténet félelmes példákat ismer ebből az "ördögi" hitből, a vakbuzgóságból, amely máglyára,
kínpadra küldte a más meggyőződésen levő "eretnekek" tízezreit.
A kegyelem "drága dolog", vallotta korunk egyik nagy egyházi tanítója, a vértanúhalált halt Bonhőffer. Istennek végtelen sokba, a Fiába
került. Nekünk sem lehet azonban olcsó. Keresztyénnek
lenni mem olcsó
doboq: éidozatoe, engedelmes, hűséges, a felebarát javán fáradozó életet
I

kíván.

SZOBOL ÉRT AZ EMBER
3, 1-18.
Sokféleképpen vétkezik az ember, a szóval való vétkezésnek azonban
különös súlya van. Mert a beszéd az embernek Istentől adott kiváltsága
minden egyéb teremtménye
előtt. Csak az embert választotta Isten beszélgető társául, akit megszól ít s aki felelhet neki, - aki a szónak ebben
az eredeti mély értelmében is felelős Urának, Teremtőjének. Isten arra
méltatta az embert, hogy igéjét meghallgassa, megérthesse, befogadhassa.
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Sőt, - Isten ember szájával szólal meg, amikor teremtett világához beszél.
Isten igéje: a prófétai és apostoli prédikáció. Emberi szó nélkül nincsen
ige, ha az ernber nem adja oda szívét és száját engedelmes eszközül Urának - Isten néma marad! Mily végtelen megtíszteltetés,
mily roppant
felelősség!
S mire használjwk mi az emberi szót? Arra kaptuk, hogy áldjunk vele,
s mi átkozódunk. Arra kaptuk, hogy híd legyen a .!beszéd ember és ember
között, a megértés és egyetértés szerszáma. S egy hirhedett cinikus államférfi (Talleyrand) szerint "szavaink arra valók, hogy elleplezzék gondolatainkat". Jakab három példával
is szemlélteti, milyen döntő szerepe
lelhet a nyel vmek, 'a beszédnek az emberi életben. A zabolához hasonlítja,
amivel, bár kis szerszám, oda irányít juk a lovat, ahova akarjuk. A viszonylag kicsiny kormánylapát viharos tengeren is biztosan vezeti a hajó
útját. S mily hatalmas erő a tűz, melege gépeket hajthat - 5 egy eldobott
gyufaszál erdőt boríthat lángba.
Mily felelőtleniU
bánunk a nyelvvel, Istennek ezzel a nagy ajándékával! Nem csak képes beszéd az, ha "mérgezett szavakról" szólunk. Egy
oktalanul s gonoszul kiejtett szó valóban megmérgezheti az emberek
együttélését. S a konok hallgatás is. "Csak egy szót szóltam" - "s mindennek vége volt"!, kesergünk néha és méltán. Mert ez az egy szó világot
rombolhat a felelbarát szívében, talán azéban, aki a legközelebb áll hozzánk. "Csak egy jó szót szólj" - eseng néha a szeretetért, bocsánatért,
engesztelődésért epedő szív. S mi hallgatunk s nem mondjuk ki azt a szót,
ami mindent feloldlhatna és megoldhatna. De a másikat, a végzeteset, azt
óh mily gyakran kimondjuk. S hányszor szeretnénk visszaszívni, de már
késő, nem lehet.
Félelmetes, démoni lhatalma van az emberi szónak. Mennyiszer visszaéltek vele! Gondoljunk Hitler háború-ra, gyűlöletre uszító szónoklataira.
Tűz volt ez, amely lángba borította a világot. S egy odavetett trágár szó
is lángba boríthat, s szennybe taszíthat emberi szíveket.
Isten azt akarja, hogy beszédünk a közösség és a békesség építésének
eszköze legyen. Ennek azonban a szívben kell elkezdődni. Mert igaz, hogy
"kinek mivel szíve tele; arról szól a szája" (Máté 12, 34). A bölcs szív szól
okos és kedves szókat, olyanokat, amik lbékességet szereznek (18. v.), jó
gyümölcsöket teremnek. Isten adja ezt a felülről való bölcsességet szívünkbe. S ha irigység és haszonlesés van a szívünkben, az megmutatkozik előbb-utóbb szavainkban is, bármennyire is szeretnénk ezt palástolni (13-16. v.).
A bűnbeesés - egy beszélgetéssal kezdődött. Kísértő szóval, amely meghallgatásra talált. S az ember megvártásának
műve is azzal kezdődött,
hogy Isten örökkévaló igéje testet öltött az ernber Jézus Krisztus szavában
és cselekedetében.
"Minden haszontalan beszédért számot adnak majd az ítélet napján.
Mert beszédedből ítéltetel majd igaznak vagy bűnösnek" (Máté 12, 37).
HARC ÉS HÁBORÚ
4, 1-12.
A megelőző fejezet végén a békéről volt szó, amit az Istentől való
bölcsesség szerez. Ezt a békét kellene hordoznia szívében a gyülekezetnek
és sugároznía kifelé is, az emberek közé. Viszont sötét és elriasztó az a
kép, amit Jakab apostol e versekben rajzol. Az önmagával, Istennel és
felebarátjával
meghasonlott ernber képe ez. Azé az emberé, aki ember-.
társára is kezet emel, csakhogy kielégíthesse vágyait.
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Ez az ember lehet nagyon vallásos is - legalábbis annak látszó
hiszen imádkozik. Am hamis a hite s helytelen az imádsága. Mert roszszul imádkozik. Kérései mögött is ott van az irigység, az önzés, az elégedetlenség, a szeretetlenség,
A "világ", amit Jakab emleget, nem körülötte
van, hanem benne, az indulataitól hányt-vetett szívében. így válik Isten
ellenségévé; mert magát szereti s nem Istent és felebarátját.
Jakab szerint van egy másik harc is, de ennek a célja a béke. Féltőn
szerető Isten harcol a békéért (5. v.), aki a maga Lelkét adta belénk. Azt
akarja, hogy egészen az övé legyünk. A tízparancsolat első parancsolata
Isten szeretetének forró vallomása: Én vagyok a te Urad, Istened, ne
legyenek más isteneid ... ! S ez a harc már eldőlt. Jézus. Krisztus megvívta a döntő csatát. A kereszt és az üres sír a tanúbizonyság.
Az embernek is harcolnia
kell a bűn ellen. Abban a tudatban állhatunk ellene a bűnnek, 'hogy az már megvert ellenség, elfut előlünk (7. v.).
S ebben a harcban jófegyver az imádság. Mily gyakran és sürgetően int
Jakab az imádkozásra! "Közeledjetek Istenhez ... " És közeledjetek egymáshoz. Szűnjék az irigység, a megszólás, a viszály. Győzzön és virágozzék a béke. Szívek és népek között.
A HOLNAP
4, 13-17.
A Iholnap, - varázsos szó ez. Mindent, arnível a tegnap adós maradt
s a ma már meg nem adhat, a holnaptól várunk. Úgy tűnik, csupa lehetőség, be nem váltott ígéret, reménység, terv és szándék. Tágas mező,
mely útrakelésre hívogat,
Persze, ha jobban szemügyre vesszük, rájövünk, hogy nem is olyan
tágas ez a mező, nem is olyan áttekinthető ez a terep. Hegyes völgyes e
tájék, csúcsai felhőbe vesznek, mélyeit árnyék takarja, az ösvény, amire
lépünk hamar elvész a bozótban. Mert nem tudjuk, mit tartogat a jövő,
mit takar az elkövetkező napok, hetek fátyola. Üres. edény csupán az idő
s még titok, hogy örömmel vagy ürömmel telik meg. Iratlaii könyv a jövendő s a fehér lapokat mi szeretnénk teleírni. De vajon nem áll-e mögöttünk valaki s nem tekint-e a vállunkon keresztül. a fehér lapokra ?
Talán meg is fogja majd tollat tartó kezünket, talán kiüti belőle a tollat,
talán egy mozdulattal áthúzza írásunkat. Ki. néz bele a jövendő könyvébe
s kinek a keze ír majd !bele új fejezetet? A sors, a végzet, vagy talán
halál?
Jakab apostol azt mondja: Isten az, aki a vállunkon keresztül ráhajol
a jövendő könyvére. Az Ö kezében van a holnap. Lehetőségek, tervek,
remények és álmok, titkok Ura hitünk szerint a Jézus Krisztus Atyja.
"Ha Isten akarja ... " ez a feltétele minden reménységünknek
és akarásunknak.
És ez jó iettéteí: Olyan alap, amire lehet építeni és kell is építeni.
Eppen ezért, mert a holnapot az Ö kezében tudjuk, kell és lehet a hívő
ernbernak Isten színe előtt állva nagy reménységgel és felelősséggel tervezni és építeni. Éppen azért, mert hisszük, hogy nem vak sors, véletlen,
végzet, hanem a hatalmas és jóságos Atya hordozza életünk holnapját.
Mert ha részleteiben nem tudhat juk is mit hoz a holnap, de azt bizonyosan
tudhat juk, hogy Istenünk jót akar és jót is készít benne nekünk. Életet,
békességet, örömet.
Ezért erre a holnapra készülni kell. Készülni kell a jóra. Mert Isten
a jót általunk is akarja munkálni (17. v.). A holnap: drága alkalmak sora.
Éppen azért, mert életünk mulandó, mint a pára, vagyís véges, ideig tartó
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csak, kell ezt a visszahozhatatlan alkalmat, a földi életet megbecsülnünk.
Gazdálkodnunk kell vele, mint reánk bízott kinccsel. Minden nap, minden
óra drága lehetőség a jó cselekvésére .
. Mi marad a földi érletünkből, ha egyszer lejárt 'időnk? Örökkévaló
jövendőnk a feltámadás Urának, az élet Fejedelmének irgalmas kezében
van. E földön töltött néhány esztendőnkből azonban csak a jó marad meg,
amit megcselekedtünk. Bár soha se kellene magunknak keserű szernrehányast tennünk elmulasztott alkalmak miatt.
AZ EMBER ÉS lA PÉNZ
5,1-6.
A gazdagokról,
a pénz, a' földi javak szerepéről az ember életében
levelének nem ezen a helyén szól először Jakab. Megelőzőleg már kétszer
is érintette ezt a témát (1, 9-11; 2, 1-7). Itt harmadszor s a legbővebben
foglalkozik vele, ez is mutatja, hogy jelentősnek tartja.
A javak arra valók, hogy használjuk
őket ez Jakab apostol első
tanítása ebben a kérdésben. És ebben megegyezik az egész Üjtestamentom, az egész Szeritírás tanításával. Éppen azért, mert a földi élet rövid,
elmúló alkalom - erről szólt a megelőző fejezetben - jól kell gazdálkodnunk vele. Azokkal az, anyagi értékekkel is, amiket Isten bíz reánk.
Szinte ugyanazokkal a szavakkal, mint Jézus is tette (Máté 6, 19-20) hirdeti, hogy a felhalmozott kincs, pénz, érték előbb-utóbb kárba vész: moly,
rozsda emészti meg. Nemzedékünk egy világháború pusztulásaiban, történelmi fordulatok viharában vehetett félelmes leckét abból, mily veszendő
holmi a földi vagyon.

Nemcsak arról a tanulság ról van azonban itt szó, hogy nem érdemes
ragaszkodni a földi javakhoz, mert előbb-utóbb úgyis veszendőbe mennek, hanem egészen másról is. Jakab azt a lelkületet veszi célba és bírálja
éles szóval, ami a javak gyűjtögetése mögött van. Azt, amely öncélnak
tekinti
a pénzt az emberi életben s mindazt, amit pénzzel szerezni lehet.
S ez a gondolkodásmód nemcsak a "gazdagokat" kísértí meg. Isten azért
adott pénzt és minden egyéb értéket a kezünkbe, hogy felhasználjuk azt
a felebarát javára. Aki ezt téveszti szem elől, az vétkezik a másik ember
és Isten ellen. Ilyen volt a gazdag és Lázár példázatbeli gazdag ember
magatartása s e vétkét ítélte meg Isten oly szigorúan,
"Az utolsó napokban gyűjtöttek kincset ... " veti szemére olvasóinak
Jakab. Mióta Jézus Krisztus eljött, megszületett, megfeszíttetett, feltámadott és mennybement, - mindannyian az "utolsó napokban" élünk. Vagyis
Urunk visszajövetelére várakozva, tehát vigyázásban, teljes felelősségtudattal. Mert Ö majd számonkéri minden szavunkat és cselekedetünket.
Mit tartwnk előbbre valónak, a pénzt vagy az embert? Valóban legfőbb érték-e számunkra az ember
földi javak világában? Megtesszük-e
mindazt, ami rajtunk áll azért, hogy szerte a földön megszűnjék a munkások bérének visszatartása (4. v.), emberek kizsákmányolása.
Imádkozunk és dolgozunk-e azért, hogy ne emberpusztító fegyverekre áldozzon
milliárdokat az emberiség, hanem fordítsák e mérhetetlen pénzt éhezők
megelégítésére, betegek gyógyítására, tudatlanok iskolázására, - mínden
ember javára és boldogítására. Nemcsak a "nagyok", az államférfiak dolga
az ezért való fáradozás, hanem a legkisebbek is tehetnek ebben valamit:
tömegek, emberszázmilliók békevágya. köztudata, hangzó szava ma már
történelemformáló erő lehet.
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BÉKETŰRÉS
5, 7-12.
Mivel a keresztyén gyülekezet Jézus Krisztus visszajövetelére várakozik, azért türelmes, béketűrő, állhatatos. Reménységben tekint előre,
útban levő Urára, aki lerontja a halál hatalmát, helyreállítja Isten tererntett világának rendjét, amit a bűn megbontott.
Aki türelmes, az nagyvonalú, nagyszívű. Nem vakbuzgó, bigott, értetlen. Inkább megértő és nyájas. Türelmes a szenvedésben, amit betegség,
családi baj, a földi sors ezerféle változása okozhat az életében. Az Atya
kezéből veszi mindezt, mert tudja: az Ö akarata nélkül egy veréb sem
eshet le a fáról, egy hajunk szála sem görbülhet meg. Amit az Atya küld
lehet próbatétel, lehet megérdemelt fenyítés, hitünket nevelő eszköz mindenképpen béketűréssel kell elviselnünk. Hiszen, akik Istent szeretik,
azoknak minden javukra van!
Ezt a türelmet kell gyakorolnunk a felebaráttal
is. Nagyszívűen kell
elhordoznunk hibáival együtt, - hiszen. ő is elhordoz minket. Megértéssel kell tudomásul vennünk, hogy sokféle vérrnérsékletű, meggyőződésű,
szokású ember él együtt a földön. Úgy kell együtt élnünk, mint útitársaknwk. Együtt, egymást segítve kell vándorolnunk
s célhoz érnünk. Mert
útunk végén megkérdezheti tőlünk valaki: hol van a te felebarátod? Jakab
apostol egész levelének ez a nagy ügye, ez az izzó szenvedély rnelegítí át
minden sorát: a felebarátért
való felelősséget szeretné a szívünkre helyezni. Sohasem egymás ellen; sohasem egymás nélkül, mindig egymásért,
kiáltja a fülünkbe! Vajon meghalljuk-e a szavát?
A béketűrésre, várni tudó, nagyszívű magatartásra
példát is említ
az apostol. "Íme a földműves. várja a föld drága gyümölcsét ... " A vetés
beérik, de siettetni nem lehet, éretlen learatni esztelenség. Érik Isten vetése, Isten terve, szándéka, csak Ö tudja a gyümölcstermés módját és idejét. Csendben, elrejtetten érik, mint rög alatt az elvetett mag. Ne akarjuk
Istent siettetni, ne akarjunk minden embert megmenteni akaró munkájába belekontárkodni.
Az egyház története során, úgy tűník, sokszor
hiányzott az egyház embereiből a kellő alázat, türelem, várni tudás, Istenre
bízása annak, ami egyedül az Ö dolga.
Pedig Isten emberei, - Jakab Jóbot és a prófétákat említi -- nem
izgága rajongók, szertelen akarnokok, hanem messzire tekintő, bölcs és
józan, türelmes
és derűs szívű férfiak voltak. Megerősítették
szívüket
(8. v.), mert közelgő Urukra tekintettek. Az igével erősítették meg s nem
a maguk emberi rendeléseivel próbálták összetákolni azt, amit csak Isten
szerkeszthet egybe a Krisztusban (Efezus 1, 10). Ezért nem erősködtek,
fogadkoztak, esküdöztek (12. v.), hanem egyszerű s kevés józan szóval
szóltak. Istenre hagyták, hogy megérlelje bölcs terveit, az ember üdvözítését.
lMADKOZZATOK
5, 13-20.
Levelének szi nte legelső rnondataíban
az imádkozásra
inti Jakab
apostol olvasóit. S most, mikor búcsút vesz tőlünk, mintegy összefoglalóként ismét ezt kiáltja felénk: Imádkozzatok! Olyan e pár mondat a levél
végén, mint az a pár szó, amivel útra kelő szerettünknek intünk búcsút.
Benne van e pár szóban, amit ilyenkor rnondaní szoktunk a szeretet és
gondoskodás igyekezete, amivel útravalót szeretnénk
adni a 'távozó nak.
- Amikor az apostol kezében megáll a toÜ, s egy pillanatra eltünődik,
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búcsúzóul rnit is mondjon gyülekezetének, végül is e sorokat veti papírra:
"Imádkozzatok, ... nagy erő van az igaz ember buzgó könyörgésében"
(16. v.).

Imádkozzatok, mert
az imádság nem hiábavaló
dolog. Nem vísszhangtalanul elhangzó kiáltás. Isten minden imádságot meghallgat. Talán
egy kicsit jobban meggondolnők elsietett kéréseinket, ha ezt eszünkbe vennénk: Isten hallja és számon veszi azokat.
Persze, ne véljük azt, hogy az imádság nagy ereje az imádkozó ember
ereje. Nem mi vagyunk erősek, hanem hatalmas az Isten, akitől kérünk.
Azért imádkozhatunk buzgón, vagyis erősen bizakodva, mert komolyan
vehetjük Isten hatalmát és jóságát. Ajtó az igazi imádság, amin át Isten
ereje áradhat az életünkbe s mindazokéba, akiket odaviszünk színe elé az
imádság szárnyán.
Az igazi imádság mindig szolgálat is. Lehetetlen csak a magunk dolgait odavinnünk annak színe elé, akit Jézus tanítása szerint így kell megszólítanunk: Mi Atyánk! Egymásért, egymásért imádkozzatok, int az apostol. Öleljétek oda az Atya elé a másik embert. Az embernek minden jó
és nagy ügyét. Mindazt, ami nemzedékünkben a szíveket szorongatja:
a béke megtartásának és megsztlárdításának
kérését. Igaztalanul elnyomott népek felszabadulását. Egyházunk egyik, immár hazatért, lánglelkű
hívő embere mondotta vagy másfél évtized előtt: Századunk egyik nagy
eseménye a gyarmati népek felszabadulása lesz! Ne legyünk. szűklátókörűek és szűkkeblűek imádságainkban. Merjünk gazdag Urunktól hatalmas dolgokat kérni.
Illés próféta, akit például felhoz az apostol, egész népének sorsát
hordozta Isten előtt. Nem vagyunk próféták, de 'az imádság felséges kiváltsága nekünk is adatott.
Mewnyien várnak az imádságunkra,
Szeretteink, élettársunk, gyermekeink, barátaink, gyülekezetünk, lelkipásztorunk, népünk, - az emberiség. Ne veszítsük szemünk elől a legközelebbieket és ne ,féljünk messzire
is tekinteni.
Isten várja az imádságainkat. Várja, hogy megnyissuk az ajtót s Ö
beléphessen közénk és cselekedjék hatalmasan, - de úgy, hogy igénybe
veszi és felhasználja a mi szívünket, szánkat, kezünket is. Az Istentől
igénybe vett és munkába állított, gyümölcstermő
gyülekezetről
szól sebbe
mindannyiunkat
kemény s mégis kedves szóval hívogat Jakab apostol
levele.
'

Groó Gyula
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I EGYMÁSÉRT

1- a leszerelésben

A thüringiai
erdők csendes mélyét
jártam s üde levegőjét szívtam akkor, amikor Picasso galambja ismét
felröppent.
Szememben
ott égett
még Drezda romjainak
fájó képe,
fülembe
hasított még Buchenwwld
kiáltó szava, Wartburg várának tornya eddigi egyháztörténeti
ismereteim mellé magasra emelte a szimbólikussá
vált
békeügyet,
amikor
plakátokon
s újságokban egyre inkább látható volt a kevésvonalú, de
határozott
röptű galamb.
Német Leikésztestuérekket
folytatott beszélgetésekben mottószerűen
tért vissza az emlékeztetés
és figyelmeztetés: "most, amikor Moszkvában zászlót bontott a világ béketábora .•. " Az idegennyelvű
újságokban azonban nem tudtam kellő
figyelemmel
lépésről
lépésre nyomon követni azt, ami ott történt.
Itthon, a lezajlott
nagy találkozó
után, kézbe vettem az összegyűjtött
újságokat s a galamb mögött felröppent az izgalmas ügy, a feszítő esemény- és gondolatsor
s ma is örülök, hogy szinte egy lélegzetre olvashattam
át a moszkvai nagy találkozó riportjait
és elhangzott beszédeit.
Nem riportokat,
nem napi politikai
eseményeket,
de történelmet
olvashattam
benne. A mának és a
holnapnak tÖrténelmét. Eszembe jutott nyíladozó diákszívünk
történelemÓTai igénye: ne mesekönyvszerű
eseményeket tanítsanak nekünk történelem címén, hanem fordítsák
ki
a kulisszákat
s mutassanak
az események mögé: a szándékok, tervek,
látások, tirrekmések: kohójába.
Fedjék fel az igazi erőket s indítórugókat.
Igy olvastam a moszkvai nagy találkozó eseményeiben
és szavaiban
történelmet.
Nyílt
színre lépett a
milliók
akarata nem is először
- s lelepleződött
a hatalmasságok
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és erőcsoportok szándéka - nem is
először. Kitűzött
célokban és mementókban, számokban és érvekben,
kiáltásokban
és csendes szavakban
a mának
és a holnapnak
a történelme nyíladozott.
Nem deklaráltak
és doronqoitak,
hanem
vitattak.
Lélegzetelállító

volt,
amilyen
világosan,
nyíltan
,mondták el azt is, amiben nem értettek egyet s amilyen
mozaikszerűen sokszínűvé váltak a szavak és
érvek, ruhák és arcok, érdekek és
szándékok.
De ez a sokszínű mozaikkockákból
összetevődő egész egyetlen képet mutatott, az egyetlen
emberi nem nagy közös akaratát:
egymásért.
A
szovjet
kormányfő
szavai ezt így fejezték ki: "a különböző társadalmi
rendszerű államok
közötti
viszonyt
illetően
a békés
együttélés
az egyetlen olyan doktrina, amely megfelel korunk; történelmi
[eitételeinek;
s amelynek
alapján
meg lehet őrizni
a békét.
Függetlenül
attól, mit gondolnak az
emberek
a más társadalmi
rend:szerű országok életmódjáról,
a termonukleáris
katasztrófa
veszélye
szempontjából
a világ egy és oszthatatlan.
Ebből a szempontból
mi

mindannyian
az emberi nemhez tartozunk. Sok ember Nyugaton
mind
gyakrabban
teszi fel
a kérdést:
van-e jövője az emberiségnek? Szeretnénk
válaszolni
nekik:
igenis
van, és ez ragyogó jövő lesz. 'Mi
bízun~ benne, hogy az emberiség
talál
magában
annyi
erőt,
hogy
megfékezze az atommániákusokat!
• " Az általános
és t~ljes leszerelésért vivott harc a béke fenntartásáért
és megszilárdításáért
síkra
szálló összes békeszerető erő, valamennyi nemzet.i és nemzetközi szervezet és mozgalom legfontosabb
kiitelességévé válik. A leszerelés: korunk parancsoló
kiroetelése:"
Bibliaolvasó
szemem és 'szívem az
"egy vérből
teremtett"
emberiség
igei üzenetének
ismeretében
megnyugvással és örömmel
tekint erre
a vallomástételre,
amely
a "mi
mindannyian
az embe-ti nemhez tartozunk"
mélységes
felelősségével
csendül.
.
A világméretű
tarkaság egybeolvadó mozaikkockái
között ott látom
azóta nemcsak a delegátusok tömegének arcát, de ott hallom
német
lelkészeink
mottószerű
szavát:
.snosi; amikor •.• ", ott magyar lelkészeink bizonyságtevő sorozatát az
Evangélikus Élet hasábjain az "egy-

másért"
jegyében
s hiszem, hogy
Isten akaratának
jó tolmácsolása
útjá.n járunk, amikor eggyek tudunk
lenni a krisztusi
békeszeretetből fakadó,
Moszkvában
is eLhangzott
augustinusi
uiézettei:
"Nagyobb dicsőség a háborút
megölni
szóval,
mint az embereket fegyverrell"
Sok-sok éve annak, hogy először
láttam Picasso galambját.
A parlament épületének
egyik szobájában
mutatták
mosolyogva az akkor nyilvánosságra még nem kerisü plakátot. Ahogy a galamb szárnyát kezdi
kitárni
azon! úgy bontogatta
szárnyát akkor a békemozgalom.
Megcsodáltuk a rajz művészi szépségét
s csak sejtéseink
és reménységünk
volt afelől, hogy mekkora
teret fog
átrepülni
ez a madár. Egyházi pecséteinknek
is kedvelt
szimbólumává vált Picasso első galambja.
Kissé szálkás vonalak ból bontakozik ki a biztos tartású
madár
s
röpte
történelmivé
vált.
Picasso
mostani galambja
erőteljesebb
vonrolú, egyszerűbb.
Hiányzik
róla
minden szglkás, bizonytalan
vonás.
Energikus biztonsága az ügy biztonságát és erejét is jelzi. Lehet ezért
az ügyért, egymásért, szoua; is harcolni,
de tenni is, nagyon sokat
tenni.
Koren Emil

Isten olyan mélyre alázkudik, hogy amit a bajban levő
emberrel cselekszünk, mindazt úgy tekinti, mintha Vele magával cselekedtük volna. A világ. tehát Istennel teljes: nem
kell az égre bámulva azt mondanom: szeretném látni az
Úristent, hogy szolgálhassak neki.
Jól vigyázz hát, hogy el ne kerüld Istent! Minden rádszoruló szegényben Ö közelít hozzád. Közvetlen közeledben
van, és akármit is teszel, Vele teszed. Egy pohár hideg vizet
sem adsz hiába, hanem ezerszeres gyümölcsét nyered el.
Nem cselekedetedért, hanem Isten ígérete alapján.
A keresztyén magatartás
a hitből és a szeretetből.

***

csupán ebből a két dologból áll:
(Luther)

•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••......•••..··············D~
3 Evangéiilkus
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I EGYMÁ!ÉRT

I Karlovy-Varyban

Komoly szó ez: egymásért.
Jelenthet puszta szót. Kérő-szót,
esedezőt, amellyel közbenjárunk,
imádkozunk valakiért. Jelenthet intő-szót. Figyelmeztetést, amellyel fenyegető veszélyre hívjuk fel a figyelmet a bajtól, kárvallástól való megóvás: életmentés
céljával. Jelenthet
egyetlen aktuális feladatvégzést.
rneívnek elmulasztása helyrehozhatatlan
kárt, tragédiát eredményezne,
Jelenthet áldozatos magatartást,
malyben állhatatos hűség, szeretet jut
kifejezésre.
Ez a szó: egymásért, rámutat Arra, akinek minden szavára, cselekedetére, egész életére jellemző, rnert O maga a Szerétet. Rámutat az örökkévaló Főpapra, aki engesztelő áldozattá lett érettünk s vére által békességet szerzett, aki szüntelen közbenjár és esedezik érettünk, bűnösökért.
Rámutat a megigazulásunkra feltámadott élő Úrra, aki igéjével tanít, int,
figyelmeztet, bocsánatával vigasztal, megerősít kísértések, bűnök legyőzésére, a hitnek segítő szeretetben való megélésére. Aki Isten örökérvényes
megtartó, békességet szerző, üdvözítő szeretete, mellyel a világhoz s benne
a bűnős emberhez fordult nem kárhoztatás, hanem megtartás, nem elveszítés, hanem megkeresés, megmentés céljával.

, Karlovy,-Vary

O hívott és hív minket szent hívással, hogy legyünk követői s járjunk
szerétetben. Mint O szeretett minket, mi is úgy szeressünk.
Csehország egyik legszebb helyén, Karlovy-Vary-ban
1962. május
15-19 között olyan rnunka folyt, amit bátran és joggal [elezhetünk s jellemezhetünk ezzel a szóval: egymásért: Ez egyben jelenti és hírül adja,
hogy ott olyan keresztyén emberek gyülekeztek össze közös munkára
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s olyan egyházaknak a képviseletében, akik meghallották a hívá st s elkötelezték magukat a Krisztustól tanult, Krisztus által igényelt szeretet
szolgálatára a Krísztus szeretete irányvonalában:
a világért, másokért:
egymásért. A Prágai Keresztyén Békekonferencia 110 tagú tanácsa ,ülésezett Karlevy- Vary-ban, Ezt a Tanácsot az 1961. június 13-18-ig tartott
első Keresztyén Béke- Világgyűlés választotta, amint a főtitkári jelentésben olvasható: a munka folytatására a 2. Keresztyén Béke-Világgyűlésig,
hogy elmélyítse a mozgalom munkáját, és szervezetíIcg is kiépítse.
Egyházunkat ezen a jelentős gyűlésen Káld'y Zoltán püspök, dr.
Ottlyk Ernő és dr. Pálfy Miklós teológiai professzorok képviselték.
A gyűlés főreferátumát dr. J. L. Hromádka dékán,"a Békekonferencia
elnöke tartotta "Felelősségünk a jelenlegi nemzetközi feszültségben" címen. Dr. Heinrich Vogel professzor: "Az egyház papi szolgálata a világ
felé, mint az egyházi hidegháború legyőzése", Nikodim érsek "Az ortodox theológia és állásfoglalása a Prágai Békemozgalom problematikájával kapcsolatban", J. A. Mends-Cole, Libéria keresztyénségének képviselője "A keresztyének magatartása Afrika", Ázsia és Latin-Amerika népeinek felszabadulási
mozgalmaival szemben" tartottak előadást. Előadás
hangzott még el a leszerelésről és a német kérdésről.
Már az előadások címe is érzékelteti azt a felszabadultságot, rnelylyel az egyház Ura ajándékozta meg a Tanácsot s a Tanács tagjai által
képviselt egyházakat s akarja megajándékozni az egész keresztyénséget,
amelynek birtokában az aggodalmas, vagy önérdeket néző befeléfordulás
helyett az evangéliumban való elmélyedés nyomán evangéliumi lelkülettel
s a megujult hit tettrekészségévei kifelé, a világ felé néz a tekintet. Ott
keresi s találja meg a szolgálatnak lehetőségét s módozatait, ahol leginkább rombol a hidegháború, ahol az atomháború réme les az egész emberiségre, ahol régóta megoldatlan problémák kínoznak s emberek, népek
szenvednek testi-lelki betegségekben, éhségben, kízsákrnányoltságban, elnyomás alatt.
Az egyház Ura is itt járt, s az emberhez hajló segítő testvéri szeretete igen sok tennivalót talált.
Az Ö szeretete nem változott a változó időben. Az egyház szívében,
a mai keresztyének szivében kíván munkássá lenni. És a világ valóban
sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, akiket Isten Lelke vezérel
a Jézus Krisztus nyomdokán a hit testvéri módon beszédes és éltetően,
üdvösségesen munkás szeretetében.
A Tanács mostani munkáját, mint általában a Prágai Keresztyén
Békekonferencia s a Keresztyén Béke-Világgyűlés munkáját is a bűnbánatban s hitben való megújulas készsége s ebből folyóari az egymásért valóságnak, a szolgálatnak a lelkülete hatja áto
Felébredni, helyes valóságlátásra jutni, Isten ítélete és kegyelme alatt
megújulni és szolgálni! Egymásért az egyházban s egymásért a világban!
2. A helyes, valóságlátás első feltétele, hogy megismerjük az emberiség nehéz helyzetér a maga f'enyegetettségében. Megismerjük lényegükben mindazokat a problémákat és feladatokat, amelyek megcldatlanságukkal ; bajokat.. bűnöket; melyek erkölcsiség aláásó, igazságtipró, életrontó mivoltukban nehezítik a népek-nemzetek egymásratalálását,
nehezítik, vagy lehetetlenítik a békés együttélést.
a) A hidegháború bűrie fertőzi leginkább a nemzetközi légkört. Szít[ák és fokozzák a haszonra éhes tőke, s mindazok, akik a nemzetközi kérdések és ellentétek megoldásának. vagy" elodázásának avult elvétől nem
tudnak vagy nem akarnak lemondani SI erre a legmegfelelőbb eszköznek
még ma is az erő megmutatását, a háborút tartják. De fokozzák a gya3*
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nútlan vagy félrevezetett, kellő ismeretekkel nem rendelkező tömegek is,
akik a világfeszültségtől, a nemzetközi ellentétektől, az egész világra nehezedő terhektől való szabadulás gondolatával "hitükkel és reménységükkel" a háború Molochja felé irányulnak. Ebben a tömegben jelentős számmal vannak Urunk iránti hűségben és engedelmességben megfogyatkozott
egyháziak s az evangéliumtól elidegenedett s az evangélturu Lelkétől elszakadt keresztyének is.
A hidegháború a nemzetközi kapcsolatokban rágalmakkal rombolja
a szavahihetőséget. Elülteti s növeli a bizalmatlanságot, gyanakvást, így
nehezíti a tárgyalásokat s lehetetleníti a megegyezést. Kihat a fegyverkezesi versenyre: fokozza azt. Lényegébim tehát a hidegháború az, ami
az emberiséget az atomháború katasztrófája félé sodorja.
b) A leszerelés kulcsjelentőségű problémává lett.
A fegyverkezési versenyben felhalmozódott nagyhatású mérgezőanyagok, baktériumok, rakéták, atom- s hidrogénbombák tömege, a pusztításnak bennük rejlő s kint a világban is tevékeny szelleme végveszéllyel
fenyegeti az emberiséget. Tudósok, népükért felelősséget hordozó államférfiak és Igéhez kötött lelkiismeretű teológusok egyöntetű megállapítása: "A bombával együtt élni nem lehet". Gollwitzer professzor írja: "A
nyugati dernokráciát és a keleti szocializmust csak addig lehet védelmezni
az új hadieszközökkel, míg azokat ténylegesen nem alkalmazzak".
c) Nehézséget s egyben feszültséget jelent a német kérdés az NSZK
mílttarizmusávaj
és revansizmusával, d) A faji megkülönböztetés bűne,
e) a gyarmati népek elnyomása s a gyarmati sorból már felszabadult
népek szegénysége, f) A kínai nép ügye.
A helyes valóságlátáshoz azonban hozzátartozik az is, hogy mindezeket
a bűnöket, bajokat, nehézségeket. melyek az emberiség életére baljóslatú árnyékot vetnek, ne tőlünk függetlenítetten, ne rajtunk kívül, hanem
velünk együtt tudjuk szemlélni. Felvetve a kérdést, hogy mindezekben
nem részes-e az egyház? Mint ok nincs-e bennük a keresztyénség bűne:
Ura iránti hűtlensége s engedetlensége? Felelősek-e és mennyiben felelősek az egyházak s bennük a keresztyénség a mai világhelyzetért?
A Prágai Keresztyén Békekonferencia munkája elmélyíti azt a tudatot, hogy a keresztyénség bűne nemcsak az egyházban, hanem főleg a
világban tetszik meg a maga éktelenségéhen. Az egyházban főként annak
vísszahatása, az elmarasztalás, 'az ítélet mutatkozik meg.
Jézus Krisztus szolidaritást vállalt a sántákkal, vakokkal, poklosokkal, szegényekkel, Azonosította magát az éhezőkkel. a szomjazókkal, a
mezítelenekkel, a foglyokkal. Akik ezekben nem tanúsítottak iránta könyörületet, irgalmas szeretetet, azokat ítélete érte.
Ha van a Krisztus iránti helytelen víszonyulásban, a szeretetlenség
bűnében fokozat, akkor a keresztyénség bűne nagyobb. Gondoljunk csak
a betegségek között, éhségben, kultúrálatlanságban
szenvedő, századokon
át elnyomott s kizsákrnányolt gyarmati népekre s a faji megkülönböztetésre. Keresztyén fehérek rnilyen keresztyénietlen módon bántak s bánnak
igen sok helyütt még ma is színesbőrű
emberekkel.
A Karlovy-Vary-i gyűlésre jellemző, mit Hromadka dékán előadása
bevezetésében mondott: " ... az önáltatás szernüvege nélkül látjuk emberi és egyházi helyzetünket, s gyűlésünk bűnbánatban,
töredelemben
és a felszabadulás utáni vágyban tartott gyűléssé válik."
A gyűlésen újból kifejezésre jutott, hogy a Prágai Keresztyén Békekonferenciát "az evangelium a maga teljes mélységében és szélességében
teremtette meg", újra meg: újra szükség Van azonban a bűnbánatban és
töredelemben való megtisztulásra éppen a szolgálat érdekében. Az egy-
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háznak, hogy valóban egyház lehessen, rneg kell szabadulni "a tradicionális klerikális gőg, a dogmatikai merevség és a harnis erkölcsd öntudat
mocsarától" és meg ken szabadulnia "a hidegháború mérgező
és megbénító lényegétől." (Hrornádka-Vogel),
3. Kifejezésre jutott, hogy az egyházak, ha küldetésüket a világban
az egyház s a világ Urához, Krisztushoz való hűséggel s: éppen ezért a
világhoz és az emberiséghez szelídártsan
építő, jót munkáló, békességszerető szerétetben kívánják elvégezni, akkor nem szakadhatnak el az
evangélíumtól. Egyedül innét az evangéliumból ismerhető meg, hogy mi az
igaz egyház, s mit jelent Krisztus népének lenni s az Ő küldetésében megmaradva járni a világban s munkálkodni evangéliumi felelősségben az
emberért, a népek rnegbékéléséér
t, testi-lelki egészségben, igazságban s
békességben kí teljesedő életéért. Ez megóvja az egyházakat attól, hogy
illetéktelen
beavatkozók
legyenek a világi vezetésbe, kormányzásba,
amire nemhivattak
SJ nem küldettek. A konferencia
s az egyházak békeszolgálata az evangéliumi felelősségtől áthatott szeretet segítése, mellyel
az egyházak népe odaáll az ember, az emberiség s a hivatott vezetők mellé
a segítő szolgálat készségével a háború minden formájától való megszabadulás, a békesség éi'! igazság, -vagyís az igazi megbékélés útjainak és
móddainak keresésében, a jövő igazságosabb társadalmának
építésében.
Ez fejeződik ki a gyűlés "Nyilatkozat"-ában
is: "A népek közeledéséért vívott harccal a mozgalom továbbra is segítséget akar nyújtani az
olyan légkör kíalakításához,
amelyben a politikusok, államférfiak és közgazdászok megvethetik a kölcsönös nemzetközi megértés, a leszerelés és
a békés versengés alapjait."
.
A Prágai Keresztyén Békekonferencia
munkájában
nyilvánvalóvá
vált, hogy az egyházak szelgalata csak akkor segítés, ha az mindig aktuális és konkrét. A Konferencia ezért harcol és törekszik arra, hogy minél több egyház s hovatovább az. egész keresztyén ség egységben harcoljon
szolidaritásban minden jóakaratú emberrel fajra, nemzetiségre, világnézetre és felekezetre, vagy vallásra való tekintet nélleül a békét' fenyegető
s a nemzetközi légkört mérgező
és sok szenvedést okozó aktuális bűnök
ellen: A hidegháború minden formája, az önzés minden formája, a kizsákmányolás, az igazságtalanság s a gyűlölet ellen.
Őszintén kívánjuk, legyen sikere, legyen rajta áldás, legyen áldássá:
LEGYEN BÉKESSÉG!
Járjunk benne örömmel 'S abban a hívő, örvendező reménységben,
hogy vonatkozik reá az ígéret: "A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban."
Boros Lajos
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A LIÉILIE~GYlUJlMIÖILCSIE
A GYÜLEKEZET
EGYüTTÉLÉS

É-S AZ EMBERI
HASZNÁRA

Pál apostol a Galáciabeliekhez
írt levelének
5-ik fejezetében
részletesen írja le, mit jelent "test szerint"
és "Lélek
szerint"
járni.
"Test
szerint"
akkor járunk,
ha a bűn uralkodik
rajtunk
és diktálja
cselekedeteinket.
Ezzel elfentétben
"Lélek
szerint"
akkor járunk,
amikor
Isten
Szentlelke
uralma
alatt élünk és Ö irányítja
lépéseinket.
Akik
"Lélek
szerint" élnek, azokra az jellemző, hogy "a testet megfeszítették
az ő indulataival
és kívánságaival együtt", akik pedig "test szerint" élnek, azok a
"test kívánságait
viszik véghez".
yan· olyan felfogás, hogy ."mindenki
úgy él, ahogy akar és ahhoz
másoknak
semmi koze", Ez a vélemény
azonban csak önző gondol7vodásból fakadhat,
mert lényegében arról tanúskodik
hogy .aki így nézi az
életet az nem törődik az emberekkel.
Nem érdekli az, hogy magatartása
milyen
kihatással
van az emberekre,
az emberi
együttélésre.
Számára
nem fontos, hogy cselekedetei rombolják-e
vagy építik-e az emberi közösséget, a társadalmat,
a nemzetet vagy ezeken belül a családot, a munkatársi közösséget.
Feltűnő, hogy Pál apostol a "t est
cse tek e det e i"-n ek le í r ás á n álo
l y a n b ű n ö ket
s o r o l fel, ame l y e k s z é tsz agg a tj á kés
rom b o l j á k a z e m ber eke
g y ii t tél é s é t, a köz ö ss é get.
Ezek a bűnök ugyan oisszahatmek: azokra is, akik azt cselekszik,
mégis azért olyan vesZ\edelmesek, mert kikezdik
és mérgezik az emberek
közösségi életét. Pál a testnek ilyen cselekedeteit említi: "ellenségeskedések, viszálykodás,
féltékenység,
harag, önzés, pártütések,
pártoskodások,
irigység, részegeskedés, dobzódás és ehhez hasonlók".
Ezek a bűnök valóban sokszor ásták alá egy-egy gyülekezet, de ezen túlmenőleg
a társadalom életét is.
Ezzel ellentétben
a "L éle k sze ri n t val ó jár á s"-s a lak
eresztyén
emberek
nemcsak
a maguk
számára
nyernek
drá gak
inc sek e t, han e m
más o k s z á már a ist
u dj á k
azokat
kamatoztatni
éspedig
,éppen
az
emberek
egy ü t tél é s e, köz ö s ség i éle tej
a vár a. Isten Lelke elég erős
ahhoz, hogy legyőzze a "test cselekedetei"-t
és megtisztítson
bennünket
azoktól.
lsten azt kívánja tőlünk, hogy a munkás hétköznapokon
mutatkozzék
meg életiinkben,
hogy "Lélek
szerint"
járunk.
lsten azonban nem azt
várja, hog"] a "Lélekben
való járás" valamiféle
rendkívü li és szokatlan
jelenségekben nyilatkozzék
meg, mint az első pünkösd alkalmával
a tanítványok életében. Sokkal inkább azt akarja, hogy a "L éle k gy ii m ö Lcse" (Gal. 5, 22) jelenjék
meg az életünkben.
Nem mindig a nagy élmények és a lelki megtapasztalások
jelzik a "Lélek szerint való járást",
hanem a maga egészében újjá
lett élet, amely megnyilatkozik
az ember
magatartásátan
és az emberekhez
való viszonyában.
Isten Lelke az, aki
érleli
életiink: fáján a gyümölcsöt, mint a nyári nap érleli a szőlőtőkén
függő fürtöket.
Így mondja ezt Pál apostol: "A Lélek gyümölcse: szere-
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tet, orom, békesség, szívesség, jóság, Ihűsf!g, szelídség,
gyelmezettség)".

mértékletesség

(fe-

Figyelemre -méltó, hogy Pál apostol nem "gyümölcsök"-ről,
hanem
csak egy gyümölcsről
beszél. A Léleknek
valóban
csak egy gyümölcse
van éspedig a megszentelt
élet. Olyan élet ez, melyet a Szetitlélek:
tisztított meg és újított
meg. De ez az egy, új, élet igen sok formában
nyilatkozhatik
meg: egyszer s,z;eretetben, máskor ÖTömb ern, ismét máskor
békességben, aztán türelemben,
szívességben, jóságban, hűségben, szelídségben és fegye,lmezettségben.
A Lélek gyümölcse olyan mint egyetlen szőlőfürt, amelyen sok-sok szőlőszem van. A Lélek azért munkálkodik
rajtunk
és bennünk, hogy Altala újjá lett 'életünk ilyen sokféleségben és gazdagságban hozza a termést. A "Lélek szerint való járás" tulajdonképpen
azt
jelenti,
hogy életünk fája bőségesen termi a gyümölcsöt:
a Lélek gyümölcsét.
Az új élet megszegényítését
je>Lenti, ha ez a sokféleség és gazdagság
nem jelentkezik.
Mindig zavarja az új élet összhangját és egyensúlyút, ha
a keresztyén ember életében van türelem,
de öröm nélkül, - van jóság,
de békesség nélkül, - van öröm, de szeretet mélkiil, - van önfegyelmezés, de öröm nélkül. Vannak
keresztyének,
rokik rvalóban béketűrők,
de
ezt olyan örömtelenül
teszik! Vannak, akikmek: élete csupa jóság, ugyanakkor csupa nyugtalanság
és aggódás. Mások hűséggel tesznek bizonyságot Krisztusról
az emberelo előtt, de minden
szelídség nélkül.
A Lélek
azért munkálkodik,
hogya
gyümölcs:
a szőlőfürt
minden
szeme, teljes
és egészséges legyen. Mindez végeredményben
azt jelenti,
hogya
Lélek
a keresztyén
'ember életében azt
Jézus Krisztust
akarja
kiábrázoLni,
akiben mindig
és minden helyzetben összhangban és egyensúlyban
volt
az öröm, a szeretet, a békesség, a türelem,
a szioesséq, a' jóság, a hűség,
a szelídség és a mértékletesség.
.

a

Nagyon tanulságos, hogy Pál apostol
a L éle k gy ü m ö Ic s é:n ek
le írá s á n á l agy
ü m ö l cs nek
a z o kat
a sa j áto s s ága i t SDrolja
fel,
melyek
lehetővé
teszik
és építik
az emberi
közösséget
és együttélést
és amelyek
által
az
emberi
közösségben
élve
szolgálhat
juk
és segíthetjük
egy más t. E z azt
jel e n t i,
hog y a hol
a zúj
él e t fáj á n
meg jel eni kaL
éle k g y ü m ö l cse,
ott
m in dig
els őso rban
arr a a c é Ira
érI eli azt a L éle k, 'h ogy
vel eme
g í z es í t s ü k, fel üdí t s ü kés
meg gaz d a g í t suk
a más i k e m ber
éle t é t. Ez a gyümölcs nem a magunk élvezetére érik, hanem, a gyiilekezet tagjainak
és általában embertársainknak
hasznára. Arra,
hogy vele
szolgáljuk
az emberi együttélés kiépítését,
a másik ember boldogságáért
küzdő áldozatos élet kibontakozását
és segítsünk legyőzni mimden akadályt, amely megtöri az emberek egymással való közösségét és megnehezíti együttélésüket.
A mi korunkban,
amikor a között kell választania
az
emberiségnek,
hogy kiépíti a békés 'egydittélés és egymásért élés életformáját vagy pusztulásba
taszítja önmagát, amÍJkor a technika
csodálatos
fejlődése
következtében
eddig egymástól
távoleső népek kerültek
közel
egymáshoz és amikor a világ különböző
részeiben még mindig nehezítik
a faji ellentétek:
az emberek együttélését,
nek ü n k ker esz t y éne knek
ism
i n den tel
lk e III követ
n ü n k, Ih ogy
a L éle 1" n 1J ümölcsének
tápláló
erejével
segítsi:lk
a
különoóző
faj ú, vall
á s ú é s viI á g néz e t ű e m ber e kés
nép eke
g ymás r a tal á l á s á t. Ez a szolgálatunk
azonban csak akkor lesz hite-
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les, ha magában az egyházban is példát tudunk mutatni' a Lélek gyümölcsének hasznosítására
hívő és hívő, egyház és egyház között.
A következő írásokban a Lélek "szőlő!ürf'-jének
egyes szemeiről. lesz
szo, amelyek erősítik
és segítik az emberek együttélését
és egymásért

élését.

KáJldy Zoltán

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

Új-Delhi: Káldy Zoltán püspök Westergaard Madson dán püspökkel
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I EGYMÁSÉRT 1A ezeretet érzelem is. A keresztyén szóhaSználatban
mégis sokkal
több ernnél. Alapelv.
Erős elhatározás, amihez mindig, minden körülmények között ragaszkodni
kell. Ez
Jézus "új parancsa,", amelyről
anynyiszor
beszélt. Albert
Schweitzer
így fogalmazta
meg: "tisztelet
minden élettel
szemben." Szerető védelem minden számára, amit Isten
is szetet. A Szentírás szerint ez minden erkölcsi
törvény
veleje. Csak
ez számít Öelőtte és semmi más. (I.
Kor. 13, 2.) Isten aszerint fog megítélni minket,
hogy mennyi
szeretet volt bennünk! (Máté 25, 35.)
A keresztyén egyháznak nagy kincse van. Nem a temploma, még kevésbé ll. földje, hanem a hite abban,
aki János apostol szerini, a Szeretet.
Ebből a Ihitből sziiletik: és erről tesz
bizonyságot a mi szeretetünk. Amikor az apostol a galáciabeliekhez
írott levélben
a Lélek gyümölcsei
között első helyen a szetetetet említi, ez nem azt jelenti, hogy a szeretet egy a sok gyümölcs közül, hanem, hogy ez ízesíti meg a többi
összeset.
.
Egyszerű kép az életből: fiatal pár
ül a kis kerti padon. Minden mozdulat fiatalságot
és megilletődöttséget áraszt. A fiú ránéz a lányra.
Tele van a tekintete
szeretettel,
Aki mellette
wl, az is erre az erzésre indítja.
Gondolatban
20 é vet
sz á II o k előre az időben és elképzelem őket. Hazatér
és benyit az
a.jtón ugyanez a férfi és talán egy
elfáradt
asszony fogadja, oéqezetlen munka gondjával
és a gyermek
nyűgével tele. Eszébe [oq-e jutni akkor .ez a mai nap? A fárpdt asszony
gondterhes vonásain keresztül meg
tudja-e
látni
ugyanezt a szeretett
lényt?
Meg tudja-e
majd
érteni,
hogy'
amikor
az
gyermeikeiben
szórja .szér magát, még szeretetreméltóbb? A mostani érzésük, az is

szeretettel

szeretet, De 20 év után is mellette
áLlni és megérteni,
ez több, összJ!tettebb, mélyebb,
emberibb.
Ez az
emberség' nagy leckéje,
a tel j esebb
s z e r e t et.
Egymásértezeretettelt A Lélek erre a t öbb r e
hív.
.
Különös
sajátossága
az életnek,
hogy az ember alany is, és tárgy is
egyszerre. A világ ura vagyok, aki
leigázom a természetet,
de súlyom
húz a föld felé és érzékeny vagyok
a legkisebb ütéssel szemben is. Bármely
hivatalban
elkerülhetetlen,
hogy. ne lajstromozzák
a munkásokat. A szeretet mégis azt kívánja,
hogy sohase bánjanak
az emberrel
Úgy, mint
lajstromoz,ott
tárggyal,
hanem mint
személyiséggel.
Ezért
tud a keresztyén 'ember rokonszenvezni a "mindent
az emberért" szocialista elvvel és tesz meg szívvellélekkel: mindent, hogy az valóra is
váljék.
Valamikor
az amerikai
szűzföldekre munkaerő kellett és szálIítaní
kezdték
az ,öblös hajó'k a fekete
árut: a négereket.
Még tartott ez az
áradat, amikor
Livingstone
Dávid
áthatolt a fekete fö~drészen, kezében
az Igével. Afrikában
teme~ték el a
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szívét, hogy még akkor is tiltakozzék, amikor teste már nem él, hogy
az ember nem áru és bizonyságot
tegyen, hogy az "egymásért,
szeretetben" föl d rés z e k köz ö t t is
meg
kel 1 áll n i a.
Ez a lélek indította
a strassbw·gi
evangélikus
káplánt,
s a híres mű'Vészt, hogy az őserdő feketéiig
alázza magát és mialatt
az emberiség
világméretekben
öldökölte
egymást,
Albert
Schweitzer
legalább egy kis
körben sebeket kötözött és megmutatta,hogy
"egymásért
- szeretetben" ennek a faj o k köz ö t t is
érv,ényesülnie
kell.
'
Sokszor elvek akadályozzák
közöttünk a szeretet érvényesülését.
El
tudom képzelni, hogy az ember kemény tudjon
lenni
bizonyos
elvekért, ez sokszor szükséges is. De
csak akkor
engedhető
meg, ha az
elvek a szeretet szolgálatában
állanak. A szeretet nélküli
elvek gyújtották meg a fanatizmus
máglyáit
a történelemben.
Vannak,
akik ma
is készek volnának az atomháború
máglyáit meggyújtani
a világ felett,
ha mint
mondják
.-:... másként
nem lehet megvédeni a "keresztyén
Európát".
Nem kérünk abból a keresztyénségből,
amit így kell megmenteni
és elutasít juk ezt a felfogást azért, mert ellentétben
van ezzel az elirnel: az ember sohasem lehet árucikk,
hanem egymásért
kell
élnie szeretetben.
Az egyház mindig törekedett arra,
hogy szeretetét
megmutassa
a vi-

lág ban. De mi lesz a szeretetszolgálatból a jövendőben,
ha a szegénység leküzdése fokozatosan
feleslegessé teszi? Ha .a fejlettebb
társadalomban az alamizsna
helyébe. fokozatosan a szociális otthon, a kórház,
a nyugdíj lép? Az egymásért - szer,etetben mégis mindig megmarad, s
az intézményes
dia kónia
szűkebb
köréből
bele keU vinni
az egész
életbe. A dia k ó ni a lel kén e k
átk
ell
hat n i a a ker e s zt Y éne
m ber
e g ész
éle t é t,
ahol
csak
dolgoznak
e viZ,ágb a n, kór ház ban,
ott h on o k ban,
az' ü II @ vag y ek evas
mell
e t t. A hűséggel végzett
világi
hivatás
diakónia,
mely egymásért, szeretettel
szolgál e világnak.
Ugyanígy
kell
ennek
lennie
a
g y üle kez e ten
bel ü lis.
A
h~vő ember élete sokszor annyira be
van állítva a bűn elleni harcra, hogy
sokszor megfeledkezik
arról,
hogy
még ez a belső harc sem öncél, hanem ez is eszköz csupán. Ezért vannak viták keresztyén csoportok között, sokszor még ,egy gyülekezeten
belül is. Mindig ez történik,
amikor
bármi fontosabbá
VÚJlik a szeretetnél.
"Az
ismeret
felftwalkodottá
tesz, a szeretet pedig épít." Életünk,
szolgálatunk
mindig csak egy lehet
a gyülekezeten
belül is: szolgálni
egymásért,
szeretetben.
Ez a Lélek'
első és legízesebb gyümölcse.

Uzon László

Ha csak egyetlenegy olyan ember van is, aki iránt barátságéalan érzület van a szívedben, semmi vagy, még ha csodákat tennél is.

* ••

A szükség minden törvényt felbont, és nincs törvénye. Igy
tartozik segí.teni a szerétet ott, ahol nincs senki, aki segí-,
tene vagy segíteni tudna.
(Luther)
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I ,EGY M A S ÉRT I -

jj{(jjnunel

Keresztyén hitünk alapvető, boldogító felismerése, hogy Isten szeret
minket. Előbb szeretett minket, mintsern mi szerettük volna őt. Szeretetét
nem érdemeltük és sohasem szolgáljuk meg. Mégis szeret! éf maga a
Szeretet. (1 Jn. 4, 16.)
.
.
A szeretet Istene, a mi mennyei Atyánk azt akarja, hogy szeressüle
őt és szeressült egymást. (5 Móz. 6, 5; 3 Móz. 19, 18; Mt. 22, 37-39.) Más
szóval: éljünk egymásért örömmel!
,
De mit is jelent ma egymásért élni örömmel? Az alábbiakban erre
a fontos kérdésre szeretnénk felelni. S hogy konkrét, eligazító választ kapjunk életünk e nagyon is jelentős kérdésében, külön-külön vegyük szemügyre egyházunkat, hazánkat és a népek nagy családját.
Egymásért
örömmel
az efJYiház'ban. A keresztyén ember nem
magános vándor. Nem is oszlop-szerit, aki egymagában él, távol társaitól,
az emberektől. Isten népe, Isten családja vagyunk. Gyülekezetben, egyházban élünk. A gyülekezet tagjai testvéreink.
A jó testvérek' megértik egymást. A jó keresztyének még inkább!
Megengedhetetlen és eléggé el nem itélhető bármiféle viszály a gyülekezet
tagjai között. A gyülekezeti tagok torzsalkodása, veszekedé se a gyülekezet
pusztulásához vezet. Tagjaiban meghasonlott gyülekezet krisztushitünk
•
megcsúfolása!
A jó testvérek segítik egymást. A jó keresztyének hasonlóképpen. Ez
a segítség nem merülhet ki csupán imádkozásban, jó tanácsban, biztatásban. Persze az imádság, az eligazító jó tanács és biztatás is hasznos segítség. De ezeken felül szükségesek a konkrét cselekedetek: betegek meglátogatása, magatehetetlenek
gyámolítása 'Stb. Ha figyelmesek vagyunk,
megtaláljuk a módját, hol, mivel es hogyan. segítsük egymást.
Azonban nemcsak az egyes gyülekezeti tagoktói várja a gyülekezetek
pásztora, az Úr Jézus Krisztus, hogy egymásért éljenek. Ezt várja az egyes
gyülekezetektöj is! Istennek legyen hála, ma sokkal jobban tudják ezt a
gyülekezetek, mint bármiker. Nem véletlen, hogy éppen a mi napjainkban
valósult meg az előttünk járt látó szemű s a kicsiny gyülekezetek gondjaival törődö eleink régi vágya: egyházunk Központi Alapja. Egyházunknak
ez a fontos szerve hivatott megvalósítani az apostoli intelemben foglalt
erkölcsi követelrnényt: "Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be
a Krisztus törvényét!" (Gal. 6, 2.) - Valóban nagy öröm egymásért élni
az egyházban, a gyülekezetben. Erről-rnlnden igaz keresztyén megbizonyosodha t.
Egymásért
örömmel
- magyar )hazánkban. - Az egyház nem önmagáért van, hanem a világért. "úgy szerette Isten a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy rnindenkí, aki hisz Öbenne, el ne vesszen, hanem örök' élete legyen." (Jn. 3, 16.) Isten szeretete átfogja, átöleli az
egész világot. Ha Isten nem fordult el a világtól, az egyház sem teheti
ezt meg. A világtól elforduló, ,attól elzárkózó egyház hűtlenné válik küldetéséhez.
Számunkra a Magyar Népköztársaság
az a világ, amelybe Isten
helyezett bennünket.
Itt, drága magyar hazánkban kell élnünk egymásért - örömmel. Egyesek azt gondolják, hogy ez valami különös feladatot jelent. Szó sincs róla! Végezzük hétköznapi munkánkat
becsülettel! Isten elvárja, hogy hűségesen és örömmel, önzetlenül, és lanka-
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datlanul munkálkodjunk. Pál apostol így ír: "Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok". (1 Thess. 4, 11.) "Ha ,valaki
nem akar dolgozni, ne is egyék!" (2 Thess. 3, 10/b.) - Ne felejtsük el,
hogy a munka nem kényszer, hanem áldott lehetőség! Onzetlenül
segítsük egymást! A tapasztalt munkás szívesen adja át tapasztalatát a
kezdő .munkásnak, A jó tanuló készségesen segítsen a gyengébb tanulónak. Mindannyian legyünk készek önzetlenül, "társadalmi
munkával"
is elősegíteni városunk, vagy falunk fej lődését. Ezen a téren is sok még
a tennivaló! Aki jó keresztyén, jó hazafi is. Tudja mi a kötelessége, s
azt megcselekszi.

Egymásé1·t örömmel
a népek nagy családjában.
Régebben
nagyon kevesen vették tudomásul, hogy a Föld különféle tájain élő emberek a népek nagy családja. Ma már egyre jobban terjed a bibliai igazság felismerése: egy vérből valók, tehát testvérek vagyunk. Nem közömbös számunkra, keresztyének számára, hogy mi történik Földünkön.
De rnít tehetünk egymásért a népek nagy családjában? Együtt érzünk az elnyomott, éhező, kisemmizett és megvetett milliókkal. Osztozunk a szabadságukat elnyert népek örömében. Felemeljük tiltakczó szavunkat a faji megkülönböztetés, mindenféle erőszak, elnyomás és önkényellen.
Elítéljük a fegyverkezési versenyt, a jelen és a jövő nemzedék életét veszélyeztető atornkí<"·-:2teket. Teljes erőnkkel munkálkodunk azon, hogy a népek jobban megértsék egymást, felismerjék és teljesítsék egymás iránti kötelességüket. Imádkozunk, hogy az egy vérből
. teremtett emberiség betöltse Istentől kapott feladatát: éljen egymásért
békességben, örömmel.
Mindezek utáln adósok vagyunk még egy fontos kérdéssel. Mi az oka
annak, hogy rnínket, keresztyéneket is biztatni
kell az egymásért való
élésre? - Ösztönösen önzők vagyunk, legszívesebben a magunk javával
törődünk.
Másokért élni, - mégpedig örömmel csak akkor tudunk, ha Isten
Szentledke lakozást vesz bennünk, A Lélek gyümölcse ugyanis többek:
között az öröm. Imádkozzunk tehát Szentlélekért!
Táborszky László
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'fEGYMASERTl Az emberi
kultúra
történetének
hajnala óta a legdrágább sző, mely
ősi köszöntéssé nőtte ki magát, ez
volt: SaLom, békesség. Jézus is így
köszöntötte
tanítványait:
Békesség
néktek! Tanítványait
is azzal küldte
ki missziói útjukra:
"Valamely
házba bementek, először ezt mondjátok: Békesség e kázn!/'k!" Az .apostoli üdvözlet is csak egy szent toldalé kkal. egészítette ezt· ki: Kegyelem és békesség •..
Nagyon
kell figyelnünk
erre a
drága szóra: béke, békesség!
'Mert
korszakunk
legizgalmasabb
kérdése a béke és a leszerelés kérdése. Bizonyos
tekintetben
a korszak alapvető
kérdése, me,lyen a
lenni vagy nem lenni kérdése dől
el. Ehhez képest a régi pacifizmus
néhány széplélek
nemes ábrándja
. volt csupán, mely arra ment, hogy
ne essenek el értelmetlenül
ezrek a
csatatéren. A társadalom
mai erőfeszítése világméretűen
az élet megmentésére irányul.
A dárdával csatázó rómaiak még mondhatták:
Ha
békét akarsz, csinálj háborút! - ma
ez az út már járhatatlan.
Mindenesetre
a békesség szónak
két érte,lme van: lelki békesség idebent a sZÍlVemben, és békesség az
emberek között. Ne feledjük
azonban, hJogy a Bibliában
is szakasztott
így szól az angyali üzenet: B é ke ss é gaz
e m ber e k köz ö t t! A
kettő t. i. elválaszphatatlan.
S a dolog természete
szerint a békesség
sohasem magánügy,
hanem a volt
ellenségek ügye, a farkasszemet
nézŐké, az egymást pusztítóké, de egyszersmind az egymásra utaltaké
és
egymásra találtaké.
Régen volt az, amikor
pusztába
vonult, aki békességet keresett. (Akkor is tévúton járt!) Lám, Pál apostol a nagyvárosokat
kereste, ahol az
élet 'legjobban Wktetett, ahol a legtöbb visszavonás pusztított,
ahol az

békességgel
emberek leghevesebben szenvedtek.
Azoknak
prédikálta:
Krisztus
a mi
békességünk.
Isten "úgy szerette a világot",
az
e g ész
világot, az egyház sem
gondolkozhat
másképpen.
Sőt korszakunk
az egyház életében az az
új idő, mikor a kegyes fogalmak
kilépnek
a templomkapun,
átlépnek

Al.
VILA~NA~!
felekezeti
és országhatárokat,
még hatalmi
csoportok választóvonalának is fölébe emelkednek.
Míg azonban az egyház ide eljutott, sok új dolgot keilett
megtanulnia.
Amint
tanulgatják
az államok, hogy nem alacsonyrendű
dolog, ha "az erős kívánja
a békét",
hanem ezzel inkább
azt tanúsítja,
hogy hivatás!/' magaslatán
áll, úgy
kell
megtanulnia
az egyÚáznak,
hogy nem rangján
aluli,
"világi"
dolog a nemzetközi
békéért folytatott küzdelem,
hanem annak munkÓJlásaneki is legnemesebb feladata.
Legsajátosabb
szolgálatát' természetesen akkor végzi az egyház, mi- .
kor a mélyépítést
végzi el: az embert lelki békességre vezeti el. Ezért
hirdeti
az apostol szavával: Béküljetek meg az Istennel!
Ezért hisz
Jézus szavában:
Boldogok
a bé-
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kességre igyekezők, mert azok Isten
fiainak mondatnak.
A békétlen "hívő" ember hadban
áll Istennel és szíve tele ellenségesketlésset
emberek
iránt.
Csapásait
nem szetuiedi, Ivormányzásával
elégedetlen,
bűnei
miatt
parancsolataira
acsarog, önállóságát
kergeti,
uralmi
konkurrenciában
van vele.
Benső meghasonlása felemészti szolgálatra
hivatott
erőit,
élete gyümölcstelen.
Az ilyen ·békéltetésére az egyház
küldetett.
Problematikáját
az orvos
nem oldhatja
meg; még ha megközelíti is, legfeljebb
az idegorvos a
javából. De a felelet nem az emberi
tudomány
síkján kínálkozik.
A hit
bizonyságtétele mondja: "Isten megbékéltette
magával
a világot",
"Krisztus
a mi békességünk."
Isten békéltetése Jézus Krisztusban végbement. Aldozatáért
Krisztusban meg tudja szeretni Istent a
hitetlenségében eüenséoeskedett
ember is. Krisztusban
munkálja
ma
is Isten a mi újuiásunkat.
Újulásunk abban áll, hogya
keresztyén
élet másokért
való Isten-diktálta
élet lesz.
Isten békessége áthatja,
megőrzi
a szívet és a gondolatot
(Fil. 4, 7),
úgy ajándékozza
meg az embert,
hogy - Reményik Sándor szavával
még akkor is, ha nincs nyugalma, van békessége.
•
. Ez a békesség olyan Lelkiállapotot
teremt,
melyben
rettegés
nélkül,
idegeskedés nélkül, bosszúvágy nélkül, higgadtan
tud cselekedni
az
~
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ember. Mindent
kibír, mindent
remél. Hisz azoknak
a dolgoknak
a
kifejlődésében,
melyeknek
minden
szála szilárd hite szerint Isten kezében fut össze.
A Léleknek ez a gyümölcse tehát
nem passzív visszavonulás,
hanem
messze több: teremtő erő. Az egymásért
való felelősség
iskolájába
irat be bennünket, melyben a mások
kenyérgondja
is igénybe vesz minket. Ebben a békességben nincs ellenséqesketiés, de nem hiányzik
belőle a lciizdelem, Küzdelem mindannak megszüntetésére,
ami emberi
igazságtalanság,
és világos benne a
felismerés, hogy mindenütt,
ahol az
emberi igazságtalanság
ellen folyik
erőfeszítés, a béke ii,gye tetebélyesedik.
A mai magyar élet sok szép eredményt tud felmutatni
e tekintetben
és bennünket
valósággal
új értékrangsorra
tanít: a munkának
&01<:kal nagyobb
a becsülete,
mint a
kardnak,
vagy a nyers erőnek, lázas építés lépett a dühödt rombolás hellyébe. A családi házak ezrei,
minden új társasház, minden tank
helyett
készült traktor
ilyen békeérv.
Szebb zászló nincs, amellyel
az
egyház beléphet a házba, hívei házába vagy akár a népek parlamentjébe
is, szavának
történelemben
érett súlyát érvényesítve:
Békesség
a háznak!
Győzelmes
békesség a
ma is hatalmasan munkálkodó
Lélek által.

Böjtös Sándor
'hi J $

Gondosan figyeld meg magadat, vajon a jóra vagy a
rosszra hajlassz-e inkább. Ha azt találod, hogy szeretet van
benned arra, hogy jót tegyél és felebarátod iránt szívből
kedves és jó legyél, hogy magadat egészen csekélynek és
minden teremtménynél méltatlanabbnak
ismerd el, s ha kész
vagy arra, hogy segíts a rászorulőkon,
akkor Isten uralma
kezdetét vette benned.
(Luther)
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türelemmel

Türelmesnek mondiuk azt. az embert, aki várni tud. Valaki így jellemezte a türelmet: Ajtó előtt állok. Tudom, hogy ki fog nyílni. De még
zárva van. Várnom kell, pedig már nagyon nehezemre esik. - Hány
ilyen ajtó előtt állunk életünkben!
Mennyí türelem kell egy nehéz sors hordozásához, pl. mikor gyógyulásra várunk betegágyon. Csak türelemmel lehet szakism,eretre szert
tenni, vagy egy nyelvet elsajátítani. Milyen nehéz a fiataloknak a házasság idejére várni. Türelmünket
leginkább mégis a másik ember teszi
próbára - a gyermek, a házastárs, a munkatárs.
A türelem rózsát terem - mondja a közmondás. De az is igaz, hogy
nincsen rózsa tövis nélkül. A tövis a rózsán éppen az, hogy várni kell,
a türelem. A türelmünk
ugyanis elfogyhat. "A szegény kis ürge egy
darabig tűrte" - mondja Petőfi ismert versében. Egy darabig tűrünk.
De van egy pont, amikor a gumiszalag már nem nyúlik, hanem szakad;
a húr nem feszül, hanem pattan. Könnyen elfog a kétség: lehet-e még,
szabad-e még tovább tűrnöm; vagy' a félelem: nem bírom soká.
A Biblia mindig' Isteri ígéretei vel összefüggésben beszél a türelemről. Egy olyan türelemről szól, amelyet ajándékba kapunk, amely naprólnapra rnegújulhat, Lehet, hogy nincsenek drótból az idegeink. Lehet,'
hogy érzékeny és ingerlékeny ember vagyok. Hamar "kiborulok", amint
ma mondani szokták. Ezt a türelmet, a bibliai értelemben vett türelmet
azonban ajándékul' kaphatern. Pál 'apostol azt mondja, hogy ez a türelem a Szentlélek Isten bennem végzett munkájának a gyümölcse.
A Biblia tulajdonképpen
nem is egy, hanem két türelemről beszél.
Az egyiket hosszútűrésnek nevezi - ez az Isten irántunk tanúsított türelme, A másikat általában azzal a szóval fordítja a magyar nyelvű
Biblia: béketűrés - ez az ajándékba kapott türelem. Mind a kettőt az
jellemzi, hogy nem öncélú, nem önmaga felé, hanem a másik felé fordul.
Isten azzal mutatja meg türelmet, hosszú tűrését irántunk, hogy időt
ad nekünk. A kapitalista gondolkodás szerint az idő pénz, A Biblia szerint - ajándék, kegyelem. Isten hosszú tűrése azonban nem "birka-türelem". Nyugtalanul, tevékenyen vár. Ez abban mutatkozik meg, hogy az
ajándékul adott időben alkalmakat ad, mikor például a haragosok kibékülhetnek egymással, nemzetközi feszültségek idején a népek közös erőfeszítéssel kereshetik a béke útját, a háború és a nyomor elkerülését.
Áldozatok árán is ki kell használni ezeket az alkalmakat, mert nem térnek vissza. (Ef. 5, 16.) Péter apostol ezt mondja: "Nem halogatja az Úr
ígéretét, amint némelyek halogatásnak tartják, hanem hosszútűrő irántatok, és nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki
találja meg a megtéres útját." (II. Pét. 3, 9.) A bibliai türelem tehát
nem közöny, beletörődés és halogatás.
.
Isten azért jön közel hozzánk, azért hirdetteti igéjét közöttünk, hogy
'részesedjünk az O türelmében. Odaköti, magához erősíti fáradhatatlan
szeretetével szívünket. Ez mindig ítéletet is jelent, a mi halogató türelmünk és a mi kapkodó türelrnetlenségűnk
felett. Csak így jutunk béketűrésre. A béketűrést jelölő görög újtestamentomi
szó jól világítja meg,
miről van itt szó. Igy lehetne magyarul visszaadni ezt a görög kifejezést: alulmaradni. Az ingaórára gondoljunk. Az inga érzékeny. Minden
külső hatásra kileng. De van nyugvópontja. Ezen lengés közben mindig
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áthalad és sohasem vesziti el. Az inga ugyanis önmagán túl, maga felett
egy pontban meg van erősítve - az Istenhez kötött, hozzá erősített szív
'béketűrő, Isten türelmének erejében és sajátosságában részesedik. Ezért
olvassuk: "Jó dolog, ha kegyelemmel erősíttetik meg: a szív." (Zsid. 13, 9.)
Ez a türelem, vagyís a 'béketűrés, éppen a legnehezebb területen, -az
emberi együttélés kérdéseiben rnutatja meg erejét 'érs gyakorlati jeIentőségét,
Az emberi együttélés legszűkebb, alapvető formája a család. Ez a
békés egymás mellett élés általános iskolája. Itt kell megtanulnom. hogy
a másikért vagyok. Isten nagy ígéreteket' adott a család tagjai számára.
Nemcsak kísebb-nagyobb családi összeütközések, vagy válságok idején,
hanem a boldog és zavartalan 'napokban is ezekhez kell tartanom ma-

gam. Ha a belevetett hit,' reménység és szeretet erősíti szívemet, megtanulom a nagy művészetet: lesz időm a család tagjai számára. Ennek
érdekében örömest tartok rendet saját életemben. Meg tudom ragadni
az alkalmakat, amikor -a megbékülest
keresve, vagy örömöt szerezve
derűt, ünnepi levegőt vihetek a család hétköznapi életébe. A türelem
a CSaládban sok tekintetben az idő ajándékával való helyes gazdálkodás
kérdése.
•.
Az emberi együttélés legtágabb formája a nemzetközi élet. A mo-:
dern világ a híradás es a s.oz.exedés vivmányaí segítségével távolságokat küzdött le. A föld kicsivé zsugorodott. A különböző állami, gazdasági
és társadalmi rendszerekben élő népek oly szeros közelbe kerültek, mint
, egy társbérlet lakói. Ennek megfelelően a világnézeti kérdések is kíéle-
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ződtek. A rnodern világ szinte kiált a türelmes ember után. Mit jelent
az Istentől kapott türelem, a béketűrés ebben a helyzetben? Nagyon
sokat. A mi béketűrésünk a rernénységből, Isten nagy végső ígéreteíből
táplálkozik. Isten a golgotai kereszten az életet választotta az emberiség
számára. Azért loüldte Fiát a világba, hogy azt megtartsa. Megtartani.
megtartani ! ,- ez az Isten szándéka. Ehhez kell tartanom magam s megerősödik szívern.
A türelem arra késztet, hogy megértsem a kort, amelyben élünk.
Megértsem az emberek békevágyat, a volt gyarmati népek törekvését
a szabadság és felemelkedés iránt. A türelem reménységgel tekint minden olyan fáradozásra, amely a kibontakozás, a békés egymás mellett
élés útját keresi a népek életében. A türelem a világnézeti különbségekben élő emberek között nem az összeütközés,
a kielezés alkalmait kerésí - (ehhez nem kell sok fantázia és erő), hanem a jóban való együttműködés lehetőségeit - (ehhez kell a szív és leleményesség). A türelem
kerül minden felelőtlen beszédet, imádságra, könyörgésre nyitja ajkamat Isten felé és bölcs, segítő, helyénvaló szavakat mondat velem az
emberek között.
Jézus sokat beszél arról, hogy meg kell tagadnia magát annak; aki
Ot követni akarja s magára kell vennie a keresztet. Nem kízárólagosan,
de nagymértékben azt jelenti ez ma számunkra: megtagadni türelmetlenségünket
s magunkra venni a türelemből következő feladatokat. Ez
ma az élet útja, amelyen járni lehet, járni kell - egymásért!
Benczúr ,László

Istentisztelet
4 'Evangélikus

NaptáT

Acsán
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Egymagában
az ember nemcsak
árva, de árnyéka is önmagának. Eélelmetes, sZ'inte kísérteties. Isten éppen ezért is adott neki segítő és segítségre szorulo társat, nehogy önmagában s önmagának éljen. Ennek
ellenére terheli és bénítja életünket
valami, amit Schweitzer Albert, korunk nagy keresztyéne
így nevez:
a tartózkodás törvényszerűsége. Hatására nemegyszer szándékosan
és
tudatosan
verünk
éket ember
és
ember közé, máskor meg ösztönszcrűen és tudat alatt húzunk
határt
ott, ahol pedig összekötő híd nak
kellene lennünk.
Érdemes például megfigyelnünk
a
vonatra
felszálló
utasokat.
Mindegyik,
vagy
legalábbis
többen
"üres
fülkét",
vagy teljesen
üres
padot keresnek, a hol
még
se nkis
e m ü 1. Pedig azon a vonaton
emberek s ez azt is jelenti,
testvérek. utaznak,
akik társaságukra
és
segítségükre
is igényt tartJhatnak,
sőt mi több, akik nekik is seqitségükre lehetnének.
D e ő kat
a rt ó z k o d á s tör v ény é nél fo
vak
ülö n uta s kén tut
a znak,
meg sze g ény í t v e m agu kat,
más o kat
is.
Érdekes és tanulságos templomba
járó és az istentisztelet
megkezdésére váró testvéreinket
megfigyelni.
Legtöbben
nem azt nézik, hol iil
már valaki
s ki mellé ülhetnének,
hanem. azt lesik, hol van üres pad
s előszeretettel foglalják
el azokat
a helyeket, ahol még véletlenül
sem
ül axüaki. Pedig Ihelyük a már helyet foglalt
testvér
mellett
volna,
ezzei is kii"ejezve a közösséget. De
a tartózkodás törvénye távolságot és
közönyt iktat kozbe ott, ahol kiiziisség- és felelősségtudatnak
kellene
uralkodnia.
S hogy népeket és világrészeket is
mennyire
tud idegenné, sőt ellenséggé tenni a tartózkodásnak
ez a

s:zívesséssel

törvénye,
azt fájdalmasan
látjuk
napjainkban.
Amit ma "hidegháborúnak"
nevezünk,
az lényegében
nem más, mint ennek a lelkületnek
megjelenése
és' elhatalmasodása
a
történeiemben.
Persze, e tartózkodás
mögött évezredes csa"lódás és szomorú tapasztalatok
keserűsége
húzódik
meg.
Hiszen idők során igen sok bajt
és kimond'hatatlan
sze11JVedéstokozott
ember
embertársának:
Kain
gyilkossága,
Jákób ö1'ökségcsalása,
József
testvéreinek
embervására,
szakadatlanul
tart rt testvért
megölő, becsapó, eladó és kihasználó
hadjárat,
s bizony mindezek után
nem csoda, ha sokan a tartózkodás
ösztönös rvédekezésével veszik köriit magukat.
Nekünk
azonban mindezek
elZenére, még a másik okozta szenvedés
és csalódás után sem lehet etzárkoznunk attól, akivel egy időben, egy
földrészen élünk, hanem inkább azt
kellene kérdeznünk:
Úgy közeledtem-e feléje
és úgy viselkedtem-e,
hogy meg szabadulhasson
ennek a
rideg lelkiségnek
átkátó~. Minden
tartóz100dásunk
mögött
ugyanis
semmivel
sem mentegethető
önzésünk Ihúzódik meg, mely először a
magáét keresi, mintha sOlhasem hallotta volna az "egymás terhét ho/"dozzátok"
felszólítást.
A tartózkodás hideg falát
azonban
á t t ö r-«
heti
a szívesség
m e l e q e,
mondja Schweitzer Albert, és megtörténhet az, amit címünk így mond:
Egymásért - szívességgel!
Ez a szívesség nem erény, hanem
gy ü m ö 1 c S. Nem emberi
tulajdonság, hanem a Szenüélek
ajándéka. Akinek megvan - nem dicsekedhetik
vele, hiszen úgy kapta.
Akinek
nincsen semmivel
sem
mentegetheti
hiányát, mert az övé
is lehetne, ha kérte és elfogadta
volna.
Mármost
nagyon
érde-

ü:

, "-~I~:":'

50

A(f};/:
(

,:'v'F~.}J· ~
..

~

"'1l

kes, ,hogy az Írás
a Szentlélek
ajándéka ként
csaknem
kiz á r ól a g olyan
d o 1 g o kat
e m l í t,
ame ly e k nem ö n mag u k ban,
hanem
csak
a felebarátra
von a tk o z v a ért é ke sek.
Isten nekünk
adja, de az nemcsak
a mienk. Haszonra, és ez mindig azt
jelenti:
használatra
adja Isten ezeket az ajándékokat,
hogy gazdálkodjunk
velük. A "szívesség" nemegyszer egészen apró, jelentéktelennek látszó csekélység. Jézus azonban nemegyszer
említ
illyen apró
dJolgokat, szívessége ket, amelyekkel
felebarátunknak
tartozunk.
Hadd emlékeztessek háromra. "És
ha csak a ti atyátokfiait
köszöntitek,
mit cselekesztek
másoknál
többet?
Nemde a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-é?"
halljuk
a tanítást.
Egy szívélyes köszöntés,
igazán nem nagy dolog. Szóra sem
érden;z,es csekélység. Jézus azonban
olyan fontosnak
tartja,
hogy nem
felejti
ki az evangéliumból.
Hiszen
nem kerül semmibe. S nem e g yszer
hidat
jelentett
egy
más i k: e m ber f e ,l é, aki
m e gkö?elíthetetlenvolt
snyomában
beszélgetés
indult
meg
olyan
o k k z ö t t, aki k
edd i g szó t lan u l, vag y g y anakodva
mentek
el
egymás
m ell e t t.
á

Egy pohár hideg víz egy másik
'"szívesség",
melyre
Jézus övéit figyelmezteti
és amit tőlük elvár. "És
aki inni ad egynek e kicsinyek
köziil, csak egy pohár hideg vizet tanítvány
nevében,
bizony
mondom
néktek el nem vesztheti jutalmát",
- hangzik ugyancsak a tanítás. Egy
pohár hideg víz, igazán nem nagy
szívesség, nem kerül pénzbe. Jézus
azonban
oiuan. fontosnak
tartja,
hogy nem felejti
ki az evangéliumból. Milyen
jó, hogy így tett. Az
igazán nagyok egyik jsmertető
jele
mindig is az volt s az is marad: Van
szemük
a. jelentéktelennek
látszó
dolgok meglátására
és idejük azok
elvégzésére. Milyen
jó, hogy Jézus
4*

nemcsak azt a néhány
korty
bort
örökítette
meg, mellyel
a samaritánus az országút porában
fetrengő,
kirabolt
ember sebeit fertőtlenítette
s nemcsak azt a pár csöpp olajat
tette [elejtrietetlenmé,
amellyel
annak fájdalmát
enyhíteni igyekezett,
hanem
megörökítette
s értékké
emelte az egy pohár
hideg vizet,
amelyet a sZ\Omjas .embernek nyújtunk az ő nevében. Gyakran
bizony
nincs is. kéznél az olaj és a bor,
csak a pohár víz, de esetleg nincs
is szükség azokra, csak 'erre van
égetően szükség. Milyen jó ezt tudniok azoknak, akik kórházban tehetetlen betegeknek egy-egy pohár hideg vizet nyújtanak,
nem durcásan,
hanem szívességgel; akik sze'retetintézményeinkben
egy megbénult, testvérnek egy korty italt kínálnak vagy
akik arról gondoskodnak,
hogy az
aratásban
és csépléskor
eltikkadt
embereknek
üdítő vizük legyen.
S még egy harmadik
"szívességre"
is hadd emlékeztessek.
Ez az ún.
második mérföld. "És aki téged egy
mérjotdre
kényszerít,
menj el vele
kettőre",
tanítja
Jézus. Urunk
hazájában
a vendégszeretet
csak a
falu határáig
tartott.
Ott megtört.
Azon túl nem volt sem kötelező,
sem szokásos. Jézus azonban másképpen érzett és cselekedett. Tanítványait
is arra kéri: a szokásoson
és a kötelezően túl, menjenek el a
másik emberrel
még egy mérföld
utat. Nem kényszerűségből,
hanem
szívességből a másikért.
Bizonyára
ő is nemequszer
megtapasztalta,
hogy amit nem lehetett
elmondani
az első mérföldön
vagy amit útitársa
nem
akart
megérteni
a
vándorlás
kezdetén, azt megértéssel
elfogadta a második mérföldön.
Ezek után azt gondolhatná
az olvasó: a világ sorsa nem szívességeken múlik, s ma nem ilyen csekélységek döntik el földünk és az emberiség jövőjét.
Ezt mindannyian
nagyon jól tudjuk.
Azzal is tisztában
vagyunk,
hogy képességeink
és lehetőségeink
korlátozottak.
1sten:
csak keveseknek
ad annyi tálentu-
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mot és olyan tág munkaterületet,
mint "például Frey Erzsébetnek.
"a
foglyok angyalának",
vagy Fliedner
Jakabnak,
"a dia kónia atyjának",
vagy
Bodelschwtngh
Frigyesnek,
"országúti szegénylegények testvérének" vagy "az őserdők doktorának":
Schweitzer
Albertnek.
'
Egyik
közmondás
szerint:
"Az
igazi szívesség mindig otthon kezdődik", s mivel ez valóban igaz, mi is
sokat tehetünk azért, hogya tartózkodás hideg levegőjét áttörje a szívesség melege. A nagyváros forga~mas utcáján
az élesszemű rendőr
észrevesz egy asszonyt,
aki lehajolva gyorsan felvesz valamit és kötényébe rejti. Észrevétlenül
koveti,
s mikor
az asszony az egyik kapu
alatt el akar tűnni, hirtelen
elébe
áll. "Nem tudja, hogy a talált tárgyakat le kell adni a rendőrségen?!
Mi van a kötényében?"
Nagy csodálkozással
látja, hogy az asszony
csupán nehány üvegszilánkot
szedett fel az úttestről. "Felvettem
ezeket mondja
az öregasszony -,
mivel sok mezítlábas
szegény gyerek jár erre az iskolába, nehogy bele'lépjenek."
Amikor
írom e sorokat, eszembe
jut, amit a mai újságban olvastam:
Accrában.
a Ghanai
Köztársaság
fővárosában
véget ért egy értekezlet, melynek
ez volt a jelszava:
BOMBA
NÉLKűLI VILAGOT!
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lánkjait
kezünk is eléri és felszedheti. Bizony, még elég sűrűn hevernek azon az úton, melyen járunk.
Ezeket észrevenni és felszedni Jézus
tanítványainak
nap"onkénti feladata
és kiváltsága. Ebben legyünk fáradhatatlanok
és hűségesek.

Weltler Ödön
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Ha tudni akarod, hogyan szeresd felebarátodat, és világos
magyarázatot is akarsz erre, akkor jól gondold meg, menynyire szereted magadat. Egészen bizonyos, hogy szorongó
szívvel kívánod: a bajban és veszedelmek között is szeressenek téged az emberek, minden jó tanáccsal melletted álljanak - nemcsak minden ember cselekedetével
és tanácsával, hanem minden más teremtményévei is.
Nincs semmi olyan könyvre szükséged, amely arra neveljen és figyelmeztessen, hogyan kell szeretned felebarátodat.
Mert szíved a legkiválóbb és legjobb könyv, minden törvény
megtalálható benne. Még tudós tanítőra sincs ehhez szükséged.
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x

mind
sűrűbben
és mind nagyobb
felelősséggel
tartott
értekezletekre
csupán szavunk ér el. De 'keziink: rövtd. Igaz, a támogató
és helyeslő
szó sem lebecsülendő!
De a bizalmatlanság,
önzés és tartózkodas
apró, de nem veszélytelen üvegszi-
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I EGYMÁSÉR'T 1- jósággal
Ez évi Naptárunk azzal a kérdéssel foglalkozik, miként szolgálhat
az ember kölcsönösen egymásnak a Léleknek a gyümölcseivel.
Bizonyos, hogy nincs ember, akiben a bűn önzésre késztető és rontó
hatalma egészen elfojtotta volna a vágyódást ezek után a gyümölcsök
után .. Egyéni akarással és igyekezettel is törekedhet az ember szeretetre,
jóságra, hűségre. Ennek a törekvésnek rninden eredménye mégis sohasem adhatja a nemes gyümölcsök igazán jó ízét és bőségét. Mint rnondani szokták: az ilyen emberi cselekedeteknek kissé mindig verejtékszaga van.
Pedig Istenünk nem akarja, hogy a "test cselekedeteivel" eléktelenített s igazi jó gyümölcs nélküli legyen életünk. Atyai szerétetéből
azért
adta Fiát, a Jézus Krisztust, hogy Vele kapcsolatban élve, "Benne maradva" (Ján, 15.) sok gyümölcsöt teremhessen életünk. Megújító és meggazdagító Szentlelkét is azért árasztotta reánk, hogy önző életünk igazán
gyümölcstermővé válhasson. Nem a magunk ereje és akarása, hanem
csak a Lélekmegújító,
megterrnékenyítő és tápláló áldása sennek követ-

keztében a hitben való "Benne maradás" által terem és érik tehát életünk fáján igazán jó gyümölcs!
Ezt a gyümölcsöt az Ige sok-sok helyen a jó cselekvésének mondia.>
A gyümölcsöt a fa termi ugyan, de a termés más javára szolgál. Az ember életének jó cselekedete - mint gyümölcs - is a másik ember felé
irányul.
A Lélek gyümölcsei népes csoportjában a jós á g az egyik legáltalánosabb ?yümö!cs. Nincsen különösebb ize éppúgy, mint a kenyérnek
vagy a víz.iek, s mégis úgy vágyódik utána az ember!
Pál a ostol ugyancsak a Galáciai levél végén (6, 10.) sürgetően arra
buzdít: ,; selekedjünk jót ... ", azaz e,ngedjü~{;, hogy Isten Lelke úgy for-
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málja
életünket,
hogy jósággal forduljunk
oda a másik felé. A másik
ember megmutatásában
ugyanakkor egészen nagysugarú kört rajzol,
amikor úgy folytatja: "mindenelokel,
kiváltképpen pedig a mi hitünknek
cselédeivel."
Keresztyén életünknek azért "kiváltképpen való" feladata a jóságos
odafordulás azok felé, akik eggyele velünk a hitben. Gyülekezetünk, egyházunk kícsinyeinek, erőteleneinek, betegjeinek, magánosainak szolgálata, azaz annak munkálása és segítése, ami ezeknek jó - sebben egybefoglalódik egyházunk egész diakóniája - nekünk kiváltképpen való
szolgálatunk. A szeretetszolgálat munkamezejét sokszor végigjárva menynyiszer hallottam már "hitünk cselédeinek" boldog és hálás vallomását:
"Itt mindenki olyan
hozzánk!" S erre az el nem fáradó, a másik terhét
hordozni tudó, kis go"ndját és nagy baját is megértő és átvállaló
jóságra
íö

csodálatosan

képes meggazdagítani

a Lélek.

Pál apostol igen bölcsen fogalrrnazta buzdítását akkor, amikor a minden ekkel való jóltevés - a mindenki felé való jóságos odafordulás - átfogó, nagy köréből "kiváltképpen való" jót-cselekvésként csak kiemelte
az egyházi szelgálatot. Az Ige helyes láttatása mellett ugyanis sohasem
rekedhet
meg a keresztyén
ember az egyház keretein
belül végzett jó
szolgálatában.
Amint ugyanis Istenünk is minden emberre elhatóan árasztotta ki atyai jóságát, úgy nekünk is a mindenek felé való jóságra ad kö-

telezést is, meg erőt is Lelke által.
Jósággal való odafordulásra gazdagít meg a Lélek azokkal szemben,
akik - ha a hitben nem eggyek is velünk - egy közösségben, községbe'n,
városban, hazában hasonló életkörülmények és társadalmi berendezkedések mellett élnek. Népiimk: nagy és a kJözösség javát szolgáló céljainak
és
fáradozásainak
jóságos támogatása
azért nem lehet idegen vagy közömbös, de sőt inkább, magától értődő feladata annak, akit Istennek Lelke

vezérel!
Amikor
az apostol a "mindenekkel"
nagy körét felváZlOlta, még szinte
elérhetetlen messzeségben is lehetett e földön egyik ember a másiktól.
A rní korunkban a technika és civilizáció vívmányai azonban olyan szinte sohasem remélt - kőzelségbe hozták a Föld lakóit, hogy ma már
mind felismerhetőbben kell látnunk és éreznünk az egész emberiség egységét. Túl egyházunk
és népünk körén azért ma sokkal közvetlenebb
lehetőségünk,
de feladatunk
is, hogy jó szívvel szolgáljunk
minden olyan
ügyet és támogassunk
minden olyan fáradozást, amely az egész emberiség
javára

való.

S ha napjainkban szinte a megszokásíg hallhatjuk is, hogy az emberiség legnagyobb kérdése ma a békében való élés, a gazdasági és kulturálís felemelkedés, az elnyomástól és kizsákrnányolástól mentes szabad
élet, úgy éppen, mivel ez az embermilliók és százmill iók számára olyan
kívánt és szükséges jó, mint a napi kenyér és ivóvíz, nekünk másra át
nem hárítható feladatunk, hogy ra jóságnak kiváltképpen való szolgálata
mellett ezeket a törekvéseket is hatékonyari s jó szívvel támogassuk.
. Garam Zoltán
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hűséggel

hogy keserű szavakkal és Lemondó
Megesik, hogy sokszor a legáltakézlegyintésseI
nyilatkozgassanak
a
lá1lXJsabban használt kifejezéseinket
hűséges magatartás hiányosságairól.
is valósággal újra kell fordítanunk,
Azért vagyunk
itt, hogy a magunk
hogy jelentésüket
kiragadjuk
abból
hűsége mellé engedjük felrajzolódni
a kalodából,
amelybe
a kiizkeletii
az Úristen
kérdőjelét
és Krisztus
szóhasználat
és a megszokás
rekesztették
őket. Néha az ünnepé- . hűsége komolyan
vételéveI elinduljunk
cselekedni
a ,hűséget. Persze,
lyesség fényéből kell kiemelni őket,
egyszerűbb
és kényelmesebb
lenne
hogy a hétköznapok
életében is értelmük legyen. A hűs é g fog a Iezt is házhoz várni és e tekintetben
mát
pl. az esküvő szertartásának
is készre é1·kezni. Valóban,
Isten
bennünket a kész hűség megtapaszaz ünnepélyes,
de mégis beszukítő
talásáh>oz vár, de azért, hogy ezen
sorompói
közül
kell
kiemelni.
felmelegedjü1Jk
és a hűség cselekvéUgyanis ennek a szónak a Ihallatán
séhez kezdjünk.
a legtöbb ember szeme előtt egy jegyespár (képe jelenik
meg, amint
Erre a magatartásra
ugyanis nem
parancsot adott először, hanem neéppen elrebegik az örök hűség ígékünk szóló ajándékképpen
testbe ölretét. Ez idáig rendjén is lenne, hiszen a házastársak viszonyát a szereteten túl a hűség határozza meg
alapvető módon. De nem úgy, mint
egy ünnepélyes
aktus
alkalmával
elmondott
varázsíge,
hanem úgy,
min t egy
e g ész éle tet
b et ölt ő mag a tar tás. Azokban a
napokban és azok között az események között vizsgázik, amikor éppen
szükség van rá. Ekkor mutathatja
meg a valódiságát
is, az erejét is,
meg a- nélkülöz,hetetlenségét
is. Ekkor derül ki, hogy a hűséges magatartás nem valamiféle
díszítőelem
az életünkön, amely jó és szép, ha
van, de meg lehet lenni nélküle, ha
nincs, hanem életszükséglet.
Kell,
hogy legyen.
töztette a hű.séget J é zu s K r i s zElgondolkoztató,
hogy erre a nélkülözhetetlen
emberi magatartásra
tus
sze m é ly ébe n. Amikor
pl.
a Zsidókhoz
írott
levél
Krisztus
állatról
szoktuk
venni
a példát.
Urunknak
az Istenhez
való viszo"Kutyahűségű"
- szoktuk mondani
nyáról
beszél, akkor
magatartását
arra az emberre, akinek az életében
a hűség szokatlanul átütőerejű mega hűségben jelöli
meg: " ... irgalmas és hűs é g e s Főpap •.. " (2,
'nyilvánulásait
észleljük.
Ez persze
17.) Ugyanezzel azonban a levél Jéítélet rajtunk,
hogy miért nem emzus Krisztus
Urunknak
nagyon is
berhűségűnek
nevezhetjük
az emföldi magatartását
jelöli meg, hiszen
berségünkhöz
nélkülözhetet'len
magatartást.
hűsége itt
a föl d ö nem
ber e k
köz ö t t, em ber e klh e z int éIsten ttzonban nem azért állította
bele a keresztyéneket
a vilcigba,
zet tsz
a v a i ban,
e m b e -r e k
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között

való

cseleketeiben,
t mon d ott i m á dságában
ésemberekérthozott
áldozatábanvalósult
meg.
Úgy volt hűséges az Úristenhez, hogy semmit nem alkudott
le
az emoerek között az Úristen akaratából, és mindent feláldozott az Úristennel
hadakozó ember üdvösségéért és boldogságáért.
Teljesen az
Isten oldalán állott és mindenestül
az ember mellett
állott:
ez az ci
hűsége.
Ezt a hűséget utánozni
nem lehet, mert ilyen csak egy volt. Ezt
az egyet azonban ajándékként Krisztus Urunk
az ő tanítványaira,
népére, gyülekezetére
ruházta.
Amikor a Galata-levél a híj,séget a Szentlélek
gyümölcsének,
ajándékának
mondja,
akkor ugyancsak
erre figyelmeztet
bennünket:
Isten népe,
élhetsz hűségesen. Igy válik az ajándék elkötelezéssé. A hog y a n J éz u s K r isz tus nak
a z Úri stenhez
való
hűsége
itt
a
földön,
emberek
között
. val ó s u 1 t, ami
hűs é g il n knek
isi
t t van
a m u n kat er üle t e. Ugyancsak
a Galata-levélnek az a helye, ahol a hűség a
Szentléletc
gyümölcseként
említtetik, arra is figyelmeztet,
hogya hűség tudatosan
harci
magatartás:
mindig
ott van rá szükség, ahol
hűtlenül is lehet élni, persze ennek
a következményeivel
együtt.
Ha most már megpróbálnánk
a
"hűség"
kifejezését
más szavakkal
visszaadni,
talán ezt lehetne mondani:
a z a hűs é g e s, aki r e
min dig
1 e het s z á m í tan i!
Számíthat-e
ránk
a
c sal ádun k? Ez nem egyszerűen pénzkérdést jelent. Bár néha azt is. Vannak emberek, akik igénylik a jót is,
meg a szépet is, de arra már nincs
gondjuk,
hogy miből. Pontosan ez
.mutatja,
hogy itt a hűség hiánya
mennyire
nem pénz kérdés, hanem
belátás kérdése. A családhoz való
hűségünk kérdése kerül elő akkor
is, amikor
problémákkal
kell vesződni. Könnyebb
odavetni
a má-

e m ber e kér
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siknak:
intézd, ahogy tudod, mint
venni
a
hűség'
fáradságát
és
együtt
keresni
a megold á s t! Számíthat-e
a hűségedre a
serdülő ficu1 vagy lányod, amikor a
hűségnek türelem, megértés és bocsánat formájába
kell öltöznie? Számíthat-e
a hűségünkre,
a hordozó
hűségre az, akire már ránehezedett
az öregség fizikai
vagy szellemi tehertétele?
Számíthat-e
ránk agy
üle k ezet ü n k? Nem arról van itt szó,
hogy
a létszámot
szaporítsuk
a
tempbomban,
vagy
a bevételt
a
pénztárkönYl/Jben,
hanem
arról,
hogyahűségünknek
lába nő-e, hog'!)
megkeresse a testvért. Igen fürgék
vagyunk
annak a kiderítésében,
ki
nem keresztyén
és miért nem keresztyén. Miért nem arra nyitja rá a
szemünket
a hűség, hogy ki mindenki a felebarátunk?
Számíthat-e
úgy is rád a gyülekezeted, mint aki
nem abban éli ki magát, hogy az
élet minél több vonatkozásáról
kiderítse, hogy az bűnös dolog, hanem mint aki azt próbálja
meg,
hogy az egész életet, annak minden
megnyilvánulásával
együtt
Isten
szeme előtt élje.
Számíthat-e
a hűségedre a n ép ü n k? Nem egyszerűen nyilatkozatokról,
vagy elvi
azonoSiUlásról
van itt szó, han e mar
ról,
hog y
józanul
megbecsülöd
és
mag a dis
m u n k álo dmi
n dazt,
ami
j Ó. Meg elébe veted
mindannak
a lábadat, amiből bárkinek is rossz lehet.
Számíthat-e a hűségedre a z e mber i ség? Kicsi. emberek vagyunk,
de az Úristen a közbenjáró imádságunkat
és az ci teremtményei hez
méltó életért való fáradozásunkat
beletervezte
az ci világ kormányzó
munkájába.
Amikor
itt hűségesek
vagyunk, Hozzá vagyunk hűségesek
és közben egymásnak segítünk .
A Jelenések
könyve a mindhalálig hűségesnek ígéri az örök élet
koronáját. Ami
n d hal á 1 ige z t
is jel e n t i: min den b e n.

Fehér Károly

\ EGYMÁSÉRT\'

szelídséggel

Egyhangúan zakatol a vonat a hajnali derengésben. Egy férfi könyvet
vesz elő, s az időnként kicsit vibráló világításnál a könyv olvasásába mélyed. Néhányan csendesen beszélgetnek, hogy ne zavarjálc alvó társaikat,
Az egyik megálló után azonban megélénkül a kocsi, mert egy élénken
beszélgető társaság vonja magára a figyelmet. Amint a beszélgetésból
kitűnik, egy faluban laknak és egy helyre járnak dolgozni. Egyik távollevő társukról folyik a vita.
- Jóskanak az a hibája, hogy nagyon szelid ember. Ha jól odamondogatott volna abrigádvezetőnek
- érvel az egyik - akkor nem toltak
volna úgy ki velünk.
Az olvasó férfi behajtja könyvét, mert akarva- akaratlanul is oda kell
figyelnie. Amikor leghevesebb a vita, csendesen megszólal:
- Ne haragudjanak, hogy megzavarom beszélgetésüket. Csak egy kérdést
szeretnék feltenni: Biztos, hogy Jóska szelídsége okozta a hibát? Amint
én kiveszem beszélgetésükből, más itt a hiba ...

\
Ugyan már, mit kell törődni másokkal is! - mondja a leghangosabb.
S mivel társai eközben már leszálltak,
még az ajtóból kiabálja vissza:
Igenis, Jóska szelídsége az oka. Mert ő mindig ilyen tehetetlen, csendes,
gyáva és tutyi-rnutyí ember volt.
A vonat tovább indul. S a megindult beszélgetés is folytatódik az útitársak között, Most már nem Jóskaról és társairól, hanem arról, hogy a
szelídség hasznos vagy káros az emberi együttélésben.
Sajnálatos, hogy amikor valakit szelíd embernek jellemeznek, akkor
a legtöbben egy olyan tehetetlen, tutyi-rnutyí valakire gondolnak, akit nem
sokra lenet használni. Vannak viszont, akik a szelídséget születési adottő
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ságnak tekintik, ami az egyik ember életében megvan, a másikéből hiányzik. Csakugyan senki sem tehet róla, hogy ő szelíd ember-e vagy sem?
A velünk született szelídség önmagában még nem elegendő, ha a
mások iránt való szeretet nem tölti meg tartalommal és nem melegíti áto
Jákóbot úgy ismerték, mint aki "szelíd'·' ernber volt (1. Móz. 25, 27). S ez
a "szelíd" természete mégis csak arra volt ~legend;ő, hogy csúnyán rászedje és becsapja édesapját, Izsákot és testvérét, Ezsaut. Egy mindenki
által szelídnek ismert nagytudású professzor viszont természeténel
fogva
éppen nem volt az, csak azzá formálódott.
Nagyon sok keresztyén ernbernek kedves igéje Jézus megfáradtakat
hívogató szava: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan ... " Megváltónk szavai
azonban nemcsak biztatást, hanem életprogramot is tartalmaznak,
amikor magára mutatva mondja: "tanuljátok
meg tőlem, hogy .én szelíd és
alázatos szívű .vagyok ... !" (Mt. 11, 29). Ötőle meg kell tanulnunk, hogy
a szelídség nem közömbösség, gerinctelenség, gyávaság, gondolkodás- és
cselekedetbeli
lustaság, jellembeli gyengeség vagy születési
adottság,
hanem a másokat is szem előtt tartó, másokért élő szeretetnek
Amikor
az ember a maga teljességében riÍdöbben és komolyan
nem egyedül él a világon, ,hanem emberek között, másokkal

a lelkűlete.
veszi, hogy
és másokért.

Nagyon szepen mondotta valaki, hogy a szelídség és alázatosság nem egy
erény' a sok közül, hanem az a drágakőves ládika, amelyik mindegyiket
magában foglalja.
Egész életünket
át kell [ánnia és formálnia
a szelídség lelkületének.
A templomban, a gyülekezetben
szelídséggel kell fogadnunk a belénk
plántált igét. Vagyís engedni, hogy Isten és a gyülekezet közössége legyen életünk középpontja, s ne önző énünk. Úgy kell megnyitni szívünket
az ige előtt, hogy reménységet ébresszen az élet és az örök élet iránt. Erről a reménységünkról
szelídséggel tehetünk bizonyságot. Vagy is nem a
"már beérkezettek" hamis gőgjével. hanem a mások üdvösségeért ig, aggódó szeretettel. Pál Timótheus elé, rnint elérendő célt állítja a szelídséget (1. Tim. 6, 11), amire az igazság, kegyesség, hit, szeretet és állhatatosság mellett szintén töre1kedni kell. Szól ez a felhívás minden keresztyénnek, de különösen is azoknak, akik az egyházban valamilyen szolgálatot
végeznek. lelkészeknek,
felügyelőknek,
gondnokoknak,
presbitereknek,
kántoroknak, harangozöknak stb. Ezzel a lelkülettel kell útba igazítani azt,
akit valamilyen bűn megejt, nem pedig a farizeusi ítélgetés vesszejét suhogtatní felette, rnert a "szelídség nagy bűnöket lecsendesít". Ahol gyakorolják a kölcsönös megbocsátást, naponként tapasztalhatják
ma is a Miatyánkot magában foglaló lutheri énekünk valóságát: "Szelídség és jóindulat Így egyesíti nyájadat".
'
A munkában, a szórakozásban, s emberi együttélésünk
bármelyik
teriiietén is a szelídség építi az emberek közeledésének útját. Akárhányszor
tapasztalhatjuk,
hogy "a szelíd beszéd megtari a csontot". Azaz nemegyszer szelíd, de határozott beszéddel többet lehet elérni, mint a vonaton
utazó Jóska társának nagyhangú "odamondogatásával".
Mert a szelíden
mondott jó szóra várhatunk megértést, de a bántó beszéd csak haragot
támaszt. S az iqazi szelídség nem jelent megalkuvást
és személyiségünk
feladását. Mert más az önérzet és más a gőg! Más a jóleső öntudat és más
a másokat lenéző kevélység! "A kevélység nem nagyság, hanem daganat.
Ami megdagadt, nagynak látszik nagyon, de nem egészséges" - mondja
találóan és szellemesen Augustinus,
A Szentlélek bennünk való rnunkálkodásának
gyümölcse a szelídséggel egymásért

élő élet.

.
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Egy mozdulattal
háromszoros ölelésre lendítette karunkat Isten. Lelkének sokízű gyümölcsét, mint szeretetet,
örömet,
békességet, türelmet,
szívességet,
jóságot,
szelídséget és fegyelmezettséget;
kell
nyújtanunk
ezzel az öleléssel egymásnak:
egy ház u n k, haz á n k
é s a zeg ész e m ber i ség fel é.
E sokféleségében
is egy gyümölcsöt Isten népe nem önmagából, saját erejéből, képességéből, tapasztalatából
termi.
Szentlélek
nélkül
ízetlen
gyümölcs
életünk.
Öröm
vagy türeLem, hűség vagy szelídség
hiányzik
belőle és az ilyen
gyümölcs, az ilyen élet nem segíti, nem
építi felebarátunk
életét.
Mégis a Lélek gyü7J1ölcsének a mi
életünk
fáján
kell
beérni. Nem
egy kép z e L e t'b eli viI ágb a n,
han e mam
i viI á g u n k ban,
s c J é ro s körülményeinkköz ö t t, haz á n k föl d j é n, m i nden nap j ain k tal a j á n á l lva nő életünk
fáján
Isten
Lelkének
gyümölcse.
A
Lélek
gyümölcsének
utolsó
tulajdonsága
Pál
apostol
felsorolásában
a
f egyel
mez e t t ség,
mér t é klet ess é g. Fanyar
utóíze van e
gyümöLcsnek - gondolhatná
valaki.
Fegyelmezettségről,
mértékletességről nem szívesen hallunk
és e kifejezés józansága
ellentétben
áll' a
Szentlélekről
való
sok hamis
rajongó, vagy romantikus
- elképzelésünkkel.
Persze, amikor
az ige fegyelmezett mértékletességről
szól, és azt
üzeni, hogy ez Isten Lelkének gy'ii. mölcse, nem
val ami
meg a lk u v á s t,
hol min
y á r spo lgár i
uta t
jel ö l
kis
z ám u n k r a. Vagyis nem azt mondja,
hogy ti keresztyének,
túlzásba
ne
vigyetek
semmit, hanem fegyelmezetten, mértékletesen
gyakoroljátok

a szeretetet, öromet, békességet, türelmet
stb. Nem ilyen "fegyelmezettségről" van itt szó, hanem arról,
hogy Isten népe, tehát azok, akik
életük fáján a Lélek gyümölcsét kínálják
embertársaiknak,
ők' legyenek fegyelmezettek,
mértékletesek.
. Szolgálják
szolgáljuk
fegyelmezetten
egy ház u n.k a t, és az
egyházban annak Urát, Jézus Krisztust. Ha Öt szolgáljuk
az egyházban, akkor ez a munka egymásért
való szolgálat lesz, mint szeretet és
segítés. Jézus Krisztust
szolgálni
csak ae: egymásért való ezouuüat fOTmájában lehet. Az egyházban ny-ilvánvalóvá
válik az, hogy nem juthatunk el egymáshoz, nem élhetünk
equmásért
Jézus Krisztus,
az eTőnkön túli bűnbocsátó
szeretet kikerülésével.
De az is nyilvánvaló,
hogy nem vehetjük észre Istennek a
Jézus Krisztusban
felénk
fordított
'a.rcát, ha annak vonásait
nem ismerjük
fel felebarátunk
arcán.
Isten népe az egyházzal a gy.ülekezet ben találkozik.
Tudunk-e
egymásért élni a gyülekezetben. Bizony
alig. Pedig Isten népének a gyülekezetben kell megtanulnia
és gyakorolnia
az egymásért
való
életet,
hogy életünk istenáldotta
közösségformáló
erejé hasson ki az egész
életr·e, hazánk és az egész embeTiség életére is.
A gyülekezetben
való élet e tekintetben olyan
a keresztyén
ember
számára, mint a sportolónak
az edzés. Az emberi együttélés jól vagy
rosszul
megtanult
alapszabályait
családunkból
visszük magunkkal
a
tágasabb embeTi közösségek, az iskola vagy a munkahely
vílágába. A
keresztuén.
együttélés
alaptörvényét, az áldozatos szeretetet a gyülekezet közösségéből kell magunkkal vinni a világba.
'F:ljünk egymásért a gyülekezetben
fegyelmezettséggel.
Nem
különc
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egyénieskedők, és a "majd én megmutatom" gondolkozású akarnokok,
de nem is az akarat és vé.lemény
nélküli "fejbófogató
Jánosok" építik
a gyülekezetben
IZ közösséget, hanem azok, akik Lélekből
fakadó,
belső fegyelmezettséggel,
a jó célját
szolgáló
mértékletességgel
élnek
egymásért.
Lehetünk
fegyelmezettek
hatásra, elrettentés,
félelem

külső
hatá-

vagy éppen megbotránkozunk
mások fegyelmezetlenségén.
úgy
kel 1 éln ü n k, kin e kkin e k a mag a fh e 1y é n, hog y
t egyel mez e t t ség e, mér t é klet ess é g e
has s o nak
ö rnye zet ébe nél
ő k r e, hog y a
L éle k
f egyel mez e t t s é ggyümölcsének
magvából
ú j,
.f egyel mez e t tél
e tek
szülessenek.
Elj ü n khá
t Ist e n-a d t a f egyelmezettséggel
együtt
nép ü
k kel
a m u n k á s h é tköznapok
mától
holnapig
tar t ó fel a dat a i é s köt eles ség eik
ö z ö t t. D o 19 o zz ,u n k f egyel
rn e ze t ten.
T ekin t s ü k
m u n k: á n kat
b ec s ii i e t bel i d ol 'o 9 nak,
b á rh o v á áll í tot t isa
z éle t.

n

sára is. A cigarettától
orvosi szigorral; eltiltott
dohányos, az elvonókúráról visszatért iszákos, a gépkocsivezető, akit .szabálytalansága
miatt
megbírságolt
a rendőr; ezt a külső
fegyelmezettséget
kell, hogy megismerjék.
A törvényadta
fegyelmezettség érték ugyan, hiszen védi az
életet magunkét
és másokét fékezheti az emberi együttélést romboló erőket, lehetővé, vagy elviseihetővé teszi az emberi közösséget,
de nincs közösségalkotó ereje.
A keresztyének. a fegyelmezettséget ajándékul
fogadják
el Ist e n
kez é b ő l.
Olyan ajá'!dék
ez is,
mint Isten többi ajándéka: t o v á b b
kel lad
nun k e m ber t á r s a'i n k nak. Nem úgy, hogy arról beszélünk sokat: ember·ek, éljetek fegyelmezetten,
mértékletesen.
Úgy
még kevésbé, hogy sopámkodunk,
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A fegyelmezettség
mértékletesség
Lélek-gyümölcse
nem
válogatós.
Minden talajon kitűnő en megterem.
Virul
és terem bányák mélyén és
szántóföldeken,
gyárakban
és irodák ban, kórtermekben
és iskolákban.
Vir u 1 min den ü t t
és
ter e m
ott,
a hol'
e m ber e k
egymásért
akarnakéstudnak
éln i.·
A.fegyelmezettség
és mértékletesség érett ízével .hatja át minden
nagy törekvésünket,
világot
átfogó
reménységünket
és meg tan í t
egymásért
é lni
messze
túl
gyülekezetünk
és hazánk
hat árá nis.
Megóv oktalanul rajongó lelkesedéstől
és édestestvérétől, a két ség bee set t t e h etet len ség t ő lak
k o r, amikor
világunk
béké«
jövőjéről,
vagy háborús reménll~elenségéről
acrruioikoeunk. M u n le á; T a h í v é SaT ról
'g y ő z meg,
hog y h a f egye lmez e t tsz
e Tet e t tel
e g ymás ért
é 1ü n k, nem
h i á b a,v a ,l ó a z éle t ü n k. Hiszen karunklaü
Isten szeretete öle'li magához egyházunkat,
hazánkat
és az
egész világot.

Schreiner Vilmos

AUGUSZTUSTÓL - AÚGUSZTUSIG
IKIIR11óIINIIIIIKIIAI
Az egymásért szolgálás
szép alkalmát és elkőtelezését ismerte fel és kívánta betölteni az
Evangélikus
Élet, amikor nyári
számaiban nemcsak beszámolókat,
riportokat,
ismertetéseket
közölt
.az Első Keresztyén Béke-világgyúlésen részt vett delegáció tagjainak tollából, de ismertette a konferencián
elhangzott
jelentősebb
előadásokat is. Delegációnk Prágában egyházunkat és annak népét képviselte, s lapnnk hasábjain
a konferencia és a maga munkájáról
beszámolva, megbízójának:
gyülekezeteinknek
és gyülekezeteink népének adott számot az'·
egymásért végzett szolgálatról.
Ünnepi tanévzárás
a Teológiai Akadémián
Július
29-én tartotta
Teológiai
Akadémiánk
az 1960/61. tanév záró
ünnepélyét. A tanévzáró istentisztelet szolgálatát
dr. Ottlyk
Ernő dédán látta el, majd ugyancsak ő terjesztette elő a tanévről szóló dékáni
jelentést.
A jelentés néhány mondata:
"A mi magyarországi
evangélikus
egyházunk és benne Teológiai Akadémiánk odaadóan és szívvel-lélekkel támogatja
népünket és kormányunkat a béke megvédésére és hazánk
felvirágoztatására
itányuló
küzdelmében ...
• " Teológiai
Akadémiánk
a jö, vendő lelkészeit nem légüres térben
neveli, hanem azoknak a [eladatoknak: a szolgálatára, amelyek a jövőben várnak rájuk. A jövő felől tájékozódva
kell a jelen útját
járnunk. Nem kétséges, hogy Isten a
jövendőt milyen úton hozza el. Az
Isten vezérlését és irányítását
vilá-

gosan látó egyház megérti
feladatait."
.

a jövendő

Dékánválasztás
a ,Teológiai Akadémián
Az Akadémia tanári kara az
1961/62. ;tanévre· egyhangúlag dr .
Ottlyk Ernőt, az egyháztörténet
professzorát választotta
dékánná.
Lelkész-szentelés
a kelenföldi templomban
D. dr. Vető Lajos, az Északi Egyházkerület
püspöke,
június
30-án
esti istentisztelet
keretében
szentelte lelkészekké Gyarmathy
Dezső,
Reuss András és Szücs Kálmán lelkészjelölteket.
Igehirdetésében
szőlott az·evangélikus lelkészi szolgálat
programjáról.
Ez a program:· a bé. két munkálni
és szolgálni.
"Ezt
. várja tőletek a mai emberiség, magyar népünk is" - mondotta a püspök a lelkészjelöltekhez
fordulva.
Egyházmegyei közgyúlések
Országszerte
megtartották
az
egyházmegyék közgyűléseiket.
A
Pesti
Egyházmegye
,közgyúlésén
részt vett és felszólalt Káldy Zoltán, a Déli Egyházkerület püspöke
is. Felszólalásában megállapította:
"Mi az adott körülmények között
Istenre nézünk bátran, és megyünk
azon az úton, amelyet Ö adott,
vállalva az örömöket és nehézségeket. Isten kezéből véve feladatunkat, boldogan veszünk részt il
szocializmus építésében; mint hű
evangélikusok és hú hazafiak. megyünk előre."
Varsói beszámoló
A Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bizottsága Varsóban tartotta
1961-ben rendes évi ülését. Eg'Yihá-
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zunkat
ezen az ülésen Káldy
Zoltás püspök és Weltler
Rezső esperes, képviselték.
A Végrehajtó
Bizottság főfeladata
Varsóban
a Lutheránus
Világszövetség
1963-ban
Helsinkiben
tartandó
Nagygyűlésének előkészítése volt. Ezzel kapcsolatban
Káldy
Zoltán
püspök
az
Evangélikus
Élet hasábjain
közölt
beszámolójában
megállapította:
"A
magyar delegációnak
az volt az álláspontja,
hogy feltétlenül
a keresztyén új életet kell a Nagygyűlés témájává tenni és annak lényegét nem egyszerűen elméleti
síkon
kell kifejteni,
hanem azt kell az
előadásokban
megmutatni,
hogy ez
az új élet hogyan nyilvánul
meg
azok között a feszültségek
között,
amelyekben
ma a világ él. Vagyis
azt kell Helsinkiben
kifejteni,
hogy
az új életet élő keresztyén
ember
és egyház hogyan tud segítséget
nyújta ni
a mai
világhelyzetben
fennálló
problémák
megoldásához,
többek között a béke megvalósításához, a népek békés egymás mellett
éléséhez,
a faji kérdések megoldásához stb ....
változatlanul
azt tartanánk 'helyesnek, ha ezekkel a kérdésekkel a helsinki Nagygyűlés alaposan foglalkoznék,
hiszen ezek a
ma élő emberiség nagy kérdései és
lehetetlen,
hogy ezekben a kérdésekben a Lutheránus
Világszövetség
most tervezett Nagygyűlése ne foglaljon állást."

Felügyelő-iktatás
a Győr-Soproni Egyházmegyében
A Győr-Soproní
Egyházmegye
július 14-én tartott ,közgyűlésének
kiemelkedő mozzanata volt az egyhangúlag megválasztott JÍj egyházmegyei felügyelő: S á ,to r y Vilmos beiktatása,
Sátory
Vilmos
székfoglaló beszédéről méltán állapította meg hetilapunk, az Evangélikus Élet: "Új hang a felügyelői
székből." Néhány mondat a figyegvelemreméltö székfoglalóból:
"Közeiliell
férkőzni az ember
míndennapí problémáíhoz, ezekben
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az Ige alapján gyakorlati útmutatást kell adni, gyakorlati példákat
felhasználni. A mai emberhez mai
nyelven kell szölní . " Egyházunk
igazi szándéka és öröme volna, ha
hívő tagjai lennének világi pályájukon a legpontosabb és legmegbízhatóbb,
mintaszerű
közösségi
emberek és dolgozók. Ha így lenne,
akkor lenne valóság, ho·gy a hallott ige cselekedetté lett...
Az
Evangélium örök! Nem haladást
gátló, hanem minden korhoz a
maga nyelvén szóló tanítás. Egyházunk nem ellensége a tudománynak, nem terjesztője 'á babonáknak. Szívesen tanulunk, örülünk minden tudományos eredménynek, ezeket lsten kegyelmes
adományainak vesszük, amelyekért
hálával tartozunk Neki ... Egyházunkat senki és semmi sem zavarja
abban; hogy 'Krisztus evangéliumát
hirdesse, élje és ebben megújulva
magyar hazénk hatásos épitőrésze
legyen ... "
Hírosirna-nap gyülekezeteiDikben
Immár hagyományos,
hogya
Hirosimára
ledobott
első atombomba
okozta
szörnyűségek
évfordulóin
gyülekezeteinkben
bűnbánati és kö'nyörgő
istentiszteleteket
tartanak.
19y volt ebben az évben is. Szószélei
igehirdetésében
minden
lelkész megemlékezett
az emberiség
elleni merényletrŐ'l,
s a hívek tízezrei könyörögtek
Istenhez, legyen
irgalmas az emberiséghez,
és hárítsa
-el feje felől a hasonló vagy még
szörnyűbb
katasztrófák
rémét: Hetilapunk;
az Ervangélikus Élet ez alkalomból
külön
Hirosima-számot
jelentetett
meg, melyben
a többi
között Schiro Shikama hirosimai lelkész tollából
is cikket közölt. "Nagyon örülünk
annak - írja -, hogy
augusztus 6-át a keresztyén egyházak Magyarországon
is a háború
meg Mm
ismétlődéséért
és a béke
[elépitéséért
való könyörgés napjaként ünneplik.
A hirosimaiak
azt

szeretnék, ha ez a nap világméretű
ünneppé válna."

vetség imádságos könyve" mai tanításával keresték a mai embert,
a lap olvasóinak széles táborát.

A Béke szolgálatában
Az egymásért szolgálatnak itt a
földön a legkiemelkedőbb területe
a béke szolgálata. Ennek megértéséről tesznek meggyőző módon bizonyságot azok a megnyilatkozások, melyek a gyillekezetekből, lelkészektől, presbiterektől és gyülekezeti' tagok tói érkeztek - mintegy válaszként az Első Keresztyén
Béke-vtlággyűlés beszámolóira az Evangélikus Élet szerkesztőségébe. Hetflapunk ezeket a nyilatkozatokat, illetve azoknak egy részét folyamatosan' közölte hasábjain.
A béke és jóléttervezete
Július 30-án közzétették az SZKP
XXII.
kongresszusának
programtervezetét. A tervezet hangja, belső
tartalma, célkitűzése és távlata milliók számára olyan széles és oéotelen országutat
világított
be, amely
egy boldogabb,
emberségesebb jövőbe vezet. Hetilapunk
szerkesztőségi cikkében a tervezetet a béke és
jólét tervezetének
nevezte. Megállapította,
hogy "mi keresztuémek
is
odaeortikoznatunk:
minden
nemes
célkitűzésében a leghaladottabb
társadalom mellé, mert ez a társadalom mindent
az emberért
tesz .••
Ahol
az emberekért
jót
tesznek,
aJhol az emberek
javát,
igazságát
SZOlgálják, ott van az egyház helye
is. Ott kell nekünk .is a szolgálat
ezer lehetőségé.vel részt venni e nemes célok megvalósításában
... Hűségesen részt venni ebben a munkában, az emberek
megbecsülését
fogja maga után vonni."

Mit tanítanak

a Zsoltárok

Az Evangélikus Élet cikksorozatot irndított a Zsoltárokról. A cikkekben fe}kcértlelkészek az "Ószö-

Az Alkotmány
és az Új kenyér ünnepe
Nemcsak
szimbólikus,
de mélsr
belső összefüggés van abban, hogy
egy napon, augusztus 20-án ünnepeljük az Alkotmányunk
és Új kenyerünk
ünnepét. Az Evangéiikus
Élet a lap főhelyén emlékezett meg
az Alkotmány
ünnepéről
dr. Vető
Lajos püspök, az Új kenyér ünnepéről Káldy Zoltán püspök írásával.
Dr. Vető Lajos többek között megáHapítja írásában:
"Alkotmányunk
a magyar dolgozók államának, népköztársasp,gunknak
fundamentuma.
Egyházunk
népe dolgozó
népünk
egészséges testének értékes része, s
magáénak
vallja
Alkotmányunkat.
Nekünk is az 1949. augusztus 20.-i
Alkotmány
ad honpolgári öntudatot
és szabadságlevelet a Magyar Népköztársaságban. Alkotmányunk
bizbosítja és 1:édi lelkiismereti
és vallási szabadságunkat
is, emberi jogainknak
ezt az igen lényeges tartalmát."
Káldy Zoltán püspök hálával emlékezve arról,
hogy az új kenyér
megint
ott van népünk
asztalán,
arra
indít,
hogy
az új
kenyér
ünnepén nézzünk megelégedéssel és
meleg tekintettel
parasztságunk
és
ipari
murücássáqumie
szemébe, és
szorítsuk meg kérges kezüket. Luther magyarázata szerint (Miatyánk
negyedik kérései
a kenyérrel a legszorosabban összefügg a b é k: e.
"Ahol
háború van, ott kevesebb a
kenyér, ott az éhség sötét árnyai
nYDmulnak
előtérbe
frontokon
és
frontok
mögött és az Isten ítéleteképpen el-elmarad
a "mindennapi
k~nyér".
Ezért kell mindent
elkövetni a célból, hogy "csendben
és
békében megférjünk
azokka-l az emberekkel.
akikkel
együtt
élünk".
" •.. Igazán jóízűen csak akkor ehetjük
kenyerünket,
ha tudjuk
azt,
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hogy többé ~enki nem éhe::ik ~zen
a világon,
'h.anem megelegedessel
eszi az új kenyeret."

Zúgó harang

-:- Béke-harang

Harangot
szenteltek
Beleden.
Szép és időszerű keresztnevet kapott: Békeharang. Elődjét elvitte
a második világháború, amelynek
irdatlan koporsójába a 600 millió
emberen túl jó néhány tornyot és
harangot is beleraktak. Ezért öntötték az új bel edi harang oldalába az igét: Békesség néktek. A
harang a béke hírnöke és követe
amikor megkondul, vagy ámikor
csak felzúg a gyülekezet ajkán az
ének: "Zúgó harang, ének- és org~nahang, mind csak az Ö nevet
áldják".
Meghalt Muraközy Gyula
Az egész magyar protestantizmust
megrendítette
a hír: 1961. augusz~us
31-ének hajnalán meghalt Murakozy
Gyula, . a magyar
p:rotestántizm~s.
kiemelkedő alakja, a Magyarorszagt,
Egyházak Ökumenikus
Tanácsának
főtitkára.
"Úgy ment el közülünk,
ahogyan élt közöttünk
- írta nekrológjában
az Evangélikus
Élet.
Halkan
mosolyogva,
szelíden, a'lázatosan' .•. Nehéz lenne most még
jelmérni
érté két és életét,
anynyit mondhatunk,
hogy azok a
gálatok, melyeket hőn szere~ett gyulekezetében és az Okumenikus
Tanácsban
végzett, . pecsétet
tettek
arra, hogy élete valóban diadalmas
élet volt."

ae

=:

D. M. Mitzenheim püspök
Magyarországon
Szeptember 19-00 kedves vendéget fogadott a magyarországi protestáns egyházak reprezentálója, az
Ökumenikm Tanács. D. M. Mit~nheim thüringiai tartományi püspök és kísérete érkezett hazánkba.
Mitzenheim püspök vezette egyházi részről azokat ,a ,tárgyalásokat, melyek 1958-ban folytak az
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NDK kormányanalc képviselői és
az NDK-ban élő evangéliumi keresztyén ,egyházak képviselőiközött. ,E tárgyalások eredményeképpen született meg az a nevezetes
Kommüniké
(1958. június
21),
melyben ,,Az NDK-ban élő evangéliumi
egyházak
kijelentették,
hogy az egyház a neki adott eszközökkela
népek közötti békét :
szolgálja és ezért elvileg is egyetért az NDK és annak kormánya
béketörekvéseível. A keresztyének
hitüknek
megfelelőleg
teljesítik
állampolgárt kötelességeiket, a törvényesség
alapján.
Tiszteletben
tartják
a szocializmus ba való
fejlődést és hozzájárulnak a nép
életének békés fejlődéséhez." Mitzenheim püspök és kísérese magyarországi látogatásának eseményeiről és mozzanatairól az Evangélikus ,Élet részletesen és folyamatosan tájékoztatta olvasóit.
Ökumenikus Tanácsunk
Nagygyűlése
Szeptember
21-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsa nagygyűlést tartott.
Résztvett a
nagygyűlésen D. M. Mitzenheim
tartományi püspök, az Allami Egyházügyi Hivatal és az NDK nagykövetségének képviselete.
A Nagygyűlés
határozatot
fogadott
el, mely kifejezi, hogy "a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus
Tanácsa hálát ad
az egyház Urának azért, hogya keresztyén testvéri
közösséget gyakorolhatja
D. Móritz Mitzenheim
püspök-testvérünkkel
és az őszemélyén
és bizonyságtételén
keresztül
az
NDK-ban
szolgáló evangéliumi Jií-

nekkel",

_

A Magyar Ökumenikus
Bizottság
áldáskívánatai
mellett elmondja bizonyságtételét
is.
Egyházaink
teljes szabadságban
végZik szolgálataikat
a szocializmust
építő Magyar
Népköztársaságban.
Az állammal
megegyezést
kötöttünk
amely mindkét
fél alapvető
érdekeit figyelembe
vérve építő mó-

don biztosítja
az egyház és az állam
együttélését.
..
Tiszteletben
tartjuk
és szívesen támogat juk az
állam
eredményes
erőfeszítéseit,
amelyekkel
a szocialista
társadalmat építi, a nép jólétét és művelődését előmozdítja.
Nagyra értékeljük és helyeseljük
a szocialista országok
békeszerető
külpolitikáját,
részt veszünk a békéért folyó harcban, mert evangéliumi
hitünk
szerint
elsőrendű
egyházi
koteíességünk, hogy az általános és teljes leszerelés ért, a békés egymás mellett
élésért mindent
megtegyünk,' a háborús politika
terjesztése és akcuri
ellen síkraszálljunk."

A Déli' Egyházkerfilet
évi Közgyűlése
Október lO-én tartotta
a Déli
Egyházkerület rendes évi közgyű:..
lését. A Közgyűlés megemlékezett
arról, hOlgy több mint tíz éve fel':
ügyelője
az
egyházkerületnelt
D a r vas
J ó z s e f.
" '
Káldy ZOlltán püspök ebből az
alkalomból köszöntötte a jubiláló
felügyelőt a maga és a közgyúlis
nevében.
A püspök figyelemreméltó és nagyjelentőségű jelentést
terjesztett
a közgyűlés elé. Az
Evangélikus Élet a jelentést több
számon át fOllytatólagOlsan ismertette. Az expozé bevezetőjének álljOln itt egyetlen mondata: "Istennek nemcsak gondoskodő és megújító szeretetét tapasztaltuk
meg
egyházunkon,
hanem
leleményes
szeretetét is, mellyel jó űton járó
egyházunknak
az örök evangéliumbólfriss
mondanívalöt,
új
szolgálatí lehetőségeket és jó megoldásokat adott".
Az Északi Egyházkerület
évi Közgyűlése
Az
Északi
Egyházkerület
az
óbudai
gyülekezet
kebelében
tartotta
évi
közgyűlését.
Gazdag
tárgysorozatából
kiemelkedett
D. dr.
Vető
Lajosnak,
az egyházkerület
5 Evangélikus

Naptár

püspökének jelentése, mely részletes
tájékoztatást
nyújtott
az egyház keriilet eddigi működéséről s ugyanakkor rávilágított
az egyházkerület
és
annak gyülekezetei
soronkövetkező
feladataira
is. A püspöki
jelentés
utat mutatott
azokra
a szolgálatokra, melyeket
az egyház Ura elvár a gyülekezetektől
és azokban
minden egyes hívő keresztyéntŐZ.

A szerb görögkeleti egyház
']{üldöttsége MagyarOlrszágOln
A szerb görögkeleti egyház tíztagú küldöttsége érkezett oktéber
20-án MagyarOlrszágra. A küldöttséget Ger m a n patriarcha
vezette, aki kanonika vizitációt tartOltt a magyarország! szerh görögkeleti egyház gyülekezeteiben. Október 21-én Ökumenikus
Taná'csunk adott .fOlgadást az egyházi
küldöttség, tiszteletere.
Ökumenikus reínrmácléí
emlékűnepély a Kálvin-téri
templomban
A magyarországi
protestáns
egyházak
Budapesten
évenkint
felváltva
tartják
közös reformációi
emlékünnepüket
a Deák téri evangélikus,
illetve
Kálvin
téri református templomban.
A közös ünneplés színhelye ez é.vben a Kálvin téri
templom
volt. Az emlékünnep
középpontjában
Szamosközi István református
püspök ünnepi
előadása
állott "Erőt és reménységet adó emlékezés" témá val.

Egyetemes

Közgyűlés

Luther
Mál1tOln születésnapján,
november
lO-én tartotta
egyetemes egyházunk évi közgyűlését. A
közgyűlést , 'megelőző istentisztelet
szolgálatát Káldy Zoltán püspök látta el. Dr. Mihályfi Ernő egyetemes
felügyelő megnyitója után D. dr.,
Vető Lajos, a közgyűlés lelkészelnöke terjesztette be jelentését. A
jelentés megállapította, hOlgy egyházunk élete békés, nyugodt és ki-
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egyensúlyozott. A míntegv 450 főből álló aktív Jelkészí /karunk körülbelül 500 templomunkban és istentiszteleti helyünkön eleget tett
fő hivatásának, hirdette Isten Ígéj~t és kiszolgáltatta'a
szentségeket. Egyházunkban átlagosan 1000

lélek gondozása jut
készre.

egy-egy lel-

Egyetemes főtitkárválasztás
volt a november'lO-i
egyetemes közgyűlésen.
Egyhangúlag
Harkányi
Lászlót,
az eddigi
főtitkárhelyet-

..
----------------------------------------------------

Harangszentelésl ünnepen a csömörti gyülekezetben
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test választotta
meg
egyetemes főtitkárnak

a közgyűlés

Elutazott Üj Delhibe
egyházaink küldöttsége
November 14-én magyarországi
protestáns egyházai nk hattagú kűl-

dőttsége kelt 'Útra, hogy részt vegyen az Egyházak Világtanácsa november ls-tóI december 6-ig Új
Delhiben tartandó 3. nagygyűlésén.
Evangélikus egyházunk résztvevői
a küldöttségben: Káldy Zoltán püspük és dr. ottlyk Ernő teológiai
akadémiai dékán.

Indiában. AG.RA,.városában, a hires TAJ .MAHAL elő.tt.
. Balról Jobbra: 'Káldy Zoltán püspök, dr. Bartha Tibor rel.
püspök és dl". VarglhaZsiglmond ref. teolőgía! dékán.
5*
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Az AlÍami Egyházügyi Hívatal
elnöke fogadta egyházunk vezetőit
Prantner
József, az Állami
Egyházügyi Hivatal elnöke fogadta egyházunk vezetőit: dr. Mihályfi
Ernő
\ egyetemes felügyelőt, dr. Vető Lajos
és Káldy Zoltán püspököket. A találkozáson
barátságos
eszmecserét
folytattak
az állam
és egyház jó
együttmű'ködéséről.

Az Ökumenikus Tanács
Közgyűlése
A Magyarországi Egyhámk Ökumenikus Tanácsa november ll-én
tartotta
évi közgyűlését a Déli
Evangélikus Egyházkerület Puskin
utcai hivatalos helyiségében. Az
elnöki és t~tkári jelel1ltések után
Káldy Zoltán és Szamosközi Ist;ván püspökök az Egyhámk Világtanácsa küszöbön áUó 3. nagygyűléséveI kapcsolatos előkészületekről és magyar küldöttségünk felkészüléséről, illetve gyülekezeteink
és lelkészeink á1lásfoglalásáról számoltak be. Végül az Ökumenikus
Közgyűlés megválasztotta a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának új főtitkárát. Az új
főtitkár: dr. Kenéz Ferenc református lelkész lett.
Békefelbívás
valamennyi egyházhQz
A Prágai Keresztyén Békekonferencia
Munkabizottsága
október
25-27-ig
ülésezett Prágában. Ez volt
az első bizottsági
ülése, mióta
a
Munkabizottságqt
az Első Keresztyén
Béke-világgyűlésen
újonnan
választották.
A Munkabizottság
békefeLhívássaf
fordult
valamennyi
egyházhoz.

A keresztyén hit
kérdéseível és elkötelezéseivel foglalkozó cikksorozatot indított az
Evangélikus Élet a Zsidó·khoz írt
levél 11. fejezete alapján.
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Két nap Görliizben
ANémet
Béketanács Keresztyén.
Munkaköre ezidei (harmadik)
koniej'enciáját Görlitzben
tartotta. Evangélikus
egyházunkat
dr.
Pálfy
Miklós
teológiai
akadémiai
tanár,
prodékán képviselte a kétnapos békekonferencián.

Ez évben -is száznál több
gyülekezet kapott
Gyülekezeti SegéJ.y,t
A Gyülekezeti Segély munkájának 1961. évi kerete több mint
300000 forint volt, valamivel több,
mint az előző években. Egyházmegyei fokon mintegy nyolcvan gyülekezet részesült segélyezésben. Az
összeg második harmadából
az
egyháalcerületl presbiteriumok
25
gyülekezetet
részesítettek
egyenként többezer forintos támogatásban. A harmadik harmad ot egyetemes fokon juttatták tíz gyülekezetnek. A Nagy-szereeetadományt
ez' évben
Magyarkeresztúr,
Vadosfa Ieánygyülekezete kapta é'pülő
temploma befejezéséhez.
Uj Delhiből hamérkezett
egyházaink küldöttsége
December 12-én hazaérkezett
az
a haUagú küldöttség,
mely egyházainkat képviselte
Új Delhiben
az
Egyházak Világtanácsa 3. Nagygyűlésén. A· küldöttség
tagjaievangélikus részről Káldy Zoltán püspök
és dr. Ottlyk Ernő dékán voltak. Tapasztalataikról, benyomásaikról és a
3. Nagygyűlés értékeléséről gyűléseken és lapunk
hasábjain
tartottak
beszámolót.

Ujév-1962
Kezdjük el az O szent nevében
Közös körlevélben fordult egyházunk vezetősége újév alkalmával a gyülekezet ekhez és hívekhez, a lelkészekhez és felügyelőkböz, az esperesekhez és presbiterelehez. A körtevél a bála és biza-

kodás, az Isten iránti köszönet és
a Benne vaáó reménység hangját
szólaItatta meg. A körlevelet dr.
Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő,
dr. Vető Lajos és Káldy Zoltán
püspökök írták alá.
Egyházunk népe köszönti vezetőit
Régi szokás és változatlanul
kedves alkalom, hogy egyházunk lelkészei és presbiterei
a maguk és híveik nevében új év alkalmával
kbszöntik egyházunk vezetőit. Ez idén
január l-én Káldy Zoltán püspököi,
január
másodikán
pedig az egyetemes egyház vezetőségét keresték
fel lelkészeink
és presbitereink
köszöntéseikkel
és jókívánságaikkaL

Ökumenikus imahét
A magyarorszagt
evangéliumi
egyházak január 14-·21-ig tartották meg az egyetemes imahetet.
Az egyetemes imahét programját
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa készítette el és
javasolta a gyülekezeteknek. Az
imahét összefoglaló témája volte
,.Az egyház a szolgálatban". A
programot teljes terjedelmében kozölte hetjlapunk, az Evangélikus
Élet.
A Hittudoonány
összefoglaló
témá val cikksorozatot
indított
az Evangélikus
Élet január
21-i száma. A folyamatosan
megjelent cikkek lapunk széles rétegeinek
nyújtotta
betekintést
az egyes teológiai szaktudományokba,
s mutatták meg, hogy a teológiai
tudományok művelése milyen elengedhetetlen feltétele
lelkészeink: és egész
egyházunk
jó szolgálatának
a szocializmust
építő magyar hazában.

Békefi Benő lett a Dunántúli
Reformá,tus Egyházkerület
új püspöke
Rendkívüli közgyűlés keretében
iktatták tisztségébe Tatán Békefi

Benőt, a Dunántúli Református
Egyházkerület
UJ
püspökét. Az
egész magyarországi protestantiz-.
.mus ekiemelkedő
eseményén
evangélikus egyházunk is képviseltette magát. Az ünnepi alkalmon
részt vett Káldy Zoltán püspök,
Koren Emil esperes, dr. ÖttIyk
Ernő dékán, Gádor András lelkész,
az Evangélikus Élet felelős szerkésztője és kiadója.
A ,,nagy Doktor" 87 éves
Niemöller Márton 70 éves
Január 14-én a jelen kor német
evangélikusságának
két legnagyobb
és legkiemelkedőbb
képviselője ünnepelte szilletésnapíát.
A Lambareneben
élő Schweitzer
Albert
ezen a napon volt 87 éves;
a hesseni egyházelnök,
Niemöller
Márton pedig ekkor töltötte be 70-ik
életévét. Az Evangélikus
Élet mindkét egyházi
személyiség
életét és
munkásságát
méltatta,
és : rájuk
Isten áldását kérte ez alkalomból.

Országos esperesi értekezlet
Budapesten
Immár tízéves hagyomány egyházunkban
az országos esperesi
értekezletek tartása. Ez idén Budapesten tartották jaJnuár 23-áll.
Az értekezleten dr. Vető Lajos
püspök nyújtott széleskőrű : tájékoztatót, majd Káldy Zoltán püspök, mint a Lelkészi Munkaközösségek országos elnöke értékelte a
Lelkészi Munkaközösségek
i961.
évi munkálkodását és jelölte meg
1962-es évi szolgálatának irányelveit, ismertetve az 1962-re kitűzött kötelező és szabad témákat.
Darvas József ötven éves
Darvas József, a Déli Egyházkerületnek
több mint tíz év óta felügyelője, ötven éves.
"Ötvenedik
életéve, tObb mint tízéves egyházkerületi
felügyelősége,
szinte felkínálja
az alkalmat,
hogy
mi is ünnepeljük- őt - íTja ez alka-
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lom ból
az Evangélikus
ÉLet. De
olyannak
ismerjük,
aki soha nem
mond nagy szavakat, s nem szereti,
ha mások nagy szavakat mondanak.
Ezért egyszerűen, úgy ahogy érezzük,
kívánjuk,
hogy Isten adjon
neki jó erőt és egészséget, hosszú
életet
sok jó munkában
eltöltött
eszte~dőt. '
Köszönjük
Darvas
Józsefnek
a
higgadt,
nyugodt
bölcsességet
és
tisztánlátást,
amellyel sok vajúdásában
segítette
egyházunkat,
hogy
tisztes protestáns örökségéhez hűen,
sok vajúdás közepette, megtalálja és
járja hazánkban
a szocializmusban
szolgáló egyház útját."

A prágai Keresztyén
Békekonferencia
bizottságainak
ülésezése Magyarországon
A Prágai Keresztyén Békekonferencia nemzetközí
titkársága és
munkabtzottsága
február 19-22-ig
Budapesten ülésezett. A bizottsági
üléseket
megelőzően ökumenikus
istentisztelet
volt
a Deák téri
evangélikus
templomban,
melyen
dr. Heinz Kloppenburg dortmundi
(Nyugat-Németors7Jág) egyházi főtanácsos hirdette az igét, s felszólaltak a gy,űlések kütföldi résztvevői is.
Gerhard Bassarak berüní lelkész
ez alkalommal interfűt
adott az
Evangélikus
Élet munkatársának
"A Prágai Keresztyén Békekonferencia és a német kérdés" címmel. Az Evangélikus
Teológiai
Akadémián pedig előadást tartott.
Előadását, melynek témája: Aug.
13 és a német evangélikus egY'ház,
hetilapunk is ismertette.
Káldy Zoltán püspök
a VIT magyar előkészítő
bizottságában
Helsinkiben
tartják a VIlI. Világifjúsági
Találkozót.
A magyar előkészítő bizottság alakuló ülése február 23-án volt a Parlament Vadászte~mében. A rendező bizottság evan-
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qélikiis
egyházunk
részéről
Káldy
Zoltán püspö köt kérte fel az előkészítő bizottságban
való részvételre.

A Hegyi Beszéd értelme
és mai jelentősége
címen nagy érdeklődéssei
kísért
előadást tartott a Teológtal Akadémián
dr.
Werner
Schmauch
greifswaldi
evangélikus
teológiai
profresszor. "Az evangélium külőnös ereje és üzenete éppen az -:
mondotta az előadó -, hogy önmagunktól szabadít meg a másik
ember számára."
Április

4

Hetilapunk,
az Evangélikus
Élet
vezércikkben
emlékezett
meg magyar történelmünk,
s egyben a mi
mai életünk e 'legnagyobb jelentőségű eseményéről.
A nagy nap jelentőségét méltatva,
megállapítja
a
vezércikk:
"...
mi evangélikusok
ezen a napon egész népünkkel
egységben
iumepliuüc.
Ünneplésünk
mindenekelőtt
hálaadás Istennek a
szabadságért,
azért
a felemel kedésért
és egyre inkább
valósuló
szép jövőért, amelyre 1945. április
4-e nyitott
kaput és nyújtott
ígéretet."

Urunk

követése nem lehetséges
emberszeretet nélkül

mondotta dr'. vető Lajos az Északí
Egyházkerület április 2-án, '<Budapesten
tartott
tanácsülésén.
Az
ülés a zárszámadásokkal
és költségvetésekkel
foglalkozott.
Bevezetőül a kerület püspöke nyújtott
tájékoztatót
s
tájékoZitat'l5jában
mélt.atta április 4-ét, mínt nemzeti történelmünk
nagy ünnepét.
A Diakoniai-osztály

Tanácsa

április 5-én ülésezett dr. Vető Lajos
püspök elnökletével.
Muncz Frigyes
megbízott
ügyvivő
lelkész számolt
be
egyházunk
12 intézményének
munkájáról.

· Nagyhét -

Húsvét

ünnepei
alkalmából
hetilapunk
ünnepi bővített kiadásban jelent
meg. Püspökeink körlevélben fordultak egyhá~kerületeik lelkész eihez, buzdítván őket a jószolgálatokra, elsősorban is olyan nagyheti és húsvéti
igehirdetésekre,
melyekben lsten igéje a ma élő
ember kérdéseire felel, mikor feltárja a ma valamennyi törekvése
és felelőssége közepet~e lsten szeretetének
és hatalmának
gazdagságát.
Lelkésziktatás

Kelenföldön

Uzon László volt szolnoki lelkészt
Virágrvasárnapon
ünnepi
istentisztelet
keretében
iktatta'
kelenföldi
gyülekezeti
lelkészi
tiszté be Várady Lajos, a Budai Egyházmegye
esperese.
Megjelent
és felszólalt
Káldy Zoltán, a Déli Egyházkerület
püspöke is.

Bach János passiója
a Deák téri templomban
Virágvasárnapján
zsúfolásig telt
templomban hangzott fel a Deák
téren a János passió. A Luthéránia
ének- és zenekarát Weltler Jenő
karnagy vezényelte.
A 60 éves Vogel professwrról
emlékezett
meg
az : Evangélikus
Élet. "Mi, magyarországi
barátai és
tisztelői
csatlakozunk
azokhoz, akik
60-ik s:riiletésnapja
alkalmából
Istentől jó erőt egészséget kívánnak
neki .. Aldja
~eg Isten a békéél·t
végzett
keresztyén
szolgálatát"
írta hetilapunk.

Átköltözött

a

"V éleményem szeríns csak előnye van az új elhelyezésnek. Saját épületünkben lehetünk, de ez
csak formai előny. Van sok más
előny is. Igen jó dolog, hogy az
Üllői úton most együtt van a
Teológiai Akadémia és a Teológus
Otthon. Ez megkönnyí.ti a délutáni
szemináriumi
munkát. . . Az is
nagyon előnyös, hogy egY'házunk
100000 kötetes központi könyvtára
és a 40 000 kötetes teológiai könyvtár egy helyen lehet; A Teológus
Otthon sokkal jobban tudott· berendezkedni, mínt eddig ... "

Teológiai Akadémia

Teológiánk a Lendvay utcából
az Üllői útra, egyháeunk kozponti
épületébe kölitözött május hi> 7-én.
Laounanak Káldy ZOltán püspök
nyilatkozott az átköltözésről s többek között ezeket mondta:

A Prágai Keresztyén
Békekonferencia Tanácsa
május 15-18-a
között a cseh.szlovákiai
Karlovy-Vary-ban
ülésezett.
A tanácskozáson
evangélikus
egyházunkat
Káldy Zoltán püspök, dr.
Ottlyk
Er71ő dékán,
és dr. Pálfy
Miklós
teológiai
akadémiai
tanár
képviselték.
A. tanács nyilatkozatban fordult
valamennyi
egyháZIhoz,
azok tagjaihoz,
minden
néphez és
jóakaratú
emberhez, ,valamint a békeszervezetekhez
az
~mberiség
döntő kérdéseinek ügyében és határozatot hozott a leszerelésről,
valamint a függetlenségükért
küzdő népek és az elmaradt országok kérdéseiről.
Mindhárom
dokumentumot
közölte egyházunk nyilvánosságával
hetilapunk,
az Evangélikus
Élet.

A

Feltámadott

megjelenései

címen cik,ksorozat indult az Evangélikus Életben. A cikkek valamennyi szentírási helyet feldolgozfIaik, me1yek a feltámadott Krisz.!
tus nak megjelenéséről szólnak.
Huszonöt

éves évfolyam1>alálkozó

Teológiánk
történetében
talán az
volt a legnépesebb évfolyam, melynek hallgatói 25 évvel ezelőtt fejezték be tl:mulmányaikat
és~leptek a
lelkészi
szolgálatba.
Május
24-én
egésznapos
évfolyam-találkozóra
gyűltek
össze Budapesten
az 1937-
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ben végzettek, számszerint
huszonnégyen. A találkozót
megtisztelte
megjelenésével
Káldy
Zoltán
püspök és dr. Ottlyk Ernő dékán is.

Német teológiai hallgatók
Magyarországon
'
A kölcsönös megismerés és a
baráti kapcsolatok teremtésének és
elmélyítésének alkalma volt az a
látogatás, melyet tíz német teológus tett hazánkban és egyházunkban dr. Werner Schmauch greifswaldi teológiai professzor vezeté, sével. N,égy napig egyházunk vendégei voltak, s alkalmuk volt megismerni egyházunkat, teológiánkat,
a teológusok és a magyar prof eszszorok munkáját.
Remény
van
arra, hogy halfgatőínk az NDKban tett viszontlátogatásuk alkalmával tovább mélyíthetik a barátság és közös szolgáJ.a,tkapcsolatait.
D. G. May püspök Magyarországon
D. Gerhard
May,
az ausztriai
evangélikus
egyház püspöke egyházunk vendégeként
négy napot töltött fővárosunkban.
Ez volt az első
hivatalos
látogatás
az
ausztriai
evangélikus
egyház képviselője
részéről egyházunkban.
May püspök
, hivatal'os látogatást tett a Déli Egyházkerület
püspöki
hivatalában
ahol Káldy Zoltán püspök munka~
társai körében fogadta a vendéget
és szivélyes légkörben
eszmecserét
folytatott
vele a magyar és az osztrák evqngélikus
egyház közös problémáiról,
egyházaink . közös kérdéseiről és feladatairól.
'
D. G. May püspök június 3-án
igét hirdetett
a Deák téri templomban, 4-én előadást tartott a pesti és
budai egyházmegye
közös lelkészértekezletén,
majd látogatást tett a
Teológiai Akadémián,
ahol a dékán
ismertette professzoraink
munkáját.
MHliók ügyéért
szállt síkra a Mos~vai Leszerelési
és Béke-világkongresszus, !Dely jú-
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lius 9-én ült össze Moszkvában. A
magyar békemozgalmat
31 tagú
küldöttség képviselte a világkongresszuson, köztük Szamosközi István református püspök, aki a magyarországi protestantizmus
képviseletében utazott Mos~vába.
"Minket is magával sodort a
fegyvertelen világért, a békés egymás mellett élésért harcoló mozgalom nagyszabású lendülete. Hadd
tegyem hozzá: nem hitelveinkkel
és egy;házi mivoItunkkal ellentétes
irányba sodort ez az ép~tő ih'adat
- sőt elJ.eukezőleg - azt valljuk,
hogy akkor vagyunk igazán protestáns lelkészek és hívek, ha népünkkel, az egész emberiséggel
egy sorban fordulunk szembe a
háborús
maradványokat
konzerváló, a világra fegyverkezési hajszát kényszerítő háborús politikával" J... mondotta Szamosközi Ist- ván püspök felszólalásában az Országházban tartott békekonferencián.
Evangélikus egyházunk Ielkészeí,
presbiterei
es gyülekezeti tagjai
számtalan
nyilatkozatot
küldtek
az Evangélikus Életnek, melyekben azonosították magukat a konterencía törekvéseivel és határozataival. Ezeket a nyilatkozatokat
nagy számuk míatt csak részben
közöUtette a lap.
Helsinki 1962 - Káldy Zoltán
püspök a Világifjúsági Találkozón
Július
29-től augusztus 5-ig tartották
HelsinkIben
a VIlI.'
Világif.1úsági Találkozót.
A négyszáz főnyi
magyar
küldöttség ben helyet
kapott Káldy
Zoltán;
a Déli Egyházkerület ,püspÖke is.
Káldy Zoltán püspök július 29-én
Helsinki
egyik
legmodernebb
és
legnagyobb
templomában,
a LauttasaEIi templomban
prédikált.
Igehirdetését
az Evangélikus
Élet teljes terjedelmében
ismertette
álva-'
sóival. Részt vett a püspök a fia- '

L

tal keresztyének
nemzetközi
taláLkozóján is, melynek
elnökségében
foglalt
helyet.
"Meg vagyok 7'óla győződve, hogy
az egyház és annak képviselői
csak
akkor
cselekszenek
helyesen,
ha
minden
alkalmat
megragadnak

arra, hogy segítsék a népek egymáshoz való közeledését, a béke és barátság győzelmét az egész világon"
mondotta
többek
között K:áldy
Zoltán
püspök a Világifjúsági
Találkozón való részvételével
kapcsolatban.

Helsinki, LAUTTASAARI ev. templom, amelyben Káldy Zoltán
püspök a. VIT alkalmával prédíkált.
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A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának
nyilatkozata a moszkvai leszerelési
és béke-világkongresszussal
kapcsolatban
A Magyarországi Egyhá7laJkÖkunemíkus Tanácsa június 25-én iár-:
totta tisztújító közgyűlését. Ismét
az eddigi tisztikarát
választotta
meg a köv,elikező hároméves ciklusra, Az közgyűlésen a ).\'Iagyar
Orthodox Egyházzal bővült ki a
Magyarországi Ökumené családja.

többek között. - Mi, magyar protestánsok azon leszünk, hogy minden szavunkkal,
teljes emberi magatartásunkkal,
napi
munkánkkal
hozzájáruljunk
a leszerelés és a világbéke reményteljes
ügyének még
életünkben
bekövetkező
diadalához."

Párizsi beszámoló

címen ismertette
Káldy Zoltán
püspök magyarországi evangélikus
egyházunk nyilvánosságával - az
Evangélikus Életben - az Egyházak Világ,tanácsa Központi BizottA Közgyűlés ünnepi eseménye
sága ülésének értékelését. Az ülést
volt annak a nyilatkozatnak felaugusztus 7-'17-ig tartották
Páolvasása, megvitatása
és elfogarizsban, s azon egyházunk képvidása, amelyet dr. Vető Lajos püsseletében, mint a Központi Bizottpök, ügyvezető elnök terjesztett a
ság tagja vett részt a p,üspök. "A
Közgyűlés elé a moszkvai leszereKözponti Bizottság állapította
lési
és béke-világkongresszussal
meg Káldy Zoltán püspök - jól
kapcsolatban.
A nyilatkozatot
a
Magyarországi Egyhá:za!k ÖkUlll!e- látta az előtte álló feladatokat és
nem tért ki a problémákra való
nikus Tanácsa egyhangúan tette
válaszadás elől. Válasz·ai is általámagáévá. A nyflatkozat teljes szőnosságban olyanok voltak, amevege Iapunk július l-i számában
lyeket figyelemre méltóknak kell
olvasható.
mondanunk. Ezzel nem akarjuk
azt mondani, hogy a Központi BiSzannosközí István
zottság bizonyos kérdésekben nem
református püspök
lehetett
volna határozottabb
és
képviselte
a magyar
protestantiznem adhatott volna még konkrémust a moszkvai leszerelési- és bétabb feleleteket . .. Az volna a jó,
ke-világkongresszuson.
A magyar
ha az Egyházak Világtanácsa a jöbékemozgalom
konferenciája
vávőben is tovább tudna haladni
lasztotta meg nagy lelkesedéssel azt
ezen az úton (t. í. hogy közös és
a 31 kiudottet,
akik hazánkból vetfelelős szót mondjanak ki olyan
tek részt a július
9-én megnyíló
kérdésekben mínt az áléalános és
világkongresszuson.
Szamosközi Istteljes leszerelés, vagy a Rómához
ván püspök az Országházban
elvaló viszony) és nem engedné,
hangzott
felszólalásában
megköhogy bizonyos visszahúzó erők szönte a magyar
protestantizmust
amelyek gátolják az előrehaladást
ért megtiszteltetést.
,," .reménységmegzavarják
az
előrejutás
gel tekintünk
a történelmet formáló
·útján."
Összeáll ítotba: Gádor András
_moszkvai napok elé mondotta
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I EGYMásÉRT

1- a gyülekezetben

Acsa
Káldy Zoltán, a Déli Egyházkerület püspöke meglátogatta
az acsai
gyülekezetet
és igét 'hirdetett.

Alberti
A gyülekezet okt.óber l-én. ünnepelte megalakulásának negyedevezredes jubileumát. A gyülekezet és
a falu ősei a Felvidékről érkeztek,
s virágzó falut hoztak létre szorgalmas munkájukkal, s templomot építettek, ahol áldhatják az Urat. Századokon át a gyülekezet népe, élükön lelkészeikkel azon fáradozott,
hogy a falu gazdasági és kulturális
jólétét előmozdítsák a keresztyén
ember szolgáló, segítő szeretetével.
Beled
Augusztus 27-én Weltler Rezső
csperes szolgálata után szólalt meg
a gyülekezet "Béke harang"-ja. Az
elődjéből sivító puskagolyót vagy
robbanó gránátot öntöttek. Az új
harang hirdeti: Dicsőség a mennvben Istennek, s a földön békesség.

növekedni kell a nagyobb szerétetben, felelősségben, s az egész emberiség békéjét munkáló szolgálatban.
Boba -

Nemeskocs

A történelmi
múltú
nemes kocsi
templomot
újjáépítették
a gyülekezet áldozatkészségéből.
A tetemes
költségek fedezéséhez segélyt nyújtott a "Gyülekezeti
Segély" is.

Bodonhely
Ünnepi istentisztelet
keretében
adták át a gyülekezet használatára
a fiókegyházközség templompadjait.
Bonyhád
Az egyházközség
temploma
szentelésének 161. évfordulóját
n,epelte augusztus 20-án.

Budapest

-

felv,n-

Angyalföld

A Váci úti imaterem hűséges igehallgatói önkéntes adományaikkal
kifCfsttették az imatermet és megj avíttatták a harmóniumot.
Budapest

-

Deálk tér

A Prágai Keresztyén
Békekonferencia
nemzetközi
titkársága
és
munkabizottsága
februárban
Budapesten ülésezett. Az ülést ökumenikus
istentisztelettel
kezdték
a
Deák
téri
templomban.
Az ülés
Békés
résztvevői és a nagyszámú gyülekezet együtt könyörögtek,
hogy a BéA
gyülekezet
negyedszázados
kesség Istene áldja meg a Prágai
fennállását ünnepelte. Az ünneplő
gyülekezetet
Káldy Zoltán püspök
Keresztyén
Békekonferencia
munkáját, amely a békesség létrejöttén
látogatta meg, s hirdette Isten igémunkálkodik.
Könyörögtek,
hogya
jét. Rámutatott arra, hogy a gyülekezet számbeli növekedése meUett . keresztyének ne csak névleg legyenek keresztyének,
hanem vállalják
növekednie kell abban a Krisztusban, aki nem önmagáért élt, hanem
a fdelősséget
a t'ilág minden táján,
az emberért. A gyülekezet népének
a világért.

Bezi -

Enese

A gyülekezet tagjai önkéntes adományokból
megjavították
és festet(ték
templomuk
orgonáját
és aranyoztatták
az oltárt.
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, Budapest

-

Kelenföld

Aprilis l.ő-én iktatták be hivatalába a gyülekezet új lelkészét, Uzon
Lászlót.
Budapest

-

Csepel
Megdlakulásának
félévszázados
évfordulóját
ünnep~lte a gyülekezet.

Zugló

Hosszú évek fárasztó munkája,
a
hívek áldozatkészsége után befejeződött a templom belsejének kiauikítása. Július l-én ünnepi istentiszteleten Káldy
Zoltán
püspök adta
át a templomot
rendeltetésének.

Budapest

-

Kőbánya

A templom jubileumi
'Ünnepélye
keretében avatta fel a templom új
orgonáját a Déli Egyházkerület
püspöke, Káldy Zoltán.

Budapest

-

Óbuda

A budai

Egyházmegye énekkara
Cantate vasárnapján
egyházzenei
estet tartott, az óbudai templomban ..
Igét hirdetett Várady Lajos esperes.
F'MIcsal
Okt 15-én ünnepélték a templom
felszentelésének
175. évfordulóját.
A gyülekezet örömében részt vettek
a szomszédos gyülekezetek is.

Október 8-án ünnepi istentiszteleten
az egyházmegye
esperese hirdette
az igét.

Diósgyőrvasgyár
Új hanmóníumot vásárolt a gyülekezet, amelynek ünnepélyes felavatása november 12-én szerétetvendégség keretében történt.
Galgagyörk
A Déli Egyházkerület
püspöke
ápr. 15-én meglátogatta a gyülekezetet és ott igehirdetéssel szolgált,

GYÖIm"Ő
A templom
karzatának
üvegezését befejezték. Ezután a téli hidegben, valamint
a biotuurrákoti
itt
hallgathatja
a gyülekezet Isten igéjét,

Fonyód
A balatonparti
gyülekezetnek kettős ünnepe volt okt. 15-én. A protestáns
templomuk
fennállásának
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hirdetett
és elbeszélgetett a presbiterekkel
egyházunk
kérdéseiről
és
szolgálatáról.

Kispest
Hálaadó napot tartott a gyülekezet nov. 26-án, s iktatta be istentisztelet keretében újonnan megválasztott presbitériumát.
Mende
Lelkésszé szentelte Káldy Zoltán,
a Déli Egyházkerület
püspöke a gyülekezet lelkészének
fiát, Detre Jánost.

MODor
A gyülekezet önállóságának negyedévszázados jubileumát
ünnepelték jún. 17-én. Az igét hirdető
Káldy Zoltán püspök kiemelte, hogy
az igét meghalló ember kegyessége

25 éves jubileumát
és új lelkészük,
Kardos József beiktatását
ünnepe7ték.
Az
ünnepi
istentiszteleten
Káldy Zoltán püspök szolgált.

Győrság
Reformáció
emlékünnepélyét
a
református
gyülekezettel
közösen
ünnepelték a gyülekezet tagjai.
Gyula
Okt. 29-én a református
testvél·gyülekezettel
együtt ünnepelték
a
reformációi
emlékünnepet.

Gyuró
Oriállósulásának
egy évszázados
évfordulóját ünnepelte nov. 12-én
a gyülekezet. Igét hirdetett Várady
Lajos esperes, és köszöntötte a gyülekezetet D. dr. Vető Lajos püspök
nevében is.
Iklad
Aprilis
8-án KáLdy Zoltán püspök
meglátogatta
a gyülekezetet.
Igét

feltétlenül kell, hogy magában hordozza a jelen és a jövendő élet ígéreteit.
Nagybörzsöny
Május 13-án D. dr. Vető Laios; az
Északi Egyházkerület
püspöke,
az
egyetemes főtitkár
és a kerületi lelkész
kíséretében
meglátogatta
a
gyülekezetet.
A délelőtti istentisztelet igehirdetői
szolgálatát
a püspök
végezte. A presbiterekkel
folytatott
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beszélgetésben hangsúlyozta
a püspök, !hogy a keresztyén
embernek
az emberért érzett felelőssége folytán korunk égető kérdéseiben a haladást, megbékélést szolgáló pozitív
állásfoglalást
kell tanúsítani.

Nagyveleg
Közegyházi támogatással
és a
csupán 700 lelket számláló gyülekezet áldozatos adakozásaból
a Türelmi Rendelet idején épült és 1936ban teljesen átépített templomot
külsőleg renoválták. A munkálatok
befejezése után tartott istentiszte-

leten D. dr. Vető Lajos püspök szolgált.
Űzd
A belülről
felújított
templomot
felszentelésének
50. évfordulóján
adta át hivatásának
Virágh
Gyula
espe.res, a gyülekezet letkésze.

Öriszentpéter
Nov. 17-én hálaadó istentisztelet
volt Baráth Pál lelkész szolgálatával, aki 30 évvel ezelőtt a szórványnak első szervező lelkésze volt.

D. dr. Vetó Lajos püspök Nagybörzsönyben.
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Budapest

-

Pesterzsébet

Karácsony
második
ünnepén,
a
templomszentelés
évfordulóján
Káldy Zoltán püspök meglátogatta
a gyülekezetet
és szolgált az istentiszte leten.

a gyülekezet.
Ugyanekkor
emlékezett Somogydöröcske filiája, Gadács
is templomának
100 éves fennállására.

Pusztavám
Isten iránti hálával emlékezett
meg a gyülekezet okt. 15-én temploma külső és belső renoválásáról,
valamint a.. lelkészlakás on végzett
munkálatokról.
A
több
mint
100000 Ft-os munkálatok
költségét
a gyülekezet áldozatkészségéből és
a "Gyülekezeti Segély" 8 ezer
Ft-os adományaból
fedezték.
Rápeakap!
Virágvasárnap
iktatta
be a gyülekezet új tisztviselőit
Weltler
Rezső esperes.

RákosszentmiháJly
Szept. 29-én Káldy Zoltán püspök meglátogatta a gyülekezetet,
5 végezte az igehirdetés szolgálatát. A presbiterekkel megbeszélést
folytatott
a' gyülekezet időszerű
kérdéseiről.

Az
egyházközség megüresedett
lelkészi állására egyhangúlag meghívta Fodor Ottmár szeghalmi lelkészt. Beiktatása jún. 24-én volt.

Sand

Tárnokréti

A gyülekezet
tagjainak
áldozatából, s a "Gyülekezeti
Segély" adományából
elkészült a templom teljes belső renoválása
s átalakítása.
Szolgálatának
~folytatására
Káldy
Zoltán
püspök adta át a templomot, hogy
hangozzék ott
az ige,
szolgálják
ki a szentségeket, s az
igehirdetés
nyomán
legyenek
Istent magasztaló emberek, akik nagyobb felelősséggel
fordulnak
a
földi élet fe lé is.

Szept, 3-án Weltler Rezső esperes
ünnepi istentisztelet
keretében adta
át szolgálatának
a gyülekezet újonnan öntött harangját,
hogy zúgó harang, ének- és orqonaharui,
mind
csak Isten nevét áldja.

SzOllnok

Vasas -

Marám

Tibort, a gyülekezet új
lelkészét július l-én iktatták be
szolgálatába.
Míssura

Sárszentlőrinc

Vácbottyán

ünnepélyes keretek között emlékezett meg a gyülekezet nagy papjáról, Nagy Istvánról, halálának 150
éves évfordulóján.
•

Május 27-én volt a leányegyház
épülő új templomának
alapkőletételiünnepélye.
A templomépítő
gyülekezet példát mutat szocializmust
építő hazánk jó tiirekméseit támogató ..szoraos munkájá pal is.

Somogydöröcske
A műemlékké
nyilvánított
templom 125 éves évfordulóját
ünnepelte

Összeállftotta: Nagy

Istválll
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I
BLAzy

HALOTTAINK
(1961. VII. 1. Lajos.

1962. VII. 30.)

(1906-1962.)

Aroní család sarja. Lelkész őseinek kisebb és nagyobb iratai mutatják azt, hogy az elődök szorgalmasak és lelkiismeretesek voltak az egyház
építésének munkáiban. A szülői házban, a kískőrösi paróchián édesapja
és Koren Pál lelkészek békés együttműködésének
szellemét tapasztalta
meg, s ezt az örökséget vitte magával szolgálatába. Előbb Pécelen. majd
az újpesti gyülekezetben mutatta meg, amit egy lelkésznek tudnia és
tennie kell. Szorgalrnas olvasója volt a teológiai szakkönyveknek s ő volt
a lelkészek közül az egyik, akinek könyvtárában, már szolgálata kezdetén felfedezhetők voltak azok a fontos művek, amelyeket lelkészi szolgálatában gyümölcsözően használt. Férfi kora teljében támadta' meg a
vészes kór és éveken át kűzdött életéért. Pályatársaival békességben és
szeretetben élt, hívei pedig mindkét szolgálatí
helyén úgy emlegetik, mint
hűséges lelkipásztort.
Dr. BRUCKNER

Gyözö. (1877-1962.)

Egyházunk érdemes "világi papja" volt évtizedeken keresztül. Gimnáziumi tanári oklevele feljogosította arra, hogy egyetemes egyházunk
egyik intézményében kezdje el pedagógiai míndennapt szolgálatát, de ez
a működése nem töltötte be életét. Tudományszomja és egyházának szeretete a tudományok világába vitte át őt, már kora fiatalságában. Egyháztörténeti monográfiáiban a Szepesség evangélikus levéltárait felkutatva,
pótolhatatlan értékű műveket jelentetett meg. Könyveivel felhívta magára
nemcsak egyházunk, hanem a kultúra rnunkásainak figyelrnét is és ennek
következtében mínd magasabbra emelkedett a tudományos ranglétrán.
Előbb a rnískolcí jogakadémián lett professzor, majd a debreceni tudományegyetemen lett nyilvános rendes tanár. Munkáinak elismeréseképpen a Magyar Tudományos Akadémia megválasztotta levelező tagjának.
Erdí otthonában az utolsó percekig dolgozott.
PÉTER

Henrik.

(1896-1961.)

A csérvenkai nagy gyülekezet szülötte. Míként bátyja, Károly, ő is
a lelkészi szelgálatot vállalta. Budapesten tanult, majd a fővárosban lett
vallástanár, Innen Nagybörzsöny községbe ment át lelkésznek, ahol nehéz
örökséget vett áto E gyülekezet szószékén már jobbára magyar nyelven
prédikált, híveinek lelkípásztcrolását
viszont, a helyzetnek illően, német
nyelven végezte. Gyülekezete, a hegyek közé épült faluban eléggé el volt
zárva a többi evangélikus gyülekezettől s így hosszú szolgálata alatt alig
élvezhette afraternitás
előnyelt. Viszont sok lelkész látogatója
volt évtizedek folyamán. Túrista és nyaraló lelkészek keresték őt fel, s mindenki
azt láthatta, hogy Péter Henrik evangélikus lelkészt Nagybörzsönyben
nemcsak hívei szerették, hanem az egész falu tisztelettel vette körül,
Súlyos betegségében szolgálatát mind nehezebben tudta ellátni, s ezért
kérte nyugdíjazását. Budapesten töltötte nyugdíjas éveit és egykori pályatársaival ismét összekerülvén. csendes és békés beszélgetésekben emlékezett kedves emlékekben gazdag szelgálatára.
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RIMAR

Jenő. (1912-1961.)

Anagylaki paróchián született. Nagybányán, Budapesten, majd Gyömrőn szolgált, Gyömrőn jelentős tevékenységet fejtett ki, melynek eredményeképpen sikerült elkészíttetnie a paróchiális épületet. De itt rnondott
le lelkészi szolgálatáról
is. Ez a lépése még a barátai számára is érthetetlen volt.
SIKOS

Gyula.

(1889-1962.)

Közel 40 évig (1916-1955) végzett falusi szórvány-lelkész
munkát
Zalagalsán. A kis zalai községnek nemcsak lelkipásztora volt, hanem atyja
és nevelője kicsinynek és nagynak. Mindaddig, amíg Keszthely gyülekezete nem önállósult, a Balaton déli sarkában levő kís szórványgyülekezetek ünnepi alkalmakkor mindig boldogan várták látogatását és értékes
szolgálatát. Hosszú lelkészi szolgálata alatt sohasem fáradt el sakkor
adta át gyülekezetét fiatalabb munkaerőnek, amikor az egyház érdeke ezt
megkívánta.
'
Dr. WICZIAN

Dezső. (1901-1961.)

A tradíciókban gazdag nagy nógrádi egyházmegye szülötte. Papi ház
ívadékaYSopronban, 'Erlangenben
és Berlinben tanult. Működése Budapesten kezdődött: mint vallástanár; majd a soproni teológiai fakultáson
lett professzor. Egyetemes egyháztörténeti előadásai folyamán fokozatosan
lendült bele a Luther-kutatás munkásságába s ez a terület volt az, amelyen értékeset alkotott.
BALCZÖ

András. (1907-1962;)

Egyháztörténelmünk híres gyülekezete, Szarvas adta őt az egyháznak,
Itt született 1907. aug. 10-én. Iskoláit is itt végezte s a szarvasi gimnázium
érettségi bizonyítványával indult el Sopronba a teológi ára. 1931-ben születése hónapjában szentelte lelkésszé Budapesten Raffay Sándor. Segédlelkészi szolgálatát Kiskőrösön és Nyíregyházán végezte. Szülővárosának
kirajzása, Kondoros hívta meg lelkészéül. Innen vitte át a hívek szeretete és feletteseinek megbecsülése Nyíregyházára püspöki másodlelkésznek, majd 1952 óta parochus lelkésznek. Utóbb hosszú éveken át volt a
hatalmas gyülekezetnek igazgató Jelkésze.
Eletének ezek a, szűk keretadatai. Az adatok mögött egy szeretettel,
szelídséggel, megértő bölcsességgel megáldott élet rejtőzik. Élete értékét
közöttünk a hívei szívében élő szerétet méri s a fájdalom, ami nagyon
váratlan, hirtelen elindulása után maradt szeretteí és míndnyájunk
szívében. 1962. július 1-én indult el arra az útra, amelyen hitünk szerint
felette is elhangzik a szó: j~l vagyon [ó és hű szolgám ...
Dr. Gaudy László

7

6 Evangéli'lros Naptár

81

A GIJARMATI
Nehéz dolog embertelen kerszakban embernek lenni. A XIX. század
első harmad ára pedig igazán ráillik
az "embertelen" jelző. Olyan történelmi szakasz záróakkordja
ez az
idő, amelyre mi keresztyének különösen mélységes szégyenérzettel és
bűnbánattal
emlékezünk. A X1X.
század elején vetik fel a közel 400
esztendős újkori rabszolgakereskedés bűnös intézményének kérdését.
Meglepő és döbbenetes dolog, hogy
az újkor rabszolgakereskedése
éppen keresztyén kultúrájú és civilizációjú területen virágzott ki és oly
mély gyökeret eresztett, hogy soksok évtizednek kellett eltelnie, amíg
az európai népek felismerték ennek
erkölcsi tarthatatlanságát.
Hogyan süllyedhetett ide az új kor
keresztyén világa?
A XVI. század felfedezései során
roppant területek birtokába kerültek az európai
tengeri
hatalmak.
Amerika és a hozzá tartozó szigetek
képezték
a fejlődésnek
induló
Európa éléstárát és nyersanyagbázisáto Az elmaradt termelési visz 0nyolcnak megfelelően ezeken a területeken kizárólag emberi munkaerőt alkalmaztak. Az újvilágot viszont éppen az erkölcstelen hódítás
következtében szinte teljesen néptelenné tették a gyarmatosítók.
így
esett az érdeklődés középpontjába
Afrika, a fekete világrész, amely
megfelelő embertartalékkal
rendelkezett. És ráköszöntött erre a világrészre a szömorúság,
a gyász és szenvedés, amely akkor ütötte fel ezen
a földrészen a tanyáját, amikor a
"jó öreg" Európában a humanizmus
uralkodó szellem lett, a reformáció
a hit megújhodását hozta. És tartott
ez a vérrel átitatott kerszak a múlt
század végéig.
60 míllióra becsülik azoknak a négereknek a számát, akíket elhurcoltak Afrikából. És csupán 15 mil-
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NÉPEKÉRT
lióra azokét, akík élve kerültek az
ültetvények, bányák pokoli állornására. Csak minden negyedik érkezett élve meg. 0, micsoda borzalomról beszélnek ezek a számok! Af-

rika, a négerek hazája í,gy századokon keresztül korlátlan vadászterülete volt arabszolgakereskedőknek,
akiknek embertelen módszere siralmas emlékeket őriz napjainkig. Az
emberkereskedelem
és embervadaszás oly mélyen rágta bele magát a
közerkölcs szövetébe, oly szoros érdekek fűződtek hozzá minden téren,
hogy
megváltoztatásához
szinte
semmi remény nem fűződött.
Csak egy példát abból az országból, ahonnan majd elindul a rabszolgafelszabadítás
törekvése.
Ez
Anglia.
Kiszámították, hogy 1680 és 1780
között, tehát száz év alatt több, mint
'2 millió rabszolgát hurcoltak Afrikából az angol gyarmatokra. Angol

államférfiak, a nemzeti erő egyik
alappillérének tekintették a rabszolgakereskedést.
Bristol és Liverpool virágzása
is jórészt a rabszolgakereskedés eredménye volt. A
nyugat-indiai
cukorszigeteket
afrikai rabszolgák munkájával művelték meg. Félelmetes feladat "volt tehát arabszolgasággal
kapcsolatos
érdekeket megtámadni. Ha ehhez
hozzávesszük a közvélemény nagy
tömegeit az óhazában csakúgy, mint
az amerikai földrészen, az érdekek
szövevényes
kapcsolatát,
akkor
valóban nem sok remény lehetett
ennek az intézménynek a kiirtására.
,
És azok között, akik hadat mertek üzenni e bűnös intézménynek,
ott találjuk
Li-qingstone Dávidot, a
mísszíonáríust,
a híres Afrika-utazót. Személye kímagaslik egy erkölcsileg igen alacsony fokon álló korban, szilárd magatartása biztos sziget az erkölcsi ingovány talaján,
cselekedete pedig világosan sugárzik
be a sötétségben vergődő európai
lelkek tudatába. 1813-ban született
Angliában. Éppen 150 éve. 10 éves
korában már szövögyári munkás.
Munkája mellett éjjel tanul. Keresete javarészét könyvekre költi. Kelet rejtelme vonzza. Teológiát és orvostudományt tanul. Kínába készül
misszionáriusnak és Afrikában köt
ki, nem kis mértékben Afrika "szerencséjére".
Mert Livingstoneban
Afrika hűséges barátot, mélyen érző
embert kapott, aki fájdalommal
osztozott a négerek borzalmas sorsában és életét tette arra, hogy sorsukon változtasson. A missziós társaság 1840-ben küldte ki őt először
Afrikába.
Amit itt Livingstone talált, az
rniriden képzeletér meghaladta. Eddig is találkozott odahaza feketékkel, akik az angol családok birtokain vagy házaik körül dolgoztak.
Tudott arról, hogy messze a tengeren túl, ahonnan a cukor, gabona,
gyapot jön az angol piacokra, jórészt fekete rabszolgák munkájának
az eredménye. De a kerszellem visz6*

szatartotta Livingstone látását attól,
hogy felgombolyítsa egy-egy rabszolga életének szálát, amíg Afrikaból az ültetvényre kerül és amig
munkájának gyümölcsét odahaza az
angol polgár gondtalanul élvezi. Itt
azonban szerntől-szembe került a
mezítelen igazsággal. Látta, hogy az
arab rabszolgavadászok hogyan garázdálkodnak, rnínt terelik össze a
fekete törzseket és hogy Zanzibar-:
ban például tízezrével cserélnek
gazdát a szerencsétlen páriák. Nem
egyszer tapasztalta, hogy a munkaképteleneket lemészárolfák. A fiatalokat rabszíjra fűzve hajtják, mint
a barmokat a kontinensen végig
Afrika belsejétől a kikötőkig, ahol
honfitársai, vagy egyéb fehér nemzetiségűek megvásárolják és aztán
ki tudja, mi vár rájuk.
Afrika át, meg át vim szőve arab
és fehér rabszolga ügynökökkel és
a keresztyének jól megértik egymást a mohamedán garázdálkodókkal és egy asztal mellett kötik meg
bűnös üzleteiket. Livingstone miszszionárius volt. Isten igéjét hozta
ide a fekete világrészre. Gyógyítani
akart és, vigasztalást hozott. Evangélíumot hirdetett és azt, hogy Jézus Krisztusban míndnyájan
testvérek vagyunk. De az, amit honfitársai tettek és az a sors, ami osztályrészül jutott a feketéknek, éppen
keresztyén fellebbvalóik révén, áthidalhatatlan ellentmondást hagytak
maguk után. Nos, van-e így hitele
Krisztus megváltói üzenetének? Ez
Livingstone kérdése.
Mardosó lélekkel utazza végig
többször Afrikát. A bennszülöttek
felismerik benne a szeretet apostolát. Hűséggel és bizalommal vannak hozzá. Melléje szegődnek és
vele együtt róják az utat az ismeretlen Afrika belsejébe. Új területeket fedez fel. Eljut a Zambézi
folyó forrásáig, felfedezi a Viktóriavízesést, a Sirva-tavat. Harmadik
útja során feljut Bangveoloíg, Utazásainak eredményeként az ismeretlen Afrika "sok fehér foltja" tűnik
el a térképről és a tudományos ví-
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lág gazdagodik Livingstone tapasztalataival.
Livingstone sorsát azonosítja a
bennszülöttekével.
Szerette határtalanul szerette a feketeb6rűeket.
Annyira, hogy közülük választott
élettársat magának, akinek hűsége
megható jelenség Livingstone életében. Mit sem zavarta az, hogy
emiatt hazájában a társadalom kiközösítette őt.
Munkássága.
nem volt öncélú. Tapasztalatait, leírásait meggyőző elevenséggel tárta hazája elé. És itt
kapcsolódik Livingstone
munkája
egy sokkal átfogóbb, szélesebb körű
akcióba, Isten az ő munkáját is fel
akarta használni arra, hogy pontot
tegyen e szégyenletes korszak után:
a rabszolga vadászás és kereskedés
korszaka után. Széltében és hosszában gyűrűzött az a mély, krisztusi
humanizmus, amely leírása nyomán
támadt a Bzígetországban
és Európában. Emberek adódtak akik Livingstone
nyomán felis~erték
a
rabszolga-kérdés
erkölcstelenségét
és tarthatatlanságát.
Személyében
egy kődarab hullott bele az embertelenség tengerébe, amely hatalmas
hullámokat vert és törvények születtek itt az öreg Európában és túl
a tengeren, amelyek pontot tettek
az afrikai történelem e hosszú és
véres fejezete után.
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Közben Istennek
ez az áldott
gyertyája is csonkig égett. Az utazás
fáradsága, a kl ima .elviselhetetlensége kikezdte Livingstone egészségét, Hatvan éves korában Afrika
mélyén lobbant
ki élete lángja
Bangveolóban,
l873-ban. Hűséges
feketéi testét gyolcsba csavarták és
míg szívét ott Afrikában helyezték
örök nyugalomra, őt magát a tengerig vitték, hogy átadják honfitársainak. Holttestét Londonban a Westminster-apátságban
helyezték el.
Livingstone. a keresztyén misszíonárius olyan lavinát
indított el
amelynek robaja áttörte a megköve~
sedett embertelen századokat.
törője
volt annak az eszmének
melynek eredménye lesz a szabad
Afrika. Munkája sajátos keresztyén
forrásokból
táplálkozott.
És nem
volt eredménytelen. Mindaz amiről
álmodott azonban csak szá~adunkban jutott teljesedésre. 150 esztendő
telt el Livingstone születése óta. A
világ nagyott változott. És főleg nagyot Változott szeretett Afrikája. Ma
hálával emlékezünk meg Isten áldott emberéről, aki eszköz lehetett
olyan intézmény felszámolásában,
amely a keresztyén erkölcsre, Jézus
Krisztus tanítására hozott szégyent:
a rabszolgaság" intézménye.
Igen, Livingstone ember tudott
lenni egy embertelen korszakban.
Rédey Pál

ne-

A zscltármagyarázé

Luther

A Wi t ten ber g i Egyet
e m 1512. október 19-én avatta ünnepélyesen doktorrá
Luther Mártont
és október 22-én már a professzori
kollégium tagja lett Staupitz utódaként
a bibliai
tanszéken. Már maga ez a
tény a Biblia
hűséges és alapos tanulmányozójáfvá
és tanítójCÍ;vá avatta
Luther Mártont,
akit később a reformátori
szolgálat
sokszor elsz6lított
ugyan Wittenbergből,
de ehhez a tanszékhez haláláig hű maradt. Halála
előtt három hónappal
ezekkel a szavakkal fejezte be előadói munkáját:
"Ez tehát' a Genezis (Mózes I.) könyve. Adja a mi Istenürnk, hogy mások
jobban végezzék el utánam. Én nem tudom jobban. Gyönge vagyok. Könyörögjetek
érettem
Istenhez,
hogy könnyű
és boldog
végórát
adjon
nekem."
.
Mindig
ilyen szerény és alázatos volt Luther,
amikor
a Szentírásról
volt szó. Akár a Biblia egyes könyveit
magyarázta
vagy asztali beszélgetéseiben egy-egy bibliai szakaszt vagy kijelentést
értelmezett,
akár az igét
hirdette vagy a Szentírást német nyelvre fordította.
Mint t00lógiai profeszszar 1 5 1 3 t a vas z á n kez d te meg
elő d á sa ita
z sol t áro król.
Te hát
45 O esz ten d ő vel
eze 1ő t t. Ez az évforduló
indít
bennünket
arra, hogy ha röviden
is - elmándjuk
a legfontosabbat
Luther zsoltármagyarázatairól.
Leg ked ves ebb
b i b 1i aik
ö n y v e, napi imádságosk6nyve
és
menedékhelye
éppen a zsoltárok
könyve volt. 1515-ben befejezte ugyan
zsoltárelőadásait
és elkezdte reformátorrá
fejlődése szempontjából
annyira
fontos előadásait
a római levélről,
de 1519j21-ben újból előadta az első
22 zsoltárt, 1530-ban Koburg várában az első .25 zsoltár magyarázatát
készítette el, majd 1532j35-ben harmadszor
vette elő előadásai folyamán
a
zsoltárok
környvét. Külön feldolgozta
és kiadta 1525-ben a hét bűnbánati
zsoltárt. Többször 'külön is foglalkozott
a zsoltárok fordításával,
mert nagyon jól tudta, hogy a jó ford,ítás felér egy magyarázattal.
Ezért írja
1524-ben megjelent
zsoltárfordításának
az előszavában:
"Arnnyira
gazdag
a héber nyelv, hogy egyetlen más nyelv sem hasonlítható
hozzá. Hiszen
neki sok sZava van az éneklésre, dicséretre,' dicsőítésre, tiszteletadásra
és
örvendezésre,
nekünk pedig csak egy. Külö1/-ösen a szent isteni dolgokkal
kapcsolatban
annyira
bővelkedik
kifejezésekben,
hogy tíz szava is van
Isten meqneniezésére,
amikor
rnekünk csak az egy Isten szavunk
van s
ezért méltán
nevezhető szerit nyelvnek."
Zsoltárfordítását
olvasva újra
meg újra látnunk
kell, hogy sem előtte, sem utána senki olyan hűen és
mégis az eredeti szöveg szelLemének megfelelően
nem tudta még leiorditani bármilyen
modern nyelvre a zsoltárokat,
mint Luther Márton. A héber szöveg költői
szépségei maradéktalanul
érvényesülnek
nála, pedig
nagyon vigyázott arra is, hogyaSzentírás
igei jellege és teológitii igazsága
veszendőbe ne menjen.
ASz
e n t írá s é sIs ten igé j
Lsubh.ert: már első zsoltármagyarázatában.

nek
a helyes viszonya érdekelte
Hogyan közeledjünk
úgy a Bibliához, hogy meg ne hamisítsuk
Isten igéjének a tartaImát
és mégis érthetővé tegyük az egyszerű emberek számára is? Ez a kérdés foglalkoztatta a fiatal professzort. És ebben a vonatkozásban
minden elődjét [eliil»
múlta. Az ő szemében a Biblia
nem "törvény",
ahogyan a reformációt
előkészítő
nagy gondolkodók
is értették
a Szentírást,
amelynek
az előírásai szerint kellene keresztuén. életünket elrendeeniink;
hogy megálljunk
é
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Isten ítél~tében. Elég korán felismerte,
hogy az ember minden erőlködéS)
és becsületes fáradozása ellenére szegény elveszett bűnös marad az Isten
szemében, aki saját érdemeire, életének a kiugró jócselekedeteirrti1.vatkozaia nem tud. megállni az örök Bíró előtt. Ek kor
fed ezt e föl
az
e van g éli
m o t az e g ész B i b IIi á ban!
IsteIn kegyelméről
és irgalmasságáról szól az egész Szentírás, amelyet az Ötestámantomban
a törvény készített elő, az Újtestámentomban
Krisztus
és az apostolok bizonyítanak
meg. Így mondhatja
Luther a 23. zsoltár 2. verséveI kapcsolatban: "Az a legelő, ahol Krisztus báránykáit
legelteti, szintén a drága evangéliom, amellqe; a lelkeket tápláljá:k
és erősítik, a tévelygéstől megóvják,
a kísértések és szomorúság közepette megvigasztalják,
az ördög kísértése
és hatalma elLem megvédik s végül minden szükségből kimentik.
Mivel
azonban nem egyformán
erősek a bárányai,
hanem részint még a vesztükbe rohannak,
szétszórtan élnek, betegek, fiatalok
és gyengék, nem taszítja ezért el magától őket, hanem inkább vigyáz reájuk, jobban gondoskodik róluk mint a többiekről,
akikbeln nincsen hiányosság."
Ele t-h alá II har c ban
ism ert e föl
.Lu the r a Biblia igéjében azt az Ö1'ömhírt, /vogy Isten Krisztusban
fogadja
el gyermekéül.
A
Krisztusról,
tehát a bűnbocsánat
valóságáról
szóló evangéliom,
a róla
bizonyságot tevő Biblia lett ahi
t egyet
1 e n fu n d ame n tum á v á.
Azt várná az ember, hogy Luther ettől kezdve foggal-körömmel
kapa szkodott a Biblia minden betűjéhez is, hogya
kételynek
és kétértelműségnek még a látszatát is kerülje. Ezzel szemben legnagyobb csodaikoztisunkra!
hallatlan
sza bad s á g gal
nyúlt
a SzentíráshoZ.
Hitének
nincs sziikséqe a betűkre! Félreteszi korának azt a hitét és tanítását, ,hogy
a Bibliámak minden betűjét a Szetitlélek. írta, ahogyan még ma is tekintenek egyes jóhiszemű keresztyének a Bibliára.
De szeretném hangsúlyozni
sokak hOJllatára, akik még mindig olyan föltételezésben
élnek és vélekednek, hogy mi evangélikus
keresztyének
is csupa angyali kézvonásokat
látunk a Bibliában,
hogy már Luther búcsút mondott ennek a középkori
tévhitnek
és emberek által írt könyvként
kezelte és bírált,(L szabadon a
Biblia könyveit.
Öt maga a lényeg érdekelte, vagyis Kr isz tus sz em é 1 y e: "Abban
minden
szent könyv
megegyezik,
hogy egyformán
Krisztust
prédikálják
... " Ezért mondja a 40. zsoltár 8. verséhez írt magyarázatában ( ... a könyvtekercsben
írva van felőlem): "A Szentlé.'eknek
a könyve, telhát a Szentírás ez, amelyben Krisztust kell keresnünk és megtalálnunk,
nemcsak az ígéretekben,
hanem a törvényben
is. Mert a törvényt
sem tudjuk
Krisztus
nélkül
megérteni ..• " Igy szabadult
meg
Luther a betű középkori-katolikus
fogságától és szabadult fel arra, hogy
a Biblia üzenetét kortársainak
a nyelvén hirdesse.
Több
mint
ezer
esztendős
egy'házi
hagyománnyal
sza k í tot t Lu the r, amikor
Krisztusért
'~s a róla bizonyságot
tevő
Szentírásért
lesöpörte az egyházi színpadról
az összes addig "szent" tárgyakat és személyeket és az emberek tekintetét az egyházban Isten kegyelmes kinyilatkoztatásara
irányította
a megfeszített
Jézus Krisztusban.
"Ezért ne hagyjátok
rászedmi magatokat,
hogy azt kellene hilnlletek, amit
a pápa mond vagy a zsinatok elhatároznak.
Ha Istent megismerted,
akkor
megvan a »ezérionauui,
a mértéked
és rőföd .,. ha ugyanis tudod, hogy
Krisztus
a mi üdvösségünk .•. " "Ha valaki
a szíve szerint
biztosan és
szilárdan
hiszi, hogy Kr isz tus
az őte
s t v ére,
annak ugrándozva
kell mondania: Ki vagyok én, hogy ilyen nagy becsben vagyok, hogy Isten
Fiának a testvére vagyok? Pedig nem is vagyok- méltó arra, hogy ez il
nagy király és minden teremtmény
Ura engem a teremtményének
tartson.
De azzal nem is e'légszik meg, hogya teremtménye
vagyok, mert annak
ú

86

tart, hanem még azt is akarja, hogy a testvére legyek, mert annak tart ...
Milyen
kicsi és szűkkebZűek vagyunk
mi, és milyen
nagy és határtalan
az ő vígasztalása!"
(Zsolt. 22, 23). "De ha megmaradunk
az imádságban
és hitben, akkor az előlünk elrejtőzködő Isten magát megmutató Isten lesz,
aki megvígasztal bennünket és mindazt megcselekszi, amire vágyunk, ahogyan a 145. szoltár 19. verse mondja: ,Az ÚR megcselekszi, amire az istenfélők vágyódnak"'.
Ebből a felismerésből,
hogy Isten Krisztusban
határtalan
szeretetét
bizonyította
meg az ember és a teremfett
világ iránt, kisarjadt
már az
első zsoltármagyarázatban
a nagy felismerés,
hogya
keresztyén ember
nem rezervátumokban
él, nem a maga kis kamrájában
vagy szívében dédelgeti
és ápolgatja a hitét és éli keresztyénségét, hanem a világban, a
másik emberrel
együtt és érte.
A
ker esz t y éne
m ber
K r isz tus
n y o m dok ain
jár,
Krisztus
követségében
él
s ezért
a másik
ember
k r isz tus á v á, t e hát
meg b. c s á t ó é sir
gal m a s fel e b ar á t j á v á kell
len ni e! Erre utal Luther
a 2. zsoltár 3. versének
a magyarázatában:
"Megtermi
gyümölcsét
a maga idejében. Azt akarja
ezzel mondani, hogy ez a boldog ember nem úgy szeret, hogy saját magát
dángálja, hanem a másik embert szolgálja. Isten egész törvénye ezt a szetetetet írja elő. Olyan fa nincsen a világon, amely saját magának teremné
gyümölcsét, hanem másoknak termi ... A nap nem saját magának süt, a
folyó nem saját magáért folyik. Teiuit az egész teremtett
vi'lág betölti a
szeretet parancsolatát ... " Ebből a másokért tevékenykedő
szeretetből nő
azután ki Luther
teológiájában
a középkori
ember felfogásától
annyira
idegen hivatáserkölcs,
amelyről
olyan szépen beszél a 119. zsoltár 60. versével kapcsolatban:
"Az Istenben hívő ember, aki tehát Isten igéje szerint végzi hivatását, mindig kész arra, hogy sok jót tegyen és teszi is szüntelenül. Sikerül is neki minden, amit kitűz maga elé és nem engedi, hogy
abban, a~adályozza vagy at~ól eltérítse bármiféle
emberi parancs .•. "

o

A zsoltármagyarázó
professzori
munkáját
egyik nagyon lényeges
nek. Erre tanítson
és
magyarázatait
elkezdő

Luther

tehát a reformátor
Luther, aki mindent,
tekintette,
mint
reformátori
küldetésének
részét: tehát az igazság keresésének és hirdetéséindítson
bennünket
1963-ban az 1513-ban zsoltárLuther Márton.

is úgy

Dr. Pálfy MikiIós
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'RÚMA

A REFORMÁCIÓ

IGAZSÁGA

ELLEN

(400 ÉVE ZÁRULT A TRIDENTUMI ZSINAT)
400 évvel ezelőtt fejeződött be az á zsinat, amelyet "tridenti zsinat"
név alatt úgy szoktunk emlegetni, mint a római katolikus egyház nagyszabású kísérletét, hogy semmissé tegye a reformációt.
Ami a zsinat megjelölését illeti, helyesebb akár trentói nak neveznünk, mert ennek az olasz
városnak Trento az olasz neve, akár pedig Tridentumnak, mert ez ennek
a történelmi nevezetességű városnak a történelmi, latin neve.
A zsinat 1545-ben nyílt meg s három szakaszban közel két évtizedig
tartott. A római katolikus egyház 19.· zsinata ként a mai napig is a legjelentősebb, min~hogy alapvető dogmatikai
és egyházszervez,eti kérdésekben hozott végérvényes
határozatokat.
A protestáns egyházakkal szembenálló hitelvi döntéseivel a zsinat lényegében azt a katolikus szellemiséget teremtette meg, mely kibékíthetetlenül
állította szembe egymással
a nyugati kereszténységet nemcsak vallási vonatkozásban, de lényegében
az emberi élet minden terül etén is.
1. Történeti előzménye nemcsak az 1517. október 31-én Európa és a
katolikus egyház szellemi ajtait döngető reformáció, hanem rnindazon gondolat, mely fel akarta húzni a sorompó kat az ember előtt Istenhez és embertársához való viszonyában. Ezen az úton sok kísérlet történt, melyek
között nekünk, evangélikusoknak. nem szabad elfelednünk sem az Agostai
Hitvallást, sem a Kis és Nagy Kátét, sem a többi, a hit szabadsága felé
mutató írást. De siettette a zsinat összehívását az a belső egyházi törekvés is, mely reformokat kívánt. A kérdések tisztázásahoz
és a zsinat mielőbbi összehívásához hozzáj árult a pápának az a határozata (az "átokbulla"), rnely Luthert az egyházból exkommunikálta, kiközösítette s amely
ellen a reformátor egy zsinathoz kívánt fellebbezni. Ennek összehívását
V. Károly császár politikai okokból szívesen vette, mert birodalmának
megerősödését remélte tőle, 1. Ferenc francia király viszont éppen ezért
volt ellene. A schrnalkaldení szövetségbe összefogott protestáns hitbeli
és anyagi erő viszont tiltakozott minden olyan tanácskozás ellen, melyre
vonatkozóan a protestáns ·rendeknek eleve biztosítékot kellett volna
adniok, hogy a zsinat határozatainak minden tekintetben alávetik magukat. Végül különböző nehézségek után Ill. Pál pápa 1545. március 15-re
összehívta a zsinatot Tridentumba.
A zsinaton különböző érdekek ütköztek össze. Maga a császár reformokat kívánt. A római páp a azonban, akinek hatalma és tekintélye sohasem reformokori nyugodott, dogmatikai határozatokat akart. A kornpromisszum 'hamarosan megszületett: egyszerre fognak dogmát és reformot
tárgya,lni, ami azt jelentette, hogy olyan határozatok
hozatala,
nak nem volt kedvére való, eleve lehetetlenné
vált.

mely Rómá-

2. A zsinaton súlyos kérdések kerültek elő. Luther és a reformátorok
tanítása már messzire hangzott s ennek nyomán úgy látszott, hogy a fejsze
a római egyház gyökereire
vettetett. Ezeket a gyökereket kellett sebezhetetlenné tenni. Ezért a zsinat kímondta, hogy az egyház tanításának forrása a Szentírás mellett a szóbeli hagyomány, a tradíció is, melyről a reformátorok felisrnerték, hogy mennyi bizonytalanságnak
a forrása lehet.
A Szentírás
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hivatalos

szövegének

a Vulgata-t

jelentették

ki, az eredeti

görög szöveggel szemben. Egyidejűleg megállapították,
hogyaSzentírás
egy.edüli magyarázója
és értelmezője csak az Egynáz (a római) lehet; ezzel

az egyház elsőbbségi jogot nyert a Szerrtírással szemben. És tanácskoztak
a bűnről is. Arra a megállapításra
jutottak, hogy az ember eredeti, teremtésbeli igazsága a' bűneset következtében ugyan elveszett, az akarat
szabadsága azonban nem semmisült meg, hanem csak meggyengült.
Arra
a kérdésre, hogy a Krisztus érdemében való hit egyedül részesít-e bűnbocsánatban vagy kellenek a jó cselekedetek is, azt válaszolták, hogy a jó
cselekedetek a belső megszcntelődés gyümölcsei és ezekre feltétlenül szükség van. Továbbá, hogy a megigazult ember jó cselekedetei rnilyen értelemben lehetnek érdernszerzőek, azt mondották, hogy ezek mint Istennek
ajándékai természetesen nem érdemei az embernek; mivel azonban az
emberne!; is cselekedetei, az ember számára ennek Ioövetkeztében érdemi
jelleget ölteinek. Rögzítette a zsinat a hét szentségről szóló tanítást is és
ennek során kiemelte, hogy az oltári szeritség külön ünnepe az "úrnapja"
(rfielyet IV. Orbán pápa 1264-ben rendelt el), .amikor a Krisztus testévé
lényegült ostyát ünnepélyes körmenetben kell körülhordozni, hogy a hitetlenek lássák a római egyház hatalmát
és dicsőségét s ennek hatására
az "egyetJlen" (római) anyaszentegyházba
megtérjenek.
S hasonló irányú
és tartalmú a többi határozat ís: elrendelték ismét az egyszín alatti úrvacsoraosztást
(mert kehely a laikusoknak "nem szükséges"), bár Jézus
világosan mondta, hogy "vegyétek és egyétek" és "igyatok ebből mindnyájan". A mise Krisztus áldozati halálának reprezentációja és folytonos
újraismétlése.
Aláhúztak
a tisztítótűz jelentőségét, a gyónás szükségességét s bár a pénzért árusított bűnbocsánatot (búcsúeédulák árusítását, mint
visszaélést) megszüntették, fontosnak jelentették ki a szentek, re1liquiák,
képek tiszteletét. Biztosították a pápa elsőbbséget egyházszervezetí
és kormányzatí kérdésekben s az egyház életének működésére vonatkozólag
szépszámú
határozatot hoztak, Végül mindezeket IV. Pius pápa "Benedictus Deus ... " kezdetű bullájában megerősítette és kihirdette, s a zsinat
által a pápai udvarnak ajánlott munkák, mint pl. a Catechismus Romanus, a Missale, a Breviarium hamarosan használatba kerültek.
3. Ugy tűnik, mintha
hiába hangzott volna valaha is a krisztusi
és
reformátori
szó. S e határozatok láttán úgy tűnik, hogy nem is az evangélium meghallása volt a Jegfőbb cél a zsinaton, hanem a hatalom biztosítása. Ez a hatalmaskodás már igen sok bajt és szenvedést okozott. A
zsinattal egy időben jelentkezett
Loyola Ignác szerzetesi életeszménye
s nyomában a jezsuita rend kívánta hullaszerű engedelmesség több könynyet fakasztott, mint amennyi samaritánus mozdulata volt, S mint a "hit
katonái"
azzal a Iháborús szelllemmél botránkoztatták
meg világrészeket,
mely a hiteilt;nekbe'n
és eretnekekben
egyaránt
olyan ellenséget látott,
akikt6l az egyházat védeni és óvni kell s akikkel szemben - az üdvössé9
és Isten országa terjesztése érdekében - mindén eszköz megengedhető.

Nem az inkvizíció kínzóeszközei jelentenek itt elsősorban visszataszító és
embertelen szörnyűséget, hanem az a gondolat, hogy Isten országáért
csalni, ígéreteket
meg nem tartani,
embereket félrevezetni,
ölni és gyilkolni lehet. S e jezsuita magatartás és a katolikus Tridentinum (reformokat és dogmákat együtt tárgyaló an) kapcsolatban van egymással. Ezért
az egyház földi történetének erre a korszakára nem lehet elég figyelmet
forditanunk s az emlékezés nagyon is a jelenre fordítja tekintetünket.
A mi egyházainknak
azonban tovább kell haladniok a reformáció
útján - az Isten igéjének egyre mélyebben való megértésében és annak
való engedelmességben az emberek javára és Isten dicsőségére.
.
Csengődy Lászlú
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A SZERETET
AZ EMBERI HALADÁS SZOLGÁLATÁBAN
1663. március 22-én Lübeckben,
az ősi Hansa-városban született, a
thüringíaí
Getha-ban nevelkedett, s
működésének színhelye Halle városa
volt Brandenburg
tartományban.
Képzettsége és műveltsége
tekintetében európai viszonylatban is kitűnő helyet foglalt el. Tanulmányai
közben bejárta a művelt európai
országokat,
nyelvtehetsége
révén
több élő nyelven beszélt és levelezett. Végigjárta a korában szokásos
egyetemi fokozatokat, a filozófiai
karon a keleti nyelvek magistere.
majd a teológiai kar elvégzése után
lelkész lett s majdnem egy időben
a hallei egyetem teológiai karának
keleti nyelvész professzora.
Franeke nevét mégsem nyelvészeti képességei. hanem a szeretet
cselekedetei tartották fenn az utókor
számára. A szeretet tette képessé,
hogy eleven érzékenységgel találja
meg korának és hazájának égető
problémáit és ezekben segítve hasznosat, szépet és maradandót alkosson, amely az utókor számára is értéket jelent.
Franeke elsősorban szociális téren
alkotott maradandót. Számunkra elképzelhetetlenül nagy az a nyomor,
mely Franeke korában Németországban uralkodott. Dél-Németország 1/3-a ekkor még megműveletlen pusztaság volt. Az ipar messze
elmaradt az angol ipari fejlettség'hez képest. Becslések szerint a lakosság 10-20 %-a koldulásból élt.
A XVII. század elején a statisztika
szerint a nagyvárosok lakossága
egyre csökken. A haland óság statisztikája, a betegségek, járványok,
csecsemőhalandóság
következtében
rendkívül szomorú adatokat mutat.
Francke beszámol arról, hogy lelkészi működése területén a Halle tövében épült Glaucha kőzségben a
koldusok, öregek és gyermekek, csa-
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patosan járnak az utcákon és váltakozva keresik fel a jobbmódú polgárok házait a mindennapi falatért.
Franeke szíve a cél nélkül kószáló,
elhagyatott, árva gyermekek 'felé
fordul. Lelkészi munkájának nagy
részét a róluk való gondoskodás
tölti ki. Nem elégszik meg azzal,
hogy morzsákat kapjanak, s csupán
tengessék életüket, hanem iskoláztatásuk útján akar .gondoskodni róluk. Támogatást e kezdeményezéséhez gyülekezetétől és az egész országban szerteszét élő nagyszámú
barátai tól
várhatott.
Közmondásossá vált már az a ,,4 tallér 16
grosche tőke", mellyel 1695. húsvétján megkezdte a szegények iskolájának építését s ez a tőke lett
alapja a későbbi árvaháznak is. Bőven volt alkalma megtapasztalni az
árvaház és iskola építési munkája
során Isten segítőkészségét
s csodával határos beavatkozását a szükség

idején. A hatalmas, 1701-ben már
3000 tanulót befogadó iskolák és
ínternátusok
telepe azonban még"em "deus ex machina" módján került a föld színére, hanem kitartó
munka és loüzdelern eredményeképpen született meg. Erről a folyamatról számol be Francke 1701-ben
megjelent munkáiábán,
amely ezt
a címet viseli: "A még élő. és uralkodó, nagyszeretetű és hűséges Isten
áldott lábnyomai ... h Az intézményben folyó élet nehézségeiről is tájékoztat. Jellemző következő mondata: "Ha a bírálók csak egy-két
hétre vennék át az intézet vezetését,
csakhamar
megtapasztalnák,
hogy
itt minden a kereszt titkának j·egyében folyik". Az intézet korrnányzáfiának munkájában
"az imádság,
szeretet és türelem" vezeti s erre
neveli munkatársait is.
Franeke intézménye ragyogó példa. A társadalom az kezdernényezéséig kegyelemből és irgalmasságból nevelte az árvákat. Úgy kezelték őket, mint a betegeket vagy rabokat. Az árvák történetének legsötétebb kerszaka zárult le a hallei
intezmények megalakulásával. Itt a
hiányzó szülői szeretetet igyekeztek
pótolni. Száműzték a haragot és a
botot, helyükbe jóság és komolyság
lépett. A gondoskodásnak ez az iránya folytatódott Franeke örökségeként a kővetkező nemzedékekben.
ő

Franeke életművének másik jelentős része intézményeiben a nevelés és oktatás magas színvonala. Az
intézményekben 3000 tanuló kapott
elhelyezést. A képzéshez Franeke
egész nagy iskolarendszert épített
ki. Rendszere részleteiben és egészében is újszerű. A rendszerben az
iskolák kűlőnböző fokozatait találjuk meg, az elemi ismereteket adó
alapfokú iskolától egészen a pedagógiára nevelő főiskoláig, változatos
formákban. A piramis-szerűen
felépülő rendszerben
Európában
ször foglalnak
helyet az ipari

előpá-

lyákra,
kézművességre
felkészítő
osztályok.
Külön
iskolaformában

foglalkoznak azokkal a tanulókkal,
akik az államkormányzásban
fognak résztvenni majd.
Különös gondot fordít e rendszerben a nőnevelésre,
Európában
Franeke kezdeményezésére itt tanítanak
először földrajzot, történelmet,
fizikát,
biológiát.
A tanulók
botanikus
kertben
és
boncterem ben sajátítják
el gyakorlati ismereteiket.
Rendszeres testne-

velésben részesítik a gyermekeket a
"motion" órákon: földmunkát végeznek és fát fűrészelnek.
A pedagógiai iskola növendékei
rendszeresen látogatják kézművesek
műhelyeit. Maguk csiszolják nagyitóikhoz, mikroszkópjaikhoz
a lencséket, s a vilq,g első iskolai csillagvizsgálójában
titkait.

kutathatják

az égbolt

Pedagógiai célként Franeke a következőket tűzi ki: Hívő, az élet
minden terül etén hasznos, segítőkész, buzgó aktivitással rendelkező
embert kell nevelni.
E szűkreszabott, csupán felsorolás
jellegű adatok is lelkesítőek. Beleillenek abba a vonalba, amely az
európai fejlődés határozott iránya.
Nemcsak a barokk - ez Franeke
kora
eszméinek
kifejezője
Franeke életművének ez a része,
hanem a keresztyén szerétet vonásai
ábrázolód'nak ki benne, amely nemcsak látja és elfogadja, de tanulmányozza és tanítja is Isten szép világának dolgait.
Franeke életművét a kritika sok
szempontból vette vizsgálat alá. Sok
minden bizonyult helytelennek, rövidéletűnek, tévesnek. De megállta
minden
kritika
szigorát
az, amit
Franeke a szegényekért
és a tudományért
tett,
és világossá tette,
hogy nincs határa a keresztyén szeretet szolgálatának
a világban.

Muncz FrigyeS
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300 ÉVE SZÜLETETI KRMAN DÁNIEL PÜSPOK
A korszak, amelyben Krrnan Dániel született,' nevelkedett, munkálkodott és meghalt, népünk és egyházunk történetének egyik legsötétebb
korszaka volt. Jól jegyzi meg történelmünk
e szakaszáról Krman egyik
jeles életrajzírója, hogy nemcsak az evangélikus üldözöttek jajkiáltásaitól
Visszhangzott, hanem egyúttal a jó hazafiak panaszaitói is. A Habsburg
uralkodóház fokozódó, a nemzeti megmozdulásokra
válaszként megnyilvánuló politikai erőszaka és a klérus ellenreformációs törekvése egybeszövődve és egymást támogatva olyan állapotot teremtett, melyben magyarnak és protestánsnak
sem nyugalma, sem biztonsága nem volt.
I. Lipót hosszú uralkodása az alkotmány sorozatos lábbal tiprásával a
magyarság számára a teljes és véres elnyomatást jelentette, amelybe jól
beleillett a protestantizmus
gyász-évtizede a pozsonyi és eperjesi vértörvényszékkel.
De az elnyomásnak és erőszaknak e sötét korszakában fut át történelmünk egén a nemzeti vágyakozásnak két reménycsillaga is: a Thököly
és a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc. Bár mindkettő elsősorban a Habsburg-ellenes magyar főúri és középnemesi rendek e korszakot jellemző összefogása és próbálkozása volt az önálló, független nemzeti
lét megteremtésére, győzelmeik és az általuk kierőszakolt békekötések legalább időlegesen enyhülést hoztak a legtöbbet szenvedett egyszerű népnek, köztük a protestánsoknak
is.
Ebben az időben a magyarok, szlovákok, németek és csehek együtt
szenvedtek a Habsburg uralkodók, a velük szövetkezett úri rendek és a
mindkettőt kezében tartó és eszközként használó római katolikus klérus
elnyomása alatt. Együtt futottak a török vagy a császári seregek elől és
együtt siettek a szabadság és béke, a jobb és emberibb élet reménységének vágyától hajtva Thököly meg Rákóczi zászlai alá. Jó példa erre éppen
Krman személye, aki Német-Prónáról
származva (Krman valószinűleg
a German elszlávosodott formája) a felvidéki szlovákság jeles papjaként
nőtt a magyarországi
protestáns egyháztörténet
kiemelkedő alakjáva s
míközben csehnyeívű
biblia kiadásán fáradozik, áldást mond Rákóczi
zászlaira. És éppen ez utóbbi tekintetben válik Krman személye és tevékenysége példává és kapoccsá, amikor most a békének, szabadságnak és
testvériségnek nemcsak vágyában, hanem valóságában
és folytonos építésében újra egymásra találtak a közős szenvedés, a közös álmok és küzdelmek, s a közös felszabadulás és az együtt végzett építő munka örömébenezer szállal egymáshoz tartozó népcink.
A fentiekből szinte törvényszerűen
következik, hogy Krman Dániel
élete a megpróbáltatások
sorozatából állt. 1663. aug. 28-án menekülés
kőzben látta meg a napvilágot egy, a melegfürdőjéről
híres' TrencsénTeplicz melletti falucskában, Msennán, a helybeli rokon lelkész házában,
és 1740. szept. 17-én a pozsonyi várbörtönben
halt meg a jezsuí táktól
gyötörve.
Elődei és szirite egész rokonsága a reformáció kincsének továbbadásában szolgáltak. Nagyatyja Wittenbergben tanult és sok üldöztetés után
mint a trencséní egyházmegye esperese halt meg. Atyja turolukai lelkész
volt. 1672.•ben Bársony György. elvéteti a turolukai templomot az evangélikusoktól. Krman atyja családjával együtt menekülni kényszerül. Csak
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1682-ben a soproni országgyűlés határozatainak
eredményeként térhetett
vissza Turolukára. Közben
is megvolt idézve a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé.
Alsófokú iskoláinak elvégzése után atyai hagyományaitól hajtva, először a Iipcsei egyetemre megy teológiát tanulni, majd egy év után a híres
wittenbergi egyetemre, ahol 1683-ban befejezi külföldi tanulmányait.
Hazatérte után először Ildaván tanítóskodik, majd a mosóci iskola
igazgatója lesz.
.
1686-ban hazahívják
Turolukára,
hogy beteg atyja mellett ellássa
a lelkészi teendőket. Jellemző módon első istentiszteletét a császári katonaság zaklatása miatt az erdőben kénytelen megtartani. - Atyja halála
után 1687-ben szenteli lelkésszé Zábler bártfai püspök.
E megemlékezés keretében nehéz lenne részletezni lelkészi szolgálatának örömeit és méginkább próbáit. Annak csak főeseményeit említjük
meg. 1690-ben a miavai egyház hívja meg lelki pásztorául. 9 évi .munkásság után az Erdődy grófok türelmetlensége
és zaklatása olyan helyzetet
teremt, ami Kollonicsnak módot ad, hogy Krmant és a miavaiakat lázadóknak minősítse, templomukat
becsukássa és Krmant Csejte várába
zárassa. Innen sikerül Németországba,
Wittenbergbe
szöknie, ahonnan
csak hat év múlva, II. Rákóczi Ferenc győzelmes előrenyomulása eredményeként térhetett haza. Ekkor a zsolnai nagy templom papjává választják meg, majd a pozsonyi, trencséní, nyitrai és liptói egyházak püspökévé.
Ezzel elkezdődött Krman életének munkásságban leggazdagabb időszaka.
Az üldöztetés hosszú időszaka meglehetős összekuszáltságot
hagyott
maga után. Krman elsőrendű feladatának tekintette, hogy rendet teremtsen kerületében. Sorra látogatta gyülekezeteit. a helyszínen Vizsgálva meg
lelki és anyagi állapotukat. A lelkészeket és tanítókat megvizsgálta. hogy
tisztüknek megfelelő rnódon élnek-e, tisztában vannak-e az egyház tanításával és megvan-e a kellő felkészültségük. A kérdések tisztázására, a lelkészek továbbképzésére
és az egyházkorrnányzás
egységének megszflárdítására rendszeresen gyűléseket hívott össze Zsolnára vagy Rajecre.
Látogatásai során döbbent rá igazán, hogy az egyszerű nép mennyíre
elmaradott. Ezért elrendeli, hogy amely családban két-három gyerek van,
egyet kötelesek iskolába járatni. A maga idejében jelesen veszi fel a harcot a babonák ellen. Pl. "Amely leány Lucanapker kulimázból keresztet
csinál (íme a 'kabala-baba
300 év előtti őse!), fizet 10 garast; 'aki éjjel
kísértetképpen
ijeszt, az megbotoztassék."
A folytonos háborúk, a hadak ide-oda vonulása és a létbizonytalanság táptalajt jelentett az erkölcstelenség felburjánzására.
Krman határozott rendszabályokat hoz a jó erkölcsiség kialakítására is. Szigorúan büntetteti a részegséget, a hamis esküt, a hazugságot, a perpatvarkodást,
a
családi béke megbontását stb.
Természetesen tudja nagyon jól, hogy mindehhez nem elégségesek
csupán a külső rendszabályok. Az igehirdetés megerősödésére van szükség, hogy belőle nőjjön ki az evangélikus gyülekezetek és hívek egészséges, példamutató élete, az egész nemzet életére kiható helyes magatartása.
Ezért fogan meg benne még nyilván ebben az időben az ágenda (az istentiszteleti élet rendjét szabályozó könyv) kiadatásának terve, hasonlóképpen egy új csehnyelvű bibliafordítás gondolata. (Ezt használták a szlovákok is, mivel még nem volt egységesen kialakult szlovák irodalmi nyelv).
E munkák kiadására azonban csak jóval később kerülhetett sor. Abban
az időben, amikor már Krman Pozsonyban raboskodik, Sőt az évek homályában az is bizonytalanná lett, hogya megjelent munkák azonosak-e
ő
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az általa előkészítettekkel.
Mindez azonban nem rontja le meglátásának
helyességét és nem tette feleslegessé előkészítő munkáját .
. Gazdag irodalmi tevékenységót hirdeti sok kisebb-nagyobb megjelent
mur.kája és korára vonatkozó kéziratai.
A külső és belső rendeződesnek sok feladata ösztönzi egy zsinat összehívásának támogatására
és annak gyülekezeteiben
való alap os előkészítésére. Az 1707-ben összehívott rózsahegyi zstnatnak talán legjelentősebb
és legtevékenyebb résztvevője. Ez a zsinat, amelynek határozatait
ugyan
a megújuló politikai reakció már 1715-ben semmissé nyilvánította,
alapvető hatással volt az evangélikus egyház későbbi egyházszervezeti,
hitvallásokra felépülő életére, egyházunknak népünk életében elfoglalt pozíciójának és magatartásának
kialakulására.
S Krrnannak mindezen határozatok megszövegezésében
és meghozatalában
jelentős szerep jutott.
Itt került Krrnan éles összeütközésbe az akkor még nálunk eléggé
nem ismert és ki nem értékelt hallei pietizmus előfutárai val. A tiszta tan
és az egyház egysége, valamint az egyháznak a nemzet életében betöltendő
hivatása érdekében keményen síkraszálló Krman magatartásának
következményeit lemérni a történetkutatás
feladata. Annyit azonban bizonynyal állíthatunk,
hogy fellépésének
határozottsága
gátolta a pietizmus
rosszirányú elferdüléseinek
tovaterjedését,
valamint
egy olyan befelé forduló hamis kegyesség kialakulását,
amely az élet nehézségei és a feladatok nagysága elől önmagába zárkózik,
az egyházat szektává nyomorítva.
.

Krman sokoldalú és értékes tevékenységének
éppúgy, mint a zsinat
határozatainak
érvényrejutását
megzavarta
és visszaszorította a politikai
helyzet romlása. A buzdító beszéd, amelyet Rákóczi seregeinek zászlóbon-'
tásakor mondott, állásfoglalása a szabadságharc mellett, az ebben az időben vállalt leülföldi diplomáciai rnegbizatásaí meghatározták további sorsát.
A porosz és a svéd királynál tett útjáról hazatérve hamarosan távozni
kényszerül Zsolnáról. Újra a miavai egyház papja. Még az újabb zaklatásoknak ezekben az éveiben is sokat munkálkodik, elsősorban a szlovák
gyülekezetek szükségleteit
szemmel tartva. Valószínűleg ezalatt foglalkozott legtöbbet a hazai egyháztörténet
kutatásával
is. Nevéhez fűződik
a reformáció kétszázadik évfordulójának
megünneplése
is.
Ellenségei azonban csak az alkalomra vártak, amikor leszámolhatnak
vele. Ez az alkalom 1729-\ben kínálkozott. Egy valószínűleg provokált esettel kapcsolatban (egy katolikus ember exorcizálása és áttérítése) vizsgálat
indul ellene. Elmenekül, de különböző fenyegetések
és ígéretek hírére
Pozsonyba megy és jelentkezik.
Ügvét csak két év múlva veszik elő. Különbözö vádak - meg olyan ügyekkel kapcsolatban
is, melyekben részt
nem vehetett - alapján holtig tartó fogságra ítélik. S bár a porosz király
közbenjár érte, többé nem tud megszabadulni.
Halála után azt híresztelik róla, hogy végső nyomorúságában
sikerült
áttérítení a katolíkus egyházba a protestáns egyháztörténet
e jeles alakját. Fényes ceremóniával temetik el a pozsonyi dómban. Hogy egy testileglelkileg összetört s haláltusájában
is gyötört aggastyán lelkében az utolsó
órákban rní történt, nem tudhat juk. De az bizonyos, hogy evangéliumi
lelkületű élete és szolgálata magyar, szlovák, cseh, morva és németajkú
gyülekezeteink
és bizonyára rajtuk keresztül népeihk életére nézve is
áldást jelentett. S a béke munkálása és népeink előrehaladása
közben
tusakodva az egészséges keresztyén élet minden jó ügyben tevékeny kialakításáért együtt vagyunk rnost az emlékezésben is.
Mezősi György
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STEGMANN JOZSUÉ 375 ÉVVEL EZELOTT SZÜLETETT
Minden istentiszteletünk végén elhangzik énekének három verse. Ezzel CÍmadó énekünk a legismertebb lett. A lelkészcsaládból származó
tudós viharos időkben élt. Mire végzett tanulmányaival és theol. doktori
diplomával a zsebében szuperintendens és gimnáziumi vezetőtanár lett,
kitört a 30 éves háboru. A nehéz időkben teljes odaadással végezte munkáját és több áhítatos- és imádságoskönyvet adott ki. Iskoláját 1621-ben
egyetemi rangra emelték és Stadthagenből Rintelnbe helyezték áto Itt már
teológiai tanárként működött. Háborús megpróbáltatásokban
több ízben
is volt része, de közismert énekünk is bizonyítja, hogy hite tántorítatlan
maradt. Nem a mindent sötéten látó siránkozók közé tartozott, hanem
látta Isten áldását olyan helyzetben is, amikor mások kétségbeestek.
"Maradj meg áldásoddal, Velünk gazdag Isten,
Kegyelmedet áraszd ránk Minden szükségünkben."
A háborús események során Rinteln városa tartósan az ellenség kezébe
került és az ellenreformáció
a legdurvább eszközökkel akarta letörni a
be nem hódolókat. Ez a meghurcoltatás siettette halálát.
NIEGE GYÖRGY 375 ÉVE HALT MiEJG
23 éves korában katona lett s úgyszólván megszakítás nélkül 30 évig
katonáskodott. Résztvett a schmalkaldeni háborúban, majd Skóciában,
Németországban és a dán-svéd háborúban harcolt. Százados volt már, mikor 53 éves korában végleg polgári foglalkozást vállalt. Képzett zeneszerző és költői tehetséggel megáldott hívő keresztyén volt, mint ezt az
1580-as években megjelent áhítatos könyve függelékében közölt énekek
mutatják. Egyik éneke a legértékesebb reggeli énekek közé tartozik. Énekeskönyvünkben két változata is rnegvan: a teljes, de szabadabb fordítású
51. és a csonkább, de az eredetihez közelebb álló 714. Az énekszerző bennünket is, hitre és hitből fakadó cselekedetekre buzdít:
"Most áment mondok hitben És nem kételkedem,
Reám tekint az Isten, S megáld kegyelmesen.
Munkára két kezem! Mit Isten tennem rendel,
Jó szívvel, vidám kedvvel Elkezdern s végezem." (714. 5. vers).
LIEBICH EHRENFRIED, 250 ÉVE SZÜLETETT
Ahhoz a kevéshez tartozott Liebich, akik a racionalizmus korában is
hívek maradtak Isten igéjének teljességéhez, 16 éves koráíg apjának segített a malomban dolgozni s csak utána látott neki a tanulásnak. A sziIézíaí Lomnitz és Erdmannsdorf lelkésze lett. Termékeny énekköltő volt:
236 éneket írt. Egy magyarázatos biblia-kiadás 15 évre lekötötte, de utána
újra boldog örömmel írta énekeit, amelyek kertársainak
nagytömegű
énekselejtjéből kiemelkednek. A reformáció korának tömör, kemény mondanivalóit ősokkal
lágyabban fogalmazza meg. Tartalomban elmarad
Luther, vagy Gerhardt Pál énekeitől, mégis nagy áldás volt, hogy saját
korában az evangéliumot szólaltatta meg énekeiben is. Pünkösdi éneke is
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ezt bizonyítja (243). A Szentlélekről való bizonyságtevest könyörgésbe fogIalja s így tölti meg komoly tartalommal a racionalizmus korának a helyes
és igaz életre vonatkozó, de többnyire csak az emberi erőre épített követelését (2-4. vers!).
ZABRAK DÉNES, 50 ÉVE HALT MEG
Gimnáziumba az akkor még működő kővágóőrsi
algimnáziumba és
Sopronban, teológiára Sopronban és Bécsben járt. 1876-ban avatták lelkésszé Sopronban. Nevelő lett Eszterházán. majd 1877-ben szombathelyi
1878-ban nérnetszentmihályi,
1884-ben soproni lelkész. 1913 májusában
nyugalomba vonul, de néhány hónap múlva szívbaja el iSi viszi. Ékesszóló, költőí lelkületű lelkész volt, akit gyülekezete szeretett és megbecsült. Magyar és német nyelvű irodalmi működéséből jelentősek prédikációi. A dunántúli énekeskönyv összeállításában tevékeny részt vett,
mint a bizottság állandó tagja. Maga is írt énekeket, de különösen sok
ének került az ő fordításában, áldolgozásában az énekeskönyvbe,
Kiss János
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KÁTÉK

Az egyház tanítása tükröződik a kátékban. Ezért olyan megbecsült a
szerepük. Történelmi megemlékezésre is rnéltók azok a káték, amelyek
különösen jól sikerültek s nemzedékek hosszú sora számára jelentették
az egyház tanításának világos, szabatos kifejtését.
a) Két jubiláló

evangélikus

káté

Mindkettő 1533-ban, tehát 425 évvel ezelőtt jelent meg hazánkban.
Az egyiket Dévai Biró Mátyás, a másikat Gálszécsí István írta. Mindkettőnek az volt a célkitűzése, hogy a szolgálata elején Ievő, fiatal magyarországi evangélikus egyházat tanítsa, vezesse a lutheri reformációban
Isten által ajándékozott úton.
DEVAI BIRO MÁTYÁS vezető szerepet vitt a magyarországi r-eformáció terjesztésében. Már a 16. század végén úgy értékelték Dévai életművét, hogy magyar Luthernek nevezték. Szóban és írásban egyaránt
hirdette az evangéliumot
és küzdött az egyház reformációjáért.
Bár a
katolíkus elnyomás hányt-vetett életű emberré tette, mégis, amint nyugalmat talált, irodalmi eszközökkel is küzdött a reformáció igazságáért.
"A tíz parancsolatnak, a hit ágazatinak, a mí Atyánknak, és a hit pecsétinek röviden való magyarázatja" című kátéja Luther Kiskátéja nyomán készült.
Dévatfanításának
középpontjában a keresztyén ember Istenbe vetett
bizodalma áll. Kátéjában is kifejti, hogy sem a magunk erejéből, sem más
emberek érdeméből nem juthatunk üdvösségre. A szentek sem segíthetnek rajtunk, akár élők, akár holtak, mert ők is bűnösök voltak. Egyedül
Jézus Krísztus által juthatunk Istenhez, egyedül hit által fogad el Isten
igazaknak rninket, Jézus Krisztus érdeméért. "Minket üdvözíteni akar csak
az
fiának általa, ez akaratjáról szól a Szentírás, Istennek ez akaratját
prédikállotta az mi Urunk."
Ebből is kitűnik, hogy Dévai nem másolta. le Luther könyveit, hanem
önálló formában végezte el reforrnátori munkáját. Amíg Németországban
a búcsúlevelekkel való visszaélés volt az egyházjavítás kiinduló pontja,
addig Magyarországon más volt a helyzet. Itt nem volt olyan gazdagság,
hogy érdemes lett volna a római udvarnak pénzforrások szerzésére berendezkednie. Nálunk a török elleni háborúk idején különösen megnövekedett Máriában és a szeutekben való bizodalom, hiszen az országot szent
István állítólag, Máriának ajánlotta fel. Dévai eredetiséget
mutatia, hogy
felismerte a sajátos hazai egyházi visszaéléseket s azok ellen intézte a
fő támadást. Kátéjában is megvédelmezte Jézus Krisztus közbenjárói
tisztét, váltságművének
tökéletességét, a mely fölöslegessé teszi Máriában
és a szentek érdemeiben való bizakodást.
GÁLSZECSI ISTVÁN jellegzetesen tanítói típusú egyéniség. "A keresztyénj tudományról való rövid könyvecske" című kátéja arra törekszik, hogy világos, rövid fogalmazás ban kifejtse' az evangélikus egyház
tanítását.
'
Művét csak Bod Péter 1766-'han megjelent Magyar Athénásából ismerjük. Könyvét elveszettnek tartották rnindaddig, arníg Révész Kálmán
szerenesés
kézzel egy könyvtáblában
e műből való töredéket
talált
1394-ben.
Gálszécsi kátéjának
menete majdnem' teljesen megegyezik Luther
Kiskátéjával. Változás csak annyiban .van, hogy a gyónást már határoü
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zottan elkülöníti a szentségektől. A tartalomban kétségtelen Luther hatása. Elég itt a reformáció sarkalatos tételének, a hit által való megigazulás tanításának Gálszécsi fogalmazásában való bemutatása:
"Mindegy e két mondás: irgalmasságból üdvözülünk, és hitből üdvözülünk. Mert a hit irgalmasságának bizodalmát jegyzi, azért mikor mondjuk, hogy hitből üdvözülünk, e mondást eképpen értsed, hogy irgalmasságnak bízodalrnából üdvözölünk, mely irgalmasság nekünk bizonyos, nem
a mi érdemünkért, hanem Krisztusért. Ezt azért mondom, hogya tudatlanok e mondásból: csak hitből üdvözülünk, meg ne bántassanak, mert
ezt nem egy jószágos (érdemszerző) művelkedetről kell érteni, hanem irgalmasságnak bizodalmáról."
_
Gálszécsi ezzel a lutheri reformációnak
a Szentíráson alapuló tanítását nemcsak a katolikus értelmezéssel szemben szólaltatta meg, hanem
a reformáció táborában keletkezett félreértések ellen is küzdött. A nemrég létrejött magyarországi evangélikus egyháznak így kellett kifejtenie
tanítását a több oldalról jövő félreértésekkel,
katolikus támadásokkal
szemben.
'
Mindkét magyarországi
káté nagy szolgálatot végzett evangélikus
egyházunkban,
mégpedig az úttörők, az első kezdeményezők és irányt
mutatók szolgálatát.
b) Jubiláló

református

káté

1563-ban, tehát 400 évvel ezelőtt adták ki a Heidelbergi Kátét. A
Szentírás után nincs még egy könyv, amely annyira döntő szerepet vinne
a református egyház életében, mint a Heidelbergi Káté.
Amikor Ill. Frigyes pfalzi fejedelem 1559-ben megkezdte uralkodását,
rendet akart csinálni egyházi téren. Elődei humanista beállítottságúak
voltak, evangélikus
és református professzorokat.
lelkészeket egyaránt
meghívták, közönnyel nézték a hitvallási kérdést. A fiatal fejedelem tiszta
helyzetet akart teremteni, írásban akarta rögzíteni a református egyház
tanítását. Ennek a törekvésnek a gyümölcse a Heidelbergi Káté. Luther
, Kískátéja után ez a legjelentősebb a 16. századi kátéirodalomban.
Nem
egy embernek a műve, mint Luther kátéja, hanem kollektív munka termése. Magában foglalja a korábbí: református káték anyagát is, A Heidelbergi Káté megírásában kiemelkedik két fiatal teológus, akiket Frigyes
fejedelem hívott meg: Olevianus Gáspár, aki Kálvin tanítványa, és Ursinus Zakariás, aki Melanchthon tanítványa volt. Az előbbi gyakorlati, az
utóbbi teológiai érzékkel dolgozott a Kátén. Hosszabb előkészület és többszörös átdolgozás után a Heidelbergi Káté ha·rmadik kiadása vált véglegessé 1563 novemberében a pfalzi tartományban.
A Heidelbergi Káté teológiai tartalma átfogja a református tanítás
egészét. A megváltás művében kiemeli Istennek a szabad kiválasztását,
amely független az ember érdemszerző jócselekedeteitől. Viszont nem tartalmazza Kálvinnak a kettős predestinációról
szóló tanítását, amely szerínt Isten egyeseket üdvösségre, másokat kárhozatra rendelt öröktől fogva
fennálló végzésében. A gyakorlati kérdésekben határozott kálvini jellege
van "a Káténak, kiemeli az egyházfegyelem [elentőségét.
Az evangélikus egyház felé is meghúzza a Heidelbergi Káté a határvonalakat, ez különősen az Ürvacsoráról szóló tanításban
érvényesül.
Mi evangélikusok együtt örülünk református testvéreinkkel
a Heidelbergi Káté 400 éves évfordulóján, hiszen egy gyökérből nőttünk ki, az
Isten igéjén .alapuló+reforrnátorí
teológiából. A fennálló különbségeknél
erősebb a protestantizmus
összefűző ereje, ami az Isten igéjéhez való
hűségben nyilvánul meg.
Dr. ottIyk Ernő
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Győry Vilmos születésének
125. évfordulójára
Elmegy örökre...
Hiába
mondjuk maradjon! Most először
tagadja
meg kérésünket...
Nincsen-e számunkra vigasztalás? Én
azt mondom: van! Atadjuk a sírnak, ami a mulandóságé,
a szebb
részt itt tartjuk magunknak ... Ott
lesz
ezután is minden körben, hol
csak élt és működött. A családi tűzhely, a templom, a rokonok és barátok találkozási helye, a tudomány,
irodalom és költészet csarnoka nem
mondanak le róla soha ... Ez nem
halál, nem végelválás. ez folytatása
az életnek, az együttlétnek, a lélek
világában. .. Éjjelenként,
csendes
álmainkban ha olykor égi zengzetet
hallunk, gondoljunk reá s áldjuk
emlékét,
A legszebb, legmegragadóbb hang, mely legjobban meghatja szívünket, talán éppen az övé
lesz ... " Győry Vilmos sírjánál mondották ezeket. Öriásí tömeg kísérte
ide. Senki sem tudott közömbös maradni a temetésen, mert oly közel
jutott a szívekhez Győry Vilmos
Emlékezzünk hát mi is e néhány
sorral arra az evangélikus lelkészre,
akinek munkássága jóval túl jutott
egyházának határain, de akárhová
is ért el, mindig szívekig hatott.
Győrben született 1838. január
7-én, ahol édesatyja, Győry Endre,
az evangélikus felsőbb leányiskolában tanító volt. Édesanyja Wurmb
Katalin. Mikor 1846-ban Pestre kerül a gimnáziumba, tehetségére és
szorgalmára hamar felfigyelnek tanárai. Az iskolai önképzőkörben
próbálgatja először Írói képességeit.
A nagyközönség elé 1854-ben lép,
amíkor is.a "Szikszói Enyhlapokban" megjelent "A chán kegyence"
c. novellaja. Ezt Jókai Mór a következő ajánló sorokkal kísérte a
Délibáb-ban: "Fiatal, szép tehetségű
írót van szerenesém bemutatni a
ő
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közönségnek, kiből, mint hisszük,
egykor irodalmunk
egyik kitűnő
tagja lesz."
Mikor elhagyta az iskolát már ismert tagja volt az ifjabb írói nemzedéknek. Valamennyi nevesebb folyóirat közölt tőle írásokat. A Délibáb, Divatcsarnok, Hölgyfutár, Budapesti
Visszhang, Növilág
stb.
rendre közlik munkáit.
Irodalmi
munkásságának
zöme azonban az
1854-ben megindult Vasárnapi Ujságra esik. Ez időben történeti elbeszéléseket s hazafias tárgyú balladákat íro SzerelmI költészetét irodalmunk legjobbjai mellé állították
a múlt századoan.
A jogi pályára lép, aaol azonban
nem érzi jól magát. Félévig volt az
egyetemen. de mint egyik barátjá-
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nak írja "ez az időszak teljesen elegendő volt meggyőződnöm, hogy a
jogi pálya nem nekem való. A sokkal' inkább nekem való lelkészi pályát választám." Mielőtt azonban a
teológiára ment volna, Vanyarcra
megy Dezseffy Ottó házához, ahol
a lányok magyar, német, francia és
olasz tanítójaként másfél évet tölt.
lógián
tanul,
melynek elvégzése
után Berlinbe utazott tanulmányútra. Innen hívja vissza Székács
József Pestre segédlelkésznek, ahol
"az ország papja" mellett szolgál
1862 októberéig.
Ekkor
ugyanis
Orosháza hívta meg rendes lelkészéül, Székács József iktatta be, akinek leányát Etelkát 1863. szept. 8-án
oltárhoz vezette.
Az Orosházán töltött 14 éve nagyon értékes volt. Érett férfiú szólalt meg beszédeiben" írásaiban s
nem a szárnyait próbálgato ifjú tehetség. E' korból valók családi kőlternényei, az elbeszélések nagy része és legjelesebb műfordításai. A
novellaírásra volt leginkább tehetsége, de egyre jobban műfordításokra szorította munkásságát. Ezekkel akadémiai koszorút nyert. Irodalomtörténeti jelentősége is ezen a
területen a Iegnagyobb, Fordított
németből, franciából, olaszból, spanyol- és portugálból, dánból, svédből, sőt latín-, görög- és héberből
is. Azért is nagy jelentőségű volt
fordí tói munkássága,
mert általa
népünk világirodalrnt tájékozottsá-
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gát gyarapította
és saját írodalmunk tekintéiyét emelte. Mindent
és míndíg eredetiből fordított a legnagyobb hűséggel. Az is jellemző
reá, hogy nagyon szerette a népköltészetet s tervbe vett egy egyetemes népköltészetí gyűjtemény közreadását.
1876-ban Pestre kerül lelkésznek
Székács József helyére. Itt is hallatlan energiával dolgozik.. Írt yígjátékot, tragédiát, társadalmi színművet. Több népszínművet ír s az ifjúsági és gyermekirodalomra
is volt
ideje.
Ezzel gyermekitodalmunk
megalapítója lett. A Kisfaludy Társaságban Mikszáth írásait olvasta
fel, mert rendkívül jó előadó volt.
Még nyilvános
felolvasásokra
és
szaválásra is szakított időt nagyon
sokszor.
Mindezt a szédítő sokaságu munkát átfogta és meghatározta lelkészi
szolgálata SI egyházirodalmi
munkássága, melyet felsorclnl is kevés
e kis megemlékezés.
Mi volt tehetsége mellett a titka
Győry ezen munkásságának.
Úgy
mondják kortársaí "szívére akarta
ölelni az egész emberiséget." Nem
ismert nemzetiségi és vallási, társadalmi és faji. különbségeket,
szegényt és gazdagot.
Állandóan szolgált, munkálkodott.
Korán, 47 éves korában, 1885. ápr.
14-én halt meg.
Boros Ká.roly

-,

Cf3ethLen
A protestánsok pártfogója, Bocskai
István halála után tovább romlott
a helyzet hazánkban.
A török ~osztogatásai, rablásai
mellett
legalább vallási kérdésekben lOOzömbös
volt,
de
a
Habsburg-uralkodók
nemcsak politikailag
és gazdaságilag tartották
gyarmati
sorban Magyarország nyugati és északi részét,
hanem hatalmi
szóval, paranccsal,
fenyegetéssel,
igéretekkel
és fegyverrel támogatták
az egyre jobban·
mege1·ősö"dő ellenreformációt.
A
hitehagyott
Pázmány
1616-ban az
ország prímása lett. Olyan fényűző
életet élt, amilyent
Bakocz Tamás
óta egy magyar főpap sem. Pázmány
30 protestáns főú ri családot térített
. vissza a katolikus
egyházba. A jezsuitáknak
a protestantizmus
és
minden haladás ellenségeinek - új
rendházakat
építtetett,
és a lutheránus városoknak,
Sopronnak,
Kőszegnek, Kassának, Besztercebányának jezsuita kollégiumokat
szánt. A
király,
II. Mátyás
és az új ná.dor,
a volt prímás öccse, Forgách Zsigmond voltak
Pázmány támogatói.
Megrázó erővel mutatta
be a hitében üldözött
protestáns
nép sorsát Alvinczi
Péter kassai pa.p "Magyarország panasza" című, 1619-ben
m~gjelent
röpiratában:
"Ha pedig
valaki
Magyarországnak
nyomorodott sorsát mélyebben akarja meggondolni
a hit dolgában (holott
a
lelkiismereteken
senki egyéb nem,
hanem egyedül az Isten uralkodik),
az igaz evangéliumi
vallást . az országból a nyírt papság (róm.· kat.)
gyökerestől
kigyomlálni
igyekezik
vala, mert immár az evangélikusoktól a templomok
elvétetnek
vala,
immár az evangélikus
egyházi szolgák számkivetettnek
vala, immár a
kisdedek a szerit keresztségnek f.eredőjétől
megtiltatnak
vala, a halottak
temetését
harangszóval
és

ékes 'Sereggel ékesíteni
nem· t.ala
szabad és végezetre a szokott helyen
eltemetni nem engedtetik vala. Immár az istenfélő házgazdák, kik az
Isten igéjének ily nagy szomjúságában házuk népének az evangéliumot
olvassák vala, elszenvedhetetlen
fizetéssel büntettetnek
vala."
A fegyverrel
kivivott
bécsi békét
nem tartották
meg. Egyre nagyobb
méreteket öltött a protestánsok zaklatása, és a küzdelem a hazafias érzés ellen. Hazánk függetlens·égéért
érzett felelőssége és a protestánsüldözés rniatt fogott fegyvert Bethlen
Gábor.
.
Bethlen Gábor 350 é v vel
e zelő t t, 1 6 1 3-b a n let tEr
dél y
fej e del m e. A népszerű fejedelem célja az volt, .hogy Erdélyt
és
a Habsburg-országrészt
egységes,
független magyar állammá alakitsa.
1619-ben kijött Erdélyből
18000 főnyi seregével, és támadásba lendült.
A jobbágyfalvak
lakói és aoárosok
polgárai
örömme~, bizakodással fogadták.
Debrecenben
kiadta "Magyarhon sé.relmei" című felhívását:
közzétette hadműveletének
okait. Serege csakhamar
40 OOO-re szaporo-
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dott. Még szeptemberben
bevonult·
Kassára. Itt országgyűlésen
Habsburg-Magyarország
is fejedelmévé
választotta.
Csapataival
ezután Pozsony felé tartott. Pozsonyban Forgách nádor a várral együtt a koronát is átadta a fejedelemnek.
A november ll-re összehívott országgyűlésen Bethlen nem fogadta el a neki
felajánlott
királyságot.
Az országgyűlés kimóndta
a két protestáns
egyház és a katolikus egyház egyenjogúságát, és a főtemplom ot minden
nagyobb városban .a többségi egyháznak ítélte
oda. E szándékot
a
gyakorlatban
már alig lehetett megvalósítani.
Az 1620 nyarán tartott besztercebányai országgyűlésen
megjelentek
a Bethlennel
szövetséges cseh és
osztrák
protestáns
rendek
képviselői is. Itt Bethlent
királlyá
kiáltották ki, de megelégedett
a fejedelmi és kormányzói
címmel. Megerősítette az országgyűlés a zsolnai
és szepesváraljai
zsinataink
határozatait. Javaslat hangzott el; hogy
a taitoiikus egyház irányítását 3 püspökségre vonják össze, Győi-, Nyitra
és Eger székhellyel, Pázmányt és a
jezsuitákat,
mint a nemzeti békesség megbontóit tiltsák ki az országból, és a katolikus
egyházi birtokokat áHami kezelésbe 'keli venni. Az
új törvények
és határozatok végre~
hajtását azonban károsan befolyásolta a fehérhegyi
vereség Csehországban, november
8-án. Bethlen
keresni kényszerült
a megegyezést
a Habsburgokkal:
1621. december
31-én a Bethlen és II. Ferdinánd által kötött nikolsburgi
béke csak a
bécsi békét, az 1608. évi törvényt,
és az 1618. évi királyi hitlevelet erősítette meg újra, viszont biztosította
a vallásszabadságot.
A vallásbéke.
oltalma
alatt
az
evangélikusok
1622-ben Semptén, a reformátusok
1623-ban Komjátiban
zsinatot
tartottak.
.
Bethlen később csatlakozott a né-"
met protr;stáns fejedelmek
szövetsé-
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qénez: Megnyerte a török szultán
támogatását is. Második házasságával sógora lett Gusztáv Adolf svéd
királynak,
akivel a rokoni kapcsolatokon túl, diplomáciai
összeköttetésben is állott. Jól látta igazságos
küzdelmének európai összefüggéseit.
A politikai
és vallási
sérelmek
megújulása
miatt még kétszer fogott fegyvert
Bethlen
Gábor. Az
újabb háborúk az 1624. évi bécsi és
az 1626. évi pozsonyi békével végződtek, amelyek csak a nikolsburgi
béke
ígéreteit
ismételték
meg.
Bethlen
1629. november 25-én, 49
éves korában halt meg. Halálával
nagy veszteség érte' a protestantizmust és a magyarságot.
A fejedelem Erdélyben
és a hozzá
csatolt 7 felvidéki
megyében segítette az ipar fej lődését, a céheket.
Az emberek jóléte fellendítette
a
kereskedelmet.
A tudomány
és a
művészetek bőkezű pártfogója
volt:
A gyulafehérvári
kollégiumnak
5
falut és 74000 tallért adományozott .'
Több diákot iskoláztatott
külföldön,
néha huszat is. Külföldi
tanárokat
hívott Erdélybe. Segélyezte Szenczi
Molnár ~lbertet is. Törvényben biztosította, hogy jobbágyok gyermekei
is látogathassák az iskolákat
és a
földesurak nem tilthatták
el őket a
tanulástól.
A megreformált
hit-igazságért
.
nemcsak küzdött kedves könyve
és hadjárataiban
hűséges útitársa
volt a Biblia. 26-szor olvasta rvégig.
A református énekeskönyvekben
található "Gyakorta
való buzgó könyörgést
kíván az Isten"
kezdetű
szép éneket ő írta. Kálvin
'híres
könyvét,
az Institutio-t
magyarra
fordíttatta.
Halálos
ágyán
utolsó
szavai voltak: "Ha az Isten velünk,
kicsoda ellenünk?"
(Rm 8. 31.)
Bethlen
Gábor küzdelmes
életéből tanuljuk
meg mi is a forró ember- és hazaszeretetet; a hűséget és
az áldozatvállaláSt,
hogy tudjunk
b'oldogan élni - egy más ért!

Barcsa

Béla
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• ••
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Az egyedüli erény a szeretet. Ez teremt minden más erényt •

•••
Az ember visszás módon önmagát és csakis önmagát szereti. Ezt a visszásságot csak olyan módon lehet helyrehozni,
hogy felebarátját teszi a saját maga helyére .

...
'

A szeretet egyszerre hatalmas ellenség és jóbarát. Keményen büntet és kedvesen segít. Kemény a héj, de édes a
magja. Keserű az ö-embernek, de édes az' új embemek.
•

• ••

Ahol nincs szeretet .• ott sohasem tudunk elég tanítást adni •

•••
Isten országa a kegyelem és irga:J.om, nem pedig a harag
és büntetés birodalma. Csupa megbocsátás, szeretet, szolgálat, jót cselekvés, békesség, örvendezés stb •

•••
Tökéletesnek lenni. annyi, mint Istent félni, szeretni és a
felebaráttal minden jót megtenni.

•••

A keresztyén élet boldog és örvendező élet, Krisztus igája
kedves és gyönyörűséges.

• ••

Hitünk hiányát az örömön mérhetjük le: Mert amilyen
erősen hiszünk, szükségszerűen ugyanolyan nagy mértékben
kell örülnünk is.
•

•••

Ha valaki jókedvű, ne nézzünk rá savanyúan, mint a képmutatók teszik. Ezek egészen különleges emberek akarnak
lenni, és nem helyénvaló komolyságukkal bölcsnek, dicsőnek kívánnak látszani, miközben mindenkit bolondnak és
bűnösnek tartanak, aki jókedvű, és nem néz maga elé komoran velük együtt. Legyen nekünk is kedves örömük, ha
egyébként nem Isten ellen való .

•••
Ha mi érezzük Isten irgalmát irántunk, akkor nekünk is
készségesen meg kell bocsátanunk embertársainknak,
akik
megbántottak minket.

• ••

Az öröm a hit gyümölcse. A hitből szeretet, öröm, béke és
hálaének f,akad.
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Isten senki iránt sem kegyelmes és senkinek sem bocsát
meg, ha ő is meg nem bocsát a felebarátjának. A hit csak
akkor igazi, ha azt a gyümölcsöt termi, hogy megbocsát felebarátjának
és a bocsánatát kéri. Másképp nem léphet az'
ember Isten elé! Ha ez a gyümölcse hiányzik, akkor nem is
igazi a hit!

***
Ne engedd, hogya harag hatalmába kerítsen: Amint arra
tanítottalak, hogy féld Istent, ugyanúgy mondom azt is,
hogy türelmet tanűsíts, és jót cselekedj az emberekkel!

***
Milyen nagy szűksége van a keresztyén embernek a türelemre! Arra, hogy lelkünket türelembe foglaljuk. mint
Krisztus Lk. 21, 19-ben mondja. Máskülönben örökre elveszítjük .azt.
Ezért új életet kell kezdenünk. Nem szabad. oly gyorsau
á,.tkozódnuuk és elkedvetlenednünk, ha valami baj ér bennünket, hanem mindig Istenhez kell emelnünk szívünket, és
akaeatát türelemmel kell elvíselünk - Ö meg fog szabadítani attól a maga idejében, amikor Neki így tetszik.

***
A jónák a kezünkben kell lennie, nem a szívünkben.
~ivel Istennek nincs szüksége a mi javainkra, azért feltétlenül bizonyos, hogy amit felebarátunk javára fordítunk,
azt Neki jutt,atjuk.

***
Nem azok a jó cselekedetek, amelyeket Istennek teszünk.
Hanem amelyeket felebarátunk javára kell tennünk, azok
a jó cselekedetek.

***
Lehetetlen, hogy tessék Istennek vagyelérjen
vallamit
Nála bármí olyan cselekedet, amely nem önként, szeretetből
történík,
"
Aki jót akar tenni, azt tékozló módjára kell tennie.

***
, Ne feledkezzünk meg az ínségben levőkről, de szívesen
adjunk nekik, segítsünk rajtuk! Ne csak azzal az általánosan
elterjedt segítéssel, hogy valaki fillért vagy forintot ad,
saját tehetsége és a másik szüksége szerínt, Ilyen segítséggel minden körülmények közt tartozunk a rászorulőknak.
De van ezenkívül mástajta könyörületesség is: az, amellyel
:mi}1denkinek a hivatásában
és a saját életkörében lehet
szolgálnia és segítenie a felebarátján, mégpedig mindennap
és minden órában. Az tudniillik, hogy mindenki a maga kereskedelini, ipari vagy kézműves tevékenységét úgy, folytassa, hogy senkát előnyben ne részesítsen. hamis áruval be
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ne esapjon, megeléged,jékaz illő haszonnal, az ember-eknek
a megHlető bért kifizesse; tehát hogy helyes mértéket tartson, és sem a vásárfásban, sem az árusításban ne keressen
olvan előnyt, amely a másik ember számára hátrányt jelentene. Mert hogy mi a hűtlenség az ilyen tevékenységben, az
nyilvánvaló.

***
Jobban cselekszik az, aki felebarátjának
csak egy fillért
is ad, mint ha valaki Péternek egy egész arany templomot
épít, Mert amazt Isten parancsolta,
ezt azonbau nem,

***
A kedvesség

és barátságos magatartás a lelkület mélyén
és az életben igazi erény. A keresztyének ue legyenek barátságtalanok
és harapós kedvűek, hanem szelídek, jók és
kedvesek! Olyan emberek legyenek, akikkel miudenki szívesen áll szö ba, s aki a felebarátja hibáit nem helyezi finom mérlegre, sőt inkább jóra igyekszik átformálni. A keresztyéneknek készségesen kell másoknak engedniűk, az elkertilhetetlennel megbarátkoznluk stb,

I

* *'*

Ahogyan it szelídség az a keresztyén erény, melynél fogva
még eílenségeínkkel szemben is barátságosak és kiegyensúlyozottak maradunk, ugyanúgy az alázatosság az a keresztyén erény, melynél fogva testvéreink iránt maradunk jók
(azok Iránt, akik gyengék, bűnösök, nyomorultak), sőt. kísebbek. vagyunk azoknál; és mindig úgy gondolkodunk, hogy
szolgálnunk kell azoknak, akik nálunk kisebbek, nem pedig
uralkodunk rajtuk azért, mivel mi több képességet v-agy
erényt kaptunk. Mindennek ezenfelül szívből kell jönntÍe.

***
Az igazi alázatosság sohasem tudja, hogy alázatos; mert
ha tudná, hamarosan elbízná magát ennek a szép erénynek
láttán. Sokkal inkább szívvel-lélekkel és minden érzékével
a csekély dolgok felé fordul, meré szűntelenül azok vannak
a szeme elő,tt.

***
Személy szel1int senkire sem szabád haragudnod,
bármennyire megsértettek is. De ahol ahivatalod -követelí, ott
haragudnod
kell, még ha személyedben nem is ért semmi
sérelem,

***
A szelídség a menny, a harag a pokol. E kettő között
azonban ott van a világ ...
Ezért mínél szelídebb vagy, annál közelebb vagy a
mennyhez!
Összegyűjtötte lés fordította:
Dr. Nagy Gyula -
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EGI/MÁSÉRT

VILÁGOL VA
(Irodalmi
"Mint

iu"bileuTRok)
az

S magát

égő fáklya,
megemésztve

mely setétben lángol,
másoknak világol."
Bacsányi.

MINDEN EMBER emlékezik és tervez. A múlt tanítja azt, aki
szemrnel olvassa a történelem lapjait. Minden ember, a keresztyén'
is úgy néz vissza a múltba, hogy annak tanulságait felhasználja
kiépítésében.
Igy nézünk vissza most négy irodalmi évfordulóra. Akik elénk
nek, azokban most az embert, nem a keresztyént keressük. Olyan
rek voltak ők, akik el tudtak feledkezni magukról és képességüket,
ségüket a közösség szolgálatába állították.

nyitott
ember
jövője
kerülembetehet-

BACSANYI
JANOS 20V évvel ezelőtt, 1763-ban született a Dunántúl
kis városkájában, Tapolcán. Jobbágy család gyermeke; s ez egész életén
végigkíséri. Az irodalmi életben jobbára nemesek tevékenykedtek, s a
kertársak nem mindig felejtették el, hogy Bacsányi ereiben nem rtemesi
vér folyik. Bacsányí azonban nem érzi alacsonyabbrendűnek
magát s
,teljes lendülettel vesz részt kora irodalmi életében. Verseiben elsősorban
nem a kifejezés szépségét fígyelhettük meg (rnint pl. kortársáéban: K&zinczyéban), hanem annak a gondolatnak nagyságát, amit ki akar fejezni.
Az emberség. az irodalom kérdései mallett a magyar irodalomban
az
első, aki céltudatosan foglalkozik közéleti kérdésekkel. Rajta a szeme
Európán, s a francia forradalom idején rövid, de annál nagyobb jelentőségű epigrammában mutat rá A franciaországi
válbozásokra:
ő

Nemzetek, országok! kik rút kelepcében
Nyögtök a rabságnak kínos kötelében,
Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek,
Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!
Ez a verse költészetének csúcsa: Párizsra néz ugyan, de arra törekszik, hogy MagyaroTszágon legyen hatása a közéletben ennek az Európáranézésnek. A korabeli vezető rétegnek természetesen nem tetszik Baesányí
magatartása. De ő nem "javul meg": részt vesz a Martinovícs összeesküvésben is, A hivatalától megfosztott ember Budán, majd Kufsteinben raboskodik majdnem két évig. Rabsága bélyegét utána is hordozza. Hallatlan
energiával veti be magát az irodalmi életbe: folyóiratot indít (Magyar
Minerva). De ekkor újra úgy alakul a világ folyása, hogy nem maradhat
közömbös. 1809-ben Napóleon megszállja Bécset 5 kiáltványt intéz a magyarokhoz. A kiáltvány magyar fordítását Bacsányi nézi át s olyan részeket is beiktat a szövegbe, amelyek nem pártatlan fordítási szakemberre
vallanak. Bécsből Párizsba menekül s Napoleon bukása után ismét osztrák
fogoly; hazájától és a magyar irodalomtói elszakad: halálát is csak két
év késéssel tudja meg a magyar irodalmi élet.
Most azonban nem akarjuk elfelejteni. A költő, aki a legkülönbözőbb
helyzetekben is következetesen, kitartóan haladt tervezett célja: a szaba-
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dabb, emberibb, felvilágosultabb haza felé - rninket is ilyen következetes, bátor emberekké nevel. Ahogyan költői hitvallásában is írta:
A hazáért élni, szenvední s jót tenni,
Ügye mellett önként sbátran bajra rnenni,
Kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni,
S miriden áldozatra mindenha kész lenni, Barátom! oly dolgok, melyek az embernek
Dicsőség rnezején oszlopot emelnek,
S melyekért (bár, mig élsz, sokan nem kedvelnek)
A jók sirodban is áldanak, tisztelnek.
(Biztatás)
KOLCSEY FERENC szinte kortársa Bacsányinak. Az ad alkalmat az
emlékezésre, hogy 125 évvel ezelőtt halt meg 1838-ban. Csaknem három
évtizeddel később, 1790-ben született mint Bacsányi. Az országos helyzet
nem sokat változik a két ember élete közötti kis különbségben, Magyarországon a haladás ólomlábakon jár, s a fiatal Kölcsey, nemesi család
sarja, a nem kedvező politikai helyzetben gyermekkorától magába fordul.
Rendkívül sokat olvas, s olvasmányai választékosak. Görög, latin íróktól
elkezdve, németeket és frandákat,
mindegyiket eredetiben. Vergílíus,
Anakreon, Goethe, Schiller, Voltaire - ezek a nevek jelzik olvasmányainak csúcsait. De olvassa Csokonait is és Kazinczyval levelez" 1810 után
mintha megcsömörlene az irodalmi élettől: visszavonul birtokára. Itt történhetett meg az a belső fordulat Kölcseyben, amelynek nagyságára ra
fordulat külső következményeiből következtethetünk. Eddig a szepet próbálta írni; most országos érdekek foglalkoztatják. Leginkább közismert
műve, a Himnusz is ennek a második időszaknak a szülötte, Ennek az
időnek tevékenységét tükrözi Országgyűlési naplója, amelynek sorai arról
tanúskodnak, hogy a történelem lapjain ő is ott akarta hagyni a keze
nyomát. Megyéjében, Szatmárban is részt vesz a közéleti harcokban. Legnagyszerűbb megvei beszéde: A szatmári adózó nép állapotáról, éles hangon követeli az egyenlőséget. Csak azé a haza, aki érdekelve van a haza
. sorsában - állapítja meg. Mit várhatunk azoktól, akiknek földjük nincs,
s csak nagy adók terheit viselik? Katona Bánk bánjában Tiborc panaszában halljuk újra ezt a hangot, amely szintén iródalmunk egyik csúcsa.
Magát a politikai beszédet Kossuth fejleszti majd még nagyobb tökéletességre.
Kölcsey kíméletlen krítíkus. Alig van kortársa, akit igen élesen meg
ne bírált volna. Bírálataí élesek, de céljuk jó. Figyelmeztet a hibákra,
de bízik benne, hogy ezáltal javít a helyzeten. Legemlékezetesebb bírálata Berzsenyi költői pályáját töri ketté; Kölcseynek nem tetszik Berzsenyi szélesen csapongó költészete, Berzsenyi elhallgat s Kölcseynek csak
a Berzsenyi fölött mondott emlékbeszédben van alkalma elismerni a "felhőket hasító tölgy" nagyságát.
Kölcseyelőnyösebb
helyzetben van mint Bacsányi, Születése számos
előnnyel ajándékozta meg. De ha arra gondolunk, hogy nemestársai ezeket' az előnyöket milyen kevéssé használták ki, akkor becsülhetjük meg
igazán költőnket, aki színtén azok közé tartozott, akik előbbre akarták
juttatni népüket.
I

EöTVÖS JOZSEF személye egy lépés sel tovább visz a történelemben.
150 éve, 1813-ban született. Nem jobbágy mint Bacsányí, nem is egyszeru
nemes, rnínt Kölcsey. Ha nevéhez hozzátesszük bárói címét, -- az ő eseté107

ben ez kivételesen elismerés. Apja ugyanis kora legreakciósabb politikusa;
a magyar nemzet ellen kevés magyar tett s akart tenni annyi kedvezőtIent, mint Ő. A fiatal Eötvös József mindezt jóvá akarta tenni. Kevés olyan
felvilágosult főúr volt korában, mint Ő. Széles távlatú tanulmányaiban' a
problémák között ott találjuk a francia .forradalom okait, a faji kérdést,
a sportot, az irodalmat, a közéletet. T'anulrnányai- világosak, konkréten
elemzőek. Igaz, magukon hordozzák főúri származását s mai szemmel még
élesebben látjuk ellentmondásait, - de az út, amelyet megtett Eötvös,
hatalmasan ível.
Legjobban három nagy regénye rnutatja. 1845-ben jelenik meg a
Falu jegyzője, amely görbe tükörben mutatja be a vármegyei életet és
kímondatlanul
is a hibák orvoslásáért küzd. 1847-ben írja meg legnagyobb művét: Magyarország 1514-ben. A szabadságharc hajnalán éppen
egy főúr rnutatja be Dózsát a tüzes trónon! S nem hallgat el utána sem:
1857-ben jelenik meg A nővérek. A kunyhóba jutott grófkisasszony bol-dogabb, mint kastélyban maradt testvére - ez a regény ismét mutatja
Eötvös nagyságát, aki éppen abban mert nagy lenni, hogy szakított az osztályhelyzetében SlZintekötelező előítéletekkel.
.
A VADROZSAK,
Kriza János népköltési gyűjteménye éppen 100 éve,
1863-ban jelent meg. 1842-ben vetette föl, akkor még egyszerű unitárius
papként, az erdélyi népköltési gyűjtemény kiadásának tervét. Már püspök,
amikor sikerűl kiadnia. Olyan gyűjtemény ez, amelynek minden sora arról vall, mennyire szeretí ez a püspök erdélyi székely népét. Hivatalos
útjai között arra is marad ideje, hogy füle nyitva maradijon a nép költészetének meghallására.
Kriza nem is sejtette, hogy gyűjteménye mekkora vitát vált ki. Alig
kerül ki könyve a nyorndából, s márís azzal vádolják, hogy román népmeséket fordított. Évszázados vita kezdődik, s . csak az újabb évtizedek
hoznak megnyugvást. Kiderül, hogy a Kőműves Kelemennek,
Molnár
Annának van ugyan román párhuzamosa, de a skót népballadák között
is megtalálhatjuk Ikertestvérét. A néprajz-tudósok a kutatás során egyre
jobban észrevettek, hogy Skóciától Görögországig, Dániától Itáliáig, Fr'aneiaországtól Erdélyig titokzatos összefüggések kapcsolják össze a különböző népek balladáit. Hogyan terjedtek egyik helyről a másikra? Aligha
tudjuk megmondani. A népeknek valami mélyebb testvériségét mutatják
ezek a nehezen magyarázható, de jóllátszó párhuzamosságok.
Kriza csak a saját népét látta, szerette. D~ az a hűség, amellyel népe
felé fordult, akaratlanul is a népek testvériségének szolgálatába állította őt.
Drenyovszky J ános
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kiváló humoristánk '25 évvel ezelőtt
halt meg. Mintha ma élő kortársunk lenne. A rádió műsorán állandóan szerepel, Tavaly lett volna 75
éves. "Omnibusz" címen az "Olcsó
Könyvtár" rövid humoros írásainak
-özönéből válogatott gyűjteményt jelentetett. meg. Napilapok, színházi
újságok, vicc1apok, kabaréműsorok
anyagában szétszórt, nem is mindig
egyenlő értékű karikatúráít,
élceít,
szatirikus írásait most gyűjtik öszsze és adják ki már megjelent egyéb
munkái val
együtt. Legismertebb
ezek közül az "Így írtok ti", a "Tanár úr kérem" és az "Utazás a koponyám körül", Gyermekeink Miller "Mici Mackóját", Swift Gulli-

FRIGYES
verét, Mark Twain írásait az ő forditásaiból ismerik.
1888-ban Budapesten
született
többgyermekes kispolgárí családból.
Tanárnak' készült, de 20 éves koráball abbahagyta tanulmányait. Újságíró lett. Hamarosan a Nyugat
munkatársa,
Babits, Kosztolányi,
Füst Milán barátja. Az első világháború esztelenségé
ellen a maga
módján
szenvedélyesen tiltakozott.
Akkor már széles körben ismertté
tette nevét az először 1912-ben meg-jelent "Így írtok ti" c. karikatúra
gyűjteménye.
Jellegzetesen fővárosi életet élt.
Lágyrnányoson lakott. A bérházat,
ahol lakott, emléktábla jelöli. A XI.
kerület egyik főútvonalát nevéről
nevezték el.. A kelenföldi evangélikus gyülekezethez tartozott. Gyülekezeti alkalmakon olykor felolvasott írásaiból.
Irányt nem mutatott, de az akkori társadalom és a fővárosi élet
sűrűjébe vette be magát selmondta
véleményét. A társadalmi, politikai,
irodalmi. hazugságokat, de az eg~
szen egyszerű emberi hazugságokat
és visszásságokat is egy igazmondó
görbe-tükör
torzításában
mutatta
be. Ismerte az embereket és mégis
szerette őket. Tulajdonképpen kritikus volt és nevelő egészen újszerű
és nagyon
hatékony formában.
Szállóigévé vált mondása is erre
utal: "A humorban nem ismerek
tréfát".
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1-\ CSOi'IDES
"A

te hatalmad

miatt

egyedüJl ültem."
(Jer. 15, 17.)'

Három nyelven beszélt s egy életem át hallgatott.
Ott ült a domboldalon, szemben a faluval. Szerte a lejtős réten birkái
a füvet tépdesték.
Ö csak ült s bámult a falu felé, a kedves felé, amely
úgy húzódott be szemben a hegy alá, mintha a hegyi réteken pompázó
vadvirágok
illatá ba akart volna takarózni.
Kedves volt szemének a falu, s nézte immár
habvan éve hallgatag.
Egykor ott játszott, korán árvaságra jutott éveiben, pajtásaival
a porban,
vagy a patak fűz bokrai között. Ketten voltak testvérek. Bátyja a föld felé
vonzódott,
ő az iskola padjai felé. Apja elhaltán néhány hold földjüket
a rokonok munkálták
meg könyörületből,
míg bátyja fel nem cseperedett
az eke szarváig. Ö már másodévét járta a soproni liceum öreg falai között,
amikor
anyja is megindult
az örök úton. Bátyja
hívta, hogy hagyja a
könyveket,
s fogja meg a dolog végét otthon. Megélnek ketten a földe cskén. Összeszorította a fogát, slemondott
jussáról a bátyja javára. Elmerült a könyvekben
s tanítványokat
fogadva küzdött tovább a maga lábán.
Elesen fogott a feje, s a szeme csillogott. Nagy jövőt jósoltak neki, s amikor messze a többiek fölé emelkedve tette le az érettségit, há7'om idegen
nyelven folyékonyan
beszélt.
Akkor
vallott
először igazi szándékáról:
pap akart
lenni. Teológ'us
évei is egyre emelkedőn múltak.
Hárman
voltak
összetartó jó barátok. Mindhárman
ebből a kedves
faluból valók. Nyaranta
hazajártak.
A harmadik
nyáron történt •.•
Kálmánt
egy hét alatt elvitte a tüdőgyulladás.
Özvegy édesanyja úgy
járt egyetlen fia halottas ágya körül, mint az eszelős. Könny telen szemmel
járt le-föl. Keze mirului imádságra kulcsolódott
volna, pedig csak iszonyú
erővel tördelte.
Ropogtak
ujjai,
csontjai,
amikor
lázas lüktetéssel,
alig
moZ'duló ajakkal szinte csak sziszegte:
- Nem igaz •.. nem igaz •.• nem igaz ..•
Különös hanglejtéssel
nyomta meg az utolsó szótagot, s a döbbenten
néma ház megtelt a lassú dobütésként hangzó szóval: •.. -gaz ... -gaz ... -gaz!
Lázas csatát vivott az asszony az iszonyú rémmel, mint aki megharcol a
lehetetlennel
is s a koppanó, kongó szótagok olykor harci dQbpergéssé
gyorsultak.
A halál azonban némán állt őrt az ágy fejénél. Nem hatott ,..á a harci
hívás: győzött.
Lassan benépesült
a ház. Bánatot
osztani jöttek
döbbent, értetlen
emberek, illendően
vörösre nyomkodott
szemű, sápítozó asszonyok. .flz
özvegy átnézett rajtuk .
. . .-gaz •.. -gaz •.• -gaz! - peregtek a szótagok. Szeme eszelősen villogott s csak akkor fénylett
az értelem sugarával,
amikor
a megmaradt
két barátra nézett. De akkor a segélykérés, a könyörgés olyan mélységével, hogy beleborzadtak.
•
Amiloor meghozták
a koporsót, ők öltöztették
fel a halottat.
Az özvegy nem engedett' mást hozzányúlmi. Testét végigmosták s ráadták magas ..
mellényes fekete ruháját.
A tisztaszobából
minden bútort kihordtak.
Középre a falhoz került a kecskelábú
hosszú asztal, rá a koporsó, fejjel a
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faJ~hoz. Két gyertya a lábnál kis asztalkán s a feszület. A koporsó fedele
fejnél a falhoz támasztva olyan volt, mint egy félelmetes
pajzs. Mögötte
állt a halál sebezhetetlenül .
. • .-gaz •.. -gaz •.. -gaz! peregtek a monoton szótagok.
Körben
a faJlnál kétsorosan
lócákat raktak
a "verrasztáshoz".
Etetés
után jönnek majd sorban asszonyok, emberek, főleg a vének s itt töltik
az éjszaka javát. Az ajtó mellé asztalkát
tettek. Erre kerül majd a bor
s a poharak a verrasztáshoz..
Kiszárad
a torok: a sok énekléstől. Sőt
harapnivaló
is, mert milyen verrasztó az, ahol még ez sincs.

Ott ültek hát s még egyre jöttek. Csendben próbáltak
sírdogálni.
Egyegy sóhajtva mondott
méltató szó feszengve kerengett
a levegőben •
. • .-gaz .•. -gaz .•. -gaz! vert vissza minden
szólás készséget a monoton hang. Míg az egyik' bátorságot
nem vett nyugtató
szót keresni az
anyai fájdalom
eszelősével szemben s megnyomta
a szót:
Igaz biz' ez, Örzse lelkem,
belé kell nyugonni!
s nelvogy az
anya valamit
válaszolhasson
rá, a másik
vénség felröppentette
sipító
torokhangon
az éneket:
Minden ember csak halandó
Minden
test, mitit [ű, virág
Itt ami van, mind romlandó
És elmúlik
evilág
E testnek porrá kell (enni
Hogyha el akarja venni
Az örök dicsőséget
Melyet Isten készített.
Osszeölelkeztek
a hangok. A dallam második sora
könnyeket
fakasztott.·
Igaz buzgalommal
fújták
mind
mintha minden oldali nyomással akarták volna emelni
felé. Vagy csak egy atavisztikus
pogány hagyatéknak
halott telkét, hogy vissza ne találjon s bajt ne csináljon

már sírt s őszinte
a nyolc verset,
a koporsót az ég
,hódJoltak: űzni a
ki tudja?
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Az anya nemhogy taszította volna, de el sem akarta engedni a lelket.
Mindegyre
csak vívta a harcot:
- Nem igaz - nem igaz - nem igaz!
Hátborzongató
volt, hát mindegyre énekeltek; hogy ne hallják a dobhártyákon
doboló, kopogó monoton szót.
'
Körbeadták
a poharakat
s töltöttek.
Az anya mintha elcsendesedett
volna. Hosszabb szüneteket tartottak
s csendesen dicsérték az elhunytat.
ültek,
mint sötét hoLlók az ágon. Könyökük
térdükörn, kezük összekulcsoloa. Alluk
alatt a kendőt megoldották.
A kendőcsúcsok karjukra
lógtak, s egy-egy rendezetlen hajfürt
előmerészkedett.
Párállottak
a szikkadt testek, a gyertyák
egyre lejjebb égtek. Nehéz levegő töltötte
be a
szobát. Az énekközi apró csöndek alatt hallani
lehetett a sűrű szaara
s gyertyafényre
izgatottan
cikkázó nagy legyek dongását.
Egyre több bor fogyott, s a szemek egyre fényesedtek. A falu véne
akkor
kinyitotta
a könyvet
s bütykös
nagy ujjaival
lassan levelezett
benne. Mindenki
elnémult,
de tovább ittak.
'
Ö is ivott, meg a barátja is bőven. Csak nézték a halottat, a barátjukat. Arca piros volt. Összekulcsolt kezében bibliá1át tartotta. Mintha csak
most állt volna fel a szombatesti nagykönyörgéshez
s előrebillent
fejjel,
lehunyt szemmel csendes imáját mondaná.
Az öreg pedig ízes szóval owasni kezdett:
És lőn másnap, hogy méne Nain nevű városba •..
Ami ezután történt a gyertyák gyűrűző fényében, a nehéz levegőben,
a melyzéngésű szavak szárnyán, a bor lassan elterülő, ringató mámorában,
nem tudta, emlék, hang, látomás, gondolat, vagy zaklavott 'képzeletének
játéka. Van úgy, hogy félébren is a másodperc töredéke alatt élünk át
eseménysorokat,
mint az álomban. Dosztojevszkij
Aljasája
jutott
eszébe,
Zoszima starec ravatalánál
s amikor barátja vállára tette kezét, azt hitte,
Aljasát öreli.
- És lőn másnap, hogy méme Nain nevű városba."
Igen, ez a Nain olyan lehetett, mint az ő ,kedves falujuk.
Milyen
különös. A név ,jelentése: Kedves. Sáron rózsái virítottak
a domboldalon,
mint itt a kankalin, a pipacs, meg a vadszegfú. Ott táncolt egykor Sulamit
mezítláb a harmatcseppes virágszőnyegen s dalolta az Énekek Éneke duzzadó dalait. Sulamit vonásai most Anikó-arcot
öltöttek. Két hete még kéz
a kézben jártak
ott fenn·a virágos domboLdalon, a kedves falu felett,
Nain felett, Sulamit lépteivel
és Sulamit dobogó szívével ...
- Mikor pedig a város kapujához kbzelitett, íme, egy halottat iioznak
vala ki, egyetlen egy fiát az. anyjának
és az özvegy assZ>ony vala~
és a városból nagy sokaság vala ővele ...
Ott vannak ezek az arcok mind, leengedett fejkendőkkel,
kicsúszott,
izzadságtóI összetapadt hajfürtökkel,
páráló arcokkxü, énektől dagadó nyakerekkel ..• énekre nyíló szájakkal •.. mindent betölt a síró hang: "minden
test, mint fú, virág" .•. mint a domboldal
szép virágai, rajta SulamitAnikó
lábai, meg Kálmán
lábai ••. most ő a "minden
test", amely egy
a fú-v..,irággal •.. s mind ezt éneklik az arcok, a nyitott
szájak ... "mint
jú, virág" '"
"mint jú, virág" ".
a koporsó előtt ott az asszony, nem
látja az arcát, jaj, ne is lássa! ..• mem bírja ki azt a tekintetet .•. aztán
a koporsó, fonott, hosszú vesszőkosár, rajta zöld ágak...
kilátszik
a bibliát tartó kéz, meg a tiszta homLok...
lám, jobban meg kellett volna
fésülni, hiszén szemébe hullt a haja •.• vagy csak iz gallyak tették, hiszen
Nainban vagyunk ;' .. bár emlékszik, milyen gondosan fésülte meg ..• hogy
himbálÓZik a' fúzfttVessző-kopors6
a Szentmihály
lován ••. most leteszik,
ismét mások veszik fel il viszik ... ott van ő is a halottvivők
között, ön-
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magát látja, meg a barátját ... hogy sírnak koriil az asszonyok, mind itt
vannak a délutáni
látogatók...
s ott a koporsó mögött két ismeretlen
alak, micsoda hangszerekkel! ••. az egyik tülökszerű
kürtöt fúj, a másik
nyakán lógó citerafélén
rezegteti a kezét ... sír a dallam, mint az iménti
sorban: "minden
test, mint fű, virág" •.• a menet élén megy a temetési
szónok, beszél, - pálapostoli arca van - most éppen ezt mondja: olyanná
lettem; mint a zengő érc és pengő cimbalom ... igen, most ismeri fel a
két hangszert: ezek a zengő érc és pengő cimbalom,
halotti melódiát fújnak-zengenek,
mert szeretet nincsen mibennünk
...
És látván az o-, megkönyörüle
rajta ..•
De hiszen itt van a szeretet, ott jön, ő az, aki "méne Nain nevű,
városba"
"ő fehéren jő és fényesen" - csendülnek benne a költői szavak.

s
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Amerre
vére rubint ja hull
Virág fakad, fa nő, hegy tornyosul,
Tenger tágul a világ' végeig
S az ő vérétől áldott mindenik .••
Igen, ő jön "és az ő tanítványai
sokan menének ővele és nagy sokaság ... "
•.• megkönyörüle
rajta és monda néki: ne sírj. És oda menvén,
illeté a koporsót,
vivők pedig megállának.
És monda: ifjú, néked
mondom, kelj föl! És felüle a megholt.
Nem igaz ... nem igaz ••. nem igaz! - vágott bele ebben a pillanatban az eszelős anya doboló, monoton hangján s megdermedt
a levegő
is. Az öreg az arcokról
olvashatta
volna tovább a bibliai
szöveget, ha
torkán nem forrott
volna a szó: "és elfogá mindazokat
a félelem ..• "
Nem bírta tovább. Összerázkódott,
felállt
és kiment az éjszaka, csillagfényes, csendes levegőjébe.
,
Lent a pataknál
állt meg, közvetlenül
a ház alatt. Bent ismét rákezdett valaki. Halkulva
úsztak a hangf.oszlányok
a levegőben:

ct

Csak halandó, elmulandó
Az ember szépsége.
Mint szél letör kis virágot,
Igy jár ékes ifjúságod,
Hervadását
korán látod.
Elnyelte a sötét az éneket, mint bent a verrasztók
a bort. Csendes
szellőneszezett
a fűz bokrok bombjában s ő úgy érezte, valami titokzatos
és megbonthatatlan
összhang van az ének, az ég sötét mélysége, a neszező szellő, a csillagok fénye s a vízfodrok csillogása között. Mintha soha
semmi meg nem tudná zavarni a sötétbett szu.nnyadó tárgyak álmát. Nem
úgy, mint ott bent, a vibráláfénY'Űrablak
mögött, ahonnan lassan megindulnak az emberek s egyik
másik után tű1tik el fekete árnyékként
a
puha, süppedő éjszakában.
Mire visszament,
nem volt benn más, csak az anya, a másik barát
s a halott. Meg az áporodott sűrű levegő a csonkig égett gyertyákkal.
Ösztönösen nyúlt a pohár után s jelhajtotta.
Akkor
vette észre, hogy a barátja előtt már két üres üveg áll. Feje részegen ingott erre-arra
s motyogott maga elé.
Nem tudta, meddig ültek így s mind csak ittak. Ai anya kimerülten
nyúlt .ei a széken s mélyen aludt:
Ami pedig hirtelen
most történni
kezdett, azt sohasem tudta megmagyarázni.

a
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Barátja
kezében nagyot koppant a kemény mozdulattal
letett pohár.
Felnézett rá s részeg vigyorral
motyogta:
- És felüle a megholt .•. és felüle a megholt .•• no, ide figyelj, pajtikám! .•• ha az az
Jézus már nem akarja, majd felültetem
én! ...
- Ne ülj a csúfolódók székibe! - figyelmeztette
papos szóval s riadtan, de az már felállt. Váratlanul
biztos léptekkel
odament a koporsóhoz,
s erős mozdulattal
kiemelte a halottat. A már merev holttest úgy feküdt
a két erős karon, mint a deszka. Odahozta az asztalhoz s leállította
a szék
mellé. Megpróbálta
beleültetni,
de az már nem hajolt. A biblia lecsúszott
a földre. A barátja meg csak beszélt hozzá:
Na, ülj csak le szépen .•• pajtikám ... koccints velünk .'•. igaz, te
nem szereted a bort, :r;tzdig jó ital ez, ládd-e •.. de majd hozok neked olyat,
amit szeretöl ...
Otthagyta a falhoz támasztott merev holtat s kiment. Tejfeles lábassal
tért vissza pillanatok
múlva s rákente a halott szájára a fehér, sűrű tejfölt, Arról már meg is feledkezett,
hogy le akarta ültetni.
- Te csak egyél...
én meg iszom •. , motyogta.
FelhajPott még
egy pohárral
s TÖhögcsélve lassan ráborult
az asztalra,
Nem tudta megmagyarázni
soha, mi fogta le a tagjait, hogy mindezt
tétlenül végignézte. "Vissza kell vinnem" - élt benne a gondolat. "Mindjárt, csak üWk egy kissé" .-:.. erősítgette magát, de egyre 'révetegebben,
A három alvóra tejföWs szájjal, állva vigyázott a holt, Jobb karja lecsúszott a meLléről s kezefeje a tejfölös fazék on akadt meg,
Velőtrázó sikolyra ébredt, ami gyöngyöző, eszelős' kacagás ba ment áto
Az eldőlő holttest tompa puffanással
ieriitt
el a földön. Hirtelen felriadtában még látta a görcsösen haját tépő asszonyt, amint holtan zuhant fia
mellé.
Akkor jött fel ide a hegyre.
,
Amikor
rátaláltak,
hívogatták,
majd erőszakkal próbálkoztak.
Aztán
felhagytCfk vele. Később rábízták
a birkákat.
Azokat mintaszerűen
gondozta. De a szavát sohasem hallották
többé. A csöndes ember így nevezték. Majd csak így: a Csöndes.
Három nyelven beszélt s egy életen át hallgatott.
Ott ült a lejtős oLdalon. Szemben a [alusxü, a Kedvessel, amely úgy
húzódott be szemben a ,hegy alá, mintha a hegyi réteken pompázó virágok
illatá ba akart volna takar6zni.

o-
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A tű foka

~

Egy év se telt el első segédlelkészi szolgálatí
helyemen, amikor főnököm lába eltörött. Reám jutott mínden munka a két filiában is.
Szeptember vége lehetett. Az egyik filiából üzent a méltóságos úr,
császári és királyi kamarás, rang és vagyon hor+ozója, hogy úrvacsorát
kívánna
venni, mert gyengének érzi magát. Elküldte a hintót is s ez a
tény azt jelentette, hogy "azonnal".
Főnököm behívott a hálószobába.
- Nézze fiam - mondta -, magának kell átkocsizni a méltóságos
úrhoz. Tudom, hogy megilletődve lép be majd a kastélyba s ha ott szemét kinyitja, láthat is csodálatos értékeket. A méltóságos úr nem töltötte
életét hiába, sokat gyűjtött. De - s ezt évek tapasztalata után mondom
- kemény, sőt szívtelen ember. A gyülekezetnek megadta ami járt, de
azontúl nem szívesen hozott áldozatot. Sokszor vitatkoztam vele, amíg
én is fiatalabb voltam, mert hittem abban, hogy a rangot és vagyont
legyőzheti a szeretet. Ezt ma is hiszem, csak éppen a kamarás úrnál nem
vált be. Idestova 75 esztendős. Amikor utoljára nála voltam, akkor is
gyengének látszott, de belenyugodtam a változtathatatlanba
és nem hoztam szóba azt a sok keserűséget, amelynek
volt az okozója.
- De talán most magába száll - folytatta. - Az ember, bárkicsoda
is, mégis csak másként érez es gondolkodik, amikor már nem a dús élet
áll előtte, hanem csak a sivár halál. Azt is elképzelhetem, hogy rendezgetní akarja a múltat Isten előtt is, meg az emberek előtt is. Mert volna
mit jóvátenni ...
- Vitatkozásaink közben különösen két eseményt igyekeztem a sZÍvére helyezni. De említhettem volna többet is ...
- Egyszer, a kastély parkjában valami nyáresti mulatságot rendezett. Talán láthatja egy pillanatra azt' a színpompás park ot is. Előkelő
emberek gyűltek össze, a "felső tízezer". Vérforraló volt a cigány muzsikája, folyt a pezsgő s ilyenkor a magyar virtus azt sem tudja, hogy
mit csináljon. A kamarás úr meghívott egy pesti színésznöt
is, divatosat
és vílágszépet
s körülötte
forgott a férfiak sokadalma. Mint az operettekben szokás, azt mondja egyszer, talán úgy éjféltájt a méltóságos úr, aki
akkor mintegy negyven esztendős lehetett és nőtlen volt, azt mondja tehát:
"kívánjon a művésznő
amit csak akar,
megadja" ... A színésznő kissé
gondolkodott, majd felnevetett s visszavágott így: "a Keresztelő János
fejét már odaajándékoztálc Saloménak. ezért én annál kevesebbet kérek.
Csak egy szál piros rózsát. A szomszéd X város közepén van egy szép
park, onnan kérem a rózsát. De egy órán belül itt legyen s a férfiak közül
ne menjen el innen senki ... "
- Nem volt ez valami nagy kérés és lehetetlen, jól meghajtott lóval
meg lehetett járni az utat. S tudja, fiam, hogyan szokott ez lenni: az ilyen
bizarr kérések megoldásához is szükség van a népre. A kamarás kiment,
felnyergeltette legjobb lovát és Pista lovászt, egy fiatal házasembert, nekiküldte az éjszakának. Közben azonban felhők gyülekeztek az égen, a vihar szele mérgesen muzsikált s a mulatók a kastély termeibe vonultak.
Pista időben elhozta azt a rózsát s vágtázott visszafelé. Az eső zuhogott,
ember és 'ló csuromvíz lettek, dörgött és villámlott, s amikor a lovász
már a falu határába ért, akkor vágott át rajta a villám. Ember és ló elpusztult, de Pista kezében ott illatozott a piros rózsa ...
ő

ő
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- A felesége megszülte pár hónap múlva gyermekét, de nyomoréket.
Az anyai fájdalom és kétségbeesés torzzá vált szíve alatt. Hiába mondtam, hogy arról az asszonyról és a gyermekről a méltóságos úrnak kell
gondoskodnia,
csak összeszorította keményen a száját: "Ez az élet
rendje. " Nem én találtam ki a természet törvényeit ... Amig az az aszszony dolgozni tud, lesz kenyere ennél a háznál ... "
- De volt egy megrázöbb eset. Valami kisebb szénbányát nyitottak
a birtokon .. Mondogatta az ispán, hogy szakemberrel kellene aládúcoltatni
a bejáratot, de ő .csak csökönyös volt "majd megcsinálják azt az én embereim." Négyen vagy öten dúcoltak, csak úgy a paraszti észjárás szeri nt s benn jártak már jó pár méternyire, amikor megcsúszott a föld, a
gerendák nem bírták a terhelést s az emberek bennmaradtak. Kettő megfulladt, a többit még életre lehetett kelteni. Terék Jakab ott pusztult
s itt maradt három árvája, Fehér Jancsi pedig egy gyermeket hagyott
el. "Ez az élet rendje" ~ mondta megint a kamarás - "szerencsétlenség
mindíg volt és mindig lesz". S ki merte volna perbe fogni a hatalmast?
- Ez a két eset leülönösen szakadékot vont kettőnk közé. A gyülekezet meg tette, amit tehetett az özvegyekért és árvákért, de az csak csepp
volt a szenvedés tengerében. A kamarás rangja és vagyon a és minden
örömének csillogása felülragyogta az emberi könnyeket ...
- Kedves fiam - fejezte be a főnököm -, úgy érzem, mindezt tudnia
kell, amikor elmegy hozzá. Legyen csak alázatos és egyszerű s ha elfogódottságot érez a szívében, ne felejtse el: Isten nevében .szolgál ...
A hintó suhant velem. Akkor 25 éves voltam s azt sem tudtam, hogyan kell ülni egy címeres hintóban. Mindenfelől megsüvegéltek.
Büszkén
ültem. " Minél közelebb kerültünk azonban a filiához, annál jobban
dobogott a szívem.
Úgy volt, ahogyan főnököm mondta. Kitárult a kovácsolt vaskapu
s a sárga kavicson finoman gördült a hintó. Hatalmas szürke épület volt
a kastély, fehér zsalus ablakokkal, lehetett benne harminc szoba is. Inas
vette le bőröndörnet, majd felvezetett az emeletre. Márványnak néztem
a lépcsőfeljáratot s a falakon sötét képekről, aranyos keretből, néztek
reám az ősök. Filmen láttam még csak ilyet. Szétnyílt a kétszárnyas fehér
ő
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ajtó s egy kisebb szobában felvettem Luther-kabátornat.
Amikor bevezettek a belső szobába, a beteg még egyedül volt. Nem is mertem nagyon
széjjelnézni,
inkább arra vigyáztam, hogy el ne csússzam a parketton.
A kamarás arca sápadtan világított, de méglepően .mély, erős volt még a
hangja, mint amelyik az elnémulásig parancsolni képes.
Főnökörnet kimentettem, arra csak bólintott s nézte mit csinálok. Kis
asztalon elhelyeztem a kegyszereket. 'a keresztet, a kelyhet, a paténát
s meggyújtottam a két gyertyát. Addigra bejöttek a családtagok is, talán
testvérei, talán rokonok, ki tudja kik voltak, ünnepélyesen öltözve. Kissé
forgott velem a világ. Ez késő délután volt már, finoman sötétedett; meggyújtották a csillárt s csak úgy szikrázott az egész szeba.
Csupa sóhajtás voltam és belső szorongás, Énekeltem (de milyen remegő hangon) egy verset az úrvacsorai énekből: "Készítsd,magad kedves
lélek ... " Senki nem énekelt velem. Mintha egy nagyon szép kripta
mélyén
egyedül lettem volna s a többiek csak árnyékok. Hideg és érzéstelenség vett körül. Felolvastam a 23. zsoltárt. Utána elmondtam agyónó
imádságot. Majd feltettem a kérdést:
- Keresztyén testvérem az Úrban, vallod-e magadat Isten előtt bűoosnek és ezért büntetésre méltónak? Feleld: vallom ...
Csönd szállt alá, amely a múló pillanatokkal mindig félelmetesebb
lett. Minden mozdulatlanná merevedett. A kamarás hallgatott. A rokonok hallgattak. Csak a két ,gyertya lángja lobbant.
Arra gondoltam, hogy talán nem hallotta a kérdésemet. Talán a hallása is gyenge. Elmondtam még egyszer, de hangosabban.
- Keresztyén testvérem az Úrban, vallod-e magadat Isten előtt bűnösnek és ezért büntetésre méltónak? Feleldc vallom ...
Először megint az a csend. Azután mintha csak valakivel mással beszélne, csak úgy fölfelé mondta, az üres levegőbe.
-

Nem

vallom

magamat

bűnösnek

.•.

Ezt nem lehetett félreérteni. Mélyen és hangosan zengett a szó. Kétségbeesett pillantással néztem körül. A kamarás közben lecsukta szemét
és összekulcsolta kezét. Család és rokonok álltak, álltak ott, a néma kórus.
Talán ők is helyeseltek magukban? ,,0 ne:m bűnös ... Ilyen nagy úr nem
lehet bűnös ... " Még a lélegzet is megállt bennem. Mit tegyek? Erről
nem szóltak semmit a teológián. Kezdjern magyarázni a Biblia alaptanításait, idézzek az Ágostai Hitvallásból? Mit tenne más a .helyernben, a
főnököm? Minek is küldött ide engem, inkább adta volna át másnak. A
verejték csurgott az arcomon, anyakamon
és .remegett a kezem. Ma sem
tudom, mi gyulladt fel iakkor bennem. Szenvedély? Lázongás a mozdíthatatlan, kivételes nagyság ellen? A fiatalság meggondolatlansága?
Letettem hirtelen (tudom már, hogy meggondolatlanul) aBibliát
és ágendát
a kis asztalra, közelebb léptem az ágyhoz, úgy álltam, hogy rnindenki
lásson és halljon s talán kiáltottam, talán sírtam, már magam sem tudom, de kirnondtam a szót.
- És a Pista lovász haláláért 'ki felelős? Egy életet dobott oda egy
rózsáért! Tevék: Jakabért
és Fehér Jancsiért ki felelős? ,Az özvegyekért és
árvákért
ki felelős? Hát ki itt a bűnös, ha nem maga? Halottak és élők
nyomorúsága az égre kiált és még azt mondja, hogy nem bűnös? Isten
legyen irgalmas lelkének! Ha nem bűnös, akkor nem. adok úrvacsorát ...
Majd összeestem, amikor ezt elmondtam. És míndenki mczdulatlan
maradt és mindenki hallgatott. A kamarás is ... Azután már gépiesen
ment minden. Elfújtam a két gyertyát. Fogtam a kegyszereket és lassan,
mintha már nem is élnék, kimentem. Levettem a Luther-kabátot, színte
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félálomban, bőröndömbe csuktam, átbotlottam a kavicsos úton, nem láttam senkit és semmit, nekivágtam az útnak gyalog ... Sötét volt ...
Otthon, a főnököm szobájában nem égett csillár és nem voltak előkelő rokonok. Csak mi ketten. En összetörten ültem egy széken és vártam, hogy mit mond. De ő is, talán az igazsággal küszködött, talán a felelősséggel, talán a tehétetlenségével.
Sokáig hallgatott.
- Úgy van, ahogyan Jézus mondta: nehezebb a gazdagnak a tű fokán
átmenni,

mint

a tevének ...

Csak ennyit mondott. Azután melegen megszorította kezemet és elbocsátott.
A kastélyori ma már csak a címer díszlik késői emlékként.
Egyik részében napközi otthon van, másik részében kultúrotthon s a
kastély tetején televízió antennája ragyog a napfényben.

Bálint Gábor

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Csak esysze,.
Munkába mentem. Fáradt motorok
vártak már rám a műhelyasztalon,
futott az idő, siettem nagyon.
Közel volt már az utolsó sarok,
mikor utamba akadályt lopva
munkát zenélő léptem ritmusát
valami hirtelen megállította.
Egy macska volt az .-:..cseppet sem csodás,
zöldszemű s tarka, mint ezernyi más,
de hogy nyugodtan szaglászott felém
és nem szaladt el, valami ösztön
egyszerre arra vitt, hogy könnyedén
megsimogassam. Ott ült a kövön,
s szeinéből hálás, furcsa fény parázsiott.
Továbbmentem; de visszanézve még
láttam, ahogyan foltos, nagy fejét
a következő kedveskedést várva
a hideg kőhöz hozzád,örgöli.
S e pillanatban belémnyilallott árva
embersorsoknak nagy nyomorúsága:
amíg lelküket szürkévé öli
a hétköznapiság, s várják elesigázva
a koldusrnód' egyszer szerető kezet,
s amikor többet kellene már adni,
hogy nem tudok mellettűk mégmaradni
sorsukra hagynom őket hogy lehet?
Bodrog Milklós
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Az első termés
Udvari Mária, Máté Józsi felesége naphosszat kapált a helyi termelőszövetkezet szőlőjében. Szomszédasszonyát
is elhívta segíteni, hogy az elvállalt
munka előbb meglegyen. Erzsi szívesen jött, mert legalább letörlesztheti Máriának
adósságát. Neki is jól esett, amikor Mária eljött több
napon át segíteni új háza padlásának saralásánál.
Kapálás közben a tőkéket nézték, melyek első fakadásait
leperzselte a májusi fagy. Gondolatuk
Isten felé repült. De éppenúgy nem egyformán,
ahogy Kain és Abel áldozatának a füstje se egyformán szállt fe,l az oltárról
a magasságba. Erzsié
lázadással, Máriáé pedig megalázkJodással és azzal a beismeréssel,
hogy
bizony ezt így érdemeltük
meg.
Máris
leszállottak
az égből a földre
és arról
kezdtek
beszélgetni,
milyen rosszak az emberek, mennyire
anyagiasak,
önzők, neveletlenek
és
erkölcstelenek.
Itt Erzsi vitte a szót és főképpen a mai gyerekeket, fiatalokat szid ta és szapulgatta.
Oly nagy felháborodással
művelte
ezt, hogy
már Mária is meqsokallotta
és félbeszakította.
Azért vannak rendes [uitalok: is. Nagyon sok függ a neveléstől is.
Persze egyikünk
se tudja előre, hogy később milyenekké
válnak gyerme':'
keink. Hála Istennek, 'az enyémek most p-agyon jók és az édesanyáknak soha fel nem róható elfoguztságával
kezdte dicsérni
leányait.
Marikát, aki a pesti gyárban kapott fizetését mind hazaadja, Erzsit és Zs.uzsitJ
akik alig hogy kijárták
az általános iskolát és máris a szövetkezetbe járnak szőlőt kötni, hogy keresetükön
ruhát és cipőt vegyenek maguknak.
Elvégre maholnap
már eladó sorba kerülnek.
Hiába, Józsi fizetéséből
nem telik mindenre.
Új házunk még kívülről
nincs teljesen
rendben.
Marika
esküvője is meglesz őszre. A kis Józsínak
is mindig
kell valami. Hiszen te is tudod ezt. Így van ez nálatok
is lányoddal
és a kis
Misivel is. Nem?
Alighogy
ezt elmondta, szinte szóról-szóra
beteljesedett
az a mondás,
hogy "nem jó az ördögöt a falra festeni, mert megjelenik".
A két fiú,
a 8 éves Józsi és az 5 éves Misi meg is jelent kipirultan,
izzadtan és maszatosan egy szál trikó ban és rövid, fekete klottnadrágban.
Vizet kértek.
A mamáknál
egy csepp sem volt, mert azt gondolták,
hogya
tegnapi
hideghez hasonló idő lesz és nem fog kelleni
a víz. Ugyan ki gondolta
volna, hogy ezen a júniusi
pénteken végre megkezdődik
a meleg idő és
beköszönt a korai kánikula. '
Drága kisfiam!
Vízünk sajnos nincs. De eredj haza és ott
igyatok Misivel
együtt. Tudod, hol a kulcs, Aztán töltsd meg a konyhában levő demizsont
és hozzál nekünk is! -'- parancsolta meg szelíden
Mária. Józsi azonban, mintha nem is hadotta volna. Nem mozdult. Édesanyja ekkor kérlelni
kezdte: Kérlek,
Drága Csillagom,
eredj, te ráérsz. Legalább azt is megnéze(l., van-e még vizük a csibéknek. Ha nincs,
öntesz nekik
is. No, eredj!
Ott van az ennivalód
a konyhai
asztalon.
Egyél is, ha éhes vagy. No, fogadj szót! Légy már végre jó gyerek! - A
fiú a kérésre se indult.
Ez Erzsit annyira
kihozta a sodrából, hogy mérgesen kifakadt.
- Nem szégyelled magad, te. gézengúz? Édesanyád meg én itt görnyedünk és verejté kezünk nap-nap utám értetek s ti még arra se vagytok képesek, hogy egy pohár vizet hozzatok nekünk. Szedjétek a lábatokat, mer~
úgy végigvágo.k rajtatok,
hogy megemlegetitek!
- Azzal nyúlt is egy karo
I
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után és úgy tett, mintha meg is tenné, amit mondott. Erre azonban
került sor, mert a két fiúcska - mintha puskából lőtték volna ki eliszkolt.

nem
úgy

A két asszony meg türelemmel
várta a vizet. De a gyerekek nem jöttek. Már dél is elmúlt. Szomorúan nyelték a borház árnyékos folyosóján
a I magukkal
hozott száraz elemózsiát
és nézésükön egyre jobban
meglátszott a csalódás fájdalma,
a reménység csillogásának
elhomályosodása.
Már jól is laktak és a gyerekek sehol. Elmentek
hát a közeli pálinkafőző
kút jára inni. Kelletlenül
itták a vödörből annak vodkás ízű vizét. Majd
egy fél órácskára ledőltek pihenni az árnyékba a ~unyhó falánál.
Délután már nem ment úgy sem a munka, sem a beszélqetés.
Nagyokat és szomorúan
hallgattak.
Mária arca csak akkor vidult
fel, amikor
a fővárosi gyárból a félnégyes vonattal
hazaérkező férje már négy órá-ra
kisietett
ide a szőlő be és ma is felváltotta
őt, -hogy hazamehessen
és
megfőzhesse a meleq vacsorát fél hét órára, amikorra 'a gyerekek is hazajönnek a munkából.
Jól esett neki, hogy hitvestársa
házaséleWknek
nemcsak első éveiben,
hanem most, a huszadik ban is hűséges szeretettel
osztja meg vele a munkát,
a terhet, az örömöt, bánatot és együtt küzd
vele a négy gyerekért.
Csak a kis Józsi is ilyen lenne, ha majd megnő! szakadt fel
szívéből az óhajtás. Mikor
hazaért, tekintete
megint elkomorult,
mert a
fiút most sem találta otthon, csavargott
valahol, a csirkék vályúja üres
volt, a malacoknak
se dobta oda aparajt,
és ... és vizet sem hozott neki.
Ez így ment napról-napra,
hogya gyerek szófogadatlan
volt és keresztbe
szalmát nem tett otthon. Nem használt neki se kérés, se parancs, sem pedig
fenyítés. Csak bánatot tudott okozni neki. Tőle ugyan szomjan halhatott
volna meg a szőlőben. Szomorúságából
gyerekei azonban semmit sem láthattak, mert a vacsora alatt jókedvet erőltetett
magára. Csak, amikor
a
gyerekek Leiekiuitek:
a szobábam s ő q konyhába
ment férjével
együtt
elmosogatni
az edényeket, akkor hullott
le az álarc róla és tűnt elő újra
bánata. Férje, aki az elmosott edényeket törölgette
szárazra, meg is kérdezte tőle, mt baja. Halkan, hogy gyerekei a szobában meg ne hallják, elpanaszolta urának bánatát, a kis Józsi miatt való aggodalmát. Úgy
elöntötte végén a keserűség, hogy ilyeneket is mond6tt,
amit pedig soha
eddig még meg nem tett: Mit is várhat egy s:<7Üllő
a gyerekeitől?
Legjobb, ha az embernek nincs gyermeke. Úgyse hálálják
meg az értük hozott éldozatokatl
- Miközben
ezt mondta,
könnyek
jelentek
meg szemében.
Férje magáihoz vonta fejét és zsebkemdőjébe szedte a szemekből kihullott
gyöngyszemeket.
Igazságtalan
vagy Máriám!
Lányaid
is vannak. Köszönd meg a jó Istennek, hogy olyan engedelmesek és iparkodók.
Adj hálát Neki, hogy olyan jó irányban
fejlődnek,
és oly sok örömet
okoznak mindkettőnknek.
A kis Józsi még kicsi és görbe fa. Még sokáig
kell őt ápolni, gondozni, locsolni és nyesegetni. Csak ne veszítsd ell türelmed. Még ő hajlítható.
No, ne sírj már olyan keservesen. Fel a fejjel!
HOlnap, ha hazajöttem
a gyárból, beszélek azzal a fiúval én is.
Bent
a szobában
mintha
valaki
nagyot
sóhajtott
vol n a é s min tha
meg r e c cse n t vol n a a fiú
ágya.
Lefeküdtek a szülők is és elcsendesült a ház.
Másnap minden úgy kezdődött, mimt előző napon. A kiét asszony a
szőlőben volt és a nagy meleg ben folytatta
a kapálást. A meleg megint
szédítő volt. Már 11 órakor 30 [okot mutattak
a hőmérők. Egy-kettőre
megitták
a magukkal
vitt
és egyre langyosodó vizet. Kívánták
a frisset.
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De messze a kút, a pálinkafőző

melletti
kút vodkás ízű vize pedig nem
kell, mert attól még jobban szomjasak lesznek. Ki menjen el hozni? Erzsikém!
Eredj
te! Te vagy a fiatalabb!
küklte
Mária
tá1·sát. Az
fogta az üveget és indult
engedelmesen a messzi kút felé. Egy perc se
telt el azonban, s máris visszajött
és az üres üveggel a szőlő végére mutatott, ahonnan a kis Józsi közeledett Misivel.
M.i ndk é t gye re k k ez ébe n e g y-e g y f r i s s v í zze 1 s z í n igm
e g t ölt ö t t viz e sk o r s ó cs i II o g ott.
Vigyázva Lépeqettek:
a szőlőhátakon,
hogy maradjon is valami a korsókban, mire édesanyjukhoz
érnek.

/ I / ,/

I/N

Köszöntek
illedelmesen
és lesütött szemmel szó nélkül nyújtották
a
korsó vizet édesanyjuknak.
- Miért csak enmyit hoztál Józsikám? - kérdezte fiát Mária. Ebben a nagy melegben ez csak nagyon kis időre lesz
elég.
Min

Nem baj az édesanyám! Ha elfogy, meg
dig
f r i s set, hog y nek e II je nal

int
hoz ok
a n g y o sat

fr i s set!
inn i a.

Az dnya sokáig nézett fiára, aztán pedig a friss vízzel telt korséra:
Úgy nézte a csillogó korsót, mint kertész a fiatal fának az első gyümölcsét, a vár v a-v árt
els őte
r m é s t. ,Megilletődötten
s valami templomi áhítattal.
A napot egy kis felhő takarta el. De az a felhő, amely tegnap az ő
szívére telepedett reá, most szerteioszlott.
A
b old '() g í t ó rem é n ység
f ény s u g a rak
ölt ö z ö t tsz
í v ébe. Talán olyan fa lesz fiából, amely nem hiába foglalja
a földet Isten gyönyörű
világában.
Nemcsak mindig kapni akar, h cll nem
maj d adn i i·. Ezt ígéri a hálás,
szolgáló szeretetnek
első termése, Isten jó Leikén rk: drága gyümölcse,
a kez é b e'n tar. tot t poh árv
í z.

Maróti János

121

:JL
JA
JB3E
t:7

................................
..............................
...... ~
.

D ::::::. :::::: ;;:::: ::::::::::::::::::
......

.

.

Vannak dolgok, amelyeknek az elmondására nem elegendő az emberi
szókincs. Így vagyok én a te történeteddel is, Béla. Úgy érzem, szegény
az emberi szókines arra, hogy visszaadja azt a rendkívüli valamit, amit
én rnost egyszerű en a te életednek nevezek.
Most, hogy itt állok az ágyad előtt, amely 34 évig a börtönöd volt, a
karosszéked előtt, amely elvitt az ablakodig, 'keresem a szavakat, amelyek megelevenítenek
azt a 34 évet, amely a te életed volt úgy, ahogy
az a valóságban lejátszódott. Nehéz a dolgom ... Engedd hát, hogy törékenyalakodat
a végtelen gyengéddé szelídült emberi szavak meleg ével
körülvegyem, hogy mások is olyannak lássanak, mint mi akkor, ott, az
üres ágy körül,

Amikor először láttalak, karosszékedben ültél az ablak előtt, Nézted
a v i l ágo t, amely számodra falusi udvar volt, elhanyagolt, gazos. Csirkék szunyókáltak
a porlepte orgonabokrok alatt, időnként felborzolt tollal meghernpergőztek a földön, Közvetlen az ablak előtt vékony szárú
mályva nyújtózott, gyökerei erősen kapaszkodtak a vízszegény. agyagos
talaj ba. A bokrokon túl piros cserepes háztető, a szomszéd porta. Az
udvar közepén cserépedény: csirkeitató. Ezt láttad az ablakból. Ahogy az
évszakok fordultak, úgy vált az udvar -csúszóssá, sárossá, lombtalanná
'vagy mindent eltakart a hó fehérje.
Köszöntöttelek és te rám mosolyogtál, Ennyi volt az egész, és én
mégis magammal vittelek. Volt -Jalami a szemed'ben, valami, amit akkor
még nem értettem. Később hallottam, hogy tanultál, kitűnő eredménynyel vízsgáztál. Mesélték, hogy sok barátod volt. Sokszor ültek az ágyad
szélén és beszélgettek veled. Szerettek és ragaszkodtak.hozzád, S te utazni
vitted őket a nagyvilágba, oda, ahol te sohasem jártál.
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Csendesen szálltak az évek. Udvarodon szabályos rendben elhervadt az orgona, kinyílt a mályvavirág. megjött a nyári szárazság, az őszi
lombhullás és a téli hó, mint ahogyan szabályosan váltogatja egymást élet
és halál, és az égi háborúk és megbékélt égitestek világában is kiég és
Iángragyúl egy-egy csillag.
A háború messze, idegen országba sodorta sok barátodat. Odakint
tanultak, dolgoztak. De csendes ,estéken hazajártak
hozzád. Leültek mint régen - az ágyad mellé és megbeszélték veled minden problémájukat - levélben. Jöttek-mentek" a levelek. Azt írták, boldogulnak. Elvégezték a zeneakadémiát és négyen kvartettet alakítottak, csak kár, hogy
nem lehetnek odahaza, mert így az öröm telöröm, a fájdalom
meg kétszeresen fáj. Keresnek elég jól, de az életforma, az időjárás, az emberek

és különösen az esték olyan nagyon-nagyon idegenek ...
És ment a válasz...
A világ egy és oszthatatlan. Az emberi jóság
és emberi gonoszság mindenütt megtalálható ... Ha őszintén beszélnénk,
közelebb kerülnénk egymáshoz ... Az idők távlatában minden megszépül . " Az életben mindennek megvan az értelme. A szenvedésnek is.
Annak. talán nagyon is. Idehaza egyre szebb az élet. Megint kinyílt a
mályva, elvirágzottak az ongonák, Takács bácsi meghalt, Doma Juditnak
fia született.
Es jött a válasz. Házasságkötésről számolt be. Es hamarosan meghozta az első problémákat, az első nézeteltéréseket is.
- Béla, mit tanácsolsz nekünk? - kérdezte a levél.
- Az élet a legcsodálatosabb' valami - írtad. - A szerelem forrósága nem állandó. Nem is lehet egyformán szeretni. Az egyiknek mindig
jobban kell szeretnil Életben és szerelemben nem a birtoklás, a követelés
ad örömet és biztonságot. Életben és szerelemberi a biztonság nem a múltban van, sem a jövőtől való félelemben, kizárólag
a jelenben. El kell
fogadni és megköszönni. Mind a kettőt. Apály, dagály - törvényszerűség
van a természet játékában. Távozás-visszatérés. - Az apály idején tudni
kell, hogy a dagály mindig visszatér és dagály idején ne feledkezzétek
meg' arról, hogyapálynak
is kell lenni.
.
.
Csak egyről nem szólt Béla levele. Önmagáról. Neki nem volt panaszkodnívalója,
neki nem .fájt semmi, neki nem volt kérése. ci csak
adott. Azoknak, akik ismerték a nagyvilágot, akik előtt nyitva állt a világ,
akiket szárnyra kapott a hír. Minden bajukkal, bánatukkal. kérdésükkel
hazajártak egy falusi szoba betegágyához, mert ott valami olyasmit kaptak, amit sehol a nagyvilágban nem lehetett megkapni.
Addig mentek a levelek, amíg egy napon elindult bennük a vágy:
HAZA! Repülőjegyet váltottak. hogy hamarabb hazaérjenek. Aztán mégis
másképpen döntöttek. Inkább hajón jőrmek, hogy kocsit is hozhassanak
magukkal. Beleteszik Bélát, s elviszik magukkal utazni. És megérkezett
a levél. Elhozta a viszontlátás boldog ígéretét, a várható utazás izgalrnát,
a. tiszta vágyat: egymásnak örömet szerezní. ÖRÖMMEL, EGYMÁSÉRT!
Május 21, a viszontlátásra! Így végződött a levél.
Béla szívében egyetlen nappá zsugorodott az egész világ, A baráti'
szeretet melege összefogta a világot. Odakünn és idehaza megnyílt az emberek szíve. Hivatalnokok mosolyogtak az örömet vivők re, megnyíltak a
határok, az örömszerzés vágya eggyékovácsolt minden jószándékú embert.
Idehaza, a kis szobában kipiroslott az öröm.
A tavasz sokat váratott magára. Lassan bomlottak ki az orgonák ...
Aztán egyik reggel szekatlan fényesség ömlött be a szobába. Megérkezett
a tavasz. Béla szobájában kitárták az ablakot. Feje alatt megígazították
ri párnát, elsimították
a takarót. Magára hagyták. A szobában csend
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volt. Az elkésett tavaszi nap szikrázóan sütött, portalan, tiszta volt a
levegő. Béla a fiúkra gondolt, akik már elindulhattak hazafelé, és az utazásra, velük együtt. Felnézett a falon függő keresztre és halkan ennyit
mondott:
- Köszönörn! - Behunyta a szemét és "elaludt." A csend' fülelt, de
nem tudta, mit köszönt meg. Az életet vagy a halált.
Négy nap múlva megérkeztek messze idegenből a fiúk. A nagy túrakocsí hangtalanul állt meg a kis, földszintes falusi ház előtt. A messzí
vándorok beléptek a házba, a szobába és megálltak az üres ágy előtt. Az
egyik remegő kézzel megsimogatta a fehér ágy takarót, a másik lehajolt
a szék karfájára és keservesen sírt. Hiszen aki hazaszerette őket -'- nem
volt többé közöttük ...
. " Én pedig, a szeretet névtelen krónikása, leírtam ezt a kis történetet, hogy aki olvassa, Béla nyomán induljon el a másik felé.
Szeretettel. - egymásért!
Gyarmathy Irén

Egymásért L
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a mezőn!

A háború után történt •..
Karácsony elott voltunk.
A bibliaóra után békességes jóembej'ek jöttek a lelkészi hivatalba,
hogy karácsonyi
szeretetre szépült szívvel gondolj(m,ak a mások otthonáru, a mások eletére. Mindegyiknek
angyalarccá
simult az arca, hiszen a kezében mindegyik
valami ajándékot
szorongatou. Kalácsot, ruhát, pénzt, játékot.
Odakünn
tuukan. hullt a hó, odabenn a szobában szerető szívekből
szóródott szét a szó.
Tisztelendő úri mondta valaki csendesen vállalja
el most a
karácsonyi
angyalok szerepét. Juttassa el ezeket az apróságokat azokba
az otthonokba. ahol még hiányzik valami a karácsonyfa alól.
Fölnéztem
a kedvesarcú nénire és akkor újra megláttam,
hogy mi~
lyenek az "igazi" ka1'ácsonyi "angyalok".
Címek, cédulák:
kerültek a csomagokra. Kedves kezek karácsonyi ágakat simogattak az ajándékokra.
.
Amikor
vége lett ennek a fellejthetetlen
"angyaljárásnak"
és mindnyájan hazamentek,
én ott áLltam a sok ajándék között és egyszerre nagyon sZ'OmQrú lettem.
Az jutott
az eszembe: Istenem,
milyen
furcsa
"angyal" is vagyok én, aki csak viszek, küldök, de magam semmit se adok.
De mit adjak? És kinek adjak? Ki az, akinek öröm az én ajándékam?
Elővettem
a gyülekezeti
névsort. Vajon és kinek adhatnék? Kinek
lehetnék a karácsonyi angyala? - Egyszer csak megakadt a szemem ezen
a néven: Hosszú Nagy István, pásztor, Monost07'i puszta. Nem ismerem •
Sohaseni jártam nála.
Ami ezután történt, pillanatok
műve volt. Rbhantam a postára, csekket töltöttem ki, pénzt adtam fel, levelet írtam az egyházi újság szerkesz,tőségébe: 0lőfizetek
egy évre, Ioüldjék az újságat rendszeresen Hosszu
'Nagy Istvánnak
a Monosbori pusztára.
Vidáman jöttem hazafelé. Régi, kedves kará:Jsonyi énekek muzsikál'tak a szívemben. Egyszen'e minden olyan szép lett. Hiszen ma én is szerethettem.
Ma én is adhattam valamit.
A pásztor - a pásztornak!

***
Aztán elmúlt a karácsony. Teltek, múltak
a napok, hetek, hónapok.
Tavasz, nyár, ősz: sok szép lapját letépte naptárunkról
kedves földi házigazdánk, az Idő,
'Ujra készülődtünk
egy új karácsony elé.
Egyik 1'egge,1nyílik
az ajtó és belép rajta egy hatalmas
szép szál
ember. Nehéz, fekete csizmában, testhez tapadó ünneplő fekete nadrágban, pitykegombos
melléruiben,
bottal és nagy kalappal a kezében.
És az arca?! - A legszebb arc, amit valaha is láttam. Nagybajuszú,
napsugár és szélcsókolta piros, pusztai arc! Mélytűzű
fekete okos szemében ott csillogott az értelem, a becsület és a bizalom.
.
Nem sokáig kellett törnöm a fejemet a fog,lalkozása felől, hiszen aki
ránézett, annak rögtön meg kellett kérdeznie tőle: hol hagyta a százötven bárányát, meg a két puli kutyáját?!
Igen, ő volt. Az ismeretlen
olvasó. Hosszu Nagy István, aMonostori
,
,pusztáról.
- Az újság miatt jöttem mondta néhány mondat után.
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Talán nem tetszett? - kérdeztem
tőle mosolyogva.
- Jaj, dehogynem!
Amikor
először megjött,
nem is akartuk
átvenni.
Mondtam is a feleségemnek, hogy itt bizbos valami nagy tévedés van. De
aztárt, amikor jött minden héten, csak elkezdtük
oLvasni. E<Zőszörcsak az
asszony, meg a legnagyobb gyerek. Meg akik hozzánk jártak. Egyszercsak
látom, hogy mindig gyűröttebb,
rongyosa bb, piszkosabb az az újság, amire
hozzám kerül. Attól kezdve én olvastam fel a családnak. Mert hát ugye
én vagyok a pásztor ... Úgy hallgatták,
mint a tisztelendő
urat a szöszékről. Hiszen szép dolgok vannak' abban mindig
Istenről,
szeretetről,
békéről.
.
Hát akkor mi baj vom? kérdeztem szeretettel és úgy simyltam
a tiszta tekintetéhez,
mint a bárányai a kezéhez.

Hát tetszik tudni az adósság! Azt se tudom, kinek tartozom.
Meg azt sem tudom, hogy lesz-e annyi pénz az én vékonybélű
bukszámban.
Megnyugtattam
és mosolyogva mondtam:
- nincs itt semmi adósság,
ezt még tavaly kifizették
az "angyalok".
Azt hittem, Ihogy ezzel elirntéződött a dolog és Hosszu Nagy István egy
mindent
elrendező kézfogás után visszamegy nyugodtan
és dolgavégezetten a pusztára.
De nem így történt. Hosszu Nagy István továbbra is ülve maradt az
asztalnál
és' a bajuszát simogatva hümmögöÚ.
Azt még értem mondta lassan, mosolyogva -, hogy az újságot
kifizették
az "angyalok",
de azt tessék nekem megmondomi, hogy honnan
tudták azok az "angyalok",
hogy Hosszu Nagy István él és pásztor a Monostori pusztán.
Lassan kihúztam az íróasztal fiókját és elébe tettem a gyülekezet névsorát. Benne megmutattam
az ő nevét is.
- Látja, sokszor nem is tudjuk, pedig fell van írva valahol a nevünk.
Nemcsak itt, hanem ott is, az Isten szívén is. Látja, a magá:é is itt van
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és hiszem, hogy Isten előtt is ott van. Látja, így történnek
a "csodák".
Az újság is, ami magának jcÍr, erről beszél.
Hosszu Nagy István felállt.
MegszoTitotta
a kezemet. Búcsúzkodott.
Aztán belenyúlt a mellénye zsebébe és egy csomó papírpénzt
tett az
asztalra.
- Ezt meg adja oda tisztelendő úr azoknak az "angyaloknak",
ne legyen üres ezen a karácsonyon se a bukszájuk. Hadd küldhessenek mások~
nak is abból az újságból.
Az ajtóból még egyszer visszafordult
és kacsintott:
csak úgy
ismeretlenül!
Tudja, olyan "angyalosan" !
A pénz, ami utána ott maradt az asztalon, egy egész kis gyülekezetnek
elég lett volna előfizetésre az újságra.

ae

Friedrich Lajos

ÖREGEK
Szerelemről régen szólt ajkamon ének,
s most mégis szerelmet vallok nektek, vének.
Sok kis drága öreg szerte a világon,
bárhol vagy, bárki vagy a léptedet áldom.
Bevallom, mint ifjú nem vettelek észre,
kis falu, nagy város sok kis drága véne.
tnun« az ablaknál, a kis kerti padon,
vagy elszunyókáltok a jó, meleg napon;
ébren lát a hajnal, alva ér az este,
sokszor 'az ágyatok egész nap áll vetve;
járda szélén álltok bizonytalan, félve,
hogya másik oldalt elérjétek élve,
gyermeketek van tán, szorgos is megtunya,
és nincs veletek más csak egy-egy vén kutya;
vigyáz rátok hűen, alig tud már enni:
tán az emberséghez kutyának kell lenni.
. .. valaki engem is vezetgetett régen, ..
csepp kezem megsimult dolgos tenyerében,
nem féltem semmitől, bátran menteni vele:
milyen meleg, erős volt a drága keze.
Vezetném ma én is, de már nem tud járni,
bárcsak soká tudnám a szívemre zárni.
Gya.rma.t~yIrén

127

•

Részletek Móra Ferenc írásából.
Szent István délutánján elverte a Jeg a szőlőt. Azaz dehogy elverte,
széthasogatta még a tőkék et is. Még másnap .reggel is marékszámra lehetett szedni a jeget a laposokon, ahol a víz összesodorta. Ez a Szent István
nap azóta a mí családunkban
történeti dátum. Ez az ab urbe condita,
innen számítunk mindent.
,
A mennyei parittyakövek fültövön vertéle a két malackát is. Ha a:1
apám római császár lett volna, a csillagászok bizonyosan föltették volna
őket legelni valahová a sarkcsillag mezejére, ahol a többi csillagállatok ilii
találhatók. így csak elástuk őket az orgonabokor tövébe, segítettem én b.
s nagyon elbámultam rajta, hogy az édesapám a szeméhez emelgeti lS
kezefejét. Felnőtt embert én addig nem láttam sírni. .Minálunk meg különösen nem. A rni fajtánknak befelé szokott folyni a könnye, ahogy azóta
megtanultam.
Csak most sejtettem meg, hogy itt valami nagy baj van: De hogy mícsoda, azt csak szeptember elsején tudtam meg.
Iratkozni az anyám vezetett föl az iskolába. Az anyák oroszlánok, ha
a gyerekük csimpaszkodik a szoknyájukba, Nem ijednek meg még a tekintetes uraktól se.

***
- Mivel -tartozok; tekintetes tanár úr? - csomózta ki a kendő sarkát.
- Hat forint ötvenhárom krajcár, lelkem.
Olyan lett a barackvirág arc, mint a meggyfa-virág.
- Nekünk csak egy forintunk van, tekintetes úro Nem adott többet
a cigányasszony a selyemkendőmért,
Úgy mondta az uram, szegény gyerektől egy pengő jár.
- Jó, jó, lelkem, csakhogy akkor szegénységi bizonyítvány kell, nézte elkomolyodva Zólyorní tanár úr a rubríkás papirost. Most már ő
kivakarja onnan, amit bele írt? Jaj, mennyi bajt csinálnak ezek az értetlen asszonyok!
Anyám összetette a fakéreg-formájú,
eres két kezét.
- Tekintetes tanár úr, szegények vagyunk mink bizonyítvány nélkül
is, tessék azt meghinni minekünk.
Zólyomí tanár úr hirtelen elkapta rólunk a szemét, és lesütötte a
fejét.
- Látom én azt, lelkem, hiszem ís, de látja, nekem is 'a törvény parancsol. Hozzon írást a városházáról.
A városháza csak miatyánknyira
volt az iskolához, mégis nagyon
messze volt.

***
- Mit reszel il. fene ilyenkor benneteket? Aztán .úgy tudom, nektek
szőlőtök is van?
- Van. Két lánc. Egy lánc belüle egészen puszta föld.
A bicebóca ember most már ordított.
- Nahát! És még szegénységi bizonyítvány kellene nekik! Bitangokt
Csalók!
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Már a piac másik végén bukdácsolt, de még akkor is hallottuk a káromkodását. A hajdú peckesen szalutált neki, aztán belénk döfte a szemét.
- Oszoljunk, oszoljunk. asszony, még szépen vagyunk. '
Megrettentünk egy kicsit, de a városháza sarkán magunkhoz tértünk.

.

***

- Ne félj kisfiam, nem mégy még inasnak. Eszembe jutott Agócs főtisztelendő úro Jó ember az a szegényhez. De szepen kezet csókolj ám
neki!
Agócs főtisztelendő úr igazán nagyon jó ember volt. Mindig ott sétált
a templom körül, mint valami megelevenedett hatalmas szép bálvány, és
asszonyt, gyereket el nem engedett maga mellett anélkül, hogy csók ra ne
nyújtotta volna neki a kezét.
.
Mcsolygott a nagy tányérrózsa-képe, de mire az anyám a végére ért
a jajveszékelésnek, akkorára lehervadt róla a mcsoly. Szigorú lett a jóember, mint a kőbálvány,
,
- Hát ostán? Ezsért jajgat? Hát hun van a:zs megírva, hodzs mindenkinek musáj urat nevelni a dzserekiből? Adhassa inasnak is, nézzse.
No, Isten hirivel!
De aki jó ember, az csak nem tudja megtagadni magát. Akárhogy
megharagítottuk,
búcsúzóban is csak megcsókoltatta velünk a jószagú
kezét.
.
.

"'''''''

Az igazi kínszenvedésre csak másnap virradtam rá. Amikor az utcabeli pajtásalm reggel mentek a Veni Sancte-ra és megzörgették a zsalugátert, a kisajtót, a kerítést, és bekiabáltak a kapu hasadékán:
- Ferkó! Ferkó!
Ezt Dante kifelejtette a poklából!
Búltam én színbe, ólba, padlásra, .de a boldogok zsibongása minden
reggel rámtalált. Nem is bírtam egy hétnél tovább. Ahogy elhaladtak ct
házunk előtt a pajtásaim: megvártam. míg a sarokra érnek, akkor én is
utánuk eredtem. A piacon, a guggon ülő kofák közt ácsorogtam addíg,
míg odahallatszott az iskolánkból a nyolc órai csengetés, mire betakarodott gyerek és tanár. Akkor aztán megkerültem az iskolát, először csak
messzíről, aztán mindig kísebb körben. Adám tehetett így, mikor az elveszett paradicsomból kicsukták. Ha van valaki a világon, aki próbálta az
kínszenvedését, én vagyok az!
Csakhogy Adárnot csak a paradicsomból' kergették ki, nem az iskolából, öt csak a terített asztaltól tiltották el, nem a könyvektől, azt ki
lehetett bírni, abba bele lehetett nyugodni. Én már a negyedik nap belül
voltam a kerítésen. Négykézláb csúsztam el az igazgatói szoba előtt, végig
a hosszú fehér folyosón, míg elértem a harmadik osztály nyitott ajtajáig.
Ott aztán hallottam én mindent. Azt is, amit magyaráztak, azt is, amit
feleltek, azt is, mikor az öreg pedellus odacsoszogott a csengőhöz. Akkor
aztán úsgye, szaladtam vissza az utcára, már amennyire négykézláb SZR.ladni lehetett.
Szeptember közepéíg nem volt semmi baj. Lopva is lehet jóízűeket
inni a tudomány kútj áb ól, amitől szöges drótkerítéssel zártak el engem,
szegény, kócos kís csűrhét. Hanem akkor az történt, hogy Eyszrich tanár
úr a latin nyelv szépségeit ragyogtarta a harmadik osztály előtt. Hogy
milyen érccsengésű, hogy milyen erővel teli, hogy milyen tömör nyelv
az, hogy annak semmi más nyelv a nyomába nem hághat.
- Azt mondja a latin: Unus es Deus. Ki tudja, hogy lehetne ezt magyarul mondani?
Mély csönd.
ö
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- No, senki sem meri megpróbálni? Nagy Mátyás?
Nagy Mátyás jeles diák volt, valami uradalmi inspektornak
télytársam a másodikban, Meg is szólalt a provokálásra:
- Bgy, vagy Isten,
,
- No, nem egészen. Micseda szórend ez? '
Nagy Mátyás észbekapott.
- Vagyis hogy: egy Isten vagy, ,

a fia, ve-:

-:.r:

, M~gint a tanár úr hangját hallottam:
,,- Nem, nem. Nem érzitek, hogy a latinban valahogy több van? '
.' Rémülten
dobogott a szívern, de nem bírtam magammal. -Be ke-llett
kiál tanomj.,
- Bgyedlül te vagy az Isten ...
",Abban a percben már koccant is a homlokom a téglán, mert beleszédültern az' izgalomba. Mit tettem, mi lesz ebből?
Az lett, hogy a latin tanár úr ölben vitt be az iskolába, és többet
aztán sose .kértek tandíjat Móra Márton földbirtokostól. Unus es Qeus,
EgY,?dül te vagy az Isten. Ba egy kicsit messze vagy is, ha szokszor nem
érsz is rá a földre nézni. . .
'
, De, azért a szeptember nekem a legszomorúbb hónapom marad
erre az életre, És .ha én a befelé síró fajtából való vagyok is; mindig téle-'
szívárkodik könnyel a szernem, ha szepternberben lehajtott fejű kis 'gyereket látok ....

": ~..' ~t
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Köszönöm
Virágos oltár előtt rnirtuszkoszornenyasszony
és fekete ruhás
vőlegény hallgatja áhítatosan az eskető lelkész szép beszédét.
Az eskü szavait olyan meghatóan
mondják csendes orgonaszó mellett:
"Holtomig, holtáig el nem hagyom,
sem egészségében, sem betegségében ... "
,
rús

Kél jó
A harmineas években egyik kerüleli közgyűlés alkalmával találkozik
két lelkész, két jó barát. Az egyik
hatalmas
termetű, behemót nagy
ember, a másik kicsiny és törékeny,
Örülnek egymásnak, ölelgetik egymást. Az első pillanatok öröme után
elhatározzák, hogy közgyűlés után
nem vesznek részt az ünnepi közebéden ezeken a közebédeken
szoronganí lehetett és keveset enni

Vége a .szép szertartásnak.
Vonulnak ki a lelkész vezetésével
a templomból.
A templomajtóban még egy kézszorítás és ekkor megszólal a vőlegény:
- Lelkész úr, köszönöm a vígasztaló szavakat!

barál
-; hanem egy jó étteremben együtt
ebédelnek majd.
'
A közgyűlés után megkeresik a
kis vendéglőt, ahol a kistermetíí
pap sokat eszik és a nagy terrnetű
barátja megkérdezi:
.
Hogyan, te kicsiny. létedre
ilyen sokat €SIZel?
- Tudod, feleli a kistermetű barát, belülről nem vagyok olyan kicsiny, amilyennek kívül látsz!

válik
A gyülekezet szeretett lelkipásztora a Felvidéken választott papnénak valót. Kékszeműt, szépalakút,
csendesszavút. És amikor éppen az
eljegyzésról jött haza, a Fő utcán,
találkozott a gyülekezet gondnokaval.
}izeretettel 'köszöntötték egymást
éS
következő párbeszéd hangzott
el-t4~qzöt1;ük:;.
Gondnok:
'
- Honnan-honnan kedves 'jó tisztelendő urunk?
Lelkész:
Hát nem is tudja gondnek
uram,('lr:.~~~'Vi:déken:· jártam, aszJ

~

Il*
\

szonynak valót választottam, nézze
csak meg, milyen szép, mílyen takaros?!
Fényképet vesz elő és büszkén
mutatja.
Gondnok:
Hm, hm!
Lelkész:
- Hát nincs egy szava sem gondnak uram, hát, mondjon valamit!
Gondnok:
- Annyit mondhatok, hogy vi-_
selve válik! Csizmát is, ha veszünk,
viselve válik, hogy mílyen lesz!

Fülöp Dezső
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Kél béka
Niemöller Márton egy békegyűlés
alkalmával
tartott
előadásában
hangsúlyozta,
hogya
keresztyén
ember hite mindíg reménység is,
Isten ígéreteire támaszkodó reménységünk késztet küzdelemre a népek
békéjéért,
az atomves.zedelem elhárítására. Találó példával világította
meg a reménytelen és a reménykedő keresztyén ember közötti küIönbséget.
Egyszer két béka esett a tej fölös
köcsögoe, Az egyik békában semmi
remény sem volt. Így szólt társához:
Öregem, itt nem tehetünk semmit.
Itt csak elpusztulni
lehet. Ezzel
a nézetével megnyugtatta
magát.

Póruljárl

Valóban nem tett semmit és hamarosan belefulladt a tejfölbe.
A másik békában
volt remény.
Nem tudta még pontosan, hogyan
szabadulhat a kilátástalannak
látszó
helyzetből, de nem adta fel a küzdelmet. Állandóan
izgett-mozgctt.
Hosszú lábaival taposni próbált a
tejföl ben, hogy felszínen tartsa magát. A köcsög fala azonban meredek
volt és sima, azon felmászni nem
lehetett. Sok fészkelődése következtében a tejet lassan vajjá köpülte.
Szilárd talajt érzett a lába alatt. Elrugaszkodott és egy merész ugrással kiszabadult a köcsögből.

szellemeskedő

A szellemeskedő
ember sokszor
tapintatlan. Egy szerinte nagyszeru
ötlet kedvéért képes másokat megbántani, közben önmagát is félszeg
helyzetbe hozza. Mindezt egy idétden tréfa kedvéért.
Egyik gyülekezetünkben
templomszentelési
évfordulót tartottak.
Az esperest is meghívták. A délelőtti istentiszteleten sokan járultak
úrvacsorához, Az esperes osztotta.
Délután szerétetvendégséget
rendeztek. Több presbiter vette körül
az esperest. Ahogyan terített asztal
mellett szokás, barátságosan,
kedélyesen beszélgettek. Egy fiatalember
férkőzött közéjük. Kicsit csillogott
a szeme. Magatartásaból
érezni lehetett, hogy van már benne egy kevés "nyomás". Az esperes mellé lé-

pett. Tréfás komolysággal mondta:
.Minden szép volt ma, de az esperes
úr ellen van egy kifogásom. - Elhallgatott a beszélgetés. Mindenki
odafigyelt. Az esperes értette a tréfát és így szólt: Halljuk a kifogást!
- Megköszörülte torkát a fiatalember s mint aki úgy érzi, hogy most
valami nagyot mond, így szólt: Nem
tetszett eléggé megdönteni az úrvacs.orai kelyhet délelőtt, mikor rám
került a sor. - Nem nevetett senki.
Mindenki ízléstelen és tapintatlan
szellemeskedésnek
tartotta a roszszul sikerült tréfát. Az esperes azonban tüstént
válaszolt.
Lehet,
hogy kedves testvérem
keveselte,
amit délelőtt kapott, de úgy látom,
azóta bőven sikerült pótolnia azt,
amit híányolt.
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O,.s~ágos vásárok
ABA okt. 29; ;\;BADSZALOIK. szept, 1; ABONY márc, l<J>, máj. 21l, aug,
24; AJKtA mlá'l'c. 6, 'máj.
8, aug. 21, nov. lG; AlK.AszrO szept. 9; ALAP

18, nov.
ápr; ~

BABO;CSA máne, 21" jún. 3, aug. 216, nov •. 25,; BAJA febr. 10, árpr.. 26" jún. 16,
2'1, szept, 211;APC jan. 7', marc, 6, 'máj. 6, okt. 7; Aszon
mairc. 29. IllilIj. Ji1, aug.
00, okt. 18. nov. 8; ADAND márc, 2~,.máj. 13" anig. 6, ThOlV. 4.
Júl. 28 szept, 29; ALBEIRTIRSA febr. 3, ápr. 2'8, szept. 1, dec. 8; AIJSON1l:MEDI
ápr, lG,. júl. 2'1. szept, 18, dec. 1'8; ANDOCS ápr , 1~, szept, 218;APATFALVA árp:r.
szept. 212,oíkt, 2(1
.: dec. 1;. BAJNA máj. 116,nov. 1'1; 'BAKTALORANTHAzA
márc.
!IJl,máj. 15, aug. ,m, ThOV. 111;BALASSAGYARMAT
joan. 1'1, ápr, 8, júil.. 8, okt. 14;
BAJATONFOIKAJAR
aug, 8; BALATONFüRED
áipr, 17, szept, lll, országos ,kimlkoo<5vásáll' júl. 10'; BALKANY ápr, 9, dec. 3; BALMAZÚJVAROS febr. 12, aug.
[G, nov. 1tlJ;B;\;RCS ápll'. 3, jún. 26, szept, 1181,
dec. 1'1; BATTONYA marc, 31, jún.
9, anig. 111.dkt. 27'; BACSALMAS febr. 1.1, ápr, 212,szept, 9, nov. lll;' BATA máj.
14" dkt. 8; BAT;\;SZÉK márc,
la, szept
16, oíkt, 28; BELED mínden
hónap első
keddjén jl<llJ."lUlár
és júiíus hönaook
l<Í'vételéve~; BERCEL marc. 21, jún. 20, szept.
19, d€IC. 19; BElRETTYOÚJFALU
márc. 21l, oíkt, 17; BERHJDA máj. 216, aug, 25,
oIkt. lG; BERZENCE márc, ::5, jún. 13, aug. LA, dec. 21; BÉKÉS márc, 16, aug. 10,
oIkt. 112,dec. 7; BÉKÉ,sCSABA máj. 4, dec. 14; B1l:LAPATFALVA márc, lB, aJUJg.
112,nov. J.a; BIOSKE jan. 24, ápr, 24, júl. :M, szept, 25; BIHAlRKERESZTES máj.
22, szept. 25<;BlHARNAGYBAJOM
marc. 6, szept, 212,;BODROGIKERESZTUR mái.
2rJ, nov. 218;BOLY marc, 1, máj. 3. oIkt. 4; BONYHAD marc
4, .máj. 6, aug. 5,
1llOV.2&; BODV;\;SZILAJS marc. s, jún. 25, szerpt. 117,dec. 3; BÖHÖNYE márc. 21,
szept. 211; BUGAC máj. 5, OIkt 13,; BUGYI márc, 4, szept. 2; BUJAK fe'ht". 204,
oIkt. 1:3; BUZlSAK nov. 13,

m,

eFCE márc. 14, jún. 13, aug. l(j, oIkt. 10, dec. 101;CEGL1l:D j8ID.
ápll", 14, júL
211,szept, 1, nov. 3,; CELI,DÖMÖLK febr. lll, ápr. 15, jún. 17, aug. 19, oIkt. 211,
dec. 16; CERJDD máj. is, oIkt. 117; CIBAKHAZA máj. ie, szept, 16; CIGAND máj. 6,
nev. 4; eSANADpALOTA
marc, 16, jún. 15, oIkt. 19; CSANYTELEK jan. 26, áQ)T,
27, júl. 217,oIkt. 2.6; CSAPOD febr. 20, szept. 2&; eSAKvAR
máirc. 4, jún. 3, szept.
2, dec. 2; CSASzAR
ápr. lll, okt. 17; csAszARTÖLTÉS
országos
áüatvásár- aug.
lll; CSENGER jam, Hl, marc, 115,ápr. 19, máj. 17, jún. 211,aug. 16" szept. 2Q, oIk't.
Ul, l1!0IV. 1;'>,dec. W; CSENGŰD nov. 211; OSESZTBElG marc, 12, okt, 28; eS1l:PA
ápr. 20, szept. 114; OSOKONYAVISONTA
ápr. 18, jÚll. 26, szept. 211';CSONGRAD
márc. 1<~,maj, ie, 3!U'g. 4, nov. 10, haIVi állatvásár:
jan. 14" :eebr. 11:, á,PIr. 8, jún.
QO,júfr. 8, szept, 9, okt. 14. dec. 2; OSOIRNA jan. 2, marc,
1."l\ máj. 1, jún. :ui,
szept. ;;.8, IliOIV.13.
D;\;BAS febr. 24, máj. 5, júl. 14, oIkt. 20; DEOS máj .. 2fl, szept. 301; DEVECSER
marc. 28, máj. 9, szept, 21f>,nov. 014; n1l:DESTAPOLCSANY máj. 13" szept. 9; D1l:G
álpIr. Itt, mv. 301; DOBOZ jún. 3, szept, 2; nOMBÚvAR
febr.' 10, ápr, 14, jún. 9,
61Ug. 111"oIkt. lel; DOMBRAD máj. m, oIkt. 211,dec. 9; DR1l:GELYPALANK áor, 18,
júl. ll, oIkt. 10; DUDAR máj. 16, oIkt. 16; DUNAFÖLDVAR marc. -IQ, jún. 9, aug.
Hl, szept. 212, nov . ."l; nUNAPATAJ
febr.
ll, áP!l'. 8, 3!Ug. 26, Okt. 114';DUNASZI"KCSO márc.
4, máj. 6, szept,
2; DUNAÚJvAROS
ápr, 8, íün, 3, aug. 26,
oIkt. 218,dec. 9; DUNAVECSE máj. 12, júl. 28, szept. 29.
EDELÉNY jan. 17, marc. 21, jún., 20, szept, 19, nov. 21; EGER máre. ll, máj. 13,
júl. 1, szept. 30, dec. 9, harvi á.llatvásár : mínden
hónap
első péntekjén; EGYEK
jan. 21, állr. 15, aug. 19, okt. 21; EMOD máj. 2(1, okt. 218; ENOS jan. 3, marc.
7, ma], 2, júll., 4, szept. 5, oíkt, 10', nov. 7, dec. t2; ENDRŰD febr. 3, máj .. 12, aug.
1.'1,Okt. 27; ENYING márc, ll, nov. 1.1; ERDŰTELE,K marc
ar, oIkt. 13; ESZTERGOM nov, 4; 1l:RD máj. 6, nov, 111; 1l:RSEKVAJDlK.EiRT
márc, 211,máj. 26:
F'ADD marc. 13, oIkt. lll; FAJSZ ~.
20, =g.
L9; FEGYVERNEK márc. 3, szept,
212, országos
áüatvásar
máj.
19, nO'V. 24; FEH1l:RGYARMAT febr.
1'1, marc.
25,
máj. 20" szept. 9, dec. 16; FELSŰNYARAD márc. 19, szept. lIT; FELSŰNY1l:K marc.
28, dkt. 3; FERTOSZENTMIKLOS
fOOr. 19, ápr. lll, jún. lll, aug. 20, okt. 15, dec.
1'1; FÖLDEAK mái. 26, szept,
Z2l; FÖLDES marc,
19, nO'V. 19; FüLÖpszALLAs
Bpr.21', aug. 25; FüZESABONY
márc. 4, jún . ."l, szept, 2, dec. 2; FüZES GYARMAT
'Il1IáTc.17, jún. 161,aug. 118, dkt. 27..
GAMAS 'jún, u, szept, W; GAVA jún. ilB, okt. 2121;GELEJ
ápr, 16, nov. 26;
Gt'iDÖLLO 'marc.
lll, júl. '14, okt. 13, dec, ~; GÖNC márc,
19', jún. ll,aug.
13,
okt, 8, dec. 10; GYOI\'IA márc. 24, máj. 19, szept, ]5, nov, 10; GYÖMÖRE marc,
[2, dec. 10; GYÖNGYÖS febr. ilO, máj. 26, aug. 25, ncJIV. 117,harvti.á)lIatvásár: mín-
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den Ihó első pérute:k:jén ; GY ÖNK <!eb.. 7, rná]. 2., anig. 1, nov. 7; GyOR áp r. 8, júl.
2<2,szept. 9, dkt. 14, nov. 25,; GYORASSZtONYFA máj. 6, szept, ill; GYORISZEiNTMÁRTON rná:rc. 21, alU!g. 8, IliOIV.111;GYULA felbr. 1, máj. ro, szept, 27, dec. 20.
HAJ[)ÚBÖSZÖRMll:NY
marc. 25, júl. ie; nov. \118;HAJDúDOROG
Jlelb'l'. 28, IlJOIV.
14; HAJDÚHAo.HAZ
rnámc. 112,szept. 10, dec: 17; HAJlDÚNANAS márc, 20, júl. 17,
szept. 4, dec. 4; IHAJÚS átpr. 28, 8!Ug. 25'1;HAJDÚ.sZOBOSZLÚ
máj. Hl, okt. 28;
HARTA márc. 1, szept. 2()l; HATVAN feb'!'. 119,márc, 19, áipr, Illi, máj. 21,. jún. Hl,
anig, 13, szept, '10, dkt. 1;;, nov. 19; HElGYFALU nov. 8; HEGY!KO országos
kiralkoolólváoor á;piI'. 1, oIkt. 7; HEVlES j,alIJJ.20, ápr. 2J1, júl. 2[, oIkt. 20, haJVi. áJJJa,tvasár-: febr. 6, mlá1l'C.I6,máj. ], jún. 5, alug. 7, szept. 4, nov. 6, dec. 4'; Hll:DERVAR
marc, 26, szept. 9; HÚDMEZOvASÁRHIELY
márc. 116.aug. 214, oIkt. lll, naví- á1!lIatvásár : mínden hónlalp első péln1Je!k:jén; HŰGYÉSZ lm!áTc. 27, szept. 3, nov. 20.
liREGlSZElMCSE ápr. L7, nov. 12,; IVAIN [am, 8. máj. 114,anig, 13, nov. 12'; lZiSAI\:
marc. 2'6, nov. [2; JANKMAJTIS
máj. [6. dec. !l2; JANOSHALMA ápr. 17, szept. 2'1,
nov. 2101;
JANOSHÁZA
marc. is, rnaü. 2'7, aug. 214, nov. 1;;; JANOSHlDA
országos
áll&úválSár marc.
7; JAsZADSÚSZiENTGYÖRJGY
felbr. 10, jún. 2, iOIkt. 20; JASZAPATI foor. 3,. nov. 3, országos áJ!1alúvásál': máij. W, aug lll; JAszAROKlSzALLAS
:fle,br.216,máj. 12[, a/Ug. 6, oIkt. 1; JÁSZBERÉNY
márc, 214,máj. 5, anig. <t, okt. 13,
«íec. ~; JASZDÚZSA
áipr. 114, oIkt. 6; JÁSZFll:NYSZAlRU oIkt. 21a, orazágos
ál1atvaeár : márc. 10, jún. 9; JÁJSZJA.KÚHALMA országos
áil1aJbVásár Imáj. ill; JAszKARAJENŰ á'[l!I'. 2J[, okt. 211; JASZK.TiSll:R f€lbr. ~, oIkt. 27; JASZLADANY
országos áJlIJa1JVásátrápr. 7, IlJOV. 17; JASZSZENTANDRAs
ápr 30, anrg. 13, nov. 19;
JÁ~,ZiSZtENllLASZLO máj. 30, országos ál1raúvásár: oIlct. 3[; JOBBAGYI jún. 30.
KAtBA jleibr: 13, máJj. 8, szepb. lJl, IlIOV.6; KADARJKfúT 'jlan. 16, jÚtn. 214',aug. 1'9,
nov, 5'; KALOCSA márc. rs, jún, 3, ThQV.25i; KAPOLCS máj. 13, oIkt. 213;'KAPOSvAn fe\b<r.3, ápr. 7, júm. 2, aug, 4, oIkt. 16. dec. l!; iKAPUVAR jlal!11.28, márc. 26,
má~. 2fl, júl. 29, aug. 26, szept. 16. okt 2J[,' dec. 16; 1KA:&~~CSK.iElSZIjún, 20, plkt.
[7; KAlRAD marc.
7, máj.
6, jún.
2l2, szept,
301; iKARCAG máj.
216. szept,
29;
KA:ROSA mérrc, 13, szept, 1~; KAL áípr 9, szept, 17; KALOZ már-o. 12'7,jún. 214,
szept. 3<)1;
KAPOLtNA J'ebr., :1,0, máj. 15. anrg. 2J1. nov. 12()1;
KE·CEL átp!!'. 8, oIkt. 14;
KECSiKEiVmT apr, 7. anig. 25, IlJOV. 214; KEINDERES dkt. 13. országos
áillLatvásár:
áipr. 11'4;KlEREiKEGYHÁZA ápr. 111. jún. 1'7. okt. 7: KESZTHELY
jan. 10. marc.
7 ápr-, 4. máli. 2, jún. 6, aug, 4, oIkt. 3, nov. 7. -dec. 5; K.IJSBll:R ápr. 26, oIkt. 10;
KISKŰJtÖS J1e1br.UI!. iún. 10" oikt. 1'1; 1\:1SKUNDORO:2'JSMA á,pr. 7. jún. 2(1, szept,
['5. dec. '8; KISKUNFll:LEGYHAZA
mémc. 17, rnáí]. 12, ansg n oIkt. 21l1;KJSKUINHALAtS jleibr. 1(1,ápr. 7. jún. 2. 3iug.I4, oIkt. 6, dec. 1; KJISKUNLACHAZA feIbT. 25.
máj. 28, szept. 9, dec 2: KT,SiKUNMAJSA felbr. 9, mái. lJl, aug. 10, nov, S; Kl,SLANG apr. 8. a/Ug. 24; KJTS'I1EVEKjam, 1:3,:átpr. 114,júl. 28, oIkt, 20; KfSTERENYE
febr. 5, :áJpr. 2. jún. 4, alU'g. lJ. oIkt 1, dec. 31; KIlIStVARDA máj. 214,a/Ug. 26, okt. 28,
dec. 16; KI,SÚJSZÁ[.;LAS má11C. 10. szep t. 1; KOK,A ifelbir. HI. máre.
31, jún. 9,
aug. 4. oIkt. 6, nov. 24; KOMAlDl mlá!rc. 22, jún. 2Il. aaig. 23. o'kt, [Il'; KOMAROM
jún
24; KOMARVA'RO.s marc.
4. júl. 15, ThOJV.
14; KONnOROS
ápr-, 2fT, dkt. 26;
KÖlJCSE fOOr. 26, áp!!'. 15, júl. 22. dkt. 114, nov. 1~;' KÖlJES:O máj. 21, oíct. 26;
KÚiR'ÖSHE'GY márc. 27, anrg. 28, nov. 1~; KOROSTAlRCSA átpm, 26. okt. 214,;KöRMEND felbr. 111.márc. lll, áipr. 2, máj. H, jún. 28, júa-, 17. a.UE(.128,szept. lll. okt. 9,
TI ov. 8, dec. 1Q; KOS:2'JEG á,pr. 8. márl. 12fT,
júl. 26. dkt. 21: KOTELEK máj. 6, szept.
2: KövESKAL
áor. 16. aug' .. 2ti; KUNISZEN'I1MARTON országos áilrrawásá.r márc. 3[.
szept, 29; KUNSZtENTMIKLOS márc.I1I7', a/Ug. 26, dkt. 20.
LAKlTElJEiK szept.
15,; LAJOSKOMAiROM
jún.
27,' a/Ug, 1\5. nov. 14; LAJOSMJZStE má::J
-, 12, júl. 7, szept.
2'11; LENTI lápr. m, dec. 6; LEPS~NY
aug. 6;
LETENYE febr. 24. Nn, 2, júl. 29, anrg, 25, oIkt. 6; Lll:Bll:NY IliOV. 6; ILOVASZPATONA átpr. 22, jún. 10, szept. 1'6. nov. 1111;LÖVO :l'ebr. 14. áJpr. 118,alU>g.s, nov. 7.
MAGY'AlJVKIE,SZIálpr. 9. aug. 13; MAKÚ ~pr. 10; anig. 218, nov, ie: htavt áJl])a1tvásá.r : jan. 9. jleIbr. 13, marc. L3, máll. 8, jún. 1\2, júl, 10, Sizte!P't.in, OIkt, 9, dec. ll;
MARCAiLl márc. 26, má,i. 6, szeot. 4,. nov. 6; MARTON'VASAR márc. 26, szept; 16:
MAGOOS ápr. 214. aug. 218; MANDOK marc. lll, szept. 9, nov. 25,; MATll:SZALK.A
márc.
lll. átp<r. 15, szept,
16, nov. 118; MEDGYES,EGYHAZA
rnárc.
10, dec, ·81
MEZŰBEiHÉNY ápr. 2J[, dkt. 20; MEZŰCtSAT márc
13, ápr. 101, máj.' 8, aug- 1'4;
szept,
lll, dk,t. 9, nov.
13, dec.
11; MEZOFALVA
máJrc. 18, OIkt, 21; MEZŰKI':RESZTES febr.
18, ápr. 8, júl,
8, dkt. 114; MEZŰKOvAcSHÁZA
márc,: 3.:
MLZOKJÖVESD márc. JlB, jún. 214,aug, 26, okt. 218,dec. 16, 'harví áUlat- és íkil'akodÓvasar ; jam. lD, ápr. 11, máj. 9, szept, 12, nov. 1'4; MEZOSZiILAS fel]:ltr.'4, ,lTIáj. 6,
szept. 2', nov. 4; MEZŰTÚR országos
áüatvásár
júl. 28, nov. 3; Mll:LYKúT máa-c.
7, rr.áj. 231,aug. 8, nov. 7; MIHÁLYI apr. 9, nov. 2.\)'; MINDSZENT 1aJn. 5, Apr. 20,
jún. 212,oIkt. 216';l\iISKE marc,
4, szept. 2'; MIISROLC máii., 2fT, aug, 216,. dec. ,9;
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MOHÁCS felbr. 18, áU:>T.16, aug. ie, nov. 118; MONÓR mérc.
ió, máJ. 1lIÍ"aug. ti,
nov. lIJ; MÚRAHALOM máj. 12, aug. 1:1, IllO'V. IQ; MOSONMAGYARÚVAR
máj. 27,
dec. 23.
I
NAGYATA[) cnárc. Ul, ápr. 22>,anig. 13, szept. 9, nov, 18; NAGYBÖRZ5ÖNY máj.
14, szept, 17; NAGYDOROG már'c. 111.arug, 1'J6,o!kt. 14; NAGYECSBD márc. 5, jún.
18, ansg; 27, dec, 10: NAGYFüGED
febr. 4, jún. IQ, szept. 16; NAGYlGMAND márc.
118,szept, 30.; NAGYKANIZSA
febr
5, rnárc. 5, ápr. 2, máJ. 7, jún. 14, aug. 6.
szept, 3, oíkt. 1, nov. 5, dec. 3; NAGYLKÁLLÚ ~;pr. 1&, okt. 17; NAGYKATA jam. 27,
apr, 2n., aIU'g. 211, nov. ID; NAGYlKONYl állJT. W, dkt. 10; NAGY.KÚRÖS márc. 3,
ápr
23, [úm. ll>, júl. :211,szept. 8, oIkt. 27, dec. 1; NAGYU.,ÖRü máj. 26, oikt. 19;
NAGYLETA felb'r. 114, ápr. lil, dkt. 214;NAGYiLÚC márc. 25, jún. 24, szepe. 2, dec. 2;
NAGYOROSZl
mán. 210, szept.
23; NAGYISZAIKACSI feb r. 17, ápr; 2,. l1JQ'V.12;
NAGYVAZSONY mámc. 4, szept. 2; NADUD'VAR jam. 7, máj. 6, szept, 2, nov. 4;
NAGÚCS máirc. 18, o!kt. 211; NlEMlESNADUlDVAR máj. 19. dkt.1I3; NOVA országos
·!tiTallrodlóváLSár
.márc. 25" szept, 21~; NYIRAOSAD máj. 7, okt. 1; NYIRADONY marc,
217.dec. [1; NYIRABRÁ.NY mácc. 8, szept. 13, dec.
NYIRBATOR szept, 5, o!kt.
117;NYJiREGYHÁZA marc, 4, mád. 6, szept, 2, dec. 2; NYlRMADA má!i. 8, nov. 20-.

m;

OOSA álpr. 211,júl. 9, nov. 51; OK.A!NY má~. 9, anig, 29, oIkt. 17; ÚNOD jan. 3,
márc. 7, ápr. 4, máj. 2, jún. 6, aug. 1, szept. 5, oíct. 3, nov. 7, dec.;;';
ORGOvANY
júl. 114,okt, 'lJ/; OBOSHÁZA marc
7, jún. 113,szept,
112; ÚZD :febr. 2, ápr. 13,
okt; :>, dec. 7; OZORA márc. 26, o!kt. 7; ÖCSÖD országos álLLatvásáT joo. 2, szept,
11, nov. !lG; ORISZENTtPETER
má]. 115,szept. 10.; ÖBKENY jan. 211, ápr; 1, aug.
12, oikt. 211.
PACSA ápr. ll, jún. 20-, oikt. 311,dec. lll; PAlKS mád .. m, júl. 1'5, szept, 2, okt. 211,
nov, 18; pALFA márc. 212, szept, :!fl; pALHAZA márc. 23, lIDIáj. 9, o!kt. 110,dec. 12';
PÁLMONOSTORA
okt. 30.1;pAIKA országos kdralkodóváeár- ápr , 214, oIkt. 110; pAPA
febr. 5f-6', rnátrc. 2161-'27,j'Ú1ll. i0.-.!5. júl. 21---(3,aug. 2~8,
szept. 17-118, dec. 101-111,
első n200' 116 és szarvasnnemnawésár.
máls.od11knap sertíés é, lki'ra:kodlólVás:ár; pAPAT>ESZÉR áiplr. 111,.j n .. W, szept. 112,akt. 101;pAS-ZTÚ feíbr , 17, ápr. [ó. jún. 16, aug.
Q:Z.oikt. WI,dec
15; P,EIRKATA rruá'rc. 6. aug. 7. nov. 13; PECEL máj. 6. szept. 2;
P1;:CS febr. 3, ápr. 7, jún. 2, aug. 4, akt. 6. dec. 1; :PÉCS-VARAID ápT. 2~. jún. 214.
aug. 26. okt. 28; PER jún. 24. dec
2; :PÉ'I1ERVAsABA fub-r. 1>, máj. 7, júl. 2,
szept. 18, nov. 5: PJLI'S marc. 17, szept. 15<;PliN,CEHELY .feIbr. 26, á.pr. ,16, oik't. 22';
PITVAlROS szept. 26,; PUSZTAMÉRGE'8
marc. 8. anrg. 9. nov. 8: PUTNOK má rc.
18, aug. 1112,
dec. 116:PU\SPÖKHATVAN rnárc. 5,: PUSPÖKLADANY
márc. 28. szept.
26, TIlCW. 28: POCSAJ máj. 7. okt. 8; POLGAR márc. 113,jún. Hl. szept. 26, nov. 2fl;
POROSZLÚ ápr. ll. okt. 10.
ú

·RAKACA f ibr. 27. mán. 212_aug. 14. OIkt. 16: RAJKAMAZ máj. 2!1"szept. 2~, dec.
16; RÁBAPATONA
áor. 27. okt.
7; RACKEVE j.a.n.. 28.
pr , 8. júL 8, nov. 4:
RLCSK marc.
5. szept.
3. -dec. 16: REDE nov. n;
R1':PCESZEMERE szept,
1'4:
RICSE már'c. 251, jún. 214, o.kt. 21, dec, 9; ROMIHANY febr. 24. máj. m, júl. zi.
okt 21)1: RUDAB.ANY A hav.í álll:at- és kiI1al(MlVáJsáTmJinideon hóriap ha!I'lITllOdilk
szerdá,;án; RUM ja'n. 1<3,má rc. ]8, jún. 214,aug. 212.okt. 1'9.
á

SALGÚTARJAN
jan. 28. áPl' us, jún.
31,alug. 112. okt. 7; SAJÚa~.AZA ápr lill,
szept. 24" 1':'01V.
?161;SAJÚSZEIN1:1PÉTER mlá;i. 20. júl. 22, doc. 2: SARlKAD jan. 2~,
áJpr. Hl, szept. 12. d16C. 112;SARBOGARD
árpn'. 8. jún. 101,szeot. 9, nov. IS,; 'SARi<!ERES:ZTUR marc, 18, máj. 1113,anig. 12'; SAROSpATAIK jan. 2, f'ebr. 6, márc. 6,
á.pr 3, málj. 1:, júl. 3, aug, 7. okt. 2, nIO"'. 6,. dec. 4; SAROSD ápr , 29, nov. -lll.:
SARtRÉTUDVARl Mbrr. 20.. aurg. 211.,oíkt. 16. dec. ,113;SAUtVAR ápr. 1, mái. 8, aug. 5.
S2;I€Ip't.
25, okt, 218, nov. 2,,: SAS.D má.í, 21. jú~. 4, szept
5. TlI01V.
7; SATORALJAÚJHELY á'pr. 16. má'j. 21. jún. 16; SELLVE marc. 5. mád. 7. aaig. 6, nov', 5'; SEREG'ÉLYiEJS o!kt. 14; SIKLÚS miárc. il. mán. 13, anig. 121. dkt. ]4': SJMO'lTORNYA
márc. 119,máJ. 211,szept, IQ. nov. 5: SOLT máj. 6, nov. 2'4: SOLTVADKERT
ápr , 23.
nov J 51; SOMOGYVAR ápT. 24, o!kt. 9; SÖJTÖR országos' ktrakodóvásár'
márc. 7,
mlá(j. 131,júl. 2lil; SüKÖSD
máj. 2, dec. 5; SüMEG máj. 211,aug. 20. okt. 15, nov.
lll; SüTTO szept. 19.
SZABADHiIDVÉG
aug.
2!1: SZABADszALLAS
rnárc.
31, SZJe<P'1;.
8, nov.
IC:
SZAKÁLY áJp;r. 5. okt. HI.'; SZAKCS jún. 51,szept, 9; SZAKIMAR márc, 26, okt. 1;
SZALlKSZENTMARTON
máj. zi, ókt, 18; SZANK szept. 213,dec. 7, országos állta'tV.1SM': rnárc. 301; SZANY marc. 7, JÚIlJ. 6, szept, 5, dec. 51; SZARVAS márc . .10,
szept. 1; sZÁJSzvAIR marc.
19, szept, 17; SZIE'GBD febr. 9>--'10."
máj.
11'-1.2, júl.
131-1"1,szept. 1tl-u..;, nov. 9'-11\J\ lhaJw á'UaIWásáT: jan. 5, marc. 2, áp... 6, júm, 1.
a'ulg. 3, o!kt.51, dec, 7; S2iEGlHALOM máj. 27, szept, 213; SZEGVAR marc. 2, szept.
7; S2iEHJSZARD állJO'.8', máö. 13, jún. HJ, aug, W. S7J€pt. 9, nov, 11; 'SZEN[)RO j.all1.
2[, ápr. 2r.l,júl. 1, olkt, 218; SZENTES f€lbr. m, máj. 216; szept. 'S, nov. 24, haví. álllM-
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j,u.

vásárr: jacr1lllár 28, Apr. á,
8; SZENTGÁL márc. i~, szept, 3, nO'V. S; SZENTLORINC apr.
10, júil. 10, szept. 11, nov, 'lJ3; SZERENCS
jan. 16, márc. 5, ápr. 24,
aug 213, szept. 21), nw. 2; sz1i;CS1i;NY jan. :W, marc. 4, áJpr. 15, jún. 3, júl. 1,
aug. 26, szept, 23, oIkt. 21, nov. 2'5; SZ1i;KES'FEIll:RV AR mdnden hÓl!1l8JPharrmadik
szombatján ; SZlGETVAR
márc. 8, Imáj. 10, aug, 9, okt. 111; SZIL jam. 21, ápr.
15, júl. 15>,okt. 21; SZLKSZO febr:. 4, ápr. 15>,júL Hj, SZJeJP1;.9, 1I1O'V. IH, hJaiV1 áIlibatés kiralkodóvásá~':
márc.
5, aug. 6, oIkt. 1; szmAK
márc. 17, á'pr. 28, szept. lS,
nov, 24; SZOB márc.
31, aug. lS; SZOKOLYA
máj. 28, au'g; 27; SZOLNOK országos
áll~tvásárr márc. 7, má]. 2, szept. 5, lllOIV. 7; SZOMBATHELY
felbr. 12, ápr. 9, máj.
14, júll. 116,szept. 3, okt. 1, nov. W; SZOLOSGYÖRÖIK
máj, 13, okt. 20; SZOREG
márc.3.
TAiB apr.
m, aug. 3, szept, 21>;TAMAsI márc. 26, máj. 23, anig, 27, dec. 17:
TAPOUA
márc, 5, aug. 14, szept, 4, dec. 4'; TARCAL rebr.
m, máj. 13, oIkt. 14;
'l'AIRNAM1i;RA jún. 2, OIkt. 6': TARPA
márc. 21, oIkt. il7, dec.
19; TASS ápr. 24,
nov, 4: TATA nov.
16; TApIOBICSKE
má~. m, nov. 18: TAPIOGYÖRGYE
febr.
26, jún. 24, szept. 17, dec. 17: TAPIOSVLY
márrc. ID: TAPIOSZlECSO
ápr; 1'1, júl. 17:
TAPIOSZELE
marc, ia, máj. 27, dkt. 14, dec. 30; TAPIOSZENTMARTON
feIbrr. 17,
aug. 101, dec. 1; TENGELIC jún. ~, oIkt. 24; TER1i;NY jan. 7, ápr. 21, júl. 14, oIkt.
2.1; T1i;NYO rnárc. 2'1, dkt. m, dec. 5; T1i;T [am, 10., ápr, 111,jún. 13, aug. 8, oIkt. 10,
dec. il9; TISZACSEGE
:febr. n, ápr, 8, jún. 24, szept. 9, nov.
lll: TISZADADA
Apr. 9, szept. 3, nov. ill; TISZAFORED
oIkt. 3; TISZAKARAD
márc.
27, máj. 15,
jún.
19, szept,
1'1, okt. 16; TISZAJK1i;OSKE máj.
26, aIU'g. 111, 1110'11.17: TliSZALÖK
JleIbr. 14, szept, 18, nov. 28; TlSZALUC
á,pr. 1, IlJO'V.4; TlSZANANA
rruárc. 26, jún.
2'5, szept.
24; TISZAPALKONYA
febr.
25, jún. 111, nO'V. Hl; TISZASOLY
Apr. 21,
oIkt. 20; TISZATARJAcV
ápr,
1, júl. 15, nO'V. 4: TlSZAVASVARI
jan. 24, máj. m,
okt. 24, dec. 9; TOKAJ. rnárc. 214,jú.n. 116,júl. 21, szept, Hj, okt. Z'T, nov. 17, haJV1
áUJa't- és kiI1alkodJó'V'ásár: jlalI1. 4, á'prr. 51, máj. 3, dec.
6; TOLNA: mád. 6, nov. 4;
TCMPA máj. 6, szept,
2: TORNASZElN'TANDRAs
[am. 311, máj. 16, aug. 15, oIkt.
117; TOSZEG szept, 1:4,országos
álllatvásár: márc. 9; TOTKOMLOS
febr. 25. ápr.
22, aug. 216,nov
26; TÖKÖL máj. 7, dkt. S; 'l'ÖMÖRKli;NY
marc.
9, jún. 5, szept.
4. de-c. 4; TÖRÖKiKOPPANY
máirc. 216, jún. tr2. szept, 214, !lJO'I1.2il; TÖRÖKJSZENTMJlKiLOS máj. ill, oIkt. 6; TURA rnárc. 6, máj. 1, szept. 41,oIkt. 2, dec. 4'; TÚRKEVE
márc. 1'1, oIkt. 6; TORJE áJpr. 26, szept. 211.
l'GOD
mád. 6, nov.
26, r.OV. 25; ÚJISZAsZ

4; ÚJFEIll:RTO
Apr.
jan. 12, oIkt. ill.

41, atug.

15, nOV.

141: ÚJHARTYAN

aug.

VAJISZLO enárc. J.9, aug. 20, VASvAR
jan. 2tl, márc,
Hl, máj. 6>,jún. 8, AUg. 12,
szept
24, nQV. ill; vAC márc.
1'1, máj. 26 8JUg. 26, oIkt. m, dec. 15; vAL febr.
18,
máli. m, aug. IQ, C>~. 2'1: VAMOSMffiOLA
ápr-, 212, júl.
15, oIkt. 218, dec.
2;
VASAROiSM]SKE
marc.
23, okt.
1; vAsARoSNAJM:eNY
~elbr. 18, ápr.
8, szept.
8. okt. 2'1; VER<ESEGYHAZA
rnárc.
4, szept,
16; VERtPEL1i;T jan. 28, ápr, 212, júl.
212,oöot. 28; VESZPR1i;M országos álla<tvásár
ápr. 8, szept.
16; VESz.pR~MVARSANY
marc. 27, máj. 15, 8JUg. 28, oIkt. 2, nov. 6; V1i;M1i;·NDmárc. 212,máj. 2'4, szept. Z'T;
vf.~SZTO felbr. 14, máj. 2, aug. 8, nov, 7; VilLANy
marc. 6,o!kt.
2.
ZAGYVARÉKAS
országos álil:atvásá:r felbr. ill, szept. Hl; ZALAAPA'l1I máj. 15,
o'kt. ill; ZALAEGERSZEG
manden
h&n;a.p m:ásodllk keclJdjén; ZALALÖVO
ápr. 3,
jún. 16, anig. 24, nov. 7; ZALASZANTO
máj. 14, oIkt.· 8'; ZALASZEN'l'GROT
áJpr.
m, szept,
10, nO'V. 13. dec. 1'1; zANIKiA máJj. Hi, dkt. 17; ZIRC
ápr, 23, júl. 16,
szept, 2~; ZOMBA júl. 216, oIkt. 23.
.
Az országos
Vlásá.rolk kIitűZlÖtt időpOiIltjadlbatn forrd'U!llhlamalk elő változésok,
:€ppen
ezért a k.aletnldáriJU'mJb.an közölt vásári atdatol~ért kJ.elősstéget nem váiL1Jalumlk. Legjobb, 'ha a vásárok
meguartása
~lől
a helyi
tal!1á,csOOooUiQ éird€lk.lőd,ne'k
kedJves
on~ia66IiInIk.
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