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Mm it Isten akar. E g y m á s  k e z é t  fo g v a  . . .
A napi politika nem az ő gondja. Számon- 

tartja, hogy mi történik benne és művelőit felelőssé 
teszi, sőt eljön az ideje, hogy felelősségre is vonja 
őket azért, amit tettek . .

Még a nemzetközi helyzet sem nyugtalanítja öt. 
Ura ugyan minden uralkodónak és minden állam
férfinak. Őket is az élő Isten kéri majd számon, 
azért, „amit testben cselekedtetek, jót, avagy go
noszt . . .

. Sőt még a felekezeti harcok sem az ő ügvei. 
Ismeri s számontartja, hogy hol szolgálják öt és 
kik azok, akik „az igazságot hamissággal feltartoz
tatják.“ De az Ur nem gyönyörködik az ő szol
gáiban, akik a szószékről dorongokkal támadnak 
egymásra.

M i hát az Isten legnagyobb gondja?
Az, hogy hol töltőd az örökkévalóságot! Hogy 

te aki olvasod e sorokat, hol töltőd te az örök életet! 
S Isten nemcsak törődik ezzel a kérdéssel, hanem 
határozott programja van hozzá. Azt akarja, hogy 
„minden ember üdvözüljön.u De nemcsak akarja ezt. 
Mert amit Ö akar, azért dolgozik is. Amióta a világ 
világ, Isten tulajdonképen azért munkálkodik

Mit tett érte ? Megbizonyitotta, hogy egyedül 
Ö az erős és igaz Isten, hogy higyjünk végre benne 
és bízzuk rá életünket. Aki nem vak, vagy süket, 
az megláthatja és megértheti. Ezer és ezer évvel 
ezelőtt adott egynéhány hihetetlen Ígéretet. Meg
ígérte azt, hogy Messiás születik. Bejelentette a 
próféta által, hogy ez a Messiás szenvedni fog és 
meghal a mi bűneinkért. De tudtul adta a?t is, 
hogy ez a Megváltó megdicsöittetik az Istentől.

És mi történt? Jézus Krisztus „fogantatott 
Szentlélektöl és született Szűz Máriától.“ „Kinzatott 
Poncius Pilátus alatt, megfeszittetett és meghalt.“ 
Végül pedig megdicsőittetett: „felment a mennyekbe, 
ott ül Istennek a mindenható Atyának jobbján, 
ahonnan eljö Ítélni élőket és holtakat.“ Azért történt 
ez, hogy lásd meg: Isten az isten és higyj benne.

Igaz, hogy ezt megláthatja és megértheti min
denki : a filozófus is, meg a tudós is, meg a tanu
latlan is. De honnan vegyük a hitet hozza? Isten 
adja ezt is, mert azt akarja, hogy minden ember 
„ eljusson az igazság megismerésére.„ De mi az igaz
ság? Az, hogy Isten előtt csak az igaz ember 
állhat meg. Ö ingyen adott nekünk igazságot. Krisz
tus fizetett értünk, hogy nekünk üdvösséget adhas
son. Ezt akarja az Isten ! m . s .

Elenyészően kicsiny szám vagyunk mi romániai magyar evangélikusok a 
keresztyénségnek 730 milliós nagy létszámában. Nem jelentünk nagy számot 
ennek az or hágnak keresztyén népei között sem. Sőt az itteni magyar kisebb
ség is alig-atig vesz tudomást létezésünkről. Szórvány egyház . . .  széthullt 
kis nép . .  .

Ezt a ,is szórvány népet szolgálja immár negyedik esztendeje kis egy* 
házi lapunk, az Evangélikus Élet. Az elhivatottság lelkesedésével, éber fele
lősségtudat* a lelkiismeretnek sokszor égető, ostorozó szavával és hevével, 
megalkuvás nem ismerő lángoló szeretettel szolgál, s végzi munkáját azzal
«••raagTf n.era h»s®>fljalfi.n az. nem kilátástalan er§ pocsékolás.
mert szethulíoítságában, szórvány voltában is meg van a hivatása a mi kis 
magyar evangélikus egyházunknak felekezeti és magyar vonatkozásban egya
ránt. Mert drága kincset bízott reá az Isten: az evangélium tiszta üzenetét és 
a keresztyén életnek azt a boldog örömét, üdvbizonyosságát, amiként az egyhá
zunk nagy reformátorának, Luther Mártonnak lelkén keresztül nyilatkozott meg. 
Az emberiségnek s elsősorban magyar népünknek pedig soha nem volt annyira 
szüksége az Isten szeretetén alapuló éietigenlésre s annak vigaszára, mint 
van mostani vergődésében.

Lapunk a múltban ebben látta s a jövőre nézve is ebben ismeri fel 
hivatását: felébreszteni, ébren tartani egyházunk híveinek lelkében ezt a hiva
tásostudatot. Evangélikus Élet — nekünk cselekvést jelent. Öntudatos, cse
lekvő keresztyén életet akarunk! Ezért harcoltunk a múltban s ezért fogunk 
harcolni a most induló uj esztendőben. Harcolni megalkuvás, meghátrálás 
nélkül, vállalva ennek a harcnak minden következményeit, kritikát, támadá
sokat... úgy, ahogyan eddig is vállaltuk. Nem voltunk és nem leszünk em
beri hiúságok, tördetések szekértolói. Nem vállaljuk ezt akkor sem ha, miként 
a múltban a sérelmezők emiatt szembe fordulnak velünk s harcot indítanak 
ellenünk. Örömmel kell leszegeznünk: népünk nagyrésze megérezte és mél
tányolta igaz törekvésünket s vállalta programunkat. Lapunk baráti köre, 
olvasó tábora túlnőtt sz eddigi kereteken s tényként állápithatjuk meg: ma 
az Evangélikus Elet a romániai magyar evangélikusság egyetemességének leg
átfogóbb szerve és képviselője. Talán egyedül ő az! Hiszen baráti táborában 
nemcsak magyar egyházkerületünk hivei vannak, de barátai közé számlálhatja 
az országos egyház keretébe tartozó magyar evangélikus gyülekezetek híveit, 
valamint az egész magyar szórvány evangélikust ágot. Emellett határokon túl 
is szép olvasó táborral rendelkezik s az egyházi sajtó előtt — határon innen 
és túl — helyzetünknek egyetlen üzenetvivője.

Szerény lehetőségeink között megbecsülendő munkájának eddigi ered
ménye. 1800-ra szaporodott előfizetőinek száma. Ez pedig nagyobbára ugyan
ennyi családot jelent. 1800 család, kb. 7000 magyar evangélikus lélek pré
dikátora az Evangélikus Élet. Van-e ennyi hallgatója az igehirdetésnek vasár
naponként templomainkban ?

Mit akarunk az uj esztendőben? Folytatni, fokozni, kiszélesíteni eddigi 
munkánkat, nagyobbitani baráti körünket és olvasó táborunkat! Összefogó 
munkával lehet ezt elérni. . .  A nagy terhet vivő munkások megfogják egymás 
kezét s vezényszóra ütemesen dolgoznak. Erő van ebben a kézfogásban. De
lejként áramlik az erő kézről-kézre. — Fogjuk meg hát egymás kezét és ke
ressen mindenki még egy kezet s kapcsolja bele a dolgozók láncába. Q, F.
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„Ez a z  én testem  ...
1529 október hó 2—6-ig tartó napjaiban fontos események 

történtek a németországi Marburgban. Fülöp, a hesseni őrgrófnak 
a reformáció egyik leglelkesebb hívének és párt
fogójának, kezdeményezésére hitvitára gyűltek 
egybe a reformáció két irányának hívei. A német- 
országiak részéröl ott volt legkedvesebb munka
társai élén maga a nagy reformátor, Luther Már
ton. De a svájciak részéről is megjelentek a ve
zetők élükön Zwingli Ulrick a svájci reformátor.
Hiszen nagy dologról van szó. Hesseni Fülöp 
nagybuzgósággal fáradozott a sikerért. Kedvenc 
eszméjének a diadalát, a reformáció két irányának 
összebékitését, egytáborba szervezését várja tőle.
Nagy ígéret számára ez a gondolat. A nagy dol
gokat látó politikus várakozásával és türelmetlen
ségével lesi a vita kimenetelét. Különben is érte
sülést vett a katolikus fejedelmek harci készülő
déséről. Fegyveres erőszakkal akarják kiirtani az 
Evangélium híveit. Az őrgróf nem is igen tudja 
megérteni hát a teológusok akadékoskodását,
Luther makacsságát, hogy bizonyos — 
te nem is olyan lényeges — elvi kérdések 
felett hajba kapnak és késhegyre menő vi
tát kezdenek.

A vita legfontosabb pontja — az 
úrvacsora tan. E pontnál legszembeszö- 
kőbb az ellentét a két reformátor felfogá
sában. Zwingli azt állitja, hogy az úrva
csorában a hívek nem veszik Krisztus 
testét és vérét. Az úrvacsora szerinte 
Krisztus halálának ünneplése. Luther Már
ton szenvedélyesen harcol ez eller 
s nem hajlandó semmi engedményre. A 
vita előtt maga elé felírja az asztalra 
Krisztus szavait: „Ez az én testem,.“ A 
vita hevében lerántja az asztalterítőt s a

E z a z  én v é re m  ..
felirt szövegre 'mutatva azt mondja: íme ez a mi bizonyitékunk- 
Krisztus szava. Az ige ... Ebből egy lépést sem engedhetünk!

„Ez az én testem ... . Ez az én vérem . . . “ Krisz
tus maga mondja igy. Világosan, tisztán, félreérthe
tetlenül mondja. Nem lehet más magyarázat: Krisztus 
testét és vérét adja nekünk e szentségben. Igaz csodála
tos, emberileg felfoghatatlan dolog ez. De ez sem
mit nem változtat Krisztus Ígéretében, melyet kétke
dés nélkül kell elfogadnunk. „Mikor Isten beszél, az 
embernek el kell némulnia“ — mondja Luther Már- 
tona bölcselkedőknek s semmit sem hajlandó engedni. 
De hogyan is engedhetne, mikor Krisztus maga sem 
engedett. Mikor a csodálatos kenyérszaporitás után 
testének eledeléről beszél a zsidóknak „az a kenyér 
pedig, mélyet én adok, az én testem, amelyet én adok 
a vilíg életéért* s ők megbotránkoznak benne „ke
mény beszéd ez; ki hallgatja őt ?“ Nem egyszerűsít 
nem magyaráz, hanem újabb csodákra hívja fel fi
gyelmüket.

„Ez az én testem... Ez az én vérem ..“ 
Isten csodája ez. Szeretetének csodája, melyet 

érettünk tett. Nem szabad megbotránkozn 
rajta. Módfelett örvendeznünk kell neki Hi

szen lelkünk megmentésére teszi. Nekünk 
emberileg érthetetlen. Isten számára egé
szen egyszerű dolog.

„Ez az én testem ... Ez az én vé
rem ...“ jMegértetted-e ennek csodáját ? 
Mily nagyot tett és lesz értünk az^Isten I 

vajon te [megbecsülöd-e ? Úgy élsz-e 
vele, mir,4  Istennek [számodra adott leg
drágább ajándékával ? Krisztus teste és 
vére vár téged, mert az ő teste valóban étel 
s az ö vére valóban ital, lélek kenyere és 
élet itala !

(ältlich Fülöp.

Bajk.
[Részlet Mákkay Sándor: Magyarok csillaga c. 

regényétől).

István mel
lére szorította 
ökleit, robba
nó szivére.

— Vógrt! — 
libegte.—Nem 
vártam hiába! 
Tudtam, hogy 
hívni fognak!

— Kik, Lí
rám? — kér
dezte inkább 
csak feje moz
dulásával, Dőli.

— Hívnak! ismételte István, rebegve. — 
Engem hívnak a szabad magyarok, Dőli!... 
Az enyimek, túl a gyepűn... Ahónnan te is 
jöttél, elsőnek... Jere, jere 1

Dölinek rándult a szája. Nagyot nyelt. A 
sötétben kereste ura arcát a szemével.

— Arra! sürgette István. — Csak ott le
hetnek a szikla alatt, a barlangban. Amit 
mutattam neked... Hányszor vártam őket 
oda!.,. Végre, most!... Utánam!...

Dőli szó nélkül nyomta sarkát a ló vék- 
nyába s lesuhantak a dombról, a sűrűnek.

Nagy félkört téve, kerülték meg a mere
deket, a barlangfelé lopózva. Egyszercsak 
szemükbe lobbant a parázs fénye. A barlang 
mélyén égett, azért nem láthatták eddig. 
Most már csak meg kell bizonyosodni, kik 
beszélnek odabenn, izgatott dörmögéssel.

Elmaradtak a bokrok is. Kövek közt tapo 
gatóztak előre, a barlang tisztásán. S egy
szerre ismét hallották az éneket. Az, ami tá
volról ritka, szaggatott rikoltásnak hangzott, 
most monoton éneksorok vijjogva felkapott

végévé csattant ki. Élesea, tisztán csapódott 
a fülükbe:

Vérös Bulcsu, h ú jj!..
István felegyenesedett a sötétben s mered

ten, előreszegett nyakkal fülelt oda.
Dőli kezét érezte a karján:
— Nsgyuram!...
— Csend !...
— Nrgyuraml... A Véres Bulcsút hívja!.. 

Nem téged... Koppány űrért énekel, ellened!
— Hallgass! Megbolondultál?
A rikoltozás szabályosan megismétlődött s 

utánna valami dongás, dübörgés. Mintha so
kan ismételnék,mintha bűvöletben esküdnének:

Véres Bulcsu, h ú jj!..
Közelebb, közelebb. István már nem lúd 

várni, most már látni, ismerni akar mind nt. 
Dőli viszorgó háttal, da elszántan csúszik 
utána. Mert ellenség van ott, tudja m ár... 
ő százszor is meghalna uráért, ha kell Nem 
magáért fél. De mi lenne, ha lebirnák? Fo
gai összecsikordulnak s vér önti el szemét.

— Én előli... — sziszegi s ura elé lendül.
De tüstént megállnak mindketten. A do

boló vér zaján át. mely fülükbe lüktet, most 
már a szót hallják. Félig mondja, félig el
nyújtott, idegtépő hangon énekli s a végén 
üvölt a kobzos, szerszámát zörgetve hozzá:

Vaj te T aljáriorezág, négyszö r miért reszkötsz,
Vaj te  N ém eto rszág , hárm ul m lér ny issz  te ?
C sá sz á r  a ranyára , so rk o d b ó l m ór röndülaz.
Mit v aco g sz , sze recsö n y , a z  nagy  hegyekön
Ó p e ren c iásb a  kinek lova ferdik, [túl?
M aga vérbe-lángba  a h u n  m osakod ik :
V érös B ulcsu, hújjl,.

— Akkor volt mér élni 1 döcdül egy mély 
hang, mintha magyarázná. Nyitva állt a gye
pű ... Röpülhettél a zsákmányra, mint a héjjá. 
Nem kellett ebként vinnyogni idegenek rú
gását 1..

Rá valaki: így van, a teremtésit 1...
S rá sokak ordítása:

Vérös Bulcsu, hujj!
A kobzos belevágott, sikongva:
Hallod-e dögvarnyu : gödö lénnyé  híztál, 
Hallod-e pejlovam  : e zü s t patkot rúgtál. 
Hantátok ti rózsák , s z á z  sz é p  szűz i rabok t J  
E ggyé-eggyé sz á zo n  lőttetek asszo n y o k . 
A ranyköntöst hozott a  sze re tő d  néköd,
Még az  fényes nap  Is m ind a z  Irigyöli I 
V érös Bulcsu, hújjl...

— Hej, fiaim! — folytatja az a hang, — 
m éuk volt akkor a világ minden kincse 1... 
Az édesapánk volt Vérös Bulcsu, minden 
ma gyáriaknak! S felakasztatta tornyára a né
met, örök gyalázatunkra 1

Vad, üvöltő sírásba tör a kobzos s a húr
ja jajong:

Ti so k  sa sk e se ly ü k  ném fit torony k ö rű i:
Az kit m egettetek, Id ö sap án k  h ú sa i 
Az kit k ivágtatok, Idösapánk  sző rnél 
T e töld, ki m egrágtál, id ö sap án k  c so n tja  I 
A hány ném ö t város, po rrá  legyön érte 
S verje örök átok, ki m eg n em  torolja I 
Vörös Bulcsu, hújjl

— Vérös Bulcsu, hú jj! — zúg fel a látha
tatlan csapat haragos mámora.

Még pendült egyet a koboz s aztán hirte
len csend lett.

Izgatott kérdezősködés indult s tompa, 
fojtotthangu felelgetés.

Aztán kiáltások:
— Koppány url
— A somogyi úr 1
— Bulcsúért, hújj 1
Alig észrevehetően szürkülni kezdett az 

ég. Dőli kivehette ura arcát. Halálosan sá
padt volt. A szája reszketett.

— MeDjüok innen, Nagyuram 1 — kérlelte. 
De István nem mozdult. A barlang szájára

mered. Sötét árnyak váltak ki onnan s lo
pakodtak tova a hajnali derengésben. A Nagy- 
ur vitézei. Akikre Esztergám s István őrizete 
van bízva. Öt, tiz, húsz, egymásután. Elnyel
te őket az erdő.

Dőli felhördült s dühös káromkodást ha-
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E V A N G É L I U M
ÉS

É L E T .

M ég ez is  m e g tö r té n t  
Ú jfa lu b a n . . .

Nem igen szoktam di- 
csérgetni senkit. S főképpen nem szoktam dicsérgetni azo
kat, akik közelebb állanak hozzám, mint mások s akiket 
igy önkéntelenül, akaratlanul is jobban szeretek másoknál. 
Mondom, nem igen szoktam megdicsérni azokat sem, akik 
közel állanak énhozzám, sőt — az isteni elv alapján én 
is inkább dorgálni szoktam azokat, mert akiket jobban sze
retek, azoktól többet várok. Most azonban mégis dicsérnem 
kell, mert úgy érzem, hogy ezáltal egyedül Istent dicsérem.

Dicsérnem kell, mert olyasvalami történt, amit sem 
elfelejteni, sem eléggé dicsérni nem lehet. Olyasmi történt,- 
ami sajnos nem igen szokott előfordulni; sőt! az ellen
kezője szokott gyakrabban m egtörténni!

Mostanában, amikor hol túlságosan gorombán és dur
ván, hol túlságosan közömbösen kezelik nagyon sokan az 
egyházat, s amikor juhok ruhájába öltözve farkas-rossz- 
akarattal sokan munkálkodnak az egyház ellen, — akkor, 
egy kicsiny gyermek komolyan vette az Isten üzeneté t! 
Egy kicsiny gyermek komolyan vette amit a templomban 
az egyik gyermekistentis'zteleten mondottam: „gyermekek, 
ha a szüléitek nem hoznak titeket a templomba és ők sem 
jönnek, akkor hozzátok ti a szüléiteket! Fogjátok meg a 
kezüket s ha kell, hát sírjatok — mig meg nem indulnak!“ 
Ezt vette komolyan ez a kicsi gyermek és édes gyermeki 
komolysággal, valóban „nem hagyott békét“ a szüleinek : 
hivta, hozta őket magával — a templomba. S amiért egy
szer szülei, délutáni álmából nem költötték fel a harang
szóra s igy a gyermekistentiszteletet elaludta, hangos zo
kogással tett szemrehányást az anyjának.

Pedig ez a gyermek még iskolába sem jár s mégis 
mennyivel jobban áttudja érezni Isten Igéje hallgatásának 
fontosságát, mint a felnőttek I Raduch György.

A  b a r ó t l  p é l d a .
Az evangélikus egyháznak alig 25 híve van Bárót község

ben, de ez a kicsiny és azonkívül is mostoha sorsban részesült 
gyülekezet megszégyeníti a nagy gyülekezeteket. Valahogy az em
bernek az az érzése, amikor a baróti hívekkel beszélget, hogy az 
igazi egyház sokkal inkább megvalósult ebben a csöppnyi egy
házban, amelynek se temploma, se papja nincs, — mint a mi 
nagy, régi, beszervezett egyházainkban.

Csak pár példa :
1. Tudomásom szerint az Evangélikus Étet c. egyházi lap az 

összes baróti híveknek já r! Nem nézik, hogy ők mennyire szere
pelnek benne, — nem mérik az újságot kicsinyes, önző szempon
tok szerint, — ők látják, hogy a lap evangéliumot terjeszt és já
ratják, olvassák!

2. A Luther Naptár-ból 10 példány kelt el 25 lélek között! 
Még kértek pár darabot, de már nem küldhettünk, mert elfogyott. 
Mikor érik meg a nagy egyházak, hogy híveik fele naptárt vegyen 
és olvasson ?

3. Baróti Igehirdetésem alkalmával valami öten voltak a tem
plomban. A többiek vagy nem tudták, vannak, akiket az egyház
zal való mostoha bánás kedvetlenitett el, de az öt lélekre ne mo
solyogjunk. Az öt lélek a gyülekezet 1/5 részét tette ki. Mikor 
van ott gyülekezeteink egy ötödé közönséges vasárnapon a templomban?

4. Az öt lélek után befolyt erszénypénz 80 lejt tett ki 1 Ha mi 
is ilyen mértékben adakoznánk, egy téli vasárnap erszénypénze kb. 
2500 lejt kellene kitegyen, s az évi kb. 150.000 lejre kellene rúg
jon. Ebből igazán végezhetne evangéliumterjesztő munkát az egyházi

5. A legjellemezőbb példa az, hogy a 25 léleknyi baróti egy
ház jelenleg telekszerzésen töri a fejét, mert tavasszal templomot, 
imaházat akar építeni. 25 ember! Ez már olyan sok, hogy nem is 
merném a mi híveink egyházi teher vállalásával összehasonlítani! 
Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Énnevemben,ott köztük vagyok.

Ne félj te kicsiny nyáj I . . .  Kiss Béla,

rapott szét a szájában. Nyomban utána 
szinte felorditott. A barlangból két öreg lé
pett ki: a nagy öreg s a lángüstöbű kicsi 
kobzos. Mielőtt egyet moceauhatott volna, 
István kilépett a szikla mögül, amely fedte 
őket s szilárd léptekkel szembement velük.

Az öreg táltos megtántorodott. Keze 
rezzenve kapott a tőrhöz. Aztán elengedte s 
nyugalmat parancsolva magára, keményen 
szembenézett Istvánnal:.

— Hát kihallgattál! — szólalt meg tom
pán. — Aztán hozzátette: — Mindegy. Nem 
titok. . .  A várból való vagy, úgy e s főem
ber, fiatalon?

— Nem ismersz? — Kérdezte István, a 
szemébe nézve. — Igaz. . . ti nem ismertek 
engem. . . Honnan is? Hiszen rab vagyok 
én! . . .  De a hívást hallottam s itt vagyok!. .  .

A kobzos kiterjesztette feléje reszkető ke
zeit. Lehunyt szemekkel sipította:

— Látom azlz-eket. . .  Óreg Árpádé lebeg 
körülötted. . . Bajk úurlil.

A táltos döbbenten hátrált:
— Bajk! . . .  Te Bajk úrfi vagy. . . .
István szó nélkül bólintott.
Tarkács fürkészve nézte. Majd csendesen 

megszólalt:
— Fel kellett volna ismerjele. Igazi Árpád 

vagy.
— A tietek vagyok, — mondta István 

egyszerűen.
Tarkács összevonta szemöldökét. Hidegen 

szisszent a szava, mint a kés:
— Nem kellesz neküok, úrfi.
István, mintha megdöfték volna, rázkódva 

kapott melléhez:
— Éo?. . .  Nem kellek?. . . Nektek?. . . A 

magyaroknak?. . .:
Kegyetlen sötét szemek meredtek rá:
— Megmondtam, úrfi. . . Idege Isten szol

gája, ideg!nek bírálja, Bulcsu gyilkosainak 
u ra .. .  Nem kellesz. . .  Ne hidd, hogy a sza
bad magyarok nyakára hághatsz!., .

István szédülten nézett körül. Megrogyant 
a térde, mintha taglóval vágták volna fejbe.. . 
Felkiáltott:

— Nemi. . . Ez nem lehat igaz! . . Te 
nem tudod, mit beszélsz!.. .  Veletek, érette
tek akarok én élni, egyedül csak ezt akarom!...

Tarkács vadul rázta meg fejét, hogy sűrű 
ősz haja arcába omlott. Szilajul vetette visz- 
sza s felcsattanf:

— Van Árpádnak romlatlan vére is!, . . 
Koppány úr a mi vezérünk . .  . Következik, 
az ősi törvény szerint!. . .

Most dac öntötte el Istvánt! s keserű harag:
— Hát összeesküvés, lázitás a Nagyúr 

ellen, minden magyariak ura ellen, aki van 
és él? Ez történik itt, mi? . .

Tarkács vógigmérte tető ől-talpig. Pillana
tig habozott, küzdve magával. Aztán lesze- 
geit fejjel mondta:

— Tévedsz, úrfi. Mi tiszteljük atyáink tör 
véDyét s a Nagyurat. Mi nem lázitunk ellene 
senkit. Se magyart magyar ellen. Mi 
csak az idegen ebek ellen, szolgáid s bará
taid ellen tüzelünk. Koppány úr megesküdött, 
hogy kiirtja őket innen s aztán rájuk megy 
odaki, minden igaz magyarral. A Nagyür vi
tézei is csak ezt akarják . . . Erre ígérkeztek 
itt . . . Búcsúért, hújj! . . .

— Apám szándéka, parancsa ellenére?
— Nem, — hangzott a válasz. — Értsd 

meg, úrfi. Mindenki csak addig parancsol, 
amig él.

A kobzos húnyt szemekkel, égreemelt arc 
cal dünyöate:

Huhi madár,halálmadár esztergámi toronyra száll..,
Istvánnak minden vére a szivébe zúdult 

vissza. Szürke arcából egyikről a másikra 
rebbent égő tekintete. Tarkács vasarca, mint 
a sors, meredt reá:

— Amig a Nagyúréi, — tagolta lassan,— 
egyetlen kard se moccan. Mondom, úrfi!

— Ősi törvény! — mondja Tarkács — a leg
idősebb Árpádfi következik. . .  Kopány ur az.

— Bajk úrfi! — kiáttotta. — Árpád vére 
vagy te! Nem lehetsz idegen farkasok zsák
mánya! Én mondom neked, nem késő... Le
hetsz még Nagyura a magyaroknak!. . .  Jöjj 
velem, ú rf! . . .

— Hová? — suttogta István összerázkodva
— Koppány úrhoz! Igen csak ezt teheted 

ezt kell tenned! Tépd le láncodat! Fordul 
velünk az idegenek torkának. Koppány úr 
zászlója alatt! Nyargalj velünk, mint őseid, az 
Óperenciáig, Bulcsúért, hújj!

A kobzos héjjá karmokkal csapott a húrba:
Óperenciásba kinek lova ferdikt
Maga vérbe-lángba ahun mosakodik:
Vérös Bulcsu, hújj! . , .
— Akkor majd minden magyar emel té

ged! — csattant a táltos szava s marka ke
ményen szorította István karját, maga felé 
húzva.

Egy szempillantásig tartott az édes szé
dület. Aztán István jobbja szilajul tépte le a 
táltos ujjait s eltaszitotta magától:

— Nem tudod, mit beszólsz, te!... Éo, én 
megmondom neked: nem lehet nyargalni töb
bet. Vége, Örökre! halálba visz a nyargalók 
útja, öreg ember! Menjetek innen, azonnal!

— Magad döntesz, úrfi! — lépett el Tarkács, 
megsötétedő arccal. — Koppány úrral min
den magyar a tied lesz. Ellene: minden ma
gyar átka rajtad!

A kobzos vijjongása vissza süvöltött az 
erdőből:

Verje örök átok, ki meg nem torolja!
Vérös Bulcsu hújj\
Mellére hullt súlyos feje IstvánBk, szive 

mint a kő, nehezedett el.
— Nem engem hívtak. Tévedtem. Nem 

kellek nekik!
— Megértetted, Dőli.
— Meg, Nagyuram. Mondtam, harc lesz 

Koppány úr, s közölted.
— Mert te leszel akkor a Nagyúr, — 

bólintott Dőli szilárdan.
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S zótlan  hallgat a z  Isten . . .
Ezzel a talán vád, talán fenyegetést kifejező címmel irt ér

dekes könyvet az oroszországi komunista állapotokról, Dwinger 
Edvin volt német komunista. Dwinger annak idején, amikor Né
metországban a nemzetiszociálisták kerültek uralomra, kimenekült 
Szovjetoroszországba, mert a komunizmusnak rajongó hive volt. 
Oroszország sem volt ismeretlen előtte. A világháború idején né
hány esztendőt töltött ott hadifogságban. Könyvében leírja, hogy 
gyorsvonaton indult el Szovjetoroszországba, hol elvei diadalának 
birodalmát vélte megtalálni. A gyorsvonaton egy vele szemközt 
ülő idősebb ember vonta magára figyelmét, aki épen azt magya
rázta utitársainak, hogy annak idején a vörösök ellen harcolt s 
az ellenforradalmi seregben volt tiszt. Azóta külföldön él. Most 
a honvágy kényszere alatt tér vissza hazájába. Megkérdeztem — 
írja Dwinger — nem fél-e a vörösök bosszújától ? Csak vállát 
rázta s azt felelte, hogy tudatában van annak, hogy igen könnyen 
halál vár reá, de nem bánja, ha meghal legalább hazája földjében 
fog pihenni. Feszült várakozás közben értük el a határt. Vonatunk 
lassan futott be a vörös zászlókkal díszített állomásra. Német- 
komunista társaim diadalorditásban törtek ki, mikor meglátták a 
kalapács-sarlós vörös lobogót s mámoros lelkesedéssel integettek 
a marcona katonák felé, kik azonban a legnagyobb csodálkozá
sunkra nem is hederitettek reánk. Kocsinkba tatárképű GPU tit
kosügynök vezetésével nehány katona lépett be, akik iratainkat 
vizsgálták. Amikor az ügynök a mellettem ülő volt fehér tiszt 
iratait átnézte, egyet intett a katonáknak, kik azonnal megragad
ták a szerencsétlent, ki szó nélkül, de könnyes szemmel követte 
őket. Ez volt az első élményem Szovjetoroszországban. Hansonlót 
aztán nap-nap után láttam eleget. . .

Alig értünk át a határon — Írja más helyen — orromat az 
a különleges szag csapta meg, amelyet hadifogságom idején már 
megismertem s amely annyira jellemző Oroszországra, hogy nél
küle el sem tudom magamnak képzelni Oroszországot. Kenyér
kovászhoz hasonló szag ez, mely az emberek ruhájából árad ki s 
sokszor az ócska dohányillathoz hasonlít. E téren 20 év alatt 
sem változott semmi. Nem változott meg ez sem, akár az a vég
telen róna, amelyet vonatom ablakából most újra megcsodálok.'

Megérkeztünk Moszkvába. Ami legelőször szemembe ötlött 
az az üres pályaudvar volt, ahol alig lézengett egy-két ember. 
Moszkvában első dolgunk volt meglátogatni azt a népbiztost, ki
hez ajánlólevelünk szólott. Az első pillanatban megismertem benne 
Juda fiát. Zsidó volt. Nagy gesztusokkal fogadott s azonnal ajánl
kozón, hogy elvezet kijelölt lakóhelyünkre, amely egy elegánsan 
berendezett hotelben volt. Itt találkoztunk azokkal a német ko- 
munistákkal, akik már régebben vándoroltak ki a szovjet paradi
csomba. A várt öröm és lelkesedés helyett hűvös, unott, életnélküli 
embereket találtunk. Amikor megkérdeztem őket viselkedésük oka 
felől, az egyik azt mondta, hogy majd rövid idő múlva magam is 
csak olyan leszek azokkal az esztelenekkel szemben, akik ide 
jóéletet jönnek keresni. Elmeséli, hogy évek óta azzal menti magát az 
éhenhalástól, hogy propaganda körutakra jár az orosz pionirekkel 
8 ifjú komunistákkal, ahol képeken mutatja meg a szegény tanu
latlan parasztoknak, hogy Németországban faekékkel szántanak 
mig itt Oroszországban — hála a mindenható komünnek — a 
repülőgépekről vetik be a jól megmunkált szántóföldeket. A fejem 
is szédül szégyenletemben, mikor elmondom ezeket a hazugságokat, 
vagy amikor azt mutatom be, hogy Németországban a gyári mun
kások a szemétgödrök mélyén kenyérhulladékokat keresnek. Tudom 
szörnyű dolog ez, mire adtam magamat, de muszáj, mert paran
csolják s mert ha nem teszem, éhen kell elpusztulnom. Pedig 
látom, a parasztok sem hiszik el. Sokan közülük háború előtt, 
vagy a háborn alatt, mint hadifoglyok jártak már Németországban, 
de még többen ismerték a Volga-menti németeket, akik elsőrangú 
földmivelők s már régen vasekékkel szántottak s tudják, hogy 
azok éppen Németországból kerültek. Sajnos meg kell tennem a 
Iegszörnyübbet — a kenyérért 1

Sajnáltam az elveiből kiábrándult embert, aki boldogtalan, 
mert nem lát maga előtt lehetőséget a visszatérésre abba a társa
dalomba, amely ellen eddig harcolt, de elvesztette hitét az iránt 
az új iránt is, amelynek kedvéért ezt cselkedte. Jó magam alig 
hittem el neki, amit mondott. Kiábrándultságának és honvágyának 
rovására írtam.

{Folytatjuk). M olnár R ezső.

Lutheránus V ilágkonvent.
Olvasóinknak nagyobb része bizonyára csak egy-egy rövid 

hir keretében ha hallottak valamit róla, az evangélikus egyházak
nak eme összefogó szervéről. Részleteiben, céljaiban bizonyára 
kevesen ismerik. Iskola fenntartó egyházaink valamikor sokat be
széltek egy általa élvezett segélyről, az úgynevezett Amerikai-Se
gélyről, amely a legválságosabb időben érkezett s egyidőre átse
gítette volt felekezeti iskoláinkat a legnehezebb anyagi próbatételen. 
De akkor is talán csak kevesen tudták, hogy ezt a segélyt a Lut
heránus Világkonvent jóvoltából kaptuk, Amerikában élő evangéli
kusok adományából.

1938 szeptember hó 6-án volt 20 esztendeje, hogy megala
kult Amerikában a Lutheránus Világkonvent. Mint annyi sok más 
értékes intézmény a Lutheránus Világkonvent is magán kezdemé
nyezésből született. Megalapítója, első vezetője és lelke dr. More- 
head amerikai tanár volt. Megalakításakor az a cél lebegett előtte, 
hogy szervezetten siessen a világháború szenvedései közt vergődő 
európai evangélikus testvéreknek segítségére. Csak ennek elvégzése 
után s miután itt bebizonyitolta életrevalóságát, gondolt a másik 
fontos célra: a világ evangélikus egyházainak tervszerű szellemi 
összefogására.

Első világgyülését 1923-ban tartotta Eisenachban. Itt mon
dották ki, hogy a megalakuláskor még távolnak látszó célt, a vi
lág evangélikus egyházai közti munkaközösséget ezután előtérbe 
kell helyezni. Az ok ennek a célnak elsöbbrendűsége volt s az a 
tény, hogy a segítés munkája nagyjából el volt végezve. A máso
dik konventi gyűlés 1929-ben volt Kopenhágában. Ezen a gyűlé
sen még inkább kihangsúlyozták a világ evangélikus egyházainak 
egységes összefogását. E gyűlésen tisztázták azt a tényt is, hogy 
az egyéb egységesítő világmozgalmak, nem teszik feleslegessé ezt 
az összefogást. A lutheri reform alapján álló s a tiszta evangéliumi 
keresztyénséget hirdető egyházaknak össze kell fogniok, hogy 
odaadással végezhessék el a reájuk bízott hivatást, mellyel Isten 
rendelése szerint adósai a világnak.

Az összefogásnak erkölcsi és anyagi előnyei nyilvánvalók. 
Egymás éleiét megismerve termékenyi.ően halnak egymásnak éle
tére. Teljesen ez nyilvánul meg a teológiai tudományok terén is. 
A kölcsönhatás jótékonyan ébresztő. Anyagilag is előnyök szár
maznak az összefogásból, ami különösen a missziói szolgálat terén 
mutatkozik. Könnyebb ugyanis ily módon megteremteni anyagi 
lehetőségét annak, hogy a világ evangélikus egyházai támogatás
ban részesíthessék a pogánymisszióban folyó munkát, úgyszintén 
a szórványokat, vagy mint újabban Ukrajnában a meginduló evan
gélikus életet, a most induló reformációt. Rövid működése alatt 
is jelentős eredményeket könyvelhet el e téren a Lutheránus Vi
lágkonvent. így pl. segítsége nélkül lehetetlen volna hathatós tá
mogatásban részesíteni azt a figyelemre méltó evangélizációs mun
kát, amelynek ma Ukrajna a szintere, ahol az utóbbi időben a 
görög keleti hitű nép körében óriási érdeklődés nyilvánult meg 
az evangélium irányában. Egész falvak lesznek az evangélikus 
egyház tagjává, magukra vállalva üldözést, szegénységet és óriási 
áldozatokat. Erőfeszítésük és anyagi áldozatok vállalása ellenére 
sem tudna ez a szegény nép gondoskodni templomépitésről, lel
készek fizetéséről és iskolák fenntartásáról. Azonban megtudja 
tenni mindezt a világ evangélikusainak öntudatos, tervszerű se
gítsége.

Egyházunk szintén tagja a Lutheránus Világkonventnek. Ez 
a tény viszont kötelességet jelent magyar evangélikus egyházunk 
minden tagja számára Mindnyájunknak szent kötelességünk támo
gatni munkájában a Lutheránus Világkonventet. Támogatni imád
ságunkkal és támogatni anyagi áldozatokkal. Fel kell építeni a vi
lág evangélikusainak nagy lelki egyházát — ezt imádsággal kell 
megépíteni I S szórvány templomokat kell építeni, mindenütt valahol 
e világon evangélikusok vannak s valahol a lelkekben felébred az 
érdeklődés az evangéliumnak tiszta tanítása után. Ezt is imádság
gal és anyagi áldozatokkal kell elvégezni! Tegyük meg köteles
ségünket 1 Qllllch FUlöp,
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#  I T T H O N .  #

L a p u n k  o lv a s ó in a k ,  m u n k a 
t á r s a i n a k  é s  m in d e n  ig a z  b a 
r á t j á n a k  I s te n tő l  m e g á ld o t t  
m u n k á s  é s  e r e d m é n y e k b e n  g a z d a g  ú je s z te n d ő t  k ív á n u n k !
Lapuuk kérelme a leikészi hivatalokhoz és szórványveze
tőkhöz.
Lapunk céljainak egyikét abban látja, hogy apró tudósításaival is
mertesse gyülekezeteink és szórványaink munkáját, baját és örö
meit s igy felébressze egymásban az egymás sorsával való törődést, 
hogy lelkileg közeljussunk egymáshoz s kiépüljön bennünk a lelki 
egyház. Lapunk ezt a szolgálatát azonban csakis akkor tudja el
végezni, ha a szükséges híranyagot beküldik. Ebben a munkában 
kérjük minden illetékes hathatós és szívélyes támogatását az új 
esztendőben.
Vallásos estély a barótl szórványban.
December hó 15.-én az alig 25 lelket számláló baróti szórvány 
gyülekezet hitbeli öntudatának erősítésére vallásos estélyt rende
zett. A református kulturház szép termében evangélikusok, refor
mátusok, unitáriusok és katolikusok gyűltek össze, szép példáját 
mutatva a keresztyén megértő és egyetértő szeretetnek. Jól esett 
látni, hogy bár az estnek programja Lutherről és az ö mukájáról 
szólott, annak ellenére a másfelekezeti hívek is érdeklődést mutat
tak. Az est műsorát énekszámok, a kis gyülekezet lelkes gondno
kának bevezető szavai, Kiss Béla csernátfalui lelkész irásmagyará- 
zata, Lörinczy Mózes unitárius lelkész szavalata és Luthert ismer
tető vetitettképes előadás képezték.
A bácsfalusi Evangélikus Nőegylet rendezésében 
szépen sikerült karácsonyfaünnepély volt december hó 18.-án. Elő
adásra került ez alkalommal Bake H. Ernő, lapunk munkatársának 
kis karácsonyi színdarabja: „HITETLEN TAMÁSKA.“ Szerepeltek: 
Szotyory Magda és László, Buda János, Mártis Árpád, Jakh Jólán, 
Bacsó András, Magdó Mihály, Pariin Árpád, Bálint Árpád, Erzse 
Sándor, Lőrincz István. S z a v a l t a k :  A. Jakab Irén, Szén Kati, 
Kovács Kati, és Erdélyi Anna. A n g y a l o k  v o l t a k :  Gyerkó 
Anna, Benedek Lenke, Girószász Irén, Mártis Sári, A. Jakab Jólán 
és Istók Ida. 180 iskolás gyermek kapott szeretetcsomagot. Több 
szegény gyermek és felnőtt szegény részesült segélyben.
A hosszfalu-alszegl gyülekezet Nőegylete 
szépen sikerült gyermekelőadást rendezett, amelynek jövedelmét 
az új iskola felszereléséhez való hozzájárulásra fogja felhasználni. 
A g y ü l e k e z e t  k ö z g y ű l é s e  egységes határozattal leie
melte tanítóinak fizetését. Ezzel tanítóinak régi jogosult kérésének 
szolgáltatott igazságot, kik ilymódon nagyobb lelkesedéssel is fog
ják végezni nehéz hivatásukat.
A barcaujfalusl gyülekezet
a tavasz folyamán kivan új papilakának felépítéséhez hozzáfogni. 
A terv keresztülviteléhez szükséges anyagiak megszerzésére most 
kezdődött meg a gyűjtés. E d d i g  a k ö v e t k e z ő  a d o m á 
n y o k  f o l y t a k  ne. Purgiy László egyházkerületi felügyelő 
30.000, Raduch György lelkész 4.000 Kopáiidy Péter kántor 4.000, 
Nagy Mihály és Papp Margit, ítj. Soós Márton, Fazakas József 
gondnok, Line Miháiy II. felügyelő, Nagy Sándor orgonista 1.000 
1000 lejt. A gyűj.éi további összegeit is nyugtázni fogjuk.
Az ötvárosi egyházmegye hírei.
Az ötvárosi egyházmegye lelkészei elhatározták, hogy a gyüleke
zeti hitélet fellendítésére alkalmilag felcserélik egymást a szolgá
latban. Ennek az üdvös tervnek kezdeményezéseként advent II. va
sárnapján ifj. Redei Károly nagybányai lelkész Nagyváradon vég
zett igehirdetést s ugyancsak advent II. vasárnapján d. u. a nagy
bányai gyülekezet rendezett templomi ünnepélyt. Itt az oliári szol
gálatot és igehirdetést Matos Pál szatmári lelkész végezte. Matos 
Pálné Bethoventől a „VEZEKLÉS“ és Haydenak a Teremtés ora
tóriumából „ÉS SZÓLT AZ UR“ c. énekdarabokat adta elő. Re- 
ményik verseiből szavalt Rédei Károlynó.
I t  iviuiier Lajos | December hó 20.-án húnyt el 66 éves korában 
Müller Lajos kereskedő a sepsiszentgyörgyi magyar evangélikus 
szórvány lelkes gondnoka. Temetése december hó 22.-én volt. 
Egyházunk lelkes hívét és odaadó munkását vesztette el benne. 
Feltám adunk!
Őfelsége II. C arol király 2 millió left adományozott arra a cél
ra, hogy abból 1000 szegény földműves ingyen ekét kapjon.

# A  N A G Y V I L Á G B A N  $

evangéll-A magyarországi 
kus egyház

a főiskolai ifjúság leikigocdozására egyetemi leikészi állást szerve
zett, vezetését egyelőre Dezséry László Budapest-fasori s. lelkész
re bízták. Dezséry László a magyaországi evangélikus lelkészikar 
fiatal tagjainak egyik legtehetségesebbje.
A budapesti Lutheránia vegyeskar
december hó 12, én este, a rádió által is közvetített, egyházzenei 
hangversenyt rendezett, a Deáktéri templomban. Közreműködött 
Basilides Mária opera énekesnő, Zslánfy Aladár, a Budapesti 
Hangversenyzenekar s az evangélikus leánygimnázium 180 tagú 
énekkara. A hangversenyen Kapi-Králik Jenő vezényelt.
Austria területén és a szudéta földön Is 
megszüntetik a felekezeti iskolákat. Ausztria területén szavazást 
tartottak annaé megállapítására, hogy vájjon kivánják-e a szülők 
az egyházi vallásoktatást, Mivel a szavazás azt mutatta, hogy a 
szülők nagyrésze ragaszkodik ebhez, megengedték ezt azokban dz 
iskolákban, ahol legalább 20 gyermek jelentkezik erre. 
Németországban elrendelték, hogy a napilapok 
csupán olyan vasárnapi vallásos elmélkedő cikkeket közölhetnek, 
amelyeknek nincsen semmi felekezeti jellegük.
A norvég evangélikus egyház misszió-egyesülete 
1800 missziói gyülekezetei tart fenn, ahol 531 missziónárius ős 
3200 bennszülött missziói munkás teljesít szolgálatot. 46 kórháza, 
480 iskolája van 17.000 tanulóval.
Evangélikus egyházi zsnét Is tanítanak 
ezu.án a bécsi zeneakadémián, ahol eddig csak római katolikus 
zene irodalommal é3 egyházi zene oktatással foglalkoztak. 
Tiltakozott a pápa az olasz fajvédő törvény ellen.
Ismeretes, hogz Németország mintájára most Olaszország is szi
gorú rendszabályokat léptetett életbe a zsidókkal szemben. A ren
delkezésnek fajvédő jellege is van. Ilyen irányú intézkedés az 
amely megtiltja még a megkeresztelt zsidóknak is, hogy olasz fél
lel házasságot köthessenek. A pápa élesen tiltakozott ezek ellen 
az intézéedések ellen.
Ima és szolgálat szövetséget
alapítottak Londonban, amelynek tagjai közös célért imádkoznak 
és a keresztyén szolgálat terén kívánnak munkásságot kifejteni. 
A szövetségnek már is több mint 700 000 tagja van.
Újabb egyházellenes rendeletek Szovjetoroszországban. 
A szovjet hatóságok elrendelték, hogy a jövőben nem szabad az 
újszülött gyermekeknek keresztyén eredetű nevet adni. A z I s t e n -  
t a g a d ó k  s z ö v e t s é g e  pedig felhívta tagjainak figyelmét, 
hogy tervszerűen törekedjenek az istentiszteletek megzavarására. 
Erre a célra azt ajánlja, hogy fuvózenekarokat állítsanak fel a 
templomok elé, mivel hangos játékuk leginkább alkalmas az isten
tiszteletek megzavarására.
Kínai államférfi propagandája a Bibliáért.
A brit-és küitöidi bibiiatársuiat közli, hogy egy közismert kínai 
államférfi 12 000 ujtestámentumot és 6.500 teljes bibliát vásárolt 
s azokat magasrangu állami hivatalnokoknak, katonatiszteknek és 
barátainak ajándékozta. A borító lapra e szavakat irta: „Ez a viliág
legjobb könyve
Evangélikus Istentiszteletet Is közvetít a  bécsi rádió.
A nemei propaganda minister repetáimért) a becsi rádió ezentúl 
évente hat evangélikus istentiszteletet közvetít.

Az utolsó két hét fontosabb külföldi eseményei.
Zsidóellens törvényjavaslatot készítettek Magyarországon a zzi* 
dóság közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozására. Az új 
javaslat szerint felülvizsgálják az 1914 után nyert állampolgárságo
kat, kizárják a zsidókat a szellemi eletet irányító sajtó, film, szín
ház vezető állásaiból, nem alkalmazhatók közhivatalokban s nem 
nyerhetnek jogot monopol áruk eladására. A zsidók érvényesülési 
százalékát 12-ben állapítja meg a javaslat. Választói jogukat külön 
zsidóilis'.ára való szavazás útján gyakorolják. — Az amerikai államok 
pánamerikai konferenciát tartottak. Nem sikerült az Egyesült Álla
mok által javasolt fasiszta ellenes állasfogiaJás megszavazása. 
— Ciano gróf olasz küiügymmiszter többnapos látogatást tett 
Magyarországon. Magyarország politikája ezután szorosabban kap
csolódik a róma-berhni tengely politikához. — Újból feszült a viszony 
Japán és Szovjetoroszország között.
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G a zd a -ro v a t.
Növénytermesztési hibák.

Még mindig elkövetik a 
gazdák — különösen a kis
gazdák — azt a hibát, hogy a 
nyár elején lekerülő növények után a tarlót azonnaliéi nem szánt
ják. Ebből felbecsülhetetlen kár származik. Éppen ezért azt azon
nal el kell végezni, még pedig addig, amig a tarlóban van annyi 
nedvesség, hogy azt legalább Is két ujjnyi vastag rétegben meg
bánhatjuk. Ha későbbre halasztjuk, száraz éghajlatunk alatt talajunk 
kőkeménnyé válik s terméketlen marad. Az ősszel bevetésre kerülő 
tarlót nem tudjuk idejére, vagyis őszig úgy elkészíteni, hogy abban 
a kikelő növény jól érezze magát, mert a talaj üreges marid, 
amit egész életén át megérez. Tarlótöréssel nemcsak a jó vetőágy 
előállítását, hanem a talajnedvesség megőrzését, a csapadék fel
szívását, a gyomok irtását, a talaj érlelését, a tarlómaradványok 
elporlasztását, a kártevők pusztítását, stb. célozzuk. Csak így tud
juk magunknak biztosítani a jó vetőágyat, az idejében törtér;ö 
őszi vetést, a jó kikelést és fejlődést, végeredményben pedig ter
mésünk kielégítő voltát.

Szabály legyen tehát: tarlót azonnal törni, a felhántott tarlót
elboronálni és esetleg lehengerezni.

*
Sokan a hengert nem megfelelő alkalmakkor és nem helye

sen használják, akkor, amikor éppen ellenkezően porhanyitani, bc- 
ronálni kellene a talajt. Nem nélkülözhetjük a henger munkáját 
szárazságra hajló viszonyaink között, különösen kötött talajon, 
amikor földünket rög nélkül megművelni a legjobb akarattal sem 
tudjuk. Ilyenkor nem elég a borona a rögök elaprózására. Akkor 
a henger munkája is kell. De nemcsak a vetés muakája előtt, hogy 
rög és üreg nélküli, sima és eléggé tömött vetőágyakat kapjunk, 
hane « s/.áraz viszonyok között minden nyári szántást, vagy az 
ezeket helyettesítő tárcsázásokat le kell hengerezni, hogy ezzel 
rögöt törjünk, a pergés és gyommagvak kikelését elősegítsük és 
hogy a föld megülepedését előmozdítsuk.

Nagy hiba azonban a földet a végtelenségig lehengereztetten 
hagyni. Mert amikor a célt elértük, akkor a föld tetejét boronával 
ismét fel kell lazítanunk, hogy igy & talaj felszínén 1—2 ujjnyi 
porhanyó réteget nyerjünk ős ezzel megakadályozzuk a talajned
vesség elpárolgását. Ez vonatkozik a felfagyott vetések és a vető
gép után kivételesen alkalmazott hengerezésre is. Amikor a henge-
rezés célját elértük, boronálni kell.

*
ősszel minden talpalatnyi bevetetlen földet mélyen műveljünk 

meg. Aki ezt nem teszi, hibát követ el. Őszi mély szántással a 
téli csapadék raktárának kapuit nyitjuk meg, mely raktárból ta
vasszal és nyáron fedezi a növény szárazságban vízszükségletét. A 
mélyen felporhanyitott föld több vizet tud felvenni és magában 
tartani, mint a sekélyen miveit talaj. A növényzet gyökérzete is 
erősebben kifejlődik a mély művelésű talajon. Ezért jobban tud
megküzdeni a szárazsággal és a kártevőkkel.

♦
Nem szabad a szántóföldre kihordott istállótrágyát kupacokban 

hagyni, hanem azt azonnal el kell teregetni és alászántani 14-18 
cm. mélységre, a talaj kötöttsége szerint. Aki szántóföldjén kupa
cokban hagyja istállótrágyáját, ott bujafoltok keletkeznek, mert a 
csapadék kimossa az oldódó vegyületeket, a növényi tápanyagokat. 
De meleg, száraz időben a könnyen bomló nitrogénből sok megy 
veszendőbe, a levegőben elillan. Ugyanez vonatkozik az elteregetett,
de rögtön alá nem szántott istállótrágyára is.

*
Kerüljük a tavaszi szántást, mert azzal a talajt fölös módon 

szárítjuk és a legtöbbször hantossá, üregessé tesszük, ha az őszi 
szántás annyira megtömődött, hogy egyszerű fogasolással vagy tár
csázással vethető állapotba nem hozhatjuk, lehetőleg forgatás nél
küli porhanyitással (grubberezésse)) hozzuk a talajt vethető állapotba.

#
Gondos tisztítással, rostálással, triörözéssel mentesítsük a 

vetőmagot a gyommagvaktó), mert ,aki gyomot vet, gyomot arat". 
Különösen a kisgazdák földjén találkozunk valóságos gyomtanyákkal, 
melyek évről-évre sűrűbbek és nagyobb kitérj edésűak lesznek. Ezt 
csak hosszú éven át végrehajtott gondos munkákkal tüntethetjük el.

Hirdetéseinket
fe lté tlen ü l vegye 

figyelem be
b e v á s á r l á s a i n á l !

Hirdetési dijaink: cm2-ként 3 lej, többszöri hirdetésnél 2 lej. 
Apróhirdetések dija: első szó 4 lej, minden további szó 2 lej.

Prima száraz tű z i f á t  a „BRAN“ industria lemnului I. G. Dúca 
123 alatt lehet megrendelni. Telefon 664.
Ház, jómenetelü füszerüzlettel, a türkösi evangélikus templom mel
lett, elköltözés miatt sürgősen eladó.
V a llá sk ö n y v  I - I V .  o sz tá ly  részére  megrendelhető az Evan
gélikus Élet kiadóhivatalánál, vagy a brassói egyházmegye nyom
tatványtáránál (lelkészi hivatal Cernatu, jud. Bra?ov.) A könyv ára 
20 lej. A valláskönyv B iró  L á s zjó hosszufalu-felszegi lelkész 
szerkesztésében s az Evangélikus Élet iratterjesztésének kiadásá
ban jelent meg.

Sziicsüzlet áthelyezés.
S z a b ó  Béni é s  fia szűcsök ezúton is é rte
sítik a tisztelt közönséget, hogy szűcs üzletüket 
Károly Király-u. 28 szám ú házuk udvari részéből 
az uccai részre helyezték át, hol az összes szőrme 
és báránybőráruk nagy választékban és elsőrendű 
m inőségben kaphatók. K ülönösen felhívjuk a vevők 
figyelm ét a női bundáknak való kiváló m inőségű 
olcsó orosz csikó bőrökre, és kész szőrm e és 
báránybőr sapkákra.

T E M P L O M O K K U L T Ü R H A Z A K
MŰVÉSZI FESTÉSÉT VÁLLALOM

JÉZUS, LUTHER, STB. OLAJFESTMÉNYEK
MEGRENDELHETŐK;
j^„ C1U3, SIR B HA5DEU_93

BRASSÓI NÉPBANK R.T.
folyóeit kellő fedezetre röuid 
lejáratú kölcsönöket, elfogad 
e l ő n y ö s e n  takarékbetéteket.

I P S É N
C

T E L E F O N  4 9 1 .

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K . □
T is z te le t te l  értesítjük lapunk azon előfizetőit, kik a lapot eddig lelkészt 
hivataluk útján kapták, hogy az újesztendőben részükre az előfizetési dijat 
felemeltük 55 lejre. Tulajdonképen nem a lap árát emeltük, hanem mivel a 
legtöbb gyülekezetbe nagyobb példányszámban járt a lap, a kézbesítés nagy 
gondot okozott sokszor a lelkészeknek Felmerült az a szükség, hogy ezekben 
a gyülekezetekben lapelárusitókat alkalmazzunk, akik a lapot egyben az elő
fizetőknek is kézbesítik. Az 5 lej többlet ezek részére szól.
T ö b b ek n ek . Naptárunk teljesen elfogyott. 500-al több példányt nyomattunk 
mint eddig, de rém bizonyult elegendőnek. A naptárak rövid néhány nap alatt 
elfogytak s igy sajnos nem tudunk eleget tenni a további utánrendeléseknek.
E van gélik u s E let a ran yk ön yve. Erdélyi István mérnök 
400, Hetfaiusy Márton 400, Kajcsa Janos Lugos 40. — Uj előfi
zetőket szereztek: Antal Márton lelkész Türhös, Opfermann Ernő s. 
lelkész Nagyvárad, báró Mannsberg Margit Kolozsvár, Bartnos 
Olga Marosvásárhely.

Omturat Tipográfia »ANTAL“ Braytv, CalM Vlrtoriti 86. b»cri» I« Tnbuntiui Br»»ov »ub n, io/»ai»M
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ÜNNEPEK UTÁN.
• M egjelent az  Isten idvezitö kegyelm e m inden  e m b e r
nek. am ely  a rra  tanít minket, hogy  m eg tag ad v án  a hi
te tlen ség e t é s  a  világi k ívánságokat m értékletesen* 
igazán  é s  szen tü l éljünk a  jelenvaló v ilág o n ; várván  
a m a  boldog re m é n y sé g e t é s  a  nagy  Istennek é s  m eg 
tartó  J é z u s  K risz tusunknak  d ic ső sé g e  m eg je len ésé t, 
aki ö n m ag á t ad ta  m iérettünk, hogy m egváltson  m inket 
m inden  h am isság tó l é s  tisztítson  Ö nm agának  való n é 
pet, jó c se lek e d e tre  igyekezötv  Tit a, 11—14.

Ü nnepek után  vagyunk. Vájjon megkaptuk-e 
mit vártunk s amit Isten megakart adni nekünk ? 
A z volt-e nekünk  a karácsony, miről az Ige szól : 
„Megjelent az Isten idvezitö kegyelme minden ember
nek“ . Ez a karácsonyi ujjongás, öröm hang! Illik a 
boldog öröm naphoz, karácsonyfához, önfeledt ün-

/hepléshez. Dicsérjük, magasztaljuk, csendes örven
dezéssel im ádjuk a testben megjelent Istent. S m ert 
a karácsonnyal sem szűnik meg örökös adventünk, 
várakozásunk, igent m ondunk az Ígéretnek, melyet 
igénkben üzent a m ennyei A tya: „Várjuk ama 
boldog reménységet és a nagy Istennek és a megtar
tó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését*. 
Micsoda angyalsereg, az Ur dicsőségének fénye és 
az örök megtartás vár minket mindazokkal együtt, 
akiket elsirattunk, de akik ott élnek m ár a nagy 
Isten boldog színe e lő tt!

De amig ez meg fog történi, addig erős fe 
gyelemre fog minket Isten. A karácsonyi napok 

” nem csak pillanatnyi önfeledkezést jelentettek szá
m unkra. A karácsony az öröm mellett kemény fe
gyelmet és felelősséget is je le n t: „ . .  megtagadván 

hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, 
igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon“ . Mert 
a mi Urunk azért jött, hogy egy ilyen életre figyel
tessen fel, késztessen is rá az Ö megváltása és ér- 

i^ d em e  révén. Így válik szám unkra halálosan komollyá 
a karácsonyi ige: az Ur Jézus, Isten legdrágább 
gyermeke „ önmagát adta miérettünk, hogy megvált
son minket minden hamisságtól és tisztítson önmagá
nak való népet, jócselekedetre igyekezőtu. A kará
csonyból jövő hálás keresztyén em ber ebben a szent 
kettősségben él: Örömmel imádja az ö Urát, és 
felelősséggel él az Ő dicsőségére. Tudja, hogy igy 
néz kegyesen Isten m ireánk s örvend a karácsonyi 
angyalének ideiglenes s egykor tökéletes, örökké
való teljes m egvalósulásának: Dicsőség a magas- 
ságos egekben az Istennek és a földön békesség és 
az emberekhez jó  a ka ra t!

JÁROSI ANDOR.

A d a k o z ó  le lkeket!
Az egyház lelki munkát végző földi intézmény is, amelynek ép úgy 

meg vannak az anyagi szükségletei, mint akármelyik más intézménynek. Mig 
azonban minden más intézmény, saját házunkat sem véve ki, első sorban 
emberi célokat szokott szeme előtt tartani, az egyház Isten céljaiért, Isten 
országa megvalósításáért, Isten akarata hirdetéséért küzd és ezért a világ 
legszükségesebb intézménye.

Az egyházak anyagi szükségleteiket ingatlanokból és a hívek adomá
nyaiból, valamint az u n. egyházi adóból szokták előteremteni. E források 
közül a két utóbbi egyúttal az egyháztagok lelki- életének is ielzője, mert 
minél több "Hománv és minél jobban befolynak a járulékok, annál több 
ott a komoly; keresztyen gondolközasu feici*. _ * -----^ — -  -jt-*-------- *— —

Ha most ebből a szempontból vetünk pillantást a mi egyházainkra, a 
komoly, öntudatos keresztyén gondolkozás elégtelen voltát kell megállapítanunk. 
Az egyházi adó körül a legtöbb gyülekezetben bajok vannak. Vannak helyek, 
ahol az adó fele is alig folyik be a pénztárba. A legelső baj már az, hogy 
sok ember az egyházi járulékot adónak, tehernek tekinti. Az idéális adórend
szer az lenne, ha a hívek önként ajánlanák fel járulékaikat és kérés nélkül 
fizetnék. Vannak ilyen adózók, az igaz, csak nagyon kevesen l A legtöbb 
esetben az adót ki kell róni, egy csomót civakodni kell miatta, a beszedésnél 
pedig sokan csak azért fizetnek, mert kell. Öntudatos keresztyén híveknek 
lelkiismeretük indításából önként, szívesen kell hozzájárultok az egyház 
fenntartásához, mert az egyházzal önmagukat és népüket tartják fenn.

Istennek hála, ez a gondolkozás kezd itt ott felbukkanj. Gyülekezetem
ben nem egyszer előfordult, hogy egy-egy lelkiismeretes ember sokszor olyan, 
akit fel sem vettünk az adózók közé, önként jelentkezett, vagy kérte adójá
nak felemelését.

Az egyházi adónál is tisztábban mutatja a hívek lelki életét az adako
zók jegyzéke. Hál Istennek, ez a rovat is egyre jobban szaporopik könyveink
ben. Ebben az évben a fürészmezei és hosszufalusi hívek jártak elől jó pél
dával iskoláik építése révén, de minden gyülekezetben akadnak nemesen 
gondolkozó áldozatos lelkek. Olyanok, akik nem dicséretért adakoznak, ha
nem egyszerűen lelkiismeretük indításából helyezik el garasaikat az egyház 
asztalára. Az ilyen lelkek, akik sokszor még a kihirdetést is megtilják, hogy 
senki ne tudjon róla, az evangéliumi értelmű adakozók, akiknek bal keze 
nem tudja, hogy mit cselekszik a jobb I

Ezek a lelkek is egyre jobban szaporodnak gyülekezeteinkben és ezek 
az egyház igazi jövő ígéretei. Mennyivel keresztyénibb az a kisérő mondat: 
„annyit ad nekem a jó Isten, hogy bár ennyivel háláljam meg jóságát", mint 
az egyházi adó ismert szólamai : „a szomszédomat kevesebbel rótták meg, 
nem fizetek!"

Csak egy a szükséges dolog! Hogy az Ige hirdetése egyre jobban 
erősödjön, a szivek egyre magukba szívják Isten életadó beszédeit és a Lé
lek jobban elvégzi az egyházi adózás és adományozás ügyét, mint ezer 
végrehajtó !

Igen, kell legyenek hívek, akik áldozatos lelkűkkel úgy ragyognak az 
Istentől elfordult világ közepette,\ mint csillagok az égboltozaton!

\  \  KISS BÉLA,
A v \
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C so m a k ö rö si p é ld a .
Ugylátszik végleg le kell 

számolnunk azzal a ténnyel, hogy nekünk már ezután ha 
szépet, buzditót, szivet-lelket vidámitót akarunk látni, ki 
kell mennünk egyházunk szórványaiba.

Lapunk utolsó szám ában Kiss Béla lelkésztestvérünk 
a baróti szórvány példás hitbuzgóságáról, evangél kus ön 
tudatáról és áldozatkészségéről irt nehány megszívlelendő 
és jóleső sort. Nekem meg a napokban volt részem  egy kel
lem es s bevallom, más oldalon leverő hatású tapasztalatban.

A brassói lelkészi irodában jártam  az elmúlt napokban. 
Az évi beszám olón dolgoztak. Megnéztem s az úrvacsora- 
vételek kim utatásában akadtam  reá arra, ami csodálkozásra 
késztetett. A brassói gyülekezetnek ugyanis van egy kis 
szórványa Csomakörösön. Összesen 34 lélek. Az úrvacsora- 
vételek szám a ebben a 34 lelket számláló szórványban az 
elm últ esztendőben 116 volt. Gyorsan átgondolva a dolgot 
kiszám ítottam , hogy m inden urvacsoravételi alkalommal 
szinte kivétel nélkül mindéi ki vett úrvacsorát.

Gyülekezeteinkre gondoltam  s a semm iképen kielégítőnek 
nem  m ondható hitéletre s hivatástudatból szárm azó evan
gélikus öntudatra. 1 2 0 0 —1500 h ikes gyülekezeteink közül 
vannak, ahol az urvacsoravélekk nem  érik el ezt a számot, 
a többieknél ha felmegy a kétszeresére. Nem csodálatos 
dolog ez?  S  nem itt van-e oka is meg magyarázata is an
nak, hogy miért nincsen éppen nagy gyülekezeteink kivernél 
igazi evangéliumi keresztyén élet és öntudat. Sokat magyaráz 
ez a szám összehasonütás. Szom orú dolgokat világit meg, 
mely két ideje lenne komolyan észrevennünk. Tudnunk 
kellene, hogy nem lehet és nem lesz komoly keresztyén életünk, 
ha nem becsüljük meg Isten nekünk adott kegyelmét, ha nem 
becsüljük meg Krisztus testét és vérét. Bizonyára példaadásra 
adott nekünk az Isten szórvány gyülekezeteket 1 Gillich tülöp.

I s te n  m u n k á ja  az A n y a sze n te g y h á zb a n .

Sok szó esik mostanában a felekezeti öntudatról s így az 
evangélikus |öntudatról is. Minden egyháznak erőteljes törekvése, 
hogy öntudatos híveket neveljen magának. Természetes és érthető 
dolog ez, különösen akkor, ha ez az öntudatra ébredés és nevelés 
nem mások lenézésében, megvetésében és gyűlöletében éli ki ma
gát. Természetes és szükséges pedig azért, mert hivatásának ma
radéktalan betöltése az, ami létjogosultságot szerez nemcsak egy 
népnek, nemzetnek és országnak, de az egyháznak is. Ha az egy
ház letér hivatásának Isten által kijelölt útjáról önmagát Ítéli ha
lálra. Ezért kell nekünk evangélikus öntudatról beszélni s szüksé
ges, hogy aggódva és kritikával őrizzük ellen, hogy szószékeinkről 
és katedráinkról tisztán és világosan hirdettessék az evangélium s 
egyházunknak ezen alapuló tanítása. De ... Evangélikus öntudatunk 
ténylegesen egyházunk tanításának helyes ismeretén kell alapulnia! 
Ne legyen az frázis. Ne legyen értelmetlen megvetése mindannak, 
amit nem értünk, nem tudunk, vagy elfogadni nem akarunk I Sok
szor hallottunk vádakat elhangzani, amikor is éppen azt bélyegez
ték meg idegennek, ami valójában Luthernek, az evangélium alapuló 
tanításának leglényegesebb alkotó eleme és igazsága.

Az az érzésem tehát, hogy igen fontos szolgálatot vállalt Kiss 
Béla lelkésztestvérünk, amikor a fenti címmel egy kis 32 oldalas 
füzetet bocsájtott közre. Hitünknek épületét adja ez a kis füzet 
kezdve a teremtés céljánál, végigvezetve a bűnös ember hasztalan 
való vergődésén az Isten ingyen adott kegyelméig s a megváltott 
ember életének kötelezettségéig. Olcsó ára — 6 lej — lehetővé 
teszi, hogy mindenki megvehesse és áttanulmányozza. Mert ezt a 
füzetet nem olvasni kell, hanem áttanulmányozni, átelmélkedni.

Hasznos szolgálatot vállalt a csernátfalusi gyülekezet Nő
egylete is, amikor elvállalta ennek a kis traktátusnak kiadási 
költségeit.

- —A füzet bármely lelkészi hivatalunknál kapható.
Giillch FUlöp.

Nir.cs többé szé húzás s apróka hadnagyok 
külön fejédelemségei. Utánam csak egy ur 
lehet: te s csak egy akarat: a tiéd I... Mert 
különben, nincs többé magyar nemzeti...

A fiú kínlódva tépte ki magát s aztán ki
robbant belőle:

— Nem kellek nekik. Nagyuram I... Már 
tudom, nem akarnak!...

Ónszürke lett a Nagyúr arca s oldalához 
kapott. Beteg szive vadul meglódult, a bor
dáit veideste. Nagyot nyelt aztán s lerázva a 
fájdalmat, merőn szegezte szemét Ist'áo 
szemébe.

— Fegyver kell hozzá! — sziszegte. — 
Sújts le akárkire, aki ellenszegül! Magyarok 
lesznek tudhatod. De átkozott légy, ha této
vázni fogszI... Miért fogadtam ide melléd az 
idegen lovagokat ?...

— Igen! — kiáltott fel István gyötrődve. 
Tudom, Nagyuram!... őz fognak megvédeni! 
A véreim... a magyarok ellen!

— Pártütök, rablók, farkasok ellen! — 
csattant fel a Nagyur. — Bijk, Bajk, érts 
meg engem ! A lovagok keresztények. . .

— Nézd a Dunát! parancsolta elfulladó 
hangon. István megfordult s kitekintett a nagy 
folyó tükrére. Az este leereszkedő árnyai 
közül sejtelmesen csillant fel az ezüst óriás- 
kigyé lomhán gyűrűző teste, messze valahol 
előbb s aztán közelebb és közelebb... Háta 
mögül hallotta most apja borzongató, kiki
hagyó, rekedt dörmögését:

így néztem, esztendőkön át, reggeli fény
ben s fekete éjszakában... a halálfolyót,., 
a sorsunk kegyetlen folyóját. Amig megértet
tem a szavát..; Értsd meg te is... A Duna 
jön, jön, sohse apad el, nem lehet megáll i- 
tan i... Ha gátat vethetnék neki, saját fö de- 
met fullasztanám bele. Csak egyet tehetek: 
hátán vitethetem a hajómat... Érted?

István kikerekedett szemekkel fordultvissza:

— Értem... s gyü'őlöm!.,.
A Nagyur visszahanyatlott ágyára s fúr 

csán felkacagott:
— Ez a nyugat, a kereszténység. S most 

nézz ide Bajk, erre a te bolond fajtádra 
itthon... Idetrappolt a végtelen keleti pusz
tákról, ebbe a farkasverembe. S azt hiszi, 
pedig eleget próbálta hiába, nyargalhat to
vább, a világ végéig, ölve s ragadozva. Kiki 
magának, hajrá... Bulcsu is ezt tette... Ve
szett bika... S hol van ? Átcsapott rajta a 
keresztény Duna Ellepett volna Bajk, ha én 
útjába nem állok akkor... De ésszel, nem 
bolond fegyverre). Szerencsém is volt, nem 
mondom. Ottó, a császár letaposhatott volna 
minket, mindjárt a győzedelem után. De más 
baja is volt hálistenek. Csak a határait őriz
tette ellenünk. S én aztán ajándékot küldtem 
neki bosszú helyett s izenetet: keresztény 
akarok lenni, népestől. . .

— Ez az, amit Nagyuram ellen kiáltenakj!
— vágott bele Ltíán ébredve.

— Ez, — bólintott a Nagyur. — Ezért is 
akartak eltenni láb a’ó', tízszer is. S ezért 
kellett neked máig rejtőzni előlük. De csitt! 
Magukat gyilkolták volna meg bennem s ben
ned. A barmok, a veszettek! Miért hajtottam 
ötezer férfit és asszonyt a keresztvízre, hogy 
a papok szinte táocraperdültek örömükben? 
Miért keresztelkedtem meg magara is s te 
miért lettél a kereszténységben István, ama 
vértanú tiszteletére ? Hogy aki rádtámad, azt 
te pogánynak kiálthasd s aki veled lesz, azt 
mind kereszténynek!... Ezért vannak mel
letted a lovagok, Bajk!...

— Nagyuram... én... most kezdem látni
— tört ki Htván ámulva.

— Mindjárt egészen 1 — intett az apa. — 
Ha nem is értenek, ha gyűlölnek is érte, 
azért a magyart csak mi szeretjük, akik be
verjük a fejét, ha kell... A német abban a 
szempillantásban kiirtana, amint alkalma, 
módja adódik rá... S ez a kedvező pillanat

nemsokára itt lesz fiam...
Most lehunyta szemét s elhallgatott, István 

megértette mire gondol. Kezére hajolt.
A Nagyur felnézett reá s folytatta:
— Ha meglesz, aminek meg kell lennie,., 

a magyarság egymás torkának esik a feje
delmi kardért. Koppány azt hiszi, mind ős 
akarják. De téved. Akkor majd ez is, az it 
magát fogja feltolni. Ha egyszer a vórszer- 
ződést megtapossák, a testvérharc nem áll 
meg többet, az utolsó csep vérig... Ez lesz 
a soha vissza nem térő alkalom a keresztény 
nyugatank: rárohanni az egymást marcan- 
golóra s végezni vele, mint ahogy végeztek 
sokkal nagyobb népekkel, Attila s Baján bi
rodalmával is. Szent pofával s bus örömmel 
taposni vérkásává az istentelen pogányt: ez 
az, amire készülnek, amiért epekednek... De 
nem így lesz, ha te engedelmeskedsz nekem! 
Ha keresztények harcának látja a világ a te 
harcodat pogányok ellen, akik kereszténysé
gedért támadnak reád! Sőt inkább segíteni 
tartoznak Krisztusunk nevében, hogy úrrá le
hess népeden. Ezért kell az idegen lovagok
kal s keresztény zsoldosokkal menned lázadó 
önvéreidre Bajk! A Duna viszi a te hajódat, 
a győzelem kikötőjébe!... Ezért éltem, gyöt
rődtem, ez minden, amit most már tudsz, 
fiam... Én végeztem, s te folytasd...

István lehajtotta a fejét. A világosság, ami 
most eláradt benne, rettentő volt s csaknem 
elviselhetetlen. így kellett iszonyú szeretettel 
szeretni a magyart, s börtönné tenni az ő 
ifjúságát! Mi is ő ebben a tervben? Büszke 
korona, vagy puszta áldozat? Mit is számí
tolt a Nagyur? Hágjon a nyakára annak a 
népnek, amelyik nem ismeri s előre gyűlöli, 
mint árulóját ? Idegen fegyverrel ? S Kriszius 
nevében ? — Hideg kéz nehezedett a fejére:

— Megértettél Bajk s engedelmeskedsz?
— Mi lesz a vége? — suttogta István.
— A vége? — Majd... egyetlen akarattal. 

Megfordítod azt a kardot, Nyugat felé. , ,
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S z ó tla n  hallgat a z  I s te n . . .
A zsidó népbiztos másnap gépkocsin elvitte Dwingert és 

társait egy Moszkva melletti mintagazdaságba, az u n. Kolchosba. 
Az ut modern kifogástalan beton ut volt. Ahogy megérkeztünk — 
Írja — elénk jött a kolchos kövér vezetője, kinézésre szintén zsidó. 
Elvezetett a raktárokba, ahol a mezőgazdasági gépek állottak. 
Traktorokat nem láttunk. Az igazgató azt mondotta, hogy éppen 
dolgoznak velük a földeken. A másik raktárban hatalmas modern 
amerikai cséplőgépeket láttunk. Az igazgató szerint ezek a gépek 
aratnak és csépelnek egyben. A gabona zsákokba hull, a szalma 
pedig csomókba kötve és prézselve hull ki belőle. „Nem vettek ti 
repülőgépről is?" — kérdezte a népbiztos az igazgatót. „Hogyne 
— felelte az E téren megelőztük Amerikát is.“ Megnéztük a mun
kás lakásokat, amelyek a modern egészségügy minden követelmé
nyét kielégítik. Megtekintettük a gyönyörű s szép istállókat, ahol 
különösen a fajtehenek nyerték meg tetszésünket. Lelkesülten 
mentünk vissza Moszkvába. Nagyszerű élmény volt, amit ott künn 
tapasztaltunk. . .

Dwinger első szabad idejét felhasználva azt a családot ke
reste meg, kiknél mint hadifogoly volt munkára kiosztva s ahol 
családtagként élt. Megakarta látogatni őket, mint régi kedves is
merősöket. A legelső vonattal megindult Kiew felé. Útközben ismét 
csupa üres állomás. Sehol nyoma se a jólétnek. Sőt ételt sem le
hetett kapni sehol. Pedig valamikor az orosz állomások arról vol 
ták híresek, hogy ott mindig bőségesen lehetett a legkülönösebb 
ételeket kapni. Két napi utazás után ért el abba a városba, amely 
utjának célja volt. Az állomás itt is üres. Alig látni nehány em
bert, azoknak látása is iszonytató. Lesoványodott, de felpuffadt 
hasuak, sovány arcukban lázasan égnek a szemek. Beszélni nem 
beszéltek csak kezüket nyújtották felém — irja — s kenyérmor
zsáért könyörögtek. így jöttem reá, hogy ezek a szerencsétlenek 
az éhség áldozatai. Szörnyű, hogy mit mivel az éhség az ember
rel, hogy átformálja. Nagynehezen megláttam egy kocsist, ki ször
nyű sovány lovával s rozzant szekerével közeledett az állomás 
felé. Megállítottam s felszólítottam, hogy vigyen el a szomszédos 
faluba, ahol ismerőseim laknak. Felugortam a szekérre s magam 
mellé vettem azt a zsákot, amely ajándékaimat rejtegetté, főítint 
élelmiszereket. Az éhezők serege pedig, amikor meglátta ezt és 
megsejtették, hogy mit viszek magammal görcsösen belekapasz
kodtak a szekérbe s a zsák után nyúltak. Kocsisom durván reájuk 
vágott ostorával s igy kergette el őket. Útközben sok ilyen szen
vedő emberállatot láttam. Holtakat is, kiknek felpuffadt testén a 
varjak lakmároztak. Istenszava (Gotteswort) falucskáig nem is vál
tozott semmit ez a szomorú kép. Az ut két oldalán mindenütt 
hullák feküdtek. Estefelé ériünk el a faluba, amely mintha egészen 
kihalt volna. Egyetlen lelket sem láttam az uccán. Sehol azok a 
kékszemü mosolygós német arcok, amelyek annak idején kedvessé 
tették számomra az itt időzést. Pedig minden házára emlékeztem 
ennek a szép német telepes községnek, ahol máskor vidám gyer
mek hangoktól zengett minden. Egyenesen odamentem az ismert 
házhoz, megnyomtam a fakilincset és beléptem az ajtón. Szomorú 
látvány tárult szemeim elé. Az elrongyolódott díványon három 
gyermek feküdt tehetetlen szomorúsággal. Arcuk ólomszürke, 
öreges, vén. Borzalmas volt a látásuk. Megkérdeztem tőle, hogy 
hol vannak a szüleik. Elmentek — mondják. Mindennap elmennek 
s csak este térnek haza, hogy hozzanak valami ennivalót. Elő
szedtem a magammal hozott elemózsiából s adtam nekik. Később 
hazajöttek a szülők is. Nem ismertek meg s csak mikor idézni 
kezdtük a múltat tudtak lassan eszmélni s akkor örömkönyek tör
tek elő szemükből. Mohon ették, mit magammal hoztam. Utána 
beszédesek lettek s megismertem szenvedéseiket s rajta keresztül 
a sok-sok milliók borzalmas szenvedését. Dzsingis-kán tatár ke
gyetlenségeinek történetei gyermekmesék ahhoz képest, amiről ezek 
az emberek tudtak. Földjeiket elvették. Az utolsó falás kenyerüket 
is. Éheznek, nyomorognak, pusztulnak. „Nézze meg ezt a falut, a 
házakat, hiszen ismerte ezelőttről ? Mi lett belőlük ? Dűl össze 
minden. Magunk is fordulunk fel. Gyermekeink? Iskoláinkból is
tállókat csináltak. Ifjaink vagy belépnek a komunista ifjúsági szer
vezetbe — akkor saját szüleik ellen lázitják őket, vagy éhségtől 
kínozva haramiákként pusztítanak és rabolnak.

Másnap összetalálkoztam a falunak régi tanítójával. Ruha he
lyett zsáköltözet volt rajta. Szótlanul hallgat az Isten — mondotta. 
Istenfélő nép ez. Most elpusztul. Isten hallgat. Oh de vájjon 
meddig hallgat még és nézi el szótlan. Molnár Rezső.

Uj é le t fe lé .
Annyi bizonyos, hogy a magyarság egyes csoportjai sehogy 

sem tudták elfelejteni azt a szégyenteljes vereséget és megcsúfolást, 
amely két kiváló vezérük — Lehel és Bulcsú fölakasztása által 
érte őket. Állandóan bosszúért lihegtek. De mig a véres kezű 
Géza ült a fejedelmi székben, nem tudtak tenni semmit, sőt tét
lenül kellett elnézniök azt is, hogyan özönlik a gyűlölt idegen az 
országba. Mikor azonban Géza kezéből kihullott a kormánypálca, 
elérkezettnek látták a pillanatot — bosszuszomjuk kielégítésére. 
István azonbaD, aki atyjának nemcsak bölcsességét, de erős kezét 
is örökölte, kíméletlenül folytóttá el a lázongásokat. Mikor trónra 
került, hű alattvalói és az idegenek segítségével hozzákezdett, 
hogy »z addig uralkodó törzsrendszert — mely a népet széthúzóvá 
tette — megtörje és egy erős központi vezetés alatt egységessé 
tegye az országot. A királyi hatalom megerősítésére (az volt az 
első törekvése, hogy a királyi hatalmat megerősítse) a birtokába 
vette a határok mentén még üresen álló földeket, amelyekre meg
bízható embereit telepitette. A családi politikáját is úgy irányította, 
hogy általa minél több főurat nyerjen meg a maga számára. 
A királyi kincstár számára foglalta le és basznositotta az összes 
bányákat. Várakat építtetett s azokban saját katonaságát képeztette 
s a vármegyék lakósai szintén kötelesek voltak bizonyos számú 
katonaságot a király rendelkezésére bocsátani. Ezáltal olyan erőssé 
tette az uralkodó magyari törzset és a királyi hatalmat, hogy min
den akarata ellen lázadó főembert el tudott némitani. S erre szük
ség is volt, mert az önállósághoz szokott, függetlenségre törő törzsek 
vezérei közül sokat kellett fegyveres erővel megtörnie. Előbb 
Koppány somogyi vezér seregét törte meg s a csatában elesett 
vezér testét négyfelé vágatva az ország mind a négy tája felé 
széthordatta, elrettentő például üzenvén : „így jár minden lázadói* 
Majd temesvidéki rokona, Ajtony ellen indított sereget s annak 
leverése után a hatalmas erdélyi vajdát, édesanyjának a testvérét, 
Gyulát is meghódolásra késztette — fegyverrel.

Mig tolyt az országnak ez a belső, véres tisztogatása, István 
király nem felejtkezett meg arról sem, hogy a szomszédos orszá- 
gokkal jó baráti viszonyt tartson fel. És főképen nem felejtkezett 
meg arról sem, hogy népe megmaradásának útja a Krisztus köve
tése és megnyerése, ezért mindent megtett, hogy a keresztyén 
vallás népe között terjedjen. Keresztyén papokat, hittérítőket, szer
zeteseket hivott az országba és segítette azokat munkájukban. Tíz 
püspökséget alapított és az egyházat óriási adományokban részesí
tette. Leghűségesebb munkatársa ebben a munkájában — Gellért 
püspök volt. Az ország törvényeit is, melyeket ő alkotott — úgy 
hozta, bogy azok is segítsék a keresztyénség terjedését és erősö
dését. Trónjára méltó utódként, fiát, Imrét nevelte, aki azonban 
éppen azon a napon, amikor atyja megakarta koronáztatni, 
váratlanul meghalt.

István a munkálkodása áltat uj élet felé indította el országát 
és népét s mikor 1038 ban egy küzdelem teljes élet után lehunyta 
szemét, egy jól megalapozott, erős keresztyén országot hagyhatott 
utódainak. Raduoh György,

S Z E N T  IS T V Á N  K O R O N Á J A .
A régi magyarok pogány hiten éltek,
Egy Istent tiszteltek s egy Istentől féltek.
A jó Isten, Hadúr, oldalukon harcolt,
Ármány hozta rájuk a bajt, a kudarcot.
Mígnem a vezérük István lett, ki végre 
Rávezette őket a Krisztus hitére.
Követet is küldött pápa udvarába,
S ajánlotta népét Isten oltalmába.
Kegyesen fogadta a futárt a szent pap 
És szólt: „Ilyen jó hirt nem hallok mindennap.
Urad tetteiről tudok már mástol is,
Tudom, nemcsak vezér, buzgó apostol is.
Ép ezért jutalmul küldöm e koronát,
Hogy véle királlyá szentelhetné magát."
Itthon István vezért nagy fénnyel, pompával 
Mégis koronázták a szent koronával.
Az naptól a magyar minden uj királya 
István koronáját tűzi homlokára.

Szentimrei JenőVerses Magyar Krónikájából.
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A temesvári gyülekezet hí
rei. A Nőegylet szorgalmas mun
ka és gondos előkészítés után december 20. es 22.-eu tartotta meg 
a szegények karácsonyát. Az e ső alkalommal a gyülekezet 49 
szegényét látta el élelmiszerekkel és pénzbeli segítséggel; a máso
dik alkalommal pedig a ruhára szoruló isko'ásgyermekeket, összesen 
32 tőt, öltöztette fel. Gondja volt a Nőegyletnek erra i?, hogy 
minden szegény gyermek megkaphassa a szükséges iskolakönyveket. 
Egy iőiskolásnak fedezte a tandiját és havi segítségben részesi- 
ette, hogy tanulmányait folytathassa. Azonkívül rendes havi se
géllyel támogatott 8 családot, valamint évközben is többször alkalmi 
segélyben részesítette az erre rászoruló egyháztagokat. Az ehhez 
szükséges anyagi eszközöket két ünnepélynek rendezése, valamint 
az egyháztagok között eszközölt gyűjtés által teremtette elő. Végül 
pedig 140.000 lej befektetéssel az egyik elővárosban egy házat 
vásárolt, melyet idővel aggok menházává kíván átalakítani.
A gyulafehérvári római katolikus egyházmegyéül püspöke
Márton Áron kolozsvári plébános, jelenlegi apostoli kormányzó 
lett. Az uj püspök kinevezése őszinte örömre talált az egész er
délyi magyarság körében, ahol a fiatal, kitűnő képzettségű és nagy 
munkabírású lelkész eddig is nagy népszerűségnek örvendett. 
Erdélyi magyar napilap Jubileuma.
A Keleti Újság című, Kolozsváron megjelenő, magyar napilap most 
ünnepelte 20 évas jubileumát. Karácsonyi száma jubileumi szám
ként jelent meg. A terjedelmes jubileumi szám külön érdekessége 
az erdélyi magyarság életének 20 esztendejéről szóló részletes 
beszámolója, valamint hogy megszólaltatja az erdélyi magyar egy
házak vezetőit s röviden ismerteti ezeknek az egyházaknak 20 
éves történetét. Hosszú idő óta most látjuk először szerepelni kis 
magyar evangélikus egyházunkat. A lap ugyanis közli egyházunk 
főpásztorának, Frint Lajos szuperintendensnek sajtónyilatkozatát és 
fényképét, úgyszintén egyházkerületi felügyelőnknek fényképét, va
lamint egyházunknak 20 éves történetét. Az utóbbit Járosi Andor 
kolozsvári lelkész teológiai m. tanár, lapunk szerkesztőbizottságá
nak elnöke irta.
Szatmári gyülekezetünk vallásos estél.
A szatmári gyülekezet advent két utolsó vasárnapján vallásos 
összejöveteleket rendezett. December 11.-én tartott összejövetelén 
bibliamagyarázatot tartott Matos Pál helybeli lelkész, evangelizációs 
előadást Ródei Károly nagybányai lelkész, énekelt Matos Pálné 
Hoffmann Ferenc zenetanár kíséretével, szavalt Farkas Irénke. — 
December 18-án bibliát magyarázott Bántó Bálint ref. lelkész, ,A  
keresztyén nöu címen előadást tartott üngerné Asztalos Boris ta
nárnő, hegedült Richter Pál zenetanár, szavalt Kakassy János lí
ceumi tanár. Mindkét összejövetelnek szép számú közönsége volt. 
A csernátfa lu sl m a g y ar evang é lik u s  gyü lekezet hírei.
A gyülekezet Nőegylete december hó 21.-én rendezte karácsonyfa 
ünnepélyét. 275 szeretetcsomagot osztott ki a gyermekek között, 
20 gyermek ruhaneműt, 31 szegény pénzt, élelmiszert és ruhane
műt kapott kb. 9.000 lej értékben. A hívek közötti gyűjtésből erre 
a célra 4000 lej folyt be pénzben s 1500 lej értékű természetbeni 
adományokban. — Karácsonyi urvacsorai adományokból befolyt 
2010 lej. — Az egyházközség felügyelője, ídb. Köpe András lű- 
részgyáros, 16.000 lej költséggel villanyerőre szereltette át a gyü
lekezet templomi orgonáját. Nagylelkű adományáért a gyülekezet 
ezúton is kifejezi köszönetét.
Szépen sikerült Iskola ünnepélyt
rendezett a brassói gyülekezet felekezeti iskolája december hó 11.-én. 
Előadták: Melyiket a kilenc közül című egyfelvonásost, melyet Jókai 
Mór ismert elbeszélése alapján Bartha István dolgozott át, továbbra 
A jószivű Mikulás c. verses mesejátékot. Két ritmikus torna gya
korlat, valamint szavalatok egészítették ki a programot. A szép 
erkölcsi siker mellett szép anyagi siker is volt: az iskola tantestü
lete 5500 lejt adhatott a jövedelemből az iskola épület adósságai
nak törlesztésére. A szép an sikerült ünnepély a brassói gyülekezet 
felekezeti iskolája tantestületének odaadó szeretetét és buzgóságát 
dicséri s őszinte örömöt ébresztett a szülök leikében.
Az utolsó két hét fontosabb belföldi eseményei.
Öielsége 11. Károly király rádió szózatot intézett népéhez szilvesz
terkor. — Az ujesztendei üdvözlések alkalmából Miron Cristea 
pátriáka-miniszterelnök hosszabb beszédben üdvözölte Őfelségét. 
Beszédében a miniszterelnök kitért a kisebbségi kérdésre is.

§ A  N A G Y V I L Á G B A N  |

A magyarországi protestáns 
egyházak

a felvidéken történt határki gazitás folytán a következő nyereséget 
könyvelhetik el: a református egyház szaporulata 235 gyülekezet, 
30 leányegyház, 75 fiókegyház. Lőlekszám nyeresége 220.000. A 
felvidéki reformátusoknak két egyházi lapjuk volt: Református Egy
ház és Iskola és Összefogás. — Az evangélikus egyház nyeresége 
41 gyülekezet, 2 leány, 25 fiókegyház és 25 szórvány. Lélekszám- 
ban kb. 40,000 el nagyobbodott. A felvidéki magyar evangélikusok
nak kiváló szolgálatot teljesítő két lapja: Luther című néplapja ős 
az értelmiségek részére szerkesztett Evangélikus-Lap beszüntették 
megjelenésüket s csatlakoztak a magyarországi evangélikus egyház
nak már meglevő lapjaihoz a Harangszó-hoz, illetve Evangélikus 
Élethez.
A politikai katolicizmus újabb tervei.
A Korunk Szava című magyarországi katólikus folyóirat katolikus 
szövetség megalakítását javasolja Közép-ős Keleteurópa részére. 
A katolikus biok tagjai lennének- a horvátok, dalmátok, magyarok, 
szlovákok és lengyelek. A katolikus folyóiratnak ezen javaslatával 
kapcsolatban a Budapesten megjelenő Protestáns Szemle decemberi 
száma Ausztria példájára hivatkozva arra mutat reá, hogy mit je
lent a politikai katolicizmus. Ausztriában annak idején például a 
katolikus egyházból kitérőnek az állami hatóságoknál kellett jelent* 
kezniök elmeállapotuk felülvizsgálatára s nem egyszer megtörtént, 
hogy az áttérőket őrültek házával fenyegették.
Betiltották a  b u d ap esti Táj- é s  N épku tató  k ö zp o n t klállltá- 
tását. A magyarországi föidmüvelésügyi minisztérium keretébe tar
tozó Táj- és Népkutató Központ Teleki Pál gróf, Györffy István és 
Magyari Zoltán egyetemi tanárok rendezésében statisztikai anyagot 
tartalmazó kiállítást rendezett. A kiállítást nehány nap után be
tiltották, mivel az illetékesek úgy látták, hogy ennek a való hely
zetet ábrázoló kiállításnak, amelynek anyaga megdöbbentően világit 
reá a földbirtok reformnak kikerülhetetlen szükségességére, vala
mint a gazdasági életnek gyökeres átszervezésére, izgató hatása 
van a közönségre.
Ghandl az Ismert hindu népvezér
eddigi magatartásával ellentétben újabban erélyesen szembehelyez
kedik a keresztyénséggel. Ghandit a keresztyén missziónak a hindu 
társadalom kivetettjei, a páriák közt elért nagyarányú sikerei 
háborították fel, mert ő úgy látja, hogy ezeknek felvétele a ke- 
resztyénségbe gyökerében támadja meg és forgatja fel a hindu tár. 
sadalmi életet.
Csillagból készített fegyver.
Svédországban egy lehullott csillag egymillió tonnát kitevő érc
anyagát találták meg. Az értékes ércből fegyvert gyártanak. Joggal 
kérdezhetjük tehát: Mit csinálna vájjon ez a mostani bűnös s 
csak gyilkosságra gondoló emberiség, ha véletlenül megtalálná a 
bethlehemi csillagot ? .. Bizonyára ágyukat gyártana belőle.
A Jugoszláviai német evangélikus egyházban 
újabban az a kívánság merült fel, hogy a püspöki székhelyet Zág
rábból áthelyezzék a Bácskába, ahol legsűrűbb az evangélikus 
lakosság s amely a jugoszláviai németségnek is szellemi köz
pontja. Az eddigi tapasztalatok alapján ugyanis arról győződtek 
meg, hogy a kisebbségi helyzetben feltétlenül szükséges az, hogy 
az egyházi életnek a központja egybeessék a szellemi élet köz
pontjával. Általános és eredményes munkát csak úgy tud végezni 
az egyház is.
A szlovákiai német evangélikusok
akiknek létszáma kb. 40 000 öuálló evangélikus püspökséget akar
nak szervezni, amelynek székhelye Pozsonyban lenne.
Az utolsó két hét fontosabb külföldi eseményei.
A magyarországi zsidók szövetséget alakítottak a zsidók kivándor
lásának előkészítősére. 80 000 zsidó család kb. 120.000 lélek 
készül elhagyni az országot. — Súlyos határincidens volt a magyar
szlovák határmentén. Cseh katonaság megtámadta Munkácsot, 
ugyancsak támadás történt az üngvár melletti Nagygejőce ellen. 
Meghosszabitották a német-lengyel barátsági szerződést. — Lemon
dott a japán Konoye-kormány. Az új kormányt Hiranamu báró 
jobboldali politikus alakította. — D a 1 a d i e r francia miniszter- 
elnök meglátogatta azokat a gyarmatokat, amelyeket Olaszország 
a maga számára követel.
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Miről beszélgetnek?
E m lékezzünk  régiekről.

(Esküvő 1750-ben. Folytatás )

A rendesen véghez ment 
eljegyzés után azért következik 
a mennyegzői lakodalom, mely 
iránt ezeket kell megjegyezni:

1. Azon vasárnapon, melyen a házasulandó személyek kihir- 
dettetnek, az eddig szokásban levő vendég béhivás, tánc, tobzó
dás és a szülék két ágú lakodalmi terhes költség-tételek eltöröl
tetnek: ellenben a házasulandó személyek, mind magok, s mind 
egész familiájuk az Ur asztalához járulnak, hogy azáltal is az Is
tennel való szövetségtételek és házasságbéli hivségek v. felbomol- 
hatatlan atyafiságok egymás között megerősittessék.

2. Ezután következendő hétfőn a vőlegény és menyasszony 
a rend szerint való szószólónak vezérlése alatt a lelkipásztorhoz 
mennek imádkoztatás és oktatás végett, főképen, hogy megtanul
ják, miképen kellessék a házasságban igazán élniek és kérdések s 
feleletek által megpróbáltassanak, mennyire mehettenek a szent hit 
és vallás iránt való értelmekben ? A menyasszonnyal mindenkor 
valamely asszonyember atyafia megyen el. Hogyha a házasulan
dók a katekizmust nem tudnák, mindaddig a hitléstől (áldás) fel- 
tiltatnak, mig az ő fogyatékosságukat magános oktatás által hely
rehozzák és megjobbitják. E pedig lészen avégre, hogy az irtóz- 
tató tudatlanság és a lelkiekben való tunyaság ez által is orvo- 
soltassék.

3. Végezetre ezután a következendő héten végbemegyen a 
házasulandók hitlések (esküvő) és menyegzői lakodalmok, amely
nek rendszerént mindenkor ilyenformán kell lenni:

I. Kilenc óra tájban úgy harangoznak, mint valamely innep- 
napon való éneklésre. Ha pedig a menyegzői vendégségre nézve 
valamennyiben halasztani kellene a harangozást, meg kell azt kérni 
a lelkipásztortól, mert az ilyen harangozás teljességgel nem függ 
a hallgatók szabad akaratjuktól.

II. Az éneklés szinte úgy tartatik, mint egyéb időben, csak 
ezen külömböztetéssel, hogy

a. ) Az első ének után a bibliából elrendelt pensum elolvastatik,
b. ) a második ének után egy lakodalmi könyörgés tartatik.*
3. Az éneknek vége lévén, két ifjú asszonyemberek által a 

menyasszony az oltár eleibe kisértetik, akik a hitlés után ötét 
közbül vevén ismét maga székibe kisérik. Mind ezeket cselekszik 
pedig az Istennek, mint a házasság fő szerző okának jó rendelé
sének tiszteletére (zsolt, 113: 23), melytől a fertelmes latrok és k. 
... k. megfosztatnak.

4. Valamint a lakodalmi vendégek szép renddel kettőnként 
menvén kisérik bé a templomba a vőlegényt és a menyasszonyt, 
szintén így hasonló módon becsületesen mennek ki a Templom
ból, a lakadalmas házhoz és a? uj házasokat megajándékozzák.

5. A lakodalmi vendégségnek keresztyéneket illető isteni fé
lelemben díszesen és szép renddel kell lenni, hogy az ilyen neve
zetes dolog bűn által meg ne mocskoltassék és az Isten áldásá
nak célja meg ne rontassék.

6. A lakodalom első napján a vőlegény az asztal körül fenn 
szolgál, a menyasszony pedig az öregek között az asztalnál ül, 
kinek a vőlegény udvarol.

7. A szokásban való s rend szerint való jó akarattal az ének
lésnek és hitlésnek előtte a házasulandó személyek kész indulattal 
kedveskedjenek, úgymint:

A lelkipásztornak a hitlésért 16 garas.
A mesternek félannyit.

8. Toldalék a megesett személyekre nézve.
A büntetés igy lészen:

a. ) Szalmakoszoruban nyaka s kezei tétessenek a Pellengérbe 
a közönséges isteni szolgálat idején.

b. ) Három vasárnapokon nyaka s kezei lakatos hegedűbe 
tétessenek és az egész isteni szolgálat idejére a templom ajtaja 
elé állittassék.

c. ) Harmadik vasárnapon kivétetvén a hegedűből állittassék 
térdre a templom közepén s kövessen eklézsiát az agenda szerint. 
Ez alól csak a t. inspektorátus adhat felmentést **

* Jegyzet. Az itt közölt nagyon szép rend sajnos, a csángó nép között nem 
tudott teljes mértékben megvalósulni, nagy részben Írott törvény maradt. 
Mégis közöljük, mert sok dolog megvalósult belőle, de méginkább azért, bogy 
felhívjuk híveink figyelmét az igazi esküvői szokásra, amelyet ma is jó volna 
megvalósítani. Hogy valójában milyen volt a csángó lakodalom, arról más 
alkalommal.

** Ez a szigorú intézkedés életben is volt. Az eredeti anyakönyv hűsége
sen közli a tisztátalan életű ifjak és leányok neveit, hegedűben való büntetését.

H irdetéseinket
fe lté tle n ü l veg ye  

f ig y e le m b e
b e v á s á r l á s a i n á l !

Hirdetési dijaink: emuként 3 lej, többszöri hirdetésnél 2 lej. 
Apróhirdetések dija: első szó 4 lej, mindeD további szó 2 lej.

Prima száraz tű z i fá t  a „BRAN“ industria lemnului I. G. Dúca 
123 alatt lehet megrendelni. Telefon 664.
V a llá sk ö n y v  I - I V .  o sz tá ly  részére  megrendelhető az Evan
gélikus Élet kiadóhivatalánál, vagy a brassói egyházmegye nyom
tatványtáránál (lelkészi hivatal Cernatu, jud. Bra§ov.) A könyv ára 
20 lej. A valláskönyv B i r ó  Lá s z l ó  hosszufaiu-felszegi lelkész 
szerkesztésében s az Evangélikus Élet iratterjesztésének kiadásá
ban jelent meg.

K ö n yv e t,  -o
Író szert,

p a p ir t ,
cr is k o la i  k ö n y v e k e t

EL E K É S  -nél v á s á r o l jo n  I
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Női é s  férfi szöve tek  versenynélküli kivitelben

H n is ls  R. F ia l l i m a i  R.
Parketta és Faárugyáv*

Brasov, Str. Dárstei 35. Telefon 1 8 7Telefon 187
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S Z E R K E S Z T Ő I  ÜZ E NE T E K,

R . K. N a g y b á n y a .  Gyülekezeteitek híranyagának nemcsak, 
bogy szívesen adunk helyet, de igen örvendenénk ha állandóan 
kapnánk beszámo'ót életetekről és munkátokról.
H á t r á l é k o s  e l ő f i z e t ő i n k e t  újólag arra kérjük, hogy szí
veskedjenek rövidesen rendezni hátrálékaikat. Jó ügyet támogatni 
megértés és szeretet dolga, de lapot járatni és azt meg is fizetni 
kötelesség!

E lő f iz e té s e k  é s  b e f i z e té s e k  n y u g tá z á s a .  Partin Sára Győr 100, 
Szabó István Arad, Barthos Gáborné és Komán Jolán Marosvásárhely, Ancsa 
Dénes Brassó, Bordás József Bukarest, Badics Sándorné Lugos, özv. Papp Já- 
nosné Zajzon, Csernátfalu 100, Hosszufalu-fürészmező 200, Székelyzsombor 
1000, Zajzon példányonkénti árusításából 387, Bácsfalu 138, Krizba 190, 
Barcaujfalu 168, Brassó 210, Bukarest 921, Szörnyi János Újpest 245, Nagy. 
várad 240, Brassó 120, Hosszufalu-fürészmező 170, Kajcsa János Lugos 
Kolozsvári Ev, Nöegylet, Freyler Fere.icné Kolozsvár, Vitye Károlyné Csanád1
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Verseny.
.A zokat, am elyek  há tam  m egett vannak , elfelejtvén, 
azo k n ak  pedig, am elyek  előttem  vannak , nékik dőlvén, 
c é leg y e n e s t igyekszem  a z  Istennek  a  Krisztus J é z u s 
ban  o n n é t felülről való e lh ívása  jutalm ára*. Filíppi; 3 ,1<*.

Ez az ige épen talál a mai, verseny lázban élő 
világra. A mai világ szeret mindenért versenyre 
kelni és sok mindent képes csinálni csupán a ver
senyzés kedvéért. Ezt az igét tehát valami rendkí
vüli érdeklődéssel kellene fogadja, mert ebben egy 
egészen rendkívüli versenyről van szó, amelyet a 
mai világnak okvetlenül el kellene sajátítani és el 
is kezdeni. Az elkezdés bármikor megtörténhetik, 
de különösen alkalmas lenne erre az uj esztendő, 
amelynek utján most indultunk el.

Mi teszi rendkivülivé azt a versenyt, amiről az 
apostol beszél ? A jutalom, amiért a verseny folyik 
és a mód ahogyan a verseny végbemegy. A közön
séges, a legtöbb ember által ismert és kedvelt ver
senyek valami múlandó, földi jutalomért folynak. 
Babérkoszorú, arany serleg — ezekért az ártalmat
lan jutalmakért aránylag kevesen versenyeznek. De 
mennyien vannak, akik pénzért, gazdagságért, em
berek közötti elsőbbségért, vezető állásért, földi di
csőségért, önző, hiú vágyaik kielégítéséért verse
nyeznek, megfeszített erővel.

Ezekkel szemben az a jutalom, amelyért az 
apostol indul a versenypályán, örökkévaló jutalom, 
melyet maga Isten tart a kezében, Aki a cél pont
nál várja a versenyzőket. Ebben a versenyben a 
résztvevők minden lépéssel Istenhez kell közelebb 
jussanak, amig a célt egészen el nem érik.

Azokban a versenyekben, amelyek földi java
kért folynak, egymást hátralökik, letiporják, rágal
mazzák, megalázzák, kihasználják a versenyzők.

Ebben, amiről most szó van, a versenyzők 
egymásnak szól' álni, egymást segíteni, egymást men
teni és egymásnak kedvezni igyekszenek. Aki első 
akar lenni, az mindenkinek szolgája igyekszik lenni. 
Előre jutása pedig abban mutatkozik meg, hogy ö 
maga mind jobban alább száll, hogy az életében 
annál nagyobb legyen Krisztus.

Aki a keresztyén verseny pályán indul, annak 
csak ilyen jutalomért és ilyen módon szabad és 
lehet versenyeznie,

Hogyan kel1 elindulni? „Azokat amelyek hátam 
megett vannak, elfelejtvén“. Mik vannak a hátad me
gett. Milyen versenyekben vettél részt? Milyen vá
gyak hevitettek? Indulj uj versenyre az uj eszten
dőben, hogy annak végén, Istenhez közelebb érve, 
lásd tisztábban életed célját és értelmét. Mátyás Béla.

K e g y e lm e t nyertünk!
Az uj esztendő első hónapjában vagyunk. Túl 1938-on s még mindig 

küszöbén 1939-nek. Nem rég vettünk búcsút az ó-esztendőtől. Némelyek 
észrevétlenül siklottak át egyikből a másikba, sokan pedig borgőzös hangu
latban mondtak búcsút az ó-esztendőnek és lármásan köszöntötték az újat.

Gondoltunk-e azonban arra, hogy milyen nagy dolog is történt mivelünk ? 
Kegyelmet nyertünk. Időt kaptunk. Az idő pedig kegyelem. Kegyelem a meg
térésre, hogy utolsó percben is, de kikerülhessük az ítéletet, a kárhozatot, 
reánk leselkő sátán ragadozó karmait. — Kegyelmet nyertünk, mert Krisztus 
kieszközölte azt számunkra!

Mi lehet csendesen pihentünk, vagy rádiónk előtt ülve a vidám műsort 
hallgattuk, lármás pohárcsengéssel búcsúztattuk az ó-étrét, amikor Isten számba 
vett minket. Amikor úgy járt itt közöttünk az Isten, mint Krisztus példabe
szédében a gazda, aki gyümölcsfáit vizsgálta felül, hogy a hasznavehetetlent 
kivágassa. Vizsgáló tekintettel járt közöttünk az Isten. Élet és halál felett 
dönteni. Embereket, népeket, országokat, társadalmat és egyházakat ítélt 
meg 1... Bennünket is, egyházunkat is, népünket i s ... Ez megvénhedett... el
fáradt... ideje, hogy megpihenjen. Ez kevélyen szökik magasba... büszkén 
veti fel fejét... ideje lesz megnyesni, vagy egészen kivágni. Amaz terméket
len . . .  semmi haszna... kivágatom, miért foglalja el a helyet. Embereket, né
peket és egyházakat sújthat halálra, ítélhet pusztulásra Isten, mikor haszna
vehetetlennek ítéli őket. Talán felettünk is kimondotta ítéletét s csak a Krisz
tus mentett meg. Kaptunk egy esztendőt. Némelyek talán ennyit sem . '. .

Kegyelmet nyertünk 1 Mi is, egyházunk is, magyar népünk is 1
Időt engedett nekünk, hogy pótolhassuk mulasztásainkat, életté szüljük 

álmainkat, terveinket. Időt kaptunk, hogy megbéküljünk emberekkel, hogy 
komoly felelősségtudattal vegyük vizsgálat alá népünk és egyházunk minden 
kérdését s uj jövendő szervezésére fogjunk össze. Uj élet kezdésére kaptuk 
ezt az uj esztendőt.

Vegyük hát vizsgálat alá először a magunk életét. Hogyan állasz a Krisz
tussal ? „Aki nincs velem, ellenem van...“ Te vájjon vele vagy-e? Nézzük 
meg családi életünket. A keresztyén hit tűzhelye-e az ? Az uj életnek kiinduló 
pontja a család. Keresztyén családok nélkül nincsen s nem lehet keresztyén 
társadalom sem. S aztán hogyan áll egyházunk ügye ? Szétszórt szegény ro
mániai magyar evangélikus egyházunk kilátástalan ügye? A szétszórtságnál 
is nagyobb bajunk a lelki eltávolódás, szétszakitottság, az önző s hiú emberi 
törtetések táplálta keserű megosztottság. Emberi harc, ahol pedig csak alá
zatos szolgálatnak lehetne helye! S magyar népünk helyzete? ... Mennyi sok 
mindennek kell itt megváltoznia. Mennyi sok az a munka, amelyre Isten uj 
esztendőt adott nekünk. Nagy gondolatok és tervek bukkantak fel nem egy
szer itt közöttünk, de nem nyertek megvalósulást. Isten újra időt engedett, 
hátha mos t . . .

Esztendő múltán újból itt halad el majd köztünk az ítéletet tartó Isten. 
Nem azt mondja-e majd: „időt engedtem nekik, de nem változtak meg, nem 
használták fel — kivágatom őket, ...miért foglalják a földet hiába“. Mert 
Krisztus igy kért nekünk esztendőt: „Uram, hagyj békét nékik még ez esz
tendőben, mig köröskörül megkapálom és megtrágyázom: „És ha gyümöl
csöt teremnek jó ; ha pedig nem, azután vágd ki őket.“

Fel tehát uj munkára 1 GILLICH FÜLÖP.



• aA z  é lő  h itn ek  m e r é s z s é g é r ő l
ad nekünk példamutató leckét orsovai kis gyülekezetünk. 
Az Isten kegyelmében bizó, hegyeket megmozgató hitnek 
csodájáról, amely a lehetetlennek tetsző dolgokat nemcsak 
merészen vállalja, de sikeresen meg is valósítja.

Az orsovai evangélikus gyülekezet alig számlál 100 
lelket. Erre a kis gyülekezetre a közelmúltban leirhatatlannak 
látszó teher hárult. Vagyona ugyanis telekönyvileg úgy sze
repelt, m intha a reformátusokkal együtt lenne annak tulaj
donosa az evangélikus egyház. A reformátusok, akik az 
utóbbi időben szervezkedtek meg Orsován, ennek alapján 
igényt emeltek a vagyon felére. Hosszas vita után az el
múlt esztendőben oda érlelődött a helyzet, hogy a két gyü
lekezet egyezséget kötött, amely szerint az evangélikus gyü
lekezet 1939 december 31.-ig 100.000 lej kárpótlást fizet 
a reformátusoknak. —  Orsovai kis gyülekezetünk anyagi 
helyzetét tekintve lebirhatatlannak látszó fel
adat ez. S m égis... Megbirkóztak vele. A 
templomukat féltő szeretet megmozgatott 
mindenkit. Nem panaszkodtak, nem várták 
a segítséget másoktól. Talán arra az igaz
ságra gondoltak, amely egy angol templom 
falán olvasható: „Két dolog miatt nem sza
bad panaszkodj. Olyan miatt, amin már nem 
tudsz változtatni. Ez hiábavalóság. S olyan 
miatt, amelyen változtalni módod van. Itt 
nem panaszkodni, hanem cselekedni kell“ .
Nem panaszkodtak hát azon, amit úgy sem 
lehet megváltoztatni, de nem panaszkodtak 
afelett sem, amit el kell végezni, hanem bát
ran, egyetértéssel összefogtak s határnap előtt 
hozták össze azt az összeget, amivel tem
plomukat, papilakjukat, egyházukat megtud
ták menteni. Szép cselekedet volt. Merész 
cselekedet, mire az Istenben bizó hit és tem
plomuk szeretete bátorította őket! Áldja meg 
az Isten további m unkájukat! G. F.

Egy derék csángó fiú sikeréhez.
Csak nem régen emlékezett meg Maksay Albert ref. teológiai 

tanár egy lapunk számára írott cikkében a rendkívül tehetséges és 
szorgalmas bácsfalusi evangélikus fiatal szobrászművész, Jakab 
András sikeréről és most, hogy az erdélyi képzőművészek buda
pesti kiállításán a rádió is rendkívül meleg és elismerő szavakkal 
emlékezet meg róla, örömmel üdvözöljük őt ismét. Üdvözöljük nem
csak azért, mert ennek a népnek az ügyét mozdította sikeréve] 
előre, hanem azért is, mert megmutatta, hogy szorgalommal és te
hetséggel mire mehet az ember.

Jakab András rendkívül nehéz körülmények között kezdte ta
nulmányait, de csodálatos ösztönnel és bátorsággal haladt előre. 
Nem volt más eszköze szorgalmán, vasakaratán és tehetségén kívül 
és ezzel érte el, hogy tanárai figyelme egyre jobban feléje terelő
dött. Alig volt kezében az oklevél, a bukaresti művészi körök egyre 
jobban felfigyeltek munkájára. A Simu nagydijat többször is elnyeri, 

Rómában ugyancsak dijakat, kitüntetéseket sze
rez, mig most nemcsak a román és olasz, ha
nem a rendkívül kényes. Ízlésű budapesti kö
zönség előtt is rendkívüli sikert aratott. Michel- 
awtfeZo-fejtanulmányát a középkori mesterek re
mekművéhez hasonlitotta már Maksay Albert, 
mig a József eladása cimfl szobrát az egész 
kiállítás egyik legnagyszerűbb darabjának mond
ta a rádióbemondó.

Jakab András komoly keresztyén szobrász- 
művész. Evangélikus mivoltát nemcsak hogy 
nem hallgatta el, hanem egész sereg bibliai 
tárgyú kompozíciója van ( Idám és Éva, Jézus 
és a qyermekek, József stb.), amelyek arról ta
núskodnak, hogy Jakab András egyháza szem
pontjából is népünk büszkesége lesz. Igazán 
sajnáljuk, hogy pl. a magyarországi Luther-szo
bor pályázaton nem vehetett részt, beleérző lel- 
kületével bizonyára jobban megragadta volna 
a reformátor alakját és eredeti egyéniségét, 
mint számos más pályázó. Kiss Béla.

Templomban.
Irta: B e n e d e k  E lek .

Átellenben a mi öreg házunkkal van még 
egy öregebb ház : Istennek háza. Messze 
földről ha megjövök kicsi falumba, ennek a 
tornya dobogtatja meg először szivemet, 
előmbe mosolyogván, hiván, hívogatván: siess, 
siess, jere haza. S reggel ha kitekintek az 
ősi hajlék ablakán, ez a torony köszönt elő
ször 8 köszöntöm én is: jó reggelt, jó reg
gelt. Némán köszönt elébb, aztán megkon- 
dul a kicsi harang: giling, galang, giling, 
galang. S mintha kérdené szaporán: emlék
szel ? emlékszel ? emlékszel ?

Gyermekké tesz a vidám gilingelés, fele
dem a rengeteg nagy várost örökös zsibvá- 
sári zajával, az embereket, kik éj-nap ker
getik, lökdösik egymást félre; kik sohasem 
hallják a maguk lármájától a harangok tem 
plomba hivó szavát, édesebbet, szebbet, fen
ségesebbet minden emberi szónál.

lm, itt csönd van, mé'a csönd, minden 
szavadat hallom, édes kicsi templomunk ha
rangjai Hangod mintha égből szállana le s 
elterülne a házak felett; aztán végigcsendül 
a réten, visszaverődik a hegyek oldaláról, 
hogy jobban átjárja szivemet, egész valómat.

Mondják, kicsi harang, hogy érced megre 
ped t; hangod, az egykor élessn csengő, meg- 
süketült: mondják, de én nem veszem észre. 
S ha megkopott? Hát az én hangom csen
gése hová lett? Arcomról a rózsa hová lett? 
S hová lettek, merre tűntek annyian, kikkel 
én a porban játszadoztam; kikkel én a kó
rusban mester bácsi mellett énekeltem egy
kor, régen:

Te rólad zeng dicséretünk,
Nagy Isten, Téged tisztelünk 1 

Összecseng a nagy s a kis harang s im 
megmozdul a falu, üresen maradnak a házak, 
örege, ifja a templomba tart.

— Jere te is, jere — szólitnak a harangok.
— Megyek, megyek.
Annyi rossz emberrel vet össze sorsunk, 

annyi gonosz nyelvvel kell társalkodnunk, hát 
az Istennel ne társalkodjuok soha? Az egyet 
lennel, ki véges elménk föl nem érhető ma
gasságban van felettünk s akihez mégis eljut 
a csüggedő szív fohászkodása?

A, hadd hallom újra az égbe szálló éne
ket: „Te benned bíztunk elejitől fogva!“

lm, hallom is már. Üde gyermekhangok 
csendülnek végig s mintha szárnyas angyal 
kák röpködnének az ónkarikás ablakon be
verődő napsugárban. Virágillat száll az ének 
nyomán, megtelik vele Istenháza: ez lesz a 
mennyország, ez a fényességgel, illattal tel
jes. Tekintetem révedezve jár, keresi az is 
merős arcokat. Hej, de megritkulának! Meg
görnyedt öreg anyókák lettek a tűiről pat
tant ifiasszonyokbóí, ott üldögélnek az utolsó 
padban, kezükben egy-egy szál rozmaring, 
ájtatosan emelik szemüket a tiszteletes urra, 
s Isten bocsásd meg nékik bólintgatnak a 
fejükkel, mintha mondanák : úgy van, úgy, — 
ám voltaképpen szundikálnak szegények. 
ott vannak elől a legények, a leányok, ott 
vannak fent a kórusban a gyermekek, mind 
maga az eleven élet, feslő bimbó, kinyílt virág.

Nézem, vizsgálom az arctk tt s keresem, 
betűzöm rajtuk az én gyermekkorom öregjeit. 
Egy-kettő van itt még közülük, a többi künn 
a temetőben porladozik. De, keresvén, meg
találom sorra valamennyit, kit nagy legény 
fiában, kit a leányában, kit az unokájában 
Olyikra ráismerek a hangjáról.

— Ez a vén Balázs fia lesz. Éppen olyan 
bánatosan, mélán vegyül hangja az énekbe

— Ez a Bálintné leánya. Éppen olyan 
hosszan kitartja az utolsó szótagot, mint az 
anya. Amíg ő végzi az első sort, a második 
sorig jót pihenhet a mester.

Még rá is néznek néha a hívek: elég volt

már, Julis, elég. Ámbátor vagyunk, akiknek 
soha sem elég hosszan nyújtja el s gyönyör
ködve nézünk Juliskára, biztatván szemmel: 
nyújtsad Juliska, nyújtsad I

Volt idő, ó az valami régen volt, hogy ki 
tudtam volna nevetni a Juliska énekét. De 
most itt nekem minden olyan szép, engem 
most itt minden hang mintha égbe emelne, 
szárnyakat kapván.

Rég nem voltam templomban. Rég nem 
társalkodtam Istennel.

* **
Mert hiába elmerülhetsz az Istentagadó 

tudósoknak könyveiben; meg megejtheti lel
kedet a sátán; magadra erőszakolhatod sok
tudásodnak, századvégi műveltségednek ci
nizmusával Isten létének bátor tagadását: 
esztendőknek erőszakos munkáját lerombolja 
s pehelyként fújja el egy pillanat. Egy pilla
nat, mely megmérhatetlen gyászba borítja 
szivedet, avagy viszont végnélkül valónak 
tetsző örömmel tölti el. Gyászbaborult szi
ved felnyög : óh Istenem! Örvendező szived 
felujjong s ennek is csak ez a szava: óh 
Istenem 1 ..

. . .  Te rólad zeDg dicséretünk,
Nrgy Isten, Téged tisztelünk.

Öakénytelen belevegyül az én kopott han
gom is Istennek zengő dicséretébe. Érzem, 
hogy nem az vagyok, aki voltam még tegnap 
is. Lényemnek külső mázát lefújta rólam egy 
csodálatos lehellet, együgyü, jámbor hivő 
lélek vagyok s boldog az én jámborságom
ban, véghetetlenül boldog. És fölsir a szivem 
ebben a nagy boldogságban, mért nem ma
radhattam annak, aminek indultam, szántván 
vetvén a földet s imádván az Istent, nem 
ismervén más hatalmat cs*<k egyedül az 
ővét 1 . . .
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F inn-m agyar nyelvtant ad  ki 
a  m ag y aro rszág i H arangszó . 

A magyarországi Harangszó c. evangélikus lap, amely a magyar 
evangélikus egyháznak a finnországi evangélikus egyházzal való 
szoros barátságnak egyik leghűségesebb ápolója finn-magyar nyelv
tan kiadását határozta el. hogy ezzel segítséget nyújtson azoknak, 
akik meg akarják tanulni a finn nyelvet. A nyelvtant Győrffi Béla 
dr. felpéci evangélikus lelkész szerkeszti.
Misszionárius akár lenni az abeszin császár fia.
Az elüldözött abesszin császárnak, a négusnak fia, Asrati herceg, 
egy angol bibliaiskolába akar menni, hogy mint keresztyén hittérí
tő fejthessen ki szolgálatot.
Az evangélikus egyházak missziói munkájának adatai.
Az evangélikus egyházak missziójának szolgálatában 25.577 fehér, 
97.047 benszülött misszionárius 100.880 nevelői munkát végző 
missziói munkás áll. A megkereszteltek száma 11 millió a katechu- 
menek száma 2 millió. 54.400 missziói iskolában összesen 3 millió 
az iskolalátogatók száma. Az evangélikus missziói munkának nagy 
kárára volt a világháború, amikor pl. a német evangélikus egyház 
missziói tevékenysége teljesen szünetelni volt kénytelen.
A német evangélikus missziói munka 1937. évi helyzete 
a következő volt: 1659 európai missziónárius és 12.791 bennszü
lött missziói munkás végezte a szolgálatot. A megkereszteltek szá
ma 1.402 893, a katechutnanoké 65.105 volt. 4737 elemi és 154 
felsőbb iskolában 288.704 volt a tanulók száma. 37 kórháznál 38 
német orvos és orvrosnő teljesített szolgálatot. Az 1937-ben Né
metországból kapott segélyek összege 5.620.726 Márka (224.829- 
040 lej). Szapórulat az előző évhez viszonyítva: 240 bennszülött 
munkás, 53 800 keresztelt, 232 iskola, 13.500 tanuló.
Az áttérések még mindig élénk hullámzást mutatnak 
Németországban. Így pl. a sziléziai evangélikus egyháznak 1937 
évi áttérési statisztikája szerint az evangélikus egyházba betértek 
3102, hitért 12.867, az utóbbiakból 12 608-an lelekezetnélküliek 
lettek, illetve a német vallás valamelyik csoportjához csatlakoztak. 
671 esetben kereszteltek meg nagyobb gyermekeket, kiket szüleik 
előbb nem vitték megkeresztelni. — Bécsben viszonnt az elmúlt 
esztendő januártól-novemberig 5.100 személy tért be az evangéli
kus egyházba s 1.300-an tértek ki.
Lengyelország uj rendelet alapján szabályozta 
az ottani orthodox egyház helyzetét. E szerint az állam előzetes 
hozzájárulása nélkül egyetlen lelkész sem alkalmazható. Az állam
nak joga van a már megválasztott lelkészek elmozdítására. A püs
pök választásokba is messzemenő beleszólása van az államnak. 
Az egyház hivatalos nyelve a lengyel kell legyen. Az utóbbi rende
let különösen sérelmes, mert a lengyelországi ortodox egyáz hívei 
között csak 600.000 a lengyel ajkú s ezzel szemben 3 és félmillió 

az orosz és ukrán. A vilnai püspök beiktatása alkalmával a gyü
lekezet nagy többségét alkotó orosz ajkú hívek hangos közbeszólá
sokkal tiltakoztak az ellen, hogy a püspök lengyel nyelven tartot
ta beiktató beszédét.
Ébresztő hadjáratot tart a dán evangélikus egyház
az ország tővárosában, Kopenhágában, amelyen a városnak mind a 
45 gyülekezete résztvesz. Nagy falragaszokon ragyog a kereszt a 
városi címer felett azzal a felirattal: Kopenhága Krisztusért! 
Bibliahetet rendeztek Svédországban.
A folyó évi január 15—22-ig bibliahetet rendeztek Svédországban. 
A rendezést az egyháztársadalmi egyesületek vezetői vállalták. 
Célja a biblia ismeretének fokozása. Ennek érdekében előadásokat 
tartottak, tanulmányi köröket szerveztek és a sajtó utján hívták 
fel a figyelmet a bibliára. Rádióelőadást is tartottak e cimen: „A 
mai ember és a biblia“.
Két hét fontosabb külföldi eseményei.
Chamberlain angol miniszterelnök és Halifax lord külügyminiszter 
Rómában tettek látogatást. A megbeszélések nem vezettek tényleges 
eredményekre. Mussolini mereven kitart Olaszország gyarmat köve
telései mellett. — Magyarország csatlakozott a kommunista-ellenes 
egyezményhez, amelynek tagja Németország, Olaszország ős Japán. 
— Csáky gróf magyar külügyminiszter Berlinben járt, ahol fontos 
megbeszéléseket folytatott le. — Ciano gróf olasz külügyminiszter 
Jugoszláviában tett látogatást, ahol vadászaton vett részt., Utjának 
fontos politikai jelentőséget tulajdonítanak. — Magyar Élet Moz
galom cimen kezdeményezett új szervezkedést Imródy Béla magyar 
miniszterelnök — A spanyol nemzeti haderő győzedelmesen tör 
előre s már Barcellonát ostromolja.
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A türkösl gyülekezet decem 
ber hó 4-én
vallásos estély keretében emlékez tt meg a nemzeti nyelv „Biblis.- 
fordüó Károli Gáspárról. Nem a szokásos jubileumok adtak alkal
mat a Károli Gáspárról való megemlékezésre, hanem az az állan
dó időszerűség, hogy a Károli Gáspár Biblia fordításán át szólalt 
meg az örök ige magyarul. Ez képezte a vallásos estély gondolat 
menetét. Igét hirdetett Sipos András főasperes, »Károli Gáspár és 
a nemzeti nyelvű Biblia“ cimmel előadást tartott Antal Márton 
lelkész. Antal Jakab Gizella, Szász Károly „Károli Gáspár*, Girás 
Árpád, Rományik Sándor, ,.A fordító“ című versét szavalták, nagy 
átérzéssel. Szó'ó ének számmal szerepelt Bacsó Mihályaé.
A tatrangl gyülekezet 1938. évi életének rövid beszámolója. 
Az ifjúság két e’őadást rendezett, melyeknek jövedelmét a Kullur- 
ház adósságának törlesztésére adták, ugyancsak erre célra a pres- 
bytérium is rendezett egy nyári táncmu’atságot. — A Nőegylet 
december hó 22.-én karácsonyfa ünnepélyt rendezett a templom
ban, amikoris az iskolás gyermekek a karácsony jelentőségét mél
tató verseket mondottak, majd vallásos költeményeket szavaltak, 
minek megtörténte után következett a karácsonyi ajándékok ki
osztása. 420 gyermek kapott karácsonyi szeretet csomagot. — Az 
adventi időszakban hetenként két esti istentiszteletet tartottunk, 
melyeknek keretében az isko'ás gyermekek az új egyházi énekek
ből énekeltek s alkalmi költeményeket szavaltak a zsúfolásig meg
telt templomban. — Karácsony második ünnepén mősoros elő
adást rendeztünk szép erkölcsi és anyagi sikerrel. A tisztajövede
lem a Kulturház adósságainak törlesztésére szolgál. — Ujesztendö 
napján, házonkénti gyűjtésből, 52 családot részesítettünk pénzbeli 
és természetbeni segélyben. — Népmozgalmi adatok: született 23 
fiú, 16 leány, meghalt 37, eskettünk 11 párt, konfirroáltatott 23 fiú, 
24 leány, ui vacsorával éltek templomban 498, háznál 23. Törvé
nyesen kitért baptisták száma 2 férfi, 7 nő és 8 kiskorú gyermek. 
Ennyiből áll jelenleg a tatrangi baptista gyülekezet!
A marosvásárhelyl gyülekezet
november hó 13. án avatta tel gyülekezeti termét szép ünnepély 
keretében. A terem a paroch’ális épület egyik része, amely eddig 
lakásként volt kiadva s amelyet most erre a célra átalakítottak. 
Kaden József lelkész német és magyar nyelvén mondott beszédé 
ben reámutatott ennek jelentőségére s áldást kívánt az ezután itt 
folyó munkára. Haner Adolf az egyházközság felügyelője a gyüle
kezet köszönetét fejezte ki azoknak, akik anyagilag támogatták ezt 
a munkát s kijelentette, miszerint reméli az itt végzett munka 
hozzá fog járulni ahoz, hogy a gyülekezetben erősödjék az egyet
értés.
A brassói gyülekezet Nőegylete
szépen sikerült szeretetvendégséget rendezett január hó 15.-én. 
Megnyitó beszédet mondott Lengyel Lászlóaé, előadást tartott Niko- 
demusz Károly lelkész, verseiből olvasott Szemlér Ferenc iró. Szaval
tak: Tóth Pál és Szabó Irma, énekszólót adott elő: Séra Gázáné, 
kit Lengyel László kisért, és Kuharcz Olivérné, kit Bojér Istvánné 
kisért harmoniummal.
A türkösl gyülekezet Nőegylete
szép templomi ünnepély keretében rendezte meg karácsonyfa ün
nepélyét december hó 22.-én 270 szeretetcsomag kiosztásával 
szerzett meleg karácsonyesti örömet a gyermekeknek. Több sze
gény iskolás gyermek ruha és cipő segélyben részesült, hogy ezu- 
sán pontosabban tehessenek eleget iskolalátogatási kötelezettsé
güknek. A felnőtt szegények között pedig 2000 lej készpénzt, ru
hát és 30 szeretetcsomaget osztott ki. A karácsonyi segélyezés 
értéke kb. 14.000 lej. — December 14.-én szépen sikerült tea
estélyt rendezett a Nőegylet. Az estély programját szavalatok, fel
olvasások és megbeszélés alkotta. Szavaltak: Szász Panni és 
Pünkösti Piroska.
Két hét fontosabb belföldi eseményei.
A magyar és német kisebbségek vezetőivel kötött megállapodás 
szerint ezek alosztályokként vesznek részt a Nemzeti Újjászületés 
Arcvonala pártban. — A társadalmi szolgálat keretében a közel 
jövőben 5000 diplomás ifjú áll be a falufejlesztés munkájába. — 
A munkaügyi minisztérium 100 uj munkás könyvtárt létesít. — 
Adott esetből kifolyóan a Semmitőszék is megállapította, hogy a 
felekezeti iskolák tanerőit nem lehet nyelvvizsgára állítani. — A 
belügyminiszter engedélyt adott Bánffy Miklós grófnak, hogy veze
tése mellett az ország magyar kisebbségi népe önállóan szervezkedjék.
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G a z d a s á g i tan fo lyam .
Ismételten emlékeztünk meg e helyről az Erdélyi Gazdasági 

Egylet hasznos tevékenységéről. Volt alkalmunk ezzel kapcsolatban 
leszegeznünk azt a véleményünket is, hogy felfogásunk szerint az 
E.G.E. pótolhatatlan jelentőségű munkát végez, amikor erőteljesen 
beszervezi kisgazdáinkat és hasznos útmutatással elősegíti bol
dogulásukat.

A napokban meggyőző erejű Ízelítőt kaptunk ennek a mun
kának értékéről. Személyes tapasztalat alapján szereztünk bizony
ságot áz E G.E. által rendezett gazda tanfolysmoknak páratlan 
értékéről. Meggyőződéssel mondhatjuk ki tehát, hogy ezek a tan
folyamok valóban igaz eredményeket produkálnak s nem egyszerű 
propaganda eszközök csupán. Az E G.E. lelkes előadói szinte cso
dát tudnak tenni ott, ahol megfelelő érdeklődésre találnak. Két
hetes tanfolyamot tartanak s egészen meglepő, hogy mi mindent 
tudnak ilyen rövid idő alatt hallgatóiknak nyújtani s mekkora 
érdeklődést tudnak ébreszteni.

A hosszufalu-alszegi gazdakörben rendezett tanfolyam ered
ményei, az ott végighallgatott vizsgák erről adnak beszédes példát- 
Hiszen ^csupán magának a vizsgának meghallgatása is már egy 
csomó ismeretszerzésére adott alkalmat. A hétfalu gazdakörei 
tényleg hálásak lehetnek a hosszufalu alszegi gazdakörnek azért a 
kezdeményezésért, amely bizonyára követésre talál többi gazda
köreinknél is.

Különleges fontosságot nyert a hosszufalusi gazda tanfolyam 
pedig azáltal is, hogy annak befejező vizsgáján megjelent dr. Szász 
Pál az Erdélyi Gazdasági Egylet {elnöke is. Ez a ritka alkalom 
nemcsak a hosszufalusi gazdákat mozgatta meg, de megjelentek 
ezen a többi gazdakörök népes küldöttségei is s igy valóban im
pozáns tömeg volt az, amely várta és ünnepelte. Megérkezésekor 
Sipos András esperes, a gyülekezet lelkésze üdvözölte. Rövid válasz
beszéde után a közönség bevonult a templomba, ahol Sipos András 
esperes mondott hálaadó imát. Ezután vette kezdetét a gazda 
tanfolyam hallgatóinak nyilvános [vizsgája. A vizsga szép ered
ményről tett bizonyságot. Szivünk igaz érzelmeit tolmácsolták azért 
azok a résztvevők, akik a tanfolyam előadóinak megköszönték 
munkájukat.

A hallgatóság feszült figyelme között mondotta el azután 
beszédjét dr. Szász Pál. Ismertette az E G.E. megalakulásának 
történetét, múltját s mostani jelentőségét. Felhívta a gazdák figyel
mét arra, hogy zárt sorokban sorakozzanak az egyesület zászlaja 
alá. Saját érdeküket szolgálják ezzel. Az egylet csak akkor léphet 
fel megfelelő eréllyel érdekeik védelmében, ha mellé állásukkal 
erőt adnak neki. ,Nem kérünk semmit, csak azt, hogy fogadják 
el, amit adni akarunk: szeretetünket és tudásunkat, amellyel a 
magyar jövendőt akarjuk szolgálni“ — mondotta.

Beszédében kitért a mostani helyzet ismertetésére is s be
jelentette, hogy a magyarságnak az új mozgalomba, a Nemzeti 
Újjászületés Arcvonalába való felvétele nyugodt munkának és fej
lődésnek lehetőségeit biztosítja számunkra. Különösen kiemelte a 
tárgyalások megértő menetét s azt a megértést és nyilt becsületes
séget, amit a tárgyalások alatt a kisebbségi főtitkár, Silviu Drago- 
mir, részéről tapasztalt.

A nagy tetszéssel hallgatott beszédet Sipos András esperes 
köszönte meg.

A gyűlés üdvözlő táviratot küldött Őfelségének, silviu Drago- 
mir kisebbségi főkormánybiztosnak és Purgly László egyházkerületi 
felügyelőnek.

F e l h í v o m  a  t. k ö z ö n s é g  figyelmét, hogy a legjobb Blau- 
punkt, Columbia, Mende és Emerson gyártmányú rádiók 
csakis M I R C A N  cégnél vásárolhatók. Előnyös rész
letfizetési feltételeket nyújtok. — Megrendeléseket felvesz 
és elintéz S z o t y o r i  J ó z s e f  kántor-tanító.

Io n  M l r c a n
Bra§ov, Str. Voev. Mihail No. 27.

Beszéljünk róla !
Az E van gélik u s É let 1938 év i b eszá m o ló ja .

Az Evangélikus Élet ügye nem magánügy. Igaz, hogy a mun 
kának és az anyagi felelősségnek nagyrészét csupán egyesek hor 
dozzák, azért mégsem tekinthető az egyes emberek magánügyének

Az Evangélium szolgálata és hirdetése akkor sem magánügy 
ha ezt egyetlen ember végezné is az egész földkerekségen. A leg 
szentebb közügy maradna az akkor is, amellett hogy egyben Isten 
ügye is.

Lapunkat ezen felül nem tekinthetjük magánügynek azért 
sem, mert fontos és nélkülözhetetlen hivatása — a romániai msgyar 
evangélikusság összességének szolgálata — magasan kiemeli ebből 
és egyik legfontosabb közügyünkké avatja.

Közügy az Evangélikus Étet azért is, mert híveink és egyhá
zunk barátainak részéről annyi szeretetre talál és annyi erkölcsi és 
anyagi támogatásban részesül, hogy azt magán vállalkozás bűn 
nélkül a maga részére ki nem sajátíthatná.

Ezek a tények ép ezért kötelességünkké teszik, hogy legalább 
röviden beszámoljunk a lap elmúlt esztendei munkájáról és anyagi 
helyzetéről. Közügy a munkája s igy joga is van minden pártfo
gójának, de még ellenfeleinek is ahhoz, hogy azt megismerhessék, 
fennmaradásának biztositékait lássák és további kiépítésének lehe
tőségeivel tisztába jöhessenek.

Az Evangélikus Élet az elmúlt esztendőben összesen 64 830 
példányt adott ki. Olvasóinak tábora kiterjeszkedett az összes ro
mániai magyar evangélikus gyülekezetekre és szórványokra, de több
pöldányszámban járt határokon túli előfizetőinknek. Az 1938. esz
tendőre szóló naptárunk 2000 példány bin jelent meg. Számadása: 
B e v é t e l : Előfizetésekből és lapárusitásból 66.414 lej.

Adományokból..........................  12945 „
Hirdetésekből ................................ 8133 „
Irodalmi est jövedelméből . . 8.155 „
Eladott valláskönyvek árából . 1.480 „
1938. évi naptárak árából . . 23115 „
1938. évi raptár hirdetésekből. 14 370 „

Összesen: 134 612 lej. 
K i a d á s  : Lap nyomdaköllségei . . . .  73.120 lej.

Naptár nyomdaköltségei . . . 27 024 ,
Lapnál pósta költségek . . . 12 560 „
Naptár szállítás költségei . . 1450 „
Címek nyomására nyomda költség 2 380 „
Lap részére k lisék ....................  1 382 ,
Naptár részére klisék . . . .  2 568 „
Vallásosestólyek útiköltségei. . 1.054 „
Hirdetés gyűjtés útiköltségei . 1.628 „
Lapok előfizetésére . . . .  332 „
Lapárusitóknak kifizetve . . . 1.090 „
Kisebb k i a d á s o k ..................... 467 „
Konferencia és irodalmi est kiadásai 6 678 „ 
Konferencia alkalmával útiköltségekre 2.000 „

Összesen: 132.733 lej.
Bevétel: 134 612 lej. Kiadás: 133 733 lej. Maradvány: 879. lej. 
Követelés: hátrálékos előfizetésekből: 46 970 lej. 

hirdetési dijakból . . .  1350 „
pénztármaradványból . . 979 „

Ö3sszesen: 49.199 lej.
A hátrálókok összegének nagysága mutatja, hogy mennyi szép 

munkának megrontói azok; akik nem sietnek idejében eleget tenni 
kötelességüknek. Hiszen ha ez az összeg rendelkezésünkre állana, 
azonnal hozzáfoghatnánk iratterj esztésüak megalapozásához. Fontos 
múnka lenne ez i s !

Kérjük előfizetőink további szeretetét. Aem magunkért s nem 
magunknak — a msgyar evangélikus ügy számára, amelyet szolgálunk!

Szólunk hátrálékos előfizetőink lelkiismeretéhez: siessenek 
eleget tenni egyszerű kötelességüknek. Iratterjesztésünk munkáját 
teszik általa lehetővé!

1939 január hó 15.-én. Szerkesztőbizottság.
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A Z  E V A N G É L I K U S  É L E T  G Y E R M E K L A P - M E L L É K L E T E

És pásztorok voltak azon a vi
déken a szabadban és az éjjeli 
őrséget tartották nyájok mellett. 
És egyszerre az Ur angyala hoz
zájuk lépett, és az Ur dicsősége 
körülragyogta őket; és megfélem- 
lettek nagy félelemmel. És azt 
mondta az angyal nekik : Ne fél
jetek; mert ime hirdetek nektek 
nagy örömöt, mely minden népek
nek öröme lészen: mert Megtartó 
született nektek ma, ki az Ur Krisz
tus, a Dávid városában. Ez pedig 
nektek a jele; találtok egy bepó- 
lyált kisgyermeket feküdni a jászol
ban. És hirtelen egy mennyei se
reg sokassága lett ott az angyallal, 
kik az Istent dicsérték és ezt mond
ták: Dicsőség a magasságban az 
Istennek, és földön békesség; em
berek közt jóakarat. És történt, hogy 
mikor elmentek tőlük az angyalok 
a mennybe, az emberek meg a pász
torok azt mondták egym ásnak: 
Hát menjünk el egész Betlehemig, 
hadd lássuk azt a dolgot, ami tör
tént, amit az Ur megjelentett ne
künk. Elmentek tehát sietséggel, 
és megtalálták Máriát és Józsefet, 
és a kis gyermeket, ki a jászolban 
feküdt. Lukács 2, 8-17.

„B old og  Uj E sz te n d ő t I“
így köszöntette egymást kicsi és nagy s mindenki szi

vében megszólalt a titkos remény hangja: hátha! . . hátha 
ez az esztendő boldogabb lesz, mint a többi?

Pedig várhatunk-e jobb és boldogabb esztendőt, mint 
amelyiktől most olyan nehéz szívvel búcsúztunk? Nem volt-e 
az 1938. esztendő a boldog békének az éve? Nem volt-e 
Istennek gazdag áldása emberen, állaton, búzán és boron?__

S ime mégis megszólal lelkűnkben a titkos hang s tel
hetetlen szivünk, mindig többet akar:

„Akar egy boldog Uj esztendőt!“
Igaza van mégis a szív hangjának mert bármennyire is 

jó volt az elmúlt esztendő legfeljebb csak azt érezhetjük, 
hogy Isten kegyelme volt nagyobb mihozzánk, de azt még 
nem érezzük, hogy mi lettünk jobbak.

Az igazi boldogság pedig csak akkor következik be, 
ha mi leszünk jobbak, sokkal jobbak, mint eddig voltunk.

Nem leszünk többé irigyek és gyűlőlködők.
Nem leszünk önzők és haszonlesők.
Szivünkben helyet engedünk annak a nagy „Szeretetnek* 

amely csak most szállt le újra közénk az utolsó karácsony 
ünnepen.

Nem véletlen az, hogy a Szeretet ünnepével búcsúzunk 
az Ó-esztendőtől és ettől az ünnepi hangulattól áthatva lé
pünk az Uj-esztendő küszöbére.

Isten kegyelme akarta úgy, hogy a kezdeten s a végen 
megerősítsen minket: A Béke, a Jóakarat és a Szeretet aján
dékaival.

Viqyük magunkkal ezeket a mennyei ajándékokat!
Vigyük, mert hosszú és rejtelmes az út, •amely előttünk 

áll, tele ezer veszéllyel és gonoszsággal.
Nem tudjuk, hogy milyen küzdelmek várnak ránk: de 

egyet biztosan tudunk, hogy aki ezeket az isteni fegyvereket 
magával viszi, az biztosan győzni fog.

R. GYERKÓ ANNA.



2 Evangélikus Élet Gyermekvilág-a 1939 január 29.

A z ö r ö m h o z ó .
„ , mert ime hirdetek néktek nagy
örömöt, mely az egész népnek öröme 
lészen . . “ Lukács 2, 10.

Azóta, hogy utoljára eljutott hozzátok a 
Oyermekviláq majdnem két hónap telt el. S milyen 
kedves és boldog örömöket is éltünk át ezen idő 
alatt. Karácsonyt ünnepeltük, legkedvesebb ünne
pünket. Ugy-e, hogy sugározta arcotok a boldog
ságot, az örömöt, amikor az Ünnep estéljén ott 
áltatok a gyertyafényben ragyogó karácsonyfa 
előtt, amely alatt ott várt reátok a sok-sok ked
ves ajándék? Bizonyára még most is örömtől 
csillog szemetek mikor vissza 
emlékezték tea. Az ajándékra 
is, meg aztán arra is, hogy 
miként mozdult meg egészen 
önkénytelenül ajkatok és kará
csonyi dalban adott kifejezést 
szivetek igaz örömének.

De qondoltatolc-e akkor arra, 
hogy miért van ez így? Arra, 
hogy karácsonyfa is, ajándék 
is, az otthoni boldog melegség 
is, mind-mind azért vannak, 
mert karácsonykor felbecsülhe
tetlen, megnem érdemelt nagy 
és értékes ajándékot kaptak az 
emberek: Isten el küldötte ne

künk a Krisztust, a Szabaditót, az örömhozótT 
Minden ragyogás, minden ajándék erre akar min
ket figyelmeztetni, hogy ő a mi igazi örömünk, 
nagy ajándékunk, kit Isten jóságos szeretete adott 
nekünk, hogy bűnből szabadítson s Isten gyer
mekeivé tegyen mindnyájunkat

Karácsonyfa és ajándék mind azért vannak, 
mert a nagy ajándékot vett emberi szivek téko- 
zolni akarnak a szeretetben. A boldog, az örven
dező ember nem tud önző lenni, megakarja osz
tani örömét másokkal is, örömöt akar szerezni. 
Pénz, vagyon szeretete és biráSa kapzsivá teszi az 
embert. Isten szeretetének megtalálása pedig arra 
kényszeríti, hogy bőséggel szerezzen örömöt má

soknak is. De minden örömünk
nek ő az alapja — az örömhozó, 
a Krisztus, ki a legdrágábbat 
hozta nekünk: Isten szeretetét

Karácsonyfád mögül láttad-e 
az örömhozó arcát: Örömöd fe
lett örömkönnyeket siró édes
anyát, édesapád szemében láttad-e 
ragyogni azt a boldogságot, me
lyet e napon Krisztus jelentett 
az ő számukra ? Ezt az örömöt 
kell megismerned neked is: az 
örömhozó Krisztust, aki ajándék 
és ajándékozó egyben!

GILL1CH FÜLÖP.

H honkeresők.
Sok esztendeig vándoroltak őseink s keresték 

Attila földjét, amelynek szépségéről csodákat re
gélt nekik Csaba királyfi. Nagyon megöregedett 
Álmos s el is vesztette reményét, hogy valaha is 
láthassa azt a földet. Találták ugyan egyszer 
olyan földre, mely hasonlatos volt Attila földjéhez. 
Fekete volt a föld, édes a viz, zöld selyemhez 
hasonlatos a fű. Végtelen nagy mezőség, azon 
nagy folyamok s körösbörül erdős hegyek. Már 
azon is voltak, hogy itt letelepedjenek. De mikor 
éppen sátorverósnek láttak, egyszerre tenger sok 
keselyű csapott le a levegőégből, hogy ég és föld 
elfeketedett. Rászállottak a legelő barmokra, 
vágták, csipkedték s éktelenül vijjogtak, károgtak, 
mintha mondották volna: tovább, tovább, nincs 
itt helyetek.

Az is volt a vijjogásuk értelme. így magyaráz
nák azok a táltosok, kik értették a madarak 
‘eszédjét.

— Tovább, tovább! Neu ez az Attila földje !
Felkerekedtek újra s mentek, mendegéltek er

dőkön, mezőkön, folyóvizeken által, sokat sanya- 
rogva, de sohasem coüggedve. Velük volt az Isten. 
S im. mikor azt hitték, hogy messze, igen messze 
vannak még Attila földjétől, valami csodálatos sejte
lem szállotta meg az öreg Álmost. Szólt Árpádnak:

— Gyűjtesd egybe a nemzet vezéreit, fiam. 
Érzem, hogy a föld, melyen állok, Attila földje. 
Nézz csak körül, amit én sejtek, te látod is bi
zonnyal. Ameddig a szem ellát, sík rónaság s 
körülszegik ezt erdők és hegyek. Mintha látnám 
azt a két folyamot is, melyről eleinknek Csaba oly 
sokszor beszélt. Ez az a föld, e z !

Eközben összegyűltek a vezérek s a nép böl
csei mind s örvendező és búsongó szívvel hallgat
ták Álmos szavait. Örvendezett a szivük, hogy im, 
m egérkezének Attila földjére, s nehéz bánat ült 
rá, látván a szemeiből Álmosnak, hogy utolszor 
hallják szózatát.

— Kövessétek őt! — mutatott Álmos a fiára s 
holtan hanyatlott a vezérek karjai közé.

*
Sebes szélnél sebesebben szárnyalt a hire, 

hogy Attila földjére értek a magyarok. Duöa, Ti
sza, Maros és Olt mentén, erdőn, pusztán hangya
bolyként bojdultak fel a népek. Mert még nem 
halt meg Attila emlékezete . .  . Fussanak-e, szem-
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Adjon a  jó Is ten ...
Mjon a jó Isten eleget a jóból 
Soha ki ne fogyjon kamrából, pincéből 
Puha kalács, jó bor.

Adjon a jó Isten tiz hízót az ólba 
Ezüst ekeszarvat, ezüst ostornyelet 
Csak úgy foglalóba,.

Adjon a jó Isten egyebet is, mást is 
Ezer fehér bárányt, arany juhászbotot 
Arany furulyát is.

©e ha a jó Isten mást nem is ad nékünk 
Százszor is megáldjuk, oh csak őrizze meg 
friss, jó egészségünk!

A múlt alkalommal a főne
vekről tanultakat tovább folytat
juk, mivel ezzel kapcsolatban 
még egy-két dologra fel kell 
hívnom a figyelmeteket, hogy a 
főnevek helyesírásánál hibát ne 
kövessetek el.

Ezért beszélnünk kell a fő
nevek szerkezetéről. Szerkezer 

tükre nézve a főnevek háromfélék u. m. alapfőnevek 
pl. kert, as/tal, vár, bér, yitéz stb. képzeUíőMeyek pl. 
kert-ész, asztal-os, vár-os, bér-es, v itézség stb. és 
vannak összetett főnevek: kertkapu, asztalfiók, várőf 
stb. Az összetett főnevekre nézve jegyezzük meg, 
hogy azokat mindig egyszőban kell leírni. Általában 
itt említem meg, hogy a magyarban az újabb helyes
írás szerint az egy fogalmat jelentő szókat egy.be kell 
Írni. pl. háziállat és nem házi állat, édesanya és mem 
édes anya, kézikönyv és nem : kézi könyv stb

A képzett főneveknél nagyon kell vigyáznunk ,a 
ság, ség alkalmazására. Ezek ugyanis a hangzásnál 
nem tűnnek ki, de leírásnál fel kell tüntetni.

Hangoztasd a következő szavakat: vitézség, (igy 
hangzik : vitésség, igy helyes vitéz-ség). szabadság 
(igy hangzik szabacsáy, igy helyes szabad-ság.) Azt 
hiszem ti is megbotránkoztok, amikor hangzás szerint 
látjátok leírva, mert még a rendes szótöveket, m in t: 
vitéz,szabad sem találjuk m egahangzás szerint irt szóban. 
Keressétek ki a jelen számban megjelenő olvasmányból 
az összes főneveket alap, képzett és összetett főnevekre.

beszálljanak e Isten ostorának ivadékaival ? Csupán 
a székelyek tudták mit kell cselekedni. Négyszáz 
esztendeje várták magyar testvéreiket s most, hogy 
valósággal eljövének, felkerekedett a székelység 
eleje, mentek éjjel nappal, hogy szinről-szinre lás
sák a testvéreket, akik után annyit sóhajtoztak. 
Boldogan megörvendtek egymásnak.

— Induljunk! Előre! — tüzesedtek a fiatalok.
— Megálljatok, várjatok! — csendesítették az 

Öregek, a bölcsek.
Előbb meg kell tudnunk,.kis miféle nép lakja 

most ezt a földet. Adja-e kezünkre szép szerént 
Attila örökét vagy nem ? Ha lehet: ősi jusson, ha 
nem: karddal foglaljuk el.

Fiatal volt Árpád, ám észben öreg: helyeselte 
az öregek tanácsát. Mindjárt szólt Kusidnak, Kund

vezér fiának, aki ugyanvalost fiatal volt, 
de nagyeszű; akinek okos volt minden 
gondolatja s okos gondolatját is kétszer 
megrágta, mielőtt kimondta.

— Hallod e, Kusid, eredj és járd be 
Attila földjét egymagad. Lássad, halljad 
miféle népek lakják. Ki most e földön az 
elsők elseje. Amig te vissza nem térsz, 

nem mozdulunk innét. Hadd pihenjen a népem 
bár addig, mig te visszajösz.

Elment Kusid s amerre járt, jól megszemlélő 
mindent. Erdőt, mezőt, pusztaságot, folyót, pata
kot. Csakúgy dagadt a szive a nagy gyönyörűség
től s fel-felkiáltott: ez a föld az, ez, amelyről 
Csaba regélt! Egyszer aztán egy városba ért. 
Abban a városban lakott a fejedelem, akinek 
Szvatopluk volt a neve. Felment egyenes Szva- 
topluk palotájába. Nem himezett-hámozott: elé- 
mondta, hogy ki s mi ő, kinek az embere.

— S mit akartok itt? — kérdezte Szvatopluk 
büszkén.

Mondta Kusid.:
— Nem vagyunk rossz szándékkal, én mondom 

azt neked, Kund fia, Kusid.. Mpg akarunk telepedni
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F * *» II
EJTORO

— i

Szeretettel köszönt és kopogtat be hozzátok 
a Gyermekvilág az ujesztendőben is Azt kéri tő
letek, hogy szeressétek és szorgalmasan olvassá
tok, mert szórakoztatni és tanítani akar titeket. 
Ma pedig minden magyar gyermeknek nagyon- 
nagyon szorgalmasnak kell lenni, hogy megállhassa 
helyét az életben. Az evangélikus gyermeknek 
pedig nemcsak a szorgalomban, hanem az isten
félelemben is elsőnek kell lenni!

Az elmúlt két hónap alatt gyermekeink sok 
helyen rendeztek szép ünnepélyeket. Leírjuk azok 
nevét kik szerepeltek, hogy velük együtt örvend
hessetek.

A b r a s s ó i  felekezeti iskolába járó gyer
mekek szép iskolaünnepélyt rendeztek. Szavaltak, 
énekeltek és kis színdarabokat adtak elő. M e 1 y i- 
k e t  a k i l e n c  k ö z ü l  c. kis színdarab szerep
lői voltak: Márton László és Pál József VII. o., 
Orbán János/* Gál Margit, Urkon József VI. o., 
Váncsa Jenő, Lőrincz Erzsébet IV. o., Sütő Jenő 
és Gödri P Aranka III. o., Gaudi Márton II. o.,. 
és Juhász Erzsébet I . o.  A j ó s z i v ű  M i k u l á s  
cimü mesejátékban pedig: Vida István VII. o. és 
Balásy Endre VI. o., nyújtottak szépet. Krampu
szok voltak: Göncz Mihály, Bölöni Sándor, Papp 
István, Orbán István IV. o., Gábor István és 
Tothpál István III. o. Szépen szavalt: Imre Béla 
VII o. és Orbán József III. o. Előadtak még két 
szép ritmikus tornagyakorlatot.

(A többiekről majd a következő alkalommal.)

eme földöD.
— Hát telepedjetek, van hely az én orszá

gomban elegendő, — biztatta Szvatopluk. — Jó 
dolgotok lesz, ha hűséggel szolgáltok eDgem!

Hiszen éppen eleget értett Kusid ebből a be
szédből. De nem járt el a szája s csak annyit 
mondott Szvatopluknak:

Megértettem mondásodat, Szvatopluk. Visz- 
szamegyek s megmondom az én uramnak.

*
Visszaindult tehát Kund fia, Kusid megvinni a 

hirt Árpád vezérnek és a magyari nép többi ve
zéreinek s elbeszélő nekik, hogy látta azt a főidet 
s hogy minden eddig látott földnél szebb és gaz
dagabb az. Elbeszélte Szvatopluk királlyal való 
találkozását és beszélgetését s azt mcndta:

— Csodálatosan szép föld az Attila király 
földje, a mi örökségünk,fde^kevély nép lakja azt.

A Gyermekvilág 5. számában megjelent rejtvényt 
helyesen fejtették m eg: Biró Olga IV. Orbán Jó
zsef, Göncz Jolán, Szalontai Lidia, Tothpál István,. 
Göncz Mihály, Erdélyi Ilona, Gábor István, Gödri 
Aranka Brassó. Fekete S. Csernátfalu. Mártis Sára, 
Antal Bacsó András Bácsfalu. Peltán Sándor Tür- 
kös és Török László Halmágy.

Sorsolás útján nyertek: Bibliát: Biró Olga Brassó. 
Kis énekeskönyvet: Mártis Sára Bácsfalu és Gödri 
P. Aranka Brassó.

6-ik számú rejtvényünk helyes megfejtésének 
dijait nyerték: Bibliát: Szász Éva Csomakörös. 
Kis énekeskönyvet: Kiss Magda I. gim. o. t. Brassó.
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Bizonyságtevök kerestetnek.
János 1, 35-42.

Küldetésének megkezdésekor Jézus legelőször 
tanítványokat gyűjtött maga köré. Bizonyságtevőket 
keres, hogy majdan beszéljenek arról a szeretetröl, 
amelyet ö hozott az embereknek s mindazokról a 
csodákról, melyeket ez a szeretet tett érettük. Ott 
jár-kel az emberek között, a puszta magányában, 
csendes falukban, lármás uccákon, dolgos mezőkön, 
imádkozó gyülekezetekben, néha-néha megáll, reá- 
veli tekintetét egy-egy emberre s szemének nézé
sével, ajkának hivó szavával — Jer, kövess engem 
— láncolja őket magához. S> követik öt. Vannak, 
akik ennek a hívásnak, ennek a tekintetnek bűvö
letére hálóikat, szántásukat hagyják el, van ki ha
lottjának eltemetését bízza másokra, Lévi pénzét 
hagyja ott a vámszedő asztalon ... s mennek, men
nek utána s követik őt. S Ö ?

Nem igér nekik gazdagságot, hatalmat. Később 
is az üldözésekről beszél, melyeket az ö nevéért 
kell elszenvedniük. ígérni, csupán csak azt az egyet 
Ígéri nekik : „ Kövessetek engem és azt mivelem, hogy 
embereket halásszatok.“ Ők követik. Nem értik csak 
halványan sejtik, hogy mit kíván tőlük. Amikor 
Szentlelket nyernek ajándékul, akkor értik meg azt 
is, hogy a bizonyságtevönek feladata a más dicső
ségét szolgálni és ezt a szolgálatot ha kell vérrel 
is megpecsételni.

Körülhordozza kutató tekintetét Jézus a mai 
emberiségen is. Bizonyságtevöket keres. Észrevétle
nül jár itt köztünk s hívogat. Reánkszegezi m un
kára lelkesítő tekintetét. Emberi ajkakon keresztül 
juttatja el hivó szavát. Bizonyságtevöket keres. Sok 
e földön a hitetlen ember. Sok a pogány. Sok a 
lelkivakságban, nyomorúságban tépelödö. Evangéliu
mot, örömhírt kell vinni nekik. Beszélni a bizony
ságtétel erejével a Krisztusról s az Ö általa nekünk 
adott égi szeretetröl, megváltásunkról, életünkről, 
melyet ő benne találhatunk meg.

Sokan vannak ma is, akik vállalják a bizony
ságtevők küzdelmes életét. Sok ezer azoknak a szá
ma, kik elmennek a pogányok közé. Sok ezren, kik 
itt szolgáljak. Ö pedig szüntelen újabb és újabb bi
zonyságtevőket keres. Sok az aratás, kevés a munkás... 
Már téged is h ivo tt: Jer, kövess engem! Te pedig 
menekülsz ez elöl. Félsz, nehogy reád találjon. 
Te nem akarsz bizonyságtevő lenni 1 — A világ só
várogva várja a bizonyságtevöket. Krisztus is keresi 

. őket. Hiába keresse-e ? Hiába várja-e ? Gillich Fülöp,

Ö n k é n te s  m unkát.
Amikor az ember belép egy pompás templomba, iskolába, vagy más 

középületbe és alapítása után érdeklődve meg tudja, hogy azt a hívek ön
kéntes adományokkal, főképen pedig önkéntes közmunkával hozták létre, az 
épület egyszerre különös jelentőséget nyer a szemlélő előtt, az ember benne 
magát otthonosan érzi, mert képzelete előtt megelevenedik az esemény, ami
kor százan és százan dolgoznak egy gondolattal, még pedig úgy, hogy a ke
zeket nem annyira a kötelességtudat, mint inkább a hit és szeretet lendíti 
munkára. Az ilyen munkában, amikor egy közösség jóformán anyagi eszkö
zök nélkül hoz létre egy nagyszerű alko‘ást, van valami rész a teremtés 
gondolatából, mert az alkotó benne az isteni lélek.

Amikor szép, közös buzgósággal megépített templomok és iskolákban 
járunk, önkéntelenül is felvetődik bennünk a kérdés, hogy vájjon ha ma kel
lene ezek helyett újat építeni, lenne-e elég lelkesedés a hívekben ahhoz 
hogy önkéntes munkával és áldozattal azt létre tudják hozni.

Van azonban egy másik kérdés, mely megelőzi, de meg is világítja az 
előbb említettet: van-e elég erős hit és szeretet a ma élő hívekben ahhoz, 
hogy önkéntes munkával és áldozattal fenntartsák az egyházat és annak in
tézményeit, olyan szépen, amint azokat az elődök létrehozták ? Mert csak az 
a hit és az a keresztyén lelkesedés, az az önkéntes áldozatkészség igazi, 
amely nemcsak pillanatnyilag, egy építés idejére lángol fel, de amelyik állan
dóan ég, mint egy szent lángból meggyujtott örök tűz.

Sajnos, ha feleletül elmondanék azt, hogy milyen elenyésző sok helyt 
az az összeg, amely önkéntes adományokból folyik be az egyház pénztárába. 
Ha elpanaszolnók, hogy máma minden szükségletet ki kell róni és hogy a 
kiróvás ellen mennyi kicsinyeskedő és önző panaszt emelne*, vagy ha felhoz
nék, hogy némelyektől az egyházi járulékot bírósági utón kell behajtani, ebből 
az írásból sem lenne más, mint egy szégyenletes szegénységi bizonyítvány.

Jelen alkalommal azonban nem ez a célunk. Inkább szeretnék rámutatni 
arra, hogy e téren tenni kellene valamit, fel kellene ébreszteni az önkéntes 
munka és áldozat szellemét. Sokan mondják, hogy csak meg kellene kezdeni 
és tovább magától menne. Gyülekezetemnek egyik nő tagja mondotta el, hogy 
annak idején, amikor a felekezeti iskola válságba jutott, sokszor biztatta a 
férjét, hogy bármily nehéz is lesz, ajánljanak fel ők önként évi 1.000 leit az 
iskolára. A férj nem egyezett bele. így a szép gondolat nem valósult meg. 
Pedig ha megteszik, én hiszem, hogy a felekezeti iskolánk ma is fennállana.

Igaz, hogy a rosszra könnyebb megnyerni az embereket mint a jóra, de 
még sem egészen ritka eset az, amikor a jó példát is készséggel és töme
gesen követik az emberek. íme egy érdekes példája ennek:

Egy távoli kis falu lelkésze beszélte el, hogy gyülekezetében nagyon 
nehéz volt az egyház fenntartása. A gazdagabb hívek nem akartak fizetni, a 
szegényebbek ha akartak volna sem tudtak fizetni. Ekkor a lelkésznek egy 
érdekes ötlete támadt. Ha az élők nem fizetnek, meg kell adózni a holtakat 
— gondolta — és azt indítványozta, hogy a kopáron álló sírokat ültessék be 
virágokkal, gondozzák és ősszel a virág magvakból szép pénzt fognak kapni. 
Beültették háromféle virággal és buzgón ápolták. Őszre annyi magvat nyúj
tottak, hogy annak az ára kitette az évi egyházi adónak felét. Másik évben 
még nagyobb területet fogtak igy közmunka alá és a magvakból, amit Hollan
diába előre küldtek, az évi összes egyházi adót is kitevő összeget kaptak. M.B.
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P rób áija  m e g  a zért m a g á t a z  e m b e r . . . (I. Kor. 11, 28—29.)

Az úrvacsora Isten szeretetének csodálatos ajándéka, Krisz
tus teste és vére, lelkünk eledele, mennyei kenyér, lelki közössé
get szerző kenyér. Megértjük hát, ha az apostol 
annyira komoly szavakkal figyelmeztet, nehogy mél
tatlanul járuljunk az Urnák megtérített asztalához:
„mert aki méltatlanul eszik és iszik, Ítéletet eszik és 
iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Ur
nák testét.“

Szükséges azonban ugyanekkor nekünk lesze
geznünk azt a tényt is, hogy mi Krisztus szentsé
gének csak méltatlan vendégei lehetünk. Hiszen bű
nösök vagyunk. Isten szeretetét, Isten ajándékát 
semmikép meg nem érdemeljük. Itt ellenben nem 
erről van szó. Krisztus bűnös embereknek rendelte 
a kegyelem szentségét. Bennünket méltatlanokat akar 
táplálni vele. Azért adta nekünk, mert bűn rabságá
ban tud s meg akar szabadítani. Méltatlanok vagyunk 
mi mindenkép. Tudja ő ezt s azért, mint ilyeneket 
hiv. — De azt akarja, hogy ne méltatlanul, ne üres, 
közömbös lélekkel jöjjünk ő hozzá. Tiszteletlenül ... 
koldus öltözetben. Mert igaz ugyan, hogy úgy 
hivattatunk meg, mint ama koldusok a király 
lakomájára, kikről Krisztus példabeszéde szól.
Jogunk semmi nincsen erre nekünk sem, 
ahogy nekik sem volt. A király mégis meg
hívta őket s ha jogcímük nem is volt hozzá, 
vendégeinek tekintette őket s teljes szerete- 
tével ajándékozta meg őket. Volt ellenben 
közöttük egy, ki méltatlanul is jött, piszkos 
koldus öltözetében, rideg, közömbös, cinikus 
lélekkel tolakodott be a többiek közé, kik
nek arcán ott villogott, ragyogott a megnerr 
érdemelt váratlan öröm boldog fénye. A ki
rály haragja pedig szörnyű Ítélettel sújtotta 
azt. „Mert, aki méltatlanul eszik és iszi!'
Ítéletet eszik és iszik magának. . . “

Mit tegyüqk tehát ?
„Próbálja meg azért magát az ember és úgy egyék 

\  kenyérből és úgy igyék abból a pohárból“ — 
meztet Pál apostol komoly, súlyos szavakkal.

„Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed 
és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának 
valami panasza van ellened: Hagyd ott az oltár 
elölt a te ajándékodat és menj el, előbb békélj meg 
a te atyádfiával és azután eljővén, vidd fel a te 
ajándékodat“ — mondja Jézus a Máté evangéliumában.

Bfinbánattal, alázattal, a magunk érdemtelensé
gének tudatával, a múlt hibáit, bűneit, gyarlóságait 
töredelmesen megbánva, Isten megbocsátó irgalmát 
kereső és abban bizakodó lélekkel, hittel kell fogad
nunk Isten ajándékát. Töredelemmel tehát és hittel. 
Alázattal és mégis bizakodva. Szivünk mélyéig át
érezve méltatlanságunkat, hogy meg nem érdemelt 
kegyelmet gyakorol velünk az Isten s hogy életünk 
függ ettől a méltatlanul nyert kegyelemtől. Úgy ami

képpen a kananita asszony példája mutatja, aki 
beteg leányának gyógyulásáért könyörgött s ami

kor Jézus keményen, bántóan éreztette meg 
vele méltatlanságát, végtelenül alázatos, bi

zakodó szívvel válaszolja: „Úgy van, Uram; 
de hiszen az ebek is esznek a morzsalé- 
kokból, a mik az ő uruknak asztaláról alá

hullanak.“ Méltatlanok vagyunk arra a 
szeretetre mit a szentségben ad nekünk 
az Isten. Méltatlanok, érdemtelenek, kiket 
Isten meg nem érdemelt kegyelemben ré
szesít, de akiknek nem szabad méltatla- 
rul fogadniok Isten szeretetének ajándé
kát, mert aki méltatlanul eszik és isz'.i, 
Ítéletet érzik, és iszik magának...

Próbálja meg azért magát az ember..
GILL1CH FÜLÖP.

Az út.A D Y  E N D R E :

A m u s z á j  H erk u les .

Döltömre Tökmag Jankók lesnek : 
ügy szeretnék gyáván kihunyni 
S  meg kell maradnom Herkulesnek.

Milyen hig fejúek a törpék : 
Hagynának egy kicsit magamra, 
Krisztusuccse, magam megtörnék.

De nyelvelnek, zsibongnak, űznek 
S neki hajtnak önvesztükre 
Mindig uj hitnek, dalnak, tűznek.

Szeretném már magam utálni,
De Istenem, ők is utálnak:
Nem szabad, nem lehet megállni.

Szeretnék fájdalom-esetten 
Bujdosnij szökni, sirni, fájni. 
Dehogy ez a csűrlie nevessen ?

Szegény, muszáj Herkules, állom, 
Győzöm a harcot bus haraggal.
S  késik az álmom s a halálom.

Sok senki, gnóm, nyavalyás, talmi, 
Jó lesz egy kis kódolás és csönd: 
így nem fogok sohse meghalni.

Akkor már több mint 300 km rel ma
radt el tőlem az Északi-Sarkkör és már egé
szen otthon éreztem magam a kis turista- 
szál óban, Nyugat-Fmnország legészakibb fa
lucskájában a csöndes őserdők és arasznyi 
növényzettel borított 7-800 m. magas, hallga
tag tucdrák között.

Az autóút, amely az utolsó vasútállomás
tól, még a Sarkkörön innentől kísért, itt 
véget ért, de én okvetlenül még közelebb 
Bkartam jutni a Lappföld leikéhez, oda, ahova 
szórakozó turisták stm kívánkoznak már. s 
csak annak a kü önös, meseszerű világnak 
régi, meghitt barátai ismerik a járást, meg 
akiknek missziójuk van azon a tájon: a pos
tás, fürge és tréfásk drű, lankadatlan öreg 
emberke, aki vasárnaponként felcsato'ja háti
zsákját, előveszi furkos botját és mpgfoDtolt 
egyenletes léptekkel vág neki az első domb 
nak, hogy majd csak csütörtök éjjel térjen 
meg 100 km.-es körútjáról: ő köti össze a 
világgal azt a néhány lapp családot, amely 
az északi tavak mellett ütötte fel nyári ta
nyáját.. Rajta kívül csak a vándortanitó ke
rül arra 1 2 hónapra minden évben, hogy 
beavassa a lapp apróságokat az ábécé tit
kaiba. Ősszel aztán, meg télen, amikor ré*:- 
szarvasszánon könnyebben megközelíthetők 
ezek a 4-8 tanyából álló falvacskák, a lel
kész is föl-fölkeresi löbb mint nyolcezer 
km2-nyi kerületében szétszórt 1371 hívét, de 
már az egész vidék egyetlen kórházának 
egyetlen ápolónője 40 év alatt sem járt még 
arra egyszer sem.

Utitárs híján a kis turistaszál'ó fiatal 
gondnoknője vállalkozott arra, hogy elkísér; 
ő sem járt még arra soha. Pontos térképünk 
nem volt. A falu lelkésze papírra vetette ne
künk az útirányt, ellátott mindenféle jó ta
náccsal, felszerelt iránytűvel, kámzsával (a

szúnyogok fiién), az ápolónő szív erősítőkkel 
és kötszerekkel — másnap déltájt aztán fel
csatoltuk keskeny bőrövünkre a lapp kést — 
punkko-t — és a kátráryolajas bütyköst 
(ez'ntév a szúnyogok ellen) és vidáman in
dultunk az ismeretlen útnak.

A túlsó hegygerincig egész kis karaván 
kisért: onnan'ól kezdve csak a 40 cm-rés 
kis postásösvény futott előttünk mint egyet
len kalauzunk. Forró nyár volt — párásán 
kék ég borult sz árnyék nélküli, napfényes 
tájra, távoli tundrák lágy vonalai rajzolódtak 
a könnyű levegőbe, a lábunk előtt mocsári
szeder íűrű szőnyege. Haj, de vígan men
tünk ! Változatos és gazdag út, valami egész 
más, mint, amihez fdd'g hozzászoktunk. Ket
ten a n8gy csendben, amelyet legfeljebb 
madárcsicsergés, egy ejy fájd süket rikoltó- 
zása tört meg, vagy Lszsk kedves kis pré
mes pocok féléjének, a lemmus nak (finnül: 
sopu’ ) síró visítása, amikor fészke közelébe 
ért a bakancsurk. . .  Sorra elhagytuk a 
„mély vizel“, a „magas fenyőt“, a „berke
nyéket“, ú'unk e ső nagyobb állomásait és 
vártuk a 18 km. utánra Ígért „szállodát“, de 
csak nem akart elékerülni. Végre — éppen 
a kidőlt, vénségtől összeroskadt, őskori grá- 
nitképzödménynek tűnő, furcsa formájú fa
törzsek kőszürke karjai, agancsszerü csonka 
ágai nyu káttak b9le a fantáziámba, amikor 
társnőm felkiáltott: Ház! Mintha a földből 
támadt volna. Váratlanul toppant eléDk az 
egyik kanyarban a Lappfö'dst járók áldott 
állomása: a magányos menedékház. Tiszta 
szoba, tűzhely, gyuj'ós és tűzifa bőven el
készítve — pár lépésnyire tiszta sodrású pa
tak — csak be kellett gyújtanunk és hama
rosan elkészült a vacsoránk, ki is pihentük 
magunkat kedvünkre, aztán, hogy egy k;csit 
mégis csak megenyhült a levegő, arcunkra 
huztuk a sisakrostélyszerü fátylat, mert minél 
mocsarasabb a táj, annál sű űbb felhőként 
hemzsegtek körül a szúnyogok —- és elin-
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Egy im a h é t  ta n u ls á g a i .

Az Evangéliumi Világszö
vetség január első hetében tartotta szokásos iinahetét. Szá
momra ez az idei imahét boldog és biztató tapasztalat volt. 
Olyan lehetőségeket csillantott meg, amilyenekre nem is 
mertem gondolni. Megmutatta, hogy mennyi vágyódás él 
népünkben az evangélium iránt és megmutatta azt is, hogy 
egyszerű rágalom az az állítás, mintha itjuságunk és né
pünk ne vágyódna a komoly evangéliumi munka után Az 
ifjúsági munkával kapcsolatban többször szólaltunk fel e 
lap hasábjain és követeltük, hogy minden gyülekezetben 
induljon meg az eddigi bálozó, táncmulatságozó ifjúsági 
„munkával“ szemben egy, az ifjúságot valóban nevelő, 
nemesítő komoly evangéliumi munka.

Sokszor hallottuk az ellenvetéseket: hiábavaló, nem 
érdekli a csángó népet és ifjúságot a komolyra fogott ke
resztyén munka és lám, az imahét megszégyenítően meg
mutatta, hogy igenis: népünk vágyódik az evangélium után. 
És ha az igazság megköveteli, hogy őszintén feltárjuk né
pünk sebeit, — követeli azt is, hogy örömmel elismerjük 
és bizonyságot tegyünk arról a rr.ély vágyódásró1, amely hí
veink szivében él —  Istennek hála — a Krisztus ügye iránt.

Az ( lmult esztendőben még alig nehányan vettek részt 
az imahéten. Most pedig tömegesen siett-k gyermekek, ifjak, 
nők, sőt férfiak is a hideg templomba, hogy esténként át
lag 150-en gyűltünk össze, hol bekapcsolódjunk abba a 
nagy testvéri közösségbe, amely testvériségért, egységért 
imádkozott a testvérietlen világban.

Az imahét boldog tanulsága: ahol ennyien tudnak 
összejönni Isten hívására, ahol még jéghideg templom sem 
tudja elriasztani a híveket az imaközössé,töl, az a nép bíz
vást bizakodhatik, mert kősziklára építette életét, amelyet a 
poklok kapui sem fognak tudni megdönteni. KISS BÉLA.

S z á m o k  t ü k r é b e n  . . .
A hitet nem lehet megmérni.. sem méterrel, sem kilóval, sem 

literrel, sem lázmérővel, sem pedig fokozóval. De... vannak azért 
dolgok, tények, amelyek ha nem is adják csalhatatlan mértékét 
az ember vagy egy gyülekezet, vagy egy egyház hitének, mégis 
sok mindent eltudnak mondani.

Teszem, a hitet nem lehet látni, de láthatók a hit gyümölcsei 
— a cselekedetek. Külsőleg nyilvánul meg, hogy vájjon igaz-e, hogy 
én nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát... Persze, ismétlem, 
nem mértékek, legkevésbbé csalhatatlan mértékek ezek. De tükör
képek legalább. Tükörképek tehát, amelyek ha nem is csalhatatlan 
hüségüek, de igy is megérdemlik, hogy felfigyeljünk reájuk. Sokat 
tudnak elmondani nekünk

Tükörképet akarunk magunk elé helyezni most is. Számok 
tükrében mutatni reá fogyatékosságainkra.

A magyarországi Evangélikus Élet egyik cikke szerint a né
metországi evangélikus egyházban az évi urvacsorázók száma a 
gyülekezeti tagok számának 20—50 Vo-át teszi. A magyarországi 
evangélikus egyházban ezek a számok: bányakerületinél 29.16%, 
dunáninneni egyházkerületnél 52.21 %, dunántúlinál 45.57%. 
Gyülekezeteinkben pedig ez a számarány a következő: Arad 17, 
Varsánd 6 4, Nagyvárad 15.87, Nagybánya 19, Nagykároly 12, 
Szatmár 20.4, Temesvár 26.5, Orsóvá 35.4, Stájerlak 41, Nagy- 
szentmiklós 30, Apáca 20, Bácsfalu 22, Csernátfalu 25.5, Brassó
30, Krizba 9.1, Pürkerec 17.44, Barcaujfalu 10 2, Hosszufalu-al- 
szeg 18.94, Hosszufalu-fürészmező 16 33, Tatrang 21.1, Türkös
31, Zajzon 16, Bukarest 15.4, Simonyifalva 12, vagyis végössze
gezve — híveinknek 20°/o-át teszik az úrvacsorával élők. Tehát 
messze elmaradunk a magyarországi evangélikus egyház legrosz- 
szabb arányszámának. Különösen néhány egyházközségünkben 
egészen szomorú, hogy mekkora a nemtörődömség az úrvacsorá
val szemben.

Szomorú tükörképi G1LLICH FÜLÖP.

dúltunk észak felé. 9 óra volt — aznapra 
már csak 12 hm es út állt előttünk — leg
később 11-re ott kall lennünk.

Két három hatalmas T alakú pózna mu
tatta az iráayt — a síelőknek és rénszarvas- 
szánosoknak szánták téli útjelzőül — csak 
későn vettük észre, hogy ezek a póznák mély 
mocsarakon át vezetnek — gyalogszerrel kép
telenek voltunk követni őket — a kis ösvény 
pedig, amely oly barátságos társunk volt ad
dig, sehol, sehol I

Nagyokat gázol:unk a vízbe és még na 
gyobbakat kellett visszafordulnunk, hogy a 
kilométeres lápokat kikerüljük. Órákat bo 
lyongtunk el igy hasztalaa, néha szinte csak 
tapogatódzva haladtunk, zsombókról-zsom- 
békra huppanva, térdig gázolva a hínárban
— a póznák már messzire elmaradtak tőlünk, 
csak a Nap vérvörös gömbje járt előttünk 
mutatva az irányt: egyrí északra, jobbkéü 
felől meg egy hegy húzódott azzal biztatva, 
hogy mire a vógéro érünk, ott vá’ tálán a 
tó, amelynek tu'só partján emberi szá lás 
Vár reánk. — Dehát már éjfél régen elmúlt 
és még sehol semmi. Az egyik magasabb, 
sziklásabb helyen kifeszitet ük szunyogbáló- 
sátrunkat két keserves nyírfa közé: fáradtak 
voltunk és reménytelenek. Csak azon csodál
koztam, hogy a félelemnek leghalványabb 
árnyalata sem kísértett meg egyikünket sem. 
Tudtuk, hogy ezen a nagy-nagy vad terüle
ten 20—30 km. nyíre sf hol egy emberi lélek
— de a Napsütött, elemózsia is volt a háti
zsákunkban — a szúnyogok meggyötörhet
nek, de a mocsár el nem nyelhet, medve 
szét nem téphet, egyszerűen: mert Istennek 
terve van velem. Soha sehol olyan biztos 
nyugalommal nem éreztem magam, éreztük 
magunkat, Isten tenyerében, mint akkor, 
messze-messzn az otthonomtól, jó 350 km.* 
nyire az utolsó vasútállomástól. Pedig tud
tuk, ha most csak ezer lépésnyire térünk is 
el a helyes irányból, egy hétig is elbolyog-

hatunk uttalan-útakon. és a végén is a nor
vég Jeges-tenger partján roskadnánk le.

Dehát mondom: Isten tenyerében voltunk, 
noha egyelő e csak kerülgettük kettesben a 
vadvizeket a világ végén és még sehol semmi 
folyó vagy tó, amely eligazítana, pedig azóta 
a Nap is átsétált már lassú méltósággal az 
ég keleti peremére — és akkor egyszerre 
elállt a lélekzetvételünk a váratlan meglepe
téstől : Az utacska!! A mi kis utacskánk 
futott ismerősen felénk I Óh hogy röpültünk 
a nyakába 1 Nem volt már nekünk fontos 
semmi! Nem bántuk már a szúnyogokat, a 
hátizsák sem húzta többé a vállunkat, de
hogy is voltunk fáradtak? Rákacagtunk bol
dogságunkban a kis köves macskára, és most 
már elmentünk volna vele akármeddig, csak
hogy reánk talált! Csakhogy rátaláltunk !

Hajnali két óra elmúlt már akkor. Vér
vörös- aranytűzben égett előttünk a táj. Arany
koronát kaptak a tundrák, aranyszárnyat a 
szúnyogok és lent a távolban valami nagy 
ezüst tükör verte vissza a napsugártól fel
gyújtott nádas lobogó lángjai'. Hát előkerült 
a tó is ! És a tó mellett emberek: lappok 1 
Éjjeli halászok. Óh, te drága utacska, te jó : 
tudtuk, hogy te odaviszel, ahol emberi szi
vek vannak 1

Fél óra múlva már a felszedett hálók és 
csónakba borított halacskák társaságában 
ringattak át a habok a túlsó partra, ahol 
gyermekien kedves, nyájas kis asszonyka 
vetett nekünk puha ágyat a szénapadlásra, 
illatos nyirfalombra terített rénszarvasbőrök
ből, a dunnákacsa finom pelybéből tett ván
kost a fejünk alá.

De mintha az ég izzó fénye égett volna 
tovább a szivemben, dehogy is tudtam vo!na 
aludni. Határtalan hála hajtotta fel amúgy is 
nyüzsgő gondolataimat. Lehunyt pilláim elé 
is minduntalan odafutott az utacska és felém 
hajolt az ut is : Krisztus kifeszitett teste: 
Én vagyok az ü ti

ForrÓD, bo dogan suttogtam: Köszönöm 
Jézusom! Eddig soha sem tudtam ilyen vi
lágosan, mit jelent az Ui. Az Ut, amely 
egész biztosan összeköt: Istennel. Te vagy 
az U t! Milyen könnyű és gondtalan a járá
sunk, ha R ád bízhatjuk magunkat. Hogy 
botorkálunk mégis a saját fejünk után, tér
dig süppedve a bűn mocsarába, hínár huzza 
a lábunkat és egészen bizonytalan, hol ver
gődünk partra — amikor pedig itt fut az ut 
pár száz lépésnyire tőlünk, csak nem tud
juk vagy nem keressük. Visszafele az ös
vényen jöttünk. Milyen más ú t ! Két óra 
alatt értünk a menedékházhoz. Néha ugyan 
el-elveszett az utacska pár percre a lápban 
vagy kőgörgetegben — de egy gondos kéz 
odavonszolta fatörzs játszva átsegített rajta, 
és előttünk mindig ott várt ránk a megbíz
ható kis utacska. Ahogy Te vársz ránk gyar- 
lóságos botladozásainkban

TAUSZIG MÁRIA.
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ASSZONYOK ROVATA, f

Szent Péter atyafiai.
Benedek apónak egyik kedves 

meséje ez. Mélyen látó kis mese. Nem 
gyerekeknek, hanem felnőtteknek sokat 
mondó. Magyarázat arra, hogy mások 
az Isten utjai, mint az embernek utjai. 
Mások és biztosabbak, célravezetőbbek. 

Isten ellen zúgolódó asszonytestvéreim olvassátok hát el s gon
dolkodjatok felette. Talán megvigasztal, talán alázatossá és látóvá 
tesz, hogy ezután szerető szívvel bízd rá magad Istenre boldog 
és boldogtalan napokban.

Szent Péter, mikor Krisztus Urunkkal a földön járt, mindig 
elkéredzett Krisztustól, valahányszor abba a faluba ért, ahol az ő 
atyafiai laktak, hogy meglátogassa őket. Egyszer, mielőtt az atya
fiaihoz ment volna, megkérdezte Krisztust:

— Uram, milyen időjárás lesz a jövő nyáron ?
Mondta Krisztus: — Jövő nyáron nagy szárazság lesz, Péter.
Elment Péter az atyafiaihoz, mondta nekik: Halljátok-e, ne

hogy búzát vessetek, mert azt haliám Krisztus urunktól, hogy a 
jövő nyáron nagy szárazság lesz.

Az atyafiak megfogadták a tanácsot. Hogyne fogadták volna 
meg. A többi gazda mind vetett búzát, csak ők nem, de világért 
meg nem mondták volna senkinek, hogy miért nem vetnek.

Elkövetkezett a nyár és csakugyan rettentő nagy szárazság 
is lett. De azoknak, akik vetettek, annyi búzájuk termett, hogy 
alig győzték learatni.

Azon a nyáron megint arra járt Krisztus és Szent Péter. 
Látván Péter, hogy mi tenger búza termett, ijedten csapta össze 
a kezét: — Hiszen, uram, te azt mondtad, hogy nagy szárazság 
lesz s lásd, most az én atyámfiainak nem termett búzájuk, mert 
én azt mondtam, hogy ne vessenek.

Mondotta Jézus: — Hát én tanácsoltam, hogy ne vessenek ?! 
Én csak azt mondtam, hogy nagy szárazság lesz és csakugyan 
nagy szárazság is lett. Eredj, menj az atyádfiáihoz s mondd meg 
nekik, hogy gereblyézzék össze a tarlón, ami búzaszálat otthagytak 
mások: abból is eléldegélhetnek egy esztendeig.

Péter megmondta az atyafiainak, hogy mit üzent Krisztus. 
Fel is gereblyézték a hulladékot s azóta a szegény emberek mindig 
felszedegetik, felgereblyézik a hulladék búzaszálakat, ami a búza
földeken maradt.

Hanem még egyéb is történt Szent Péter atyafiaival.
Egy esztendő-kettő múlva megint jól ment soruk s ha Szent 

Péter meg-meglátogatta, Krisztus urunk alig győzte visszavárni. Kérdé 
is egyszer: — Te, Péter, miért maradsz oly sokáig az atyádfiáinál ?

— Hej Uram, — dicsekedett Péter — nehéz azoktól megsza
badulni, olyan dinom-dánomot csináltak az én tiszteletemre. De 
Istennek hála, van is miből; mert annyi a búzájuk, hogy majd le
szakad a padlás, annyi a boruk, hogy majd kifolyik a pincéből.

— Hát aztán Istennek nevét emlegetik-e ?
— Bizony, uram, — mondotta Péter — mi tűrés-tagadás s 

minek is tagadnám, mert te úgyis tudsz mindent, Istenről meg
feledkeztek, az ő szent nevét nem emlegetik.

Ez igy ennyiben maradt. Krisztus nem szólt semmit, szép 
csendesen tovább ment s utána Péter. Egy esztendő múlva megint 
visszakerültek a faluba, ahol Péter atyafiai laktak s Péter kérte 
Krisztus urunkat: Uram, engedd, hogy meglátogassam atyámfiáit.

— Eredj, Péter, nem bánom, csak soká ne maradj.
Elment Péter, de még egy félóra sem telt belé, jött vissza

szomorú ábrázattal.
— Ó, uram. nagy a baj. Az atyámfiai leszegényedtek; sem ke

nyerük, sem boruk, sem semmijük a világon, csak sírnak, keseregnek.
— Hát Istennek a nevét emlegetik-e ?
— Ó, uram, de mennyit emlegetik! Mindig ajkukon van 

Isten Ő szent felségének a neve.
— Nó lásd, Péter, csak azt akartam, hogy emlegessék 1

|  SCHERG VILMOS és Társai j
H B ra ssó i posztó - és d iv a tá r u g y á r  ^

Női és férfi szövetek versenynélküli kivitelben. A

V iharok é s  h án y a tta tá so k .
István király, fiának, Imrének megdöbbentő hirtelenségü halála 

után, sokat töprengett azon, hogy kinek adja át az ország kor
mányzását. Unokatestvérére, Vazulra gondolt egy ideig. Mivel 
azonban Vazul — pogány lévén — nem akart a keresztyén hitre 
térni, István király elfordult a Vazul királlyá-tevésének gondolatá
tól ; annál is inkább, mivel Vazul időközben bele keveredett egy 
István ellenes összeesküvésbe, amiért István az akkori kor szokása 
szerint Vazult megvakittatta s igy alkalmatlanná tette az uralko
dásra. — Miután végleg el kellett fordulnia Vazultól, — nővérének 
fiára, Péterre hagyta a trónt és az ország vezetését, aki addig is 
jelentős szerepet vitt István udvarában.

Péter azonban teljes mértékben méltatlan utódnak bizonyult. 
A magyarokat megvetette és idegenekkel, olaszokkal és németekkel 
vette körül magát, akiket nem csak királyi tisztségekbe helyezett, 
hanem az ország vagyonából bőségesen elhalmozta őket. Ezért a 
nemzet már harmadik évre elűzte s az elhunyt király sógorát, Aba 
Sámuelt választotta királlyá. Azonban a hozzáfűzött remények sem 
váltak bé. Aba Sámuel üldözése elől az elűzött Péter III Henrik 
német császárheg menekült s tőle kért segítséget, hogy trónját 
visszaszerezhesse. A német császár hajlandó volt Péter megsegí
tésére, már csak azért is, hogy a büszke fiatal magyar királyságot 
megalázza s a saját hatalmát növelje.

Három hadjáratot indított Aba Sámuel seregei ellen s a 
harmadik hadjárat alkalmával a Rába síkságán, Ménfő mellett 
Aba Sámuel elveszítette a döntő ütközetet s ő maga fogságba 
esett. S Péter — miután igy a német császár segítségével újra 
megnyerhette a királyi trónt — az elfogott Aba Sámuelt, mint 
árulót, hitszegőt, ország- és felségárulót kivégeztette.

Péter másodszori uralkodása sem tartott sokáig. A német 
segítségnek nagy volt az ára. Péter ugyanis — szorultságában hű
bérül ajánlotta fel az országot — a német császárnak. — S ami
kor a császár érvényesíteni akarta hűbéri jogát, a nemzet Péter 
ellen fordult. Mosony mellett fogságba esett, majd megvakították s 
mint megvakitott fogoly fejezte be életét.

A függetlenségét féHŐ nemzet azonban nem elégedett meg 
Péter meglakoltatásával. Dühe egyuttaf-az idegenek ellen fordult 
és a keresztyén egyházat sem kímélte haragja. Mivel az volt a 
látszat, hogy az idegenség a keresztyénség által lepte el az orszá
got, — Vata vezetésével többen fellázadtak a keresztyénség ellen 
is. Vissza akarták állítani a régi pogány vallást s ezért az újat, a 
keresztyénséget teljesen ki akarták irtani. Meg is kezdték romboló 
munkájukat. Az ő dühöknek esett áldozatul a keresztyénség naígy 
apostola, István király hű munkatársa, Gellért püspök is.

Vértanú halálát a krónikás igy jegyezte fe l:
Gellért püspök vértanúhalált hal.

Idegen országok sok nagytudós papja.
Hogy magyar szivekbe hitet osztogatna,
Hogy Jézus vallása a pogányok között 
Gyökeret verhessen: hazánkba költözött.
Őseink vallását, kivált eleinte,
Nem igen akarták váltani uj hitre.
Fel is lázadtak a buzgó papok ellen,
Hogy megrontják őket ismeretlen nyelven.
Elsőbben elfogták Buda ősz püspökét,
Gellértet és nyomban halálra Ítélték, i
Szent papi köntösét leszaggatták róla,
S zátták hegyes szöggel kibélelt hordóba.
Kelenhegy ormáról úgy görditék élve,
Vértanú halálba, Duna mély vizébe.
Róla nevezték el Gellértnek a Kelent,
Fokán ma is ott áll ércbeöntve a szent 
S feltartott kereszttel holtan is hirdeti:
Örök életet nyer, ki Jézust követi.

(5zentimrei Jenő: Verses Magyar Krónikájá-bó\.)
RADUCH GYÖRGY.



1939. február? 12.' E V A N G É L I K U S  É L E T 5.

i [ £@S2*||
I T T H O N .  §

Az evangélikus Világszövet
ség az új esztendő első hetébe a 
mahetet tartott. Az imádkozásban egyasüit keresziyenség e napok
ban a békéért és a Krisztus Anyaszentegyházának jó munkájáért 
könyörgött. Az imahelet több gyülekezetünkben megtartották, így 
tudomásunk szerint Barcaujfalu-, Bácsfalu-, Brassó-, Csernátfalu- 
és Türkös-ben. Minden egyes gyülekezetben a vezetőknek sz a 
tapasztalatuk, hogy hiveiDk meleg szeretettel és érdeklődéssel 
vannak az imahőt gondolata és propaganda iránt. Igen hasznos és 
szép dolog lenne, ha a jövőben minden gyülekezetünkben megtartanák. 
CSALÁDI ÉRTESÍTŐ. Kiss Béla csernátfalusi lelkész és 
neje, Füzessy Irén házasságát Isten egészséges leány- 
gyermekkel áldotta meg. Legyen Isten áldása a szülőkkel 
és gyermekükkel!
A zajzonl evangélikus gyülekezetbe
a most letelt karácsonyi ünnepek alatt is több szegény gyermek 
és öreg, özvegy asszony érezte az egyház gondoskodó szeretetét. 
Öt rend új meleg tőliruhát kapott 3 fm ér 2 leány, 9 özvegy 
asszony pedig, tekintélyes pénz adományban részesült. Tevékeny 
részt vett az egyház a községi karácsonyi segélyakcióban is s itt 
is sokakat juttatott szeretet-csomagokhoz. — A gazda-kör, az 
ifjúsági egyesület s az egyház rő'agjainak rerdezésfben uj-év 
estéjén tartotta az egyház szokásos évi evangélikus összejövetelei
nek egyikét. Az erkölcsileg és anyagilag igen szépen sikerült est 
támogatóinak is s mind azon nő tagoknak, kik az éjféli falatozó 
előkészítésében és telszolgálásában forgolódtak, az egyház e helyen 
is köszönetét mond.
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYT kaptak egyházi egyesületeink. 
A szuperintendensi hivataltól vett értesülésünk szerint a 
kultusz- és belügyminisztérium, Frint Lajos szuperinten
dens urunknak kérése alapján, működési engedélyt adott 
egyházunk egyesületed számára. Örömmel vesszük ezt a 
jő hirt, amely tétlenségre kényszeritett egyesületeink szá
mára ismét megnyitja a munkálkodás lehetőségeit. A kény
szerszünet után egyesületeink most fokozott tevékenységet 
és buzgalmat fognak kifejteni.
Istentisztelet a  bárót! szó rványban .
Február hó 12-én tart istentiszteletet Antal Márton türkösi lelkész. 
AZ ERDÉLYI GAZDASÁGI EGYLET tavaszi vetömagkiálli- 
tása február 23-27-ig lesz Kolozsvárt. A kiállítással kap
csolatban gazdasági előadások és szakosztályi gyűlések 
is lesznek.
A tem esv ári g yü lekezet tem p lo m  Jav ítására  befolyt a d o 
m án y o k : 1000 lejt: Subák Ernő, 250: Csella Anna, 120: Barth 
Pál, Barth Józsefné, Dreibholz Ewa'd, Hermann Henrik, Kinszky 
Rezső, Krippner József, Langermann Jakab, Szauer Pál, Kulka, 
Strausz József, Ulrich Ádám, Wagner János, Zelenák János, 
100: Ádám Károly, Appal Anna, Beinschroth Mihály, Benkő Ferenc, 
Barth Frigyes, Börcsök Sándor, Bagyin Mihály, Bocz Erzsébet, 
Povankó János, Bielik Mária, Belanko Zsuzsa, Bakó Vilma. Bús 
Lajos, Barth Ferenc, Bensch Ferenc, Bathelt Károly, Biha János, 
Benk András, Krizsán János, Csallner Oszkár, Csonka Istvánné, 
Csanyi Erzsébet, Deák Istvánná, Dobrin Viktorné, Draganescu 
Zsuzsa, Enderle Magda, Fiiki Trude, Fábián Sándor, Fischer Vik
tor, Hajnal Jolán, J. Herzberger, Hendeli András, Hrivnák Kálmán, 
Hack Katalia, Rusz Hugó. Incze Antalnó. Johá’z Istvánné, Jüttner 
Emil, Jeszenszky Ferenc, Konrad János, K rschner M háiy.
Kát hét fontosabb belföldi eseményei.
Átszervezték a kormányt, amelynek elnöke továbbra is Miron Cristea 
pátriárka maradt. Az új vallásügyi miniszter Zigre Miklós dr. 
nagyváradi ügyvéd. — Gafencu külügyminiszter Be'grádban tett 
látogatást, ahol az időszerű kérdésekben folytatott megbeszéléseket 
az ottani kormány férfiakkal. — A kisebbségi ügyek az uj kormány
szervezésnél önálló minisztériumot kaptak, amelynek vezetője Silviu 
Dragomir volt kisebbségügyi Tőkormánybiztos, — A Nemzeti Újjá
születés Arcvonalában való részvétel a magyar kisebbség egységes 
megszervezését teszi lehetődé. Újabban a magyar munkásság is 
tárgyalásokat kezdeményezett a magyar népközösségbe való be
kapcsolódásra.
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UJ DIÁK-OTTHONT avatott 
a magyarországi protesiáns 

egyhazak Bethlen Gábor Szövetsége. Az avatási imát D. 
Kovács Sándor evangélikus püspök mondotta. Az ünne
pélyen résztvett dr. Tasnády Nagy András miniszter, a 
szövetség elnöke is.
Jobban szeretik a kutyákat, mint a gyermekeket Buda
pesten . . .  írja egy magyarországi foiyó.rat s megaiiapitását a 
következőkkel igazolja: 1900-ban 17.418 egy éven aluli csecsemő 
és 11.460 kutya volt Budapesten; 1937-ben a csecsemők száma 
már csak 9,600, ellenben a kutyáké 22.692 volt. Gyermekek helyett 
Öleb8t tartanak a magyar asszonyok.
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLE
TEK VEZETŐI közös körlevélben jelentették be, hogy 
zsinatot fognak összehívni a felvidék visszacsatolása foly
tán előállt helyzet rendezésére. Ennek megtörténtéig a vissza
csatolt részek eddigi adminisztratív beosztásukkal maradnak. 
A magyarországi református egyház Szeretetszövetsége 
december hó 21.-én tartotta közgyűlését, amelynek jelentéséből 
kitűnt, hogy 46 szeretetintézmény tartozik kötelékébe. Debrecenben 
otthont állítanak a börtönviseltek részére, hogy megmentsék őket a 
társadalom számára. A Balaton mellett munkás üdülőtelepet épitenek. 
ABBESSZ1NIA TERÜLETÉNEK EGYRÉSZÉT AJÁNLOTTA 
fel Mussolini az európai államokból kiutasított zsidók lete
lepedésére. Az olaszok a bevándorló zsidóktól várják Abesz- 
szinia gazdasági életének fellendülését.
Négyszáz német evangélikus lelkész
Írásban fordult Hitlerhez és kérték NiemÖiler berlini lelkész szaba
don bocsájtását. Niemöller, mint ismeretes gyűjtőtáborban van, 
ahol az utóbbi időben megbetegedett, Mackensen tábornagy is 
közbelépett az érdekében, úgyszintén több magasrangu tiszt is kérte 
az egykori tengeralattjáró kapitány szabadon bocsájtását. Most 
nagy érdeklődéssel várják Hitler döntését.
NÉMETORSZÁG SZELLEMI BEFOLYÁSA ELLEN TILTA
KOZIK a magyarországi katolicizmus. A N e m z e t i - Ú j s á g
c. katolikus napilap hosszabb cikkben sorolta fel azokat a 
sérelmeket, amelyeket a németországi szellem befolyásának 
tulajdonit. így ennek a befolyásnak róvására Írja azt is, 
hogy több katolikus lap és folyóirat megjelenését betiltot
ták. Tiltakozik és aggodalmát fejezi ki a német egyházellenes 
szellem várható térhódítása és annak következményei felett. 
1000 embert tartóztattak le karácsonykor Moszkvában. 
Mint ismeretes alig néhány templom van már csak Moszkvában, 
ahol istentiszteletet tarthatnak. Karácsonykor ezek a templomok 
annyira megteltek, hogy a hívek nem kaptak bennük helyet. így 
sokan, akik kiszorultak, megálltak a templomok előtt, hogy legalább 
az ének kiszűrendő hangjait hallják. A szovjet hatóságok ezeket 
letartóztatták s forgalom akadályozása és tiltott propaganda címen 
eljárást indítottak ellenük.
BORZALMAS FÖLDRENGÉS PUSZTÍTOTT a délamerikai 
Chile államban. Több város és falu teljesen megsemmisült. 
A földrengés emberáldozatainak számát 25,000— 30.000-re 
becsülik. — Milyen borzalmas módon mutatja meg Isten 
nekünk embereknek hatalmát, hogy alázatra tanítson. 
Két hét fontosabb külföldi eseményei.
Az elmúlt két hét alatt több fontos politikai beszéd hangzott él. 
Az egész világ feszült érdeklődéssel várta és hallgatta Hitler német 
birodalmi vezér és kancellár január 30 án, a német képviselőház 
megnyitása alkalmával mondott beszédét. A beszéd mérsékelt 
hangja általános megnyugvást keltett. Követelte ellenben a volt 
német gyarmatok visszaadását. — Chamberlein angol miniszter
elnök január 31-én beszélt. Béke terveit ismertette. — Élénk vitára 
adott alkalmat Roosevelt, az Egyesült Államok elnökének, sze
nátus hadügyi bizottságában mondott beszéde. E őzetes a sajtó 
jelentések szerint, itt az elnök állítólag kijelentotte volna, hogy 
Amerika fegyverszállításokkal segíti elő a demokrata államok hadi 
készü ődését Ezt a sokat vitatott kijelentést Roosevelt cáfolta. — 
A spanyol nemzetiek Barcelona elfoglalása után a végső győzelem 
kivívására törekszenek. Ez előreláthatóan hamarosan sikerülni is 
jog nekik. — Újból megerősítettek a német-lengyel béke egyezményt, 
amelyet «z ukrán kérdés felszínre vetése folytán a felborulás ve
szélye fenyegetett. — Szovjetoroszország megszüntette a diplomáciai 
kapcsolatot Magyarországgal.
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Egyesüljünk lélekben, munkában . . .
Írja az Erdélyi Gazda januári száma s felfokozott szervezkedést 
sürget. Öt rövid, világos okfejtésű cikkben mutatnak reá szakava
tott munkásai ennek a népünk egészét érintő szervezkedésnek 
szükségességére, értékére, valamint az egyeseknek e téren köve
tendő magatartására.

Az Evangélikus Élet — az E.O.E. vezetőinek engedélyével 
— gazdasági rovatában többnyire az Erdélyi Gazda egy-egy érté
kes cikkét hozta. Néhányszor sajátos gazdasági kérdéseinknek 
szentelt figyelmet. Viszont ismételten méltattuk az E.G.E.-nek 
jelentőségét. A magunk részéről megvagyunk győződve arról, hogy 
olvasóinknak nagyobb része megértették ennek célját. Az „Evan
gélikus Élet" legelt ősorban egyházi lap. EvangÜiumot hirdetni, 
életünk egyes megnyilvánulásai felett az evangélium mértékét és 
ítéletét alkalmazni az igazi hivatása. Nem hittük magunk sem, s 
nem várhatja tőlünk más sem, hogy ezen szerény gazdasági rova
tunkkal bárki számára a gazdasági szaklapot tudnánk pótolni. 
Ellenkezőleg — ezen a téren csak az érdeklődés ébresztés lehet 
igazi feladatunk.

Önzetlenül, meggyőződéssel vállaltuk ezt a feladatot. Önzet
lenül és félelem nélkül. Annak félelme nélkül, hogy ezzel olvasóink 
figyelmét eltereljük magunktól s igy magunknak okozzunk veszte
séget. Egy pillanatra sem szabad erre gondolnunk, mert kétség
telen tényként kell ismernünk és hirdetnünk) bogy népünk egész
séges fejlődésének két pilléren kell felépülnie: a hiten alapuló köte
lességvállalásra és a több tudáson épülő munka- és eredménytöbbleten. 
Hit nélkül a tudás csak önző embereket nevel, de nem a népünk 
egészét és magyar kisebbségi kultúránk megmaradását szolgáló 
megbízható harcosokat. Az E.G.E. pedig az utóbbit akarja. Egész 
embereket akar! Hivő embereket! Istenben és a Tőle vett hivatá
sában hivő mßgyar társadalmat!

Lássunk néhány gondolatot az előbb említett írásokból.
„ . . . .  minél többet gondolkozom a romániai magyar gazdatársa
dalom jövője felett, annál inkább megvilágosodik előttem, hogy a 
szervezettségén, vagy annak hiányán fog múlni, hogy miként állja 
meg a helyét a megyar gazdatársadalom és rajta keresztül az 
egész romániai magyarság . . . . “ (Máriaffi Lajos). « . . .  a falun 
lakó birtokosok, különösen azok, akik elmaradottabb vidéken élnek, 
vállalják él egy, vagy több falu gondnoki, tanácsadói szerepét. ,
» • • • j°99al elvárhatjuk, hogy ezeknek a gazdaköröknek tőlük tel
hetőén segítségükre legyenek és nagyobb birtokukkal arányban az 
egyleti munkából is nagyobb részt kérjenek, vállaljanak és végezze
nek.“ (gr. Teleki Bela.) A földből mentett erő c. cikkében pedig 
Mikó László a gazdanapokról ezt mondja: „erős pillérei azEG.E, 
munkájának, amelyek megteremtik, fejlesztik a gazdaöntudatot, 
erősitik a közös munka sikerébe vetett hitet s mindinkább meg
törhetetlen egységgé teszik a főid népét összefűző erős köteléket." 
„Vessen mindenki számot magában, mit tett népközössége érdeké
ben . . . Mindenki képessége és tehetsége szerint hozzon áldozatot, 
munkálkodjon a népközössége érdekében . , . Egyesüljünk lélekben, 
8zivben, munkában, akaratban. Ebben látom népünk fennmaradá
sának biztosítékát.“ — szegezi le véleményét Teleki Adam, az E 
G.E. főszerkesztője. Demeter Béla a szervezkedés és a falu felé 
tordulás szükségességét hangoztattja az intelligens pályára készülők 
Bzámára is.

Téhát mégegyszer: Egyesüljünk lélekben, munkában, mert 
nincs ma égetőbb jelszavunk ennól! Építsük meg népünk egészsé
ges egységét! GILLICH FÜLÖP.

í , Vixz&acL<xl\vii föi h'U .ítnxáíis fiefi-fa-p
Szerkesztőség és kiadóhivatal; B A C I U  J U D .  0 R A § O \ / .  
Megrendelhető, előfizetés eszközölhető Minden lelkészt hivatalunk utján. 
Külföldi előfizetések címe. Rollk Lajos, E ger, S z e n t  Jém os u c c a  12. —

A  lap  e lfo g a d á s a  e lő fize tés t je le n ti

B e sz é ljü n k  róla!
P u sztu lu n k , v e sz ü n k  . . .

Romániai magyarságunk számos baján kívül van egy olyan 
mély és veszélyes sebe, melyen keresztül szinte az elvérzés ve. 
szélye fenyegeti. Ez a szünet nélkül vérző seb a szórványokban 
élő magyarság pusztulása, az erdélyi magyarság állandó szórvá- 
nyosodása, szétszóródása és a saját népközösségétől elkerült szór
vány magyarság idegen fajba való beolvadása. Egyszóval a szór
vány magyarság ügye, kérdése.

Megdöbbentem, pedig még alighogy bepillantottam ebbe az 
aggasztóan súlyos kérdésbe. Az „Erdélyi Szemle“ című folyóirat 
1938 karácsonyi száma egy-egy képben próbál beszámolni a Re- 
gátban, Moldovában és Bukovinában — nagy idegen néptengerben 
a magyar nép- és kulturközösségtől szinte teljesen elszakadva és 
elzártan élő szórvány magyarság életéről. E pillanatfelvételek 
beszámolnak arról, hogy az Ókirályságban több mint 200.000 
magyar él — magában Bucurespti-ben szinte százezer. — Moldo
vában és Bukovinában pedig százezernél szintén több magyar 
testvérünk van kitéve — elzártságában és magárahagyottságában 
— az elmagyartalanitás veszélyének.

Az Ókirályságban, amint már említettük, a fővárosban él a 
szórvány magyarság nagy része, azonkívül nagyobb gyártelepek, 
ipartelepek vidékén próbálta megélhetését keresni, no meg a kikötő
városokban. Egy kimutatás szerint az Ókirályságban élő magyarság 
köréből évenként több mint ezer lélek vesz el a magyarság szá
mára — idegen fajtába olvadván.

Moldovában, ahova mint ősfoglaló földmivelö nép került a 
magyar, miután a hazát kereső ősmagyaroktól leszakadva Moldo
vában maradt — több mint százezer magyar lélék él — veszendő 
elszigeteltségben. Négy megye területén, a régi moldvai fejedelem
ség földjén, többnyire szép nagy falvakban élnek. El vannak zárva 
a magyar kultúrától, mert magyarul irni-olvasni nem tudnak, ma 
sem tanulnak, mert a százezer magyar léleknek egyetlen magyar 
papja sincsen. — A bukovinai magyar falvak — melyek a szinte 
százötven éve Bukovinába menekült székelyek településeiből kelet
keztek —■ nagy része Rädäu(i környékén van. Andrásfalva, Hadik- 
falva, Istensegits és Fogadjisten — fekszenek egy körzetben; a 
többi magyar településtől 40 45 Km. távolságra van Józseffalva. 
A falvak lakói kisbirtokos fóldanivalök. A nagy szaporaság miatt a 
földek annyira felaprózódtak, hogy sok a teljesen földnélküli. Nagy 
nyomorúságban élnek s az egészségi viszonyaik is megdöbbentő 
rosszak. Különösen nagy közöttük a tüdő vész pusztítása. — Anyagi 
és szellemi, testi és lelki nehézségek, veszélyek között pusztu l n i  
vesznek s bennük és általuk vérzik és pusztul egész magyarságunk.

„Pusztulunk, veszünk . . .  mint oldott kéve, széthull nemze
tünk“ kiáltja felénk a szórványokról szóló tudósítások minden sora.

( V S Z E R K E S Z T Ő I  ÜZ E NE T E K.  ' ~ J

K. J . H a lm ág y . Légy szives és killdj egy pontos kimutatást az ottani elő
fizetőkről. Pénzt, elszámolást megkaptam. Üdvözlet.
ö zv . B . F .-n é  M a r o s v á s á r h e ly .  Hálásan köszönjük fáradozását, amely
nek valóban szép eredménye a 11 új előfizető.
B u k a r e s t i  e lő f iz e tő in k  közül többen érdeklődtek már előfizetésük hely
zete iránt. Sokan nem tudják ngyanis, hogy az általuk annak idején befizetett 
összeg régi lapjukkal szembeni tartozásukra, avagy pedig az Evangélikus Élet 
javára lett-e elkönyvelve. A helyzet tisztázására lapunk következő számaiban 
leközöljük azok nevét, akiknek előifzetési hátrálékuk van. Kérjük ellenben, 
hogy aztán igyekezzenek ezt lehetőség szerint rövid időn belül rendezni. 
Kisérje tehát figyelemmel közlésünket I

PIACI ÁRAK : búza 430, rozs 340, sörárpa 430, takarmányárpa 
370, zab 490, kukorica 440, lencse 800-1000, burgonya 200, 
széna 180, szalma 85, korpa 340, — sertés élősúly 23-26, marha
hús I. 26, II 18, pecsenyének való 44 48, sertéshús combja 86, 
karaj 44, szalonna 36, zsír 44, tojás 2.80-3.20.

CENZÚRÁT. Inscris la Tnbunalul Brajov sub Nr. 1083/1938. Tip. „ANTAL“ Brasov, Galea Victoriei 36,
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A Kivonató Krisztus.
M áté 4 , 1 8 — 22.

Bizonyságé vök kerestetnek. Bizonyságtevők, 
apostolok, mert Isten immáron megakarja építeni 
országát e földön. Bizonyságtevők, mert sok e vi
lágban a nyomorúság, bűn rabságában sínylődő 
szegény ember, kikhez el kell vinni az Evangéliu
mot, Krisztus meghívását, megváltásunknak üzenetét.

De hogyan ismerjem meg, hogy ö engemet is 
elhívott erre a munkára, hogy nekem is bele kell 
állnom a bizonyságtevők, az aratók sorába?

Egykoron, földön jártában 0  maga szólni/ita 
meg azokat, kiket erre kiválasztott, S akár mások 
irányítására jöttek el Ö hozzá, akár pedig maga 
személyesen szó'itotta meg és hívta el őket, min
den esetben Ö maga volt az, ki szavával, igéjévé! 
meggyőzte őket, hogy felismerjék, miszerint Ö a 
világ Megváltója. Figyeljük meg: nem azok lettek 
apostolai, kiket csodálatos módon meggyógyított, ha
nem csupán azok, kikhez hivó szavát intézte. Meghí
vásra van szükségünk, hogy szolgálhassuk.

Ne várj hát testvérem csodát. Ne kösd vala
mely csodához annak feltételét, hogy mikor állasz 
az 0  szőlőjének munkásai közé. Hogy mikortól 
kezdve légy az evangéliumnak bizonyságtevöje. A 
munkábaszólitás eszköze nem a csoda, hanem a 
megszólítás, az elhivás, tehát a szó, az ige. A mi 
számunkra a leirt és a hirdetett ige. Saját szava ez 
is. Meghívása, amely személyszerint szól nekünk, 
akárcsak annak idején személyszerint hívta el ta
nítványait. S ez teszi annyira fontossá számunkra 
az igét. Ezért szükséges annak hirdetése s nélkü
lözhetetlen számunkra annak meghallgatása és ol
vasása. Ö maga, a Krisztus szólít meg bennünket 
azon keresztül. S ezért hazugság az, ha mi tétlen
ségünket azzal indokoljuk, hogy még nem nyertünk 
elhívást. Hányszor zúgott el igéje a templomban 
üres helyünk felett? Hányszor keresett tehát ben
nünket az ő  hivó szava, de mi magunk nem vol
tunk ott, hogy meghallgathattuk volna ?

A mostani vasárnappal böjti időszakba lép
tünk. Gondolj hát testvérem arra, hátha éppen ezt 
a csendes böjti időt választotta Ő ki arra, hogy 
kegyelmével megkeressen, hogy szolgálatára elhív
jon ! Ne kerüld el hát az igét, mert talán végzetesen 
elkerülöd vele azt is, hogy eljuthasson hozzád a 
munkára hivó Krisztus téged kereső — jer kövess 
engem — szavát. GILLICH FÜLÖP.

f t

E G Y S É G E S E N .
ügy emlékszem, valahol ilyenformán olvastam egy nép naggyá levésének 

ezt az igen egyszerű és viálgos szemléltetését:
A tatárok vezére magános bolyongása közben egy hangyaboly közelébe 

jutva, figyelni kezdi az ide-oda futkosó parányi lényeket: a hangyákat. 
Észre veszi, hogy a hangyákhoz képest óriási nagy bogár szalad a boly felé 
s hátulsó lábaiba két kicsiny hangya kapaszkodik lezárhatatlanul. A boly 
szélén egy vöröshangya jelenik meg, mely mihelyt meglátja a boly felé köze
ledő óriásbogarat, a belékapaszkodó két hangyatársával, hirtelen eltűnik a 
bolyban, mintha hirt vinne a többi társainak. S a szemlélődő tatár legnagyobb 
ámulatára, a ’következő percben valóban egy egész sereg apró hangya indul 
a hatalom -Lvjér -felé,, azt zárt «órákban közre fogja, mindenfelől megtámadja 
s az egységes támadás következtében — akármilyen nagy is legyen a bogár 
hozzájuk képest, — meglehetősen hamar legyőzi, megöli és birodalmába hur
colja. A tatár vezér szeme, amint ezt a jelenetet végignézi, felcsillan, mintha 
egy nagy titkot fedezett volna fel. S valóban nagy titok nyitjára jött. 
E mindennapos példa alapján rájött arra, hogy a kicsinyek is le tudják 
győzni a nagyot, ha tömörülnek, ha egyet akarnak, hogy a gyengék is erőt 
tndnak venni az erősön, ha összefognak. Íme, a hangyák I Nemcsak azért 
tudták legyőzni azt a hatalmas, számukra óriás-bogarat, mert az egyedül volt 
s ők pedig sokan, hanem azért, mert összefogva, egységesen küzdöttek 1 
A parányi hangyák erejének az a titka, hogy bolyban élnek, egységesen meg
szervezett életformába tömörülnek. S ahogy ezt a tatár magában végig gon
dolva, arra gondolt, hogy ha ő is az ő szétszórtan, különböző tervek szerjnt 
élő, egymással össze nem kapcsolt népét összefogja, tömöriti és egy akarat 
alá vonja, akkor ezzel az egyesitett néppel hegyeket omlaszt össze, országokat 
foglal el, nemzeteket igáz le, sőt meghódítja az egész világot I Gondolatait 
tett követte, népét összefogta és mindenki rémületére elindult a világ meg
hódítására.

Az egységben, Összefogásban és egyetértésben van a legnagyobb erő, 
a legbiztosabb siker, a dicsőséges győzelem — hirdeti a parányi hangyák 
élete és a hangyáktól tanult tatár vezér, Dzsingiszkán félelmetesen dicső példája.

Ez a szemléletes példa — amelyet valahol ilyenformán olvastam — ju
tott eszembe, amikor a romániai magyarság egységes szervezetbe való tömö
rítésének a kérdése kerül nap-nap után szóba. Isten csodálatos rendelésének 
kell találnunk, hogy Románia királyának Őfelsége II. Carolnak és az ország 
vezetőinek a rendelkezése következtében a mi népünknek is végre megadatik 
az egységbe tömörülés lehetősége — amely a mi kisebbségi sorsban élő ma
gyarságunk megmaradásának az egyetlen útja. — De Isten csodálatos és ke
gyelmes rendelésének kell találnunk, hogy a mi népünk, amelyik olyan ne
hezen tud összefogni, amelyik olyan hajlamos a civakodásra és széthúzásra, 
— az a nép a mi népünk — szinte kényszerítve van arra, hogy végre össze
fogjon, egységbe tömörüljön. A király és az ország vezetőinek, törvényeinek 
rendelkezése értelmében szervezkednie kell, tömörülnie kell a mi népünknek is. 
Jaj nekünk, ha a megerősödésnek életben maradásnak, az egységbe való 
tömörülésnek ezt az alkalmát is elszalasztjuk 1 Jaj a mi népünknek, ha az 
egységbe tömörülésnek az a külső, szinte erőszakos parancsa sem tud a 
lelki egységnek, egyetértésnek és egyetakarásnak a feltétlen szükségességére 
figyelmeztetni. Jaj a mi népünknek, ha most sem tudunk egységbe kovácso- 
ódni. Bizony megérdemeljük a szétszóratást és megsemmisittetést, R. Gy,



2. E V A N OjÉ L I K.s-U S É L E T 1939 február 26.

M E N E D É K H E L Y .
Az Ótestamentomban sokszor olvasunk a menedék

városokról. Olyan helyek voltak ezek, ahol menedéket 
talált az üldözött ember. Elképzelhető az a lázas siet
ség, amellyel az üldözött ember igyekszik a menedék
város kapuja felé, hogy azon belépve, a veszélyt maga 
után hagyva, megmentettnek érezze magát. Az Isten 
által parancsolt szeretet késztette arra az embert, hogy 
a bűnei miatt üldözött ember számára is valahol me
nedékhelyet szerezzen. Igazán üldözött, pusztulás útjára 
jutott az a nép, amelynek nincsenek menedékhelyei, 
ahová elrejthesse magát és magával együtt veszélyez
tetett javait.

Sok népnél az üldözések idején a templomok vol
tak azok a menedékhelyek, ahol védelmet találhatott a 
védtelen ember, ahol élete és javai biztonságba jutottak.

Ma nem vagyunk üldözöttek és a templom, az is
kola, a kulturház mégis menedékhelyünk, ahová mene
külhetünk ha üldöznek a bűneink és bűneinknek a kö
vetkezményei. Ha megfáradtak az életküzdelmek miatt 
elcsigázottak, ha a mai élet kellemetlenségei miatt meg
keseredett szivüek vagyunk, a templom és ia kulturház, 
az a hely, ahol békességet, vigasztalást, fe frissülést és 
uj életkedvet találunk. Ha az életűiről 
letaszitottnak, elhagyatottnak, magunkra 
maradottnak érezzük magunkat, ezeken 
a menedékhelyeken magunk körül látjuk 
a testvéreket, akiket ugyanazok az ér
zések űznek és hajtanak mind minket.
Egy-egy kulturházi összejövetelen a 
testvéri szeretetben felmelegedett szív
vel egymásra találunk, megújult élet
kedvvel és reménységgel szorítjuk meg 
egymás kezét.

Templom és kulturház azon men- 
helyek, ahol őriztetnek a mi legdrágább 
Rőzkincseink, anyanyelvűnk és kultúránk.

Anyanyelvűnkön szól az Isten igéje, magyarul zendü 
fel ajkunkon az ének, dalárdáink a magyar dalt ot t 
művelik és gyermekeink, ifjúságunk szerepléseiben, sza
valataiban ott gyakorolja nyelvünkben magát.

Templom és kulturház. Nemcsak az igehirdetésnek, 
anyanyelvűnk megőrzésének és ápolásának őrhelyei, de 
alkalmas helyek arra is, hogy önmagunkat képezzük, 
gyermekeinket, ifjúságunkat a mi elgondolásunk és vá
gyainknak megfelelő emberekké neveljük.

Templomok, iskolák és kulturházak: menedék
helyek, amelyekkel kötelesség teljesítés ;függ össze. 
Kötelességet teljesítenek az építő egyházak, amelyek 
öntudatos és áldozatkész híveik segítségével felépítik 
azokat a menedék várakat, középületeket, melyeknek a 
létezése nélkül szégyen és megvetés érdemelné őket. 
Kötelességet teljesít Istene és nemzete iránt az, aki 
téglát hord és pénzt áldoz ezen épületek létesítésére.

A felépítéssel azonban nincs befejezve a köteles
ségek teljesítése. Ez csak a kezdet. Nem kisebb köte
lességet jelent a fenntartás sem. Ehhez is kellenek a 
lelkesedni tudó, áldozatkész szivek, kik kitartással álla
nak őrhelyükön a templom, iskola és kulturház mellett.

A kötelességek köre még ezzel 
sincsen kimerítve. Helyes lenne-e meg
feledkezni azokról, kik iskoláinkban és 
kulturházainkban magasztos, nehéz, 
sokszor idegeiket felőrlő szolgálatot 
teljesítenek. Azok a magyar tanítók és 
tanítónők, kik őrhelyeiken elfelejtetést, 
közömbösséget, nélkülözést is szenvedve, 
híven teljesitik népük iránti kötelessé
güket; legyenek megbecsülve, mert 
anyanyelvűnknek, kultúránknak, egyben 
pedig egyházunknak is a szó legszoro
sabb értelmében vett napszámosai ők. 
Pőtolhatatlanmunkájukjéhbérfizetségük.A fűrészm ezei gyülekezet ku ltu rháza .

MÓRICZ ZSIGMOND:

H É T  K R A J C Á R
Jól rendelték azt az istenek, hogy a sze

gény ember is tudjon kacagni.
Nemcsak sirás-rivás hallik a putriban, ha

nem szívből jövő kacagás is elég. Sőt az is 
igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, 
mikor inkább volna oka sírni.

Jól ismerem ezt a világot. A Soósoknak 
az a generációja, amelyből az apám való, 
megpróbálta az ínségnek legsúlyosabb álla
potát is. Abban az időben napszámos volt 
az apám egy gépműhelyben, ö  sem dicse
kedett ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz.

És az is igaz, hogy soha már én e jöven
dő életemben nem kacagok annyit, mint gyer
mekségem e pár esztendejében.

Hogy is kacagnék, mikor nincsen már pi
ros arcú, vidám anyám, aki olyan édesdeden 
tudott nevetni, hogy a könny csörgött a vé
gén a szeméből s köhögés fogta el, hogy 
majdnem megfojtotta. . .

És még ő sem kacagott úgy soha, mint 
mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét 
krajcárt kerestünk ketten. Kerestünk és talál
tunk is. Hármat a gépfiókban, egyet az al* 
máriomban. . .  a többi nehezebben került elő.

Az első három krajcárt még maga meg
lelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a 
gépfiában, mert pénzért szokott varrni s amit 
fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia ki
fogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak 
bele kell nyúlni s mindjárt van terülj asztalkám.

El is bámultam nagyon, mikor az édesanyám 
kutat, kutat benne, tűt, gyüszüt, ollót, szalag

darabokat, zsinórt, gombot, mindent szétko
tor s egyszerre csak azt mondja nagy bá
mulva :

— Elbújtak.
— Micsodák?
— A pénzecskék, — szólt felkacagva az 

anyám.
Kihúzta a fiókot.
— Gyere csak kis fiam, azér is keressük 

meg a gonoszakat. Huncut, huncut krajcárkák.
Leggugolt a tőidre s olyanformán tette le 

a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kire
pülnek; úgy is borította le, egyszerre, mint 
mikor kalappal lepkét fog az ember.

Nem lehetett azon nem kacagni.
— Itt vannak, benne vannak, — nevetgélt 

s nem sietett felemelni, — ha csak egy is 
van, itt kell neki lenni.

Leggugoltam a földre, úgy lestem, nem 
búvik e ki valahol egy fényes pénzecske? 
Nem mozgott ott semmi. Tulajdonkép nem 
is nagyon hittük, hogy van benne valami.

Összenéztünk és nevettünk a gyerekes tréfán.
Hozzányúltam a fenekével fordult fiókhoz.
— Pszt! — ijesztett rám az anyám, — 

csendesen, még kiszökik Te még nem tudod, 
milyen fürge állat a krajcár. Nagyon sebesen 
szalad az csak úgy gurul. De még hogy gurul...

Jobbra balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk 
már, hogy igen könnyen gurul a krajcár.

Mikor felocsúdtunk, én megint kinyújtottam 
a kezem, hogy felbillentsem a fiókot.

— Ja j! — kiáltott rám újra az anyám s 
én megijedtem, úgy visszakaptam az ujjam, 
mintha a sparherthez ért volna.

— Vigyázz te kis tékozló. Hogy sietne már

kiadni az útját. Addig a miénk, mig itt van 
alatta. Csak hadd legyen ott még egy kis 
ideig, mer látod mosni akarok, ahoz szappan 
kell, szappanra legkevesebb hét krajcár kall, 
kevesebbért nem adnak, nekem már van há
rom, még kell négy, az itt van ebbe a kis 
házikóba; itt lakik, de nem szereti ha há
borgatják ; mert ha megharagszik, úgy elmegy 
hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mer a 
pénz nagyon kényes, csinnyán kell vele bánni. 
Tisztességgel. Könnyen megáprehendál, mint 
az úri kisasszonyok... Te nem tudsz valami 
csalogató verset, azzal tán ki lehetne csalni 
a csigahéjuból.

Hányat kacagtunk e csacsogás közben. 
Tudom is én. Da a c3igabiga-csalogató na
gyon furcsa volt.

Pénz bácsi ggere ki,
Ég a házad ide ki ! , ,

Azzal felforditottam a házat.
Volt alatta százféle szemét, csak pénz, az 

nem volt.
Az anyám savanyúan felhúzott ajkakkal 

kotorászott, hiába.
Milyen kár, — mondta — hogy aszta

lunk nincsen. Ha erre borítottuk volna ki, 
nagyobb lett vóna a tisztesség, akkor lett 
vóna alatta.

Én összekapargáltam a sok lomot s bele
raktam a fiókba. Az anyám azalatt gondol
kozott. Úgy eltörte ez eszét, nem tett é va- 
ahova valaha valami pénzt, de nem tudott róla.

De nekem fúrta valami az oldalamat.
— Édes anyám, tudok ón egy helyet, ah o 

van krajcár.
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Egy kicsit játszott velem . . .
A karácsonyi ünnepek .j 

u tán  —  de m ég újév előtt volt. Brassóba készültem  s alig ' 
érkeztem meg a városba, hát irtózatosan kezdtem fázni. 
Rázott a hideg s alig álltam a lábam on. É rez tem : lázam ' v 
van. Hogy haza kerülhettem , nagysietve lefeküdtem. Gon- 
doltam, reggelig kimelegszem s nem  lesz sem m i bajom .
De rosszul gondoltam . Mert am ikor reggel felkeltem, a hi- Wv 
degrázás újból figyelmeztetett: „ágyban a helyed!“ Ez pe
dig baj —  évelödtem m agam ban — , m ert itt van m indjárt 
a szilveszterest és az újév s ilyenkor nem  szabad beteg- ~ 
nek le n n e m : kötelességem van. S mi lesz, ha beteg leszek 
akkorra —  aggodalmaskodtam. Megmértem a lázamat: 39*7 ! ~
Ez bizony nem  tréfa dolog. Pedig hiába lázongok: nekem 
kötelességem van s azt el kell végeznem —  állapítottam 
meg m agam nak —  m indenáron. „Estig talán lemegy a 
lázam “ , vigasztaltam magam. De hiába! Este is ugyanannyi 
volt: 39*7! Hogy hívjanak orvost! Nem! m ondtam  hatá
rozottan, m ert arra  gondoltam, hogy az orvos —  a láza
m at látva —  kereken kijelentené, hogy „nem  szabad fel
kelnie, még ha kötelessége is v a n !“ S ime, m ásnap — 
m intha egyszerre vette volna le rólam  valaki —  semmi 
lázam  se volt. És nem  volt egész nap. Elvégezhettem kö
telességem ! Mint gyermek, am ikor az apja levegőbe dob
ja  s aztán kifogja, — egy kicsit félve, aggódva, egy kicsit 
pedig boldogan, sikitoz —  ahogyan repül az apai kézből 
föl és vissza — úgy éreztem  magam, ügy  éreztem, 
m intha egy kicsit játszott volna velem az Isten —  s mi
kor engedte, hogy végre földet érjen a lábam, m intha ko
molyan még ezt m ondta volna nekem : „látod, hogy do
bálhatlak téged, hogy m ennyire az Én kezem ben vagy ! ?“ 

Testvérem, bizd Isten gondviselő kezére m agadat s Ö 
mindég megsegít. RADUCH GYÖRGY.

A m ir ő l  a z  A r a n y k ö n y v  b e s z é l .
Több meghiúsult próbálkozás után bocsájtottuk útjára — en- 

nekelőtte négy esztendővel — az E v a n g é l i k u s  É l e t  első 
számát. Történtek volt ugyanis már addig is ismételt próbálkozá
sok, amelyeknek az volt a jószándéku céljuk, hogy egyházunk és 
hiveink számára hasznossá tegyék a modern kornak ezt a sok 
előnyt biztositó vívmányát. Sajnos, nem sikerült soha megfelelő 
érdeklődést ébreszteni és támogatásra találni a máskülönben igen 
nagyfontosságu szolgálat pártolására. S ez jelentette rendszerint 
halálos ítéletét. Ezelőtt négyesztendővel lapunk munkatársai egy 
újabb kísérlet fáradságát vállalták magukra. Ma pedig— Istennek 
legyen hála érte — úgy látjuk, hogy nem hiába, nem eredmény
telenül. Ezt pedig nem a magunk érdemének kidomboritásáért 
mondjuk el. Ilyen érdemre nem tartunk igényt. Ellenkezőleg: az 
a véleményünk, hogy az ugartörők munkájának eredménye ez. A 
sok hasztalannak, eredménytelennek látszó, ugartörő munka elő
készítette a lelkek talaját s ma hál’ Istennek ott tartunk, hogy van 
hová elvetni az ige magvát. Erről beszélnek egyházi sajtószolgá
latunk növekvő lehetőségei, az előfizetők szaporodó létszáma s 
különösképen az a meleg érdeklődés és támogatás, mit lapunk 
Aranykönyve őriz és szemléltet.

Aranykönyvünk évről-évre 12.000—18.000 lejig terjedő össze
geket könyvelhetett el befolyt adományok címén. (1936-ban 13.050, 
1937-ben 17.573, 1938-ban 12.945 lej). Legbiztatóbb e téren pe
dig az, hogy amig az első esztendőben ez összegnek nagyobbré- 
sze az egyházkerület és brassói egyházmegye részéről kapott tá
mogatásból származott, addig az utolsó elkönyvelt összegek csupa 
apró, sokaknak adományaiból tevődtek össze. Ez pedig csalhatat
lanul mutatja, hogy e g y h á z i  s a j t ó n k  ü g y e  má r  s z í v ü g y ,  
sokaknak komoly szívügye! Ez teszi értékessé ezeket a kis 
adományokat. A  sokak apró kis adományait. Sok s z í v  szeretetéről 
beszélnek Aranykönyvünk lapjai, apró kis adományai. — Bár válna 
egyházi sajtónk többek komoly szivügyévé. GILLICH FÜLÖP.

— Hol fiam, keressük meg, mig el nem 
olvad, mint a hó.

— Az üveges almáriumba, a fiókba vót.
— Ó boldogtalan gyermek, be jó, hogy 

elébb nem mondtad, most asse lenne.
Felállottunk s mentünk az üveges almá

riumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, 
de a fiókjában ott volt a krajcár, ahol én 
tudtam. Három nap óta készültem kicsenni 
onnan, de sose mertem. Pedig cukrott vettem 
vóna rajta, ha azt is mertem vóna.

— No van már négy krajcár. Sose búsulj 
már fiacskám, megvan a nagyobbik fele. Már 
csak három kell. Osztán ha ezt a négyet 
megkerestük egy óra alatt, azt a hármat is 
megleljük uzsonáig. Még akkor is moshatok 
egy rendet estig. Gyere csak szaporán, hátha 
a többi fiókba is lesz egy-egy.

Hiszen ha minden fiókba lett vóna. Akkor 
sok lelt vóna. Mert az öreg almáriom fiata
labb korában olyan helyen szolgált, ahol sok 
duggatni való lehetett. De nálunk nem sok

Ha szépet jót és tartósat akar 
vásárolni: S i e s s e n  a z o n n a l

Z B H IH E B  B
ü z l e t é b e .

Bő és gazdag választékot talál:
Női és férfi, szövetekben, mennyasz- 
szonyi kelengyékben, ágy-garnitu- 
rákban és vásznakban, uqyszintén 
qyermékek részére szükséqes ruha

anyagokban.
E lv ü n k ; jó  m in ő s é g ,o lc s ó á p a k ,  

k i f o g á s ta la n  k i s z o lg á l á s !
B r a $ o v - B r a s s ó y

P ia fa  L ib e r tá f i i  12.
A . Z a m in e r  M a n u fa c tu r .

terhe volt az árvának, nem hiába volt olyan 
göthös, szúette, foghijjas.

Az anyám minden uj fióknak tartott egy 
kis prédikációt.

— Ez gazdag fiók — vót. Ennek sose vót 
semmije. E meg mindig hitelből élt. No, te 
rossz nyavalyás kódus, hát neked sincs egy 
krajcárod. 0 ennek nem is lesz, mert ez a 
mi szegénységünket őrzi. No neked ne is le
gyen, ha most az egyszer kérek tőled, most 
se adsz. Ennek van a legtöbb, nil — kiál
totta kacagva, mikor kirántotta a legalsó 
fiókot, amelynek egy csepp feneke se vót.

A nyakamba akasztotta, aztán leültünk ne
vetőnkben a földre.

— M jgállj csak, — szólt hirtelen — mind
járt lesz nekünk pénzünk. Az apád ruhájába 
lelek.

A falba szegek voltak verve, azon lógtak 
a ruhák. S csudák-csudája, ahogy a legelső 
zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön kezébe 
akadt egy krajcár.

A szemének alig akart hinni.
— Megvan, — kiáltotta — itt van 1 Mennyi 

is van már? Meg se győzzük olvasni. Egy, 
— kettő, — három, — négy, — öt... Öt 1 
Már csak kettő kell. Mi az, két krajcár sem
mi. Ahon öt van, ott akad még kettő.

Nagy buzgósággal kutatta végig az összes 
zsebeket, de sajnos, hiába. Nem lelt egyet 
sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan 
még két krajcárt.

Már nagy vörös rózsák égtek az anyám 
arcán az izgatottságtól s a munkától. Nem 
volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg 
lett tőle, Persze ez kivételes munka, a pénz
kereséstől nem lehet eltiltani senkit.

Eljött az ozsonnaidő is, el is múlt. Mind
járt este lesz. Az apámnak holnapra ing kell 
és nem lehet mosni. A puszta kútviz nem 
viszi ki belőle azt az olajos szennyet.

És akkor a homlokára csap az anyám :

— Ó, ó, én, én szamár! Hát a magam 
zsebét nem nézem meg. De bizony, ha már 
eszembe jut, megnézem.

Megnézte. És tessék, ott is lelt egy krajcárt.
Lázasak lettünk. Most már csak egy kell még.
— Mutasd csak a te zsebeidet is. Hátha 

abba is van.
Az én zsebem! Nojsz azokat megmutat

hattam. Azokban nem volt semmi.
Nem volt más mit tenni, mint tiszta szív

ből kinevetni a nyomorúságunkat.
És akkor beállított egy koldus. Éneklő han

gon nagy siralmas könyörgést mondott.
Az anyám majd belebódult, úgy ránevetett.
— Hagyja el, jó ember, — mondta — ma 

egész délután itt heverek, mert nincs egy kraj
cárom, a félfont szappanhoz, hibázik az árából.

A koldus jámbor arcú öreg ember, rábámult.
— Egy krajcár? — kérdezte.
— Hát.
— Adok én.
— No még az kéne, kódustól alamizsnát.
— Hadd el lyányom, nekem nem hibádzik. 

Nekem mán csak egy hibádzik, a kapa főd. 
Avval minden jó lesz.

Kezembe adta a krajcárt s nagy hálálko- 
dással eldöcögött.

— Na hála légyen — szólt az anyám — 
— szaladj h á t...

Ekkor egy pillanatra megáll, aztán nagyot 
kacagott.

— Jókor van együtt a pénz, hiszen ma 
már nem moshatok. Setét van, oszt lámpa- 
o’ajím  sincs.

Fuldcklás jött rá a kacajtól. Keserves, öl
döklő fuldoklás és ahogy odaállottam alá, 
hogy támogassam, amint két tenyerébe haj
tott arccal hajlongott, valami meleg ömlött 
a kezemre.

Vér volt, az ő drága szent vére. Az anyámé* 
aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény em 
berek között is csak kevés tud.



4. E V A N G É L I K U S  É L E T 1939. február 26.

Látogatás egy evang diakonissza intézetben
Gallneukirchen világhíres város lett, amióta Bős nevű lelké

sze megalakította ott a diakonissza intézetet. Abban a házban, ahol 
annak idején, mikor még katolikus lelkész volt, evangéliumi tanai 
miatt elitélték, él és virágzik ez a szép intézmény. A ma már 
nagyra fejlődött intézetben mindenütt a diakonissza testvérek vég
zik a munkát. A hivatalban diakonissza testvér ül az írógép mel
lett; Konyhában, péküzemben szintén ők látnak el minden munkát. 
A hivatallal szemben van az aggok otthona. Tehetetlen öregek 
lelnek itt békés és szerető otthonra.

A diakonissza-otthonban 80 diakonissza testvér él és dol
gozik. Itt vannak a nagy épületben szobáik, imatermük, néhány 
vendégszoba, könyvkereskedés, iskolatermek stb. Az otthon hom
lokzatán ez a felirat látható: A szeretet által munkálkodó hit. 
Mikor belépünk az előszobába, a Megváltónak egy szép márvány 
szobra tűnik szemünkbe, ezzel a felirattal: Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan! Azon a napon, amikor meglátogattuk az otthont, 
éppen egy kedves ünnepélynek lehettünk tanúi; a 25 éve működő 
diakonissza testvéreket ezüst kereszttel tüntették ki.

Az imaterem falán a következő felírást olvashattuk, amely 
egyben szüntelen figyelmeztetés is minden diakonissza testvér 
számára:

Mit akarok? Szolgálni!
Kinek szolgálok? Az Urnák és az Ő szegényeinek!
Milyen fizetésért? Nem pénzért, nem fizetségért, sem köszö

netért, hanem szerétéiből és hálából 1
Mi történik velem, ha megöregszem ? Akkor is élni fog szivem, 
mint Libánon erdejében a cédrus, az Ur kegyelme pedig 
nem hagy el. Nem törődöm hát semmivel, hanem nyílegye
nest haladok célom felél
Az aggok és szegények otthona a bibliai Czoár és Sógor ne

vet viselik, annak emlékére, hogy a pusztulás Szodomájából meg
menekült Lót ott talált menedéket. Mindenütt otthoniasságot, tisz
taságot és megelégedést észleltünk. A diakonissza testvérek nagy 
türelemmel végzik szolgálatukat.

A gyermekotthonok több épületben vannak elhelyezve, ugyanis 
az intézetnek az a törekvése, hogy a gyermekeket kisebb csalá
dok szerint helyezze el. 12—15 gyermek van együtt két diako
nissza testvér vezetésével. Minden ilyen épület mellett kis kert 
Ván, amelyet a gyermekek munkálnak meg. Otthoniasságra, csalá
diasságra és felelősségre akarják őket ezzel nevelni. A csecsemő- 
otthont is meglátogattuk, ahol láttunk nehány béna, nyomorék 
gyermeket is. Látásuk borzalmas. A diakonissza testvérek ellen
ben odaadó szeretettel ápolják őket. A tisztaság itt is példás. Nem 
is engedtek bennünket sem egészen hozzájuk, hanem csak az 
üvegajtón keresztül láthattuk őket. A falon bibliai mondások lát
hatók: „Engedjétek hozzám a gyerm ekeketstb.

A férfi diakónusok otthona volt gyártelep helyén áll. Itt gaz
dálkodnak, de itt vannak a különböző műhelyek is. Itt ápolják a 
férfi szegényeket és betegeket s itt van a gyengeelméjűek intézete 
is. 7 diakónus testvér végzi itt odaadó szeretettel a szolgálatot, 
amely bizony nagyon fárasztó és nehéz. Luther Márton otthon 
nevet visel az intézményhez tartozó külön épület csoport, ahol 
mintagazdaság van jólfeszerelt gazdasági épületekkel, malommal 
stb. Itt van a fonóda és a kisebb műhelyek, ahol a nyomorékok 
és gyengeelméjűek is dolgoznak Megnéztük ezt is. Amikor meg
dicsértük az egyik beteget, hogy ügyesen dolgozik, megsértődött 
s reá kellett hagynunk, hogy művész. Ennek igen megörvendett.

Sok minden van még itt. Az ember alig győzi nézni és el
mondani. Minden pedig mi itt látható, arról beszél, hogy ez a 
világ s különösen ennek a világnak nyomorultjai csak akkor len
nének igazán szegények, ha nem élne jámbor szivekben a segítő 
szeretet készsége és felelősssége.

Kicsiny mértékben, magunk életének keretei között mindnyájan 
a szeretet szolgái kell legyünk 1 közli: MOLNÁR REZSŐ.

Főgondnok beiktatás Kolozsvárt.
A kolozsvári egyházközség egyhangú lelkesedéssel a nagynevű 

dr. Páter Béla helyébe főgondnokul megválasztotta Dr. Hintz 
Györgyöt. A méltó utód méltó elődök sorába lépett. Méltó elődök 
sorába... Mert a kolozsvári egyházközségnek igazán nagynevű 
főgondnokai voltak hosszú idők folyamán. Hogy csak az utolsó 
másfél száz évet vegyük, itt van például az 1700-as évek végén 
Maucksch Tóbiás. Ez a szepességről lekerült, világot járt nagymü- 
veltségű ember a legnagyobb kolozsvári gyógyszertárnak volt a 
tulajdonosa. Az erdélyi gyógyszerészeket ő tömöritette először 
szervezetbe, őt tartották messze országokban a legkiválóbb gyógy
szerészek egyikének, nagy szerepet játszott Kolozsvár város éle
tében, mely ebben az időben a Magyarországtól még független 
Erdély fővárosa volt. Ez a nagytudomásu és kiváló férfiú rend
kívül mélyhitü és egyházát szerető ember volt. Egyike volt azok
nak, akik a legtöbbet tettek a felépítendő kolozsvári evangélikus 
templomért. Egyik utódja Mauckcsh János Márton, ki szintén pa
tikus volt, folytatta elődjének munkáját a templomépités érdekében. 
Az ő idejében került ide ugyancsak a Felvidékről az akkori Ma
gyarország egyik legkiválóbb lelkésze Liedemann Márton, nagy 
bölcselő és neveléstani iró, aki máskülönben egy regényt is irt. 
mely két kiadásban is elfogyott és amelyet Németországban adtak 
ki. Ez a férfiú volt az, aki először hangoztatta Magyarországon, 
hogy nemcsak latin műveltségre van ezen a földön szükség, ha
nem jó polgári műveltségre is és ezért ajánlotta, hogy polgári is
kolákat állítsanak fel azoknak a számára, akik iparosoknak, keres
kedőknek mennek. Az ő paposkodása alatt épült fel Kolozsvár 
egyik legszebb temploma a főtéren, a mi evangélikus templomunk. 
Maucksch János Márton után megint csak a Maucksch családból 
származó Slaby Dániel lett a főgondnok. A főgondnokok sorában 
sok kiváló ember volt még. Itt van például Krémer Ferenc, a nagy
szerű iparos ember, aki rengeteg országot járt be s visszatérve 
Kolozsvárra nemcsak a mesterségének volt legelső embere, hanem 
megalapította a magyar iparos egyletet, mely ma is egyike a leg
nagyszerűbb kolozsvári intézményeknek. Ugyancsak hires ember 
volt a mostani főgondnok édesapja, Dr. Hintz György, a kiváló, 
országszerte ismert természettudós, akinek apja máskülönben a 
szabadságharc alatt Kolozsvárnak a lelkésze volt. Majd egymásután 
két egyetemi tanár állott világi főként a kolozsvári egyházközség 
élén: dr. Genersich Antal, a hires orvostanár és dr. Martin Lajos 
egyetemi tanár, aki úttörője volt a repülőgép-építésnek. A Martin
féle csavar nagy szerepet játszik ma is a repülőgépépités tudo
mányában. br. Mannsberg Sándor kiváló pénzügyi ember volt, 
egyúttal azonban az Erdélyi Kárpát Egyesületnek, a legnagyobb 
magyar turista egyletnek alapitója is s a nagy hirü Erdélyi Muzeum 
tudományos egyletnek egyik legkiválóbb mnkása s nehéz időkben 
kiváló védelmezője. Utódja Jármai Béla az erdélyi vasutügynek 
volt a vezetője. Reményik Károly az egyik legkiválóbb magyar 
építő művész, ki fölépítette többek között a hires kolozsvári klini
kákat, a kolozsvári egyetemi könyvtárat, de épített Erdélynek leg
több városában, sőt építője volt még a világháború alatt épített 
debreceni egyetemi épületeknek is — szintén kiváló főgondnoka 
volt a kolozsvári egyházközségnek. Reményik Károly máskülönben 
édesapja Reményik Sándornak, a nagynevű költőnek. 1925-től 
1938-ig a tudományáról külföldön is hires egyetemi és gazdasági 
akadémiai tanár, majd a kolozsvári gazdasági akadémia igazgatója, 
Dr. Páter Béla volt. Az ő nevét bizonyára sokan ismerik lapunk 
olvasói közül. A gyógynövények tudományának terén az egész vi
lágon ő volt a legkiválóbb tudós. Tanácsért, útbaigazításért messze 
földről fordultak hozzá (nagynevű) tudósok épen úgy, mint egy
szerű emberek, akik gyógyításuk érdekében keresték a hires Páter
féle teákat, melyekkel ezer meg ezer embert gyógyított meg Nem
csak külföld tüntette ki megtisztelő diplomákkal, de Románia királya 
is a négy legnagyobb kitüntetést adta meg számára. Temetésén a 
romániai tudós világ, sőt maga a földművelésügyi miniszter is kép
viseltette magát Egyházához való hűségét évtizedeken át mutatta 
meg azzal, hogy minden istentiszteleten ott lehetett lá'ni megszo
kott helyén. Ilyen elődöknek leszármazottja Maucksch-Slaby-Hintz 
a legnagyobb kolozsvári gyógyszertár tulajdonosa, dr. Hintz György, 
Kolozsvár városának- egyik legtiszteltebb embere. Hosszú időkön 
át küzdött a kolozsvári magyar evangélikusok egyházi érdekeiért.

Kitűnő magyar ember. Hisszük, hogy egyházközségének és 
egyházközsége magyar evangélikusságának sok áldást jelent és fog 
jelenteni főgondnoksága. JÁROSI ANDOR.
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I J a k a b  A ndrás szoDraszművész.j
Namrég számoltunk be hasal m ű
vész testvérünk szép sikereiről, felfelé Ívelő művészi pályafu'ásának 
most vett szép lendületéről. Most haláláról kell beszámolnunk. A 
fiatal, tehetséges élet ereje hirtelen megtört. Kialudtak a művészi 
lélekben szunyadó álmok, gondolatok, miknek Istentől kapott te
hetsége szerint életet, formát tudott volna adni. Elhunyta szomorú 
vesztesége a művészetnek, amelynek egyik tehetséges alkotójává 
válhatott volna. Vesztesége magyar evangélikus csángó népünknek, 
melyhez ragaszkodott s amelyet jobb jövő ígéretei ellenére sem 
akart elhagyni. De különösen Iájó vesztesége annak a szegény 
családnak — megtört édesapjának, testvéreinek, — akik odaadó 
szeretettel és összehordott kicsiny pénzükkel segítették őt át a 
tanulás évein, igaz szeretettel örvendtek sikerein, hogy most hirte
len mély szomorúságra forduljon örömük. Leljenek vigasztalást a 
nekünk adott örőkélet reménységében. Feltámadunk \
UJ PRESBITEREKET VÁLASZTOTT A SZATMÁRI GYÜ
LEKEZET. A közelm últban tartotta a szatm ári gyülekezet 
közgyűlését. A közgyűlésen Matos Pál lelkész az elmúlt 
esztendőről adott részletes beszámolót. A m egüresedett 
presbiteri tisztségekre a közgyűlés a következőket válasz
totta : Riedl Adolf, Scholtz Béla, Balka Bertalan és özv. 
Éles Istvánné.
A temesvári gyülekezet népmozgalmi adatai.
Az egyházközség lélekszámú 2502. Kereszteltetett 87 gyermek, 
melyből 15 törvénytelen. Konfirmált 85 gyermek. Esketteteti 36 pár, 
melyekből 18 tiszta evangélikus, 18 pedig vegyes vallásu; 27 evan
gélikus egyén nem áldatta meg házasságát templomunkban. Teme- 
metés volt 51. Úrvacsorával ólt 1193 egyén, melyekből 28 beteg 
volt, több mint 200 al kevesebb mint az elmúlt eszterdóben. Is
tentiszteletek száma 188; ezekből 93 rendes, 35 ifjúsági és 60 
szórvány istentisztelet volt. Ezenkívül volt 4 presbiteri konferencia, 
2 vallásos est, egy evangélizációs hét, 2 vallás filozófiai előadás 
és egy karácsonyfa ünnepély.Templomlátogstásközepes; hetenként 
két biblia óra gyenge látogatottság mellet', vasárnapi iskola 108 
tanulóval ős 7 vezetőve1, látogatottság közepes. Egyházi adóban 
befolyt 192,485., önkéntes adományokban 12,278, templomj ívitásra 
152,400. lej. Az egyházközség temploma alapos megjavításán dol
gozik, melynek 100 éves évfordulóját október 31.-én készül meg
illető fénnyel megülni.
A BRASSÓI GYÜLEKEZET LEÁNYEGYESÜLETÉNEK ren
dezésében szépen sikerült vallásos estét rendezett február 
bő 5.-én. Előadást tartott Nikodemusz Károly lelkész. Sza
valtak: Balázsi Endre és Tóthpál Sárika. Énekelt a refor
m átus leánygim názium  énekkara, énekszólőt adott elő Bibó 
István, kit Bojér Sándorné kisért. Hegedűszólót játszott 
Fullajtár Dániel, kit orgonán Körmöczky Zoltán kisért. A 
program ot gyülekezeti énekek egészítették ki.
A nőmet kisebbségi iskolaügy újabb rendezése.
Német napilapokból vettük át azt a hírt, amely szerint dr. Hedrich 
a német népközösség megbízottja Silviu Dragomirral és Andrei 
közoktatási miniszterrel folytatott tárgyalásokat a német kisebbségi 
oktatásügy kérdéseinek rendezésére. A tárgyalások eredményeként 
jogot kapnak, hogy mindenütt ahol megfelelő számban vannak 
német tankötelesek felekezeti iskolákat állíthassanak. A már beadott 
kéréseket a minisztérium azonnal elintézi. Az állami iskolákban 
német tagozatokat létesítenek. A soratai és temesvári német tanító
képzőknél nyári tanfolyamokat rendeznek, hogy a nem állami is
kolát végzett tanítójelöltek a német tagozatokra képesítést szerez
hessenek. Az állam biztosítja a német felekezeti iskolák községi és 
állami segélyét, (évi 10 millió lej.)
A GYULAFEHÉRVÁRI KATOLIKUS EGYHÁZ uj püspökét, 
Márton Áront, február hő 12.-én szentelték püspökké és 
iktatták be hivatalába. Az uj íöpásztort úgy a korm ány 
részéről, m int pedig a többi felekezetek részéről is sokan 
üdvözölték.

# A NAGYVILÁGBAN §

A MAGYARORSZÁGI EVAN
GÉLIKUS EGYHÁZKERÜLE

TEK jóléti egyesületének (temetkezés és biztosítás) 19,276 
fizető tagja van. A taglétszám az elm últ esztendőben 4.279-el 
emelkedett. Az egyesület az elmúlt esztendőben 77.497 
Pengő (2,479.904 lej.) temetkezési segélyt fizetett ki. 
Számok a  magyarországi evangélikus egyház 1938 évi 
életéből. Lélekszám: 549.864, anyaegyházak száma 280, leány
házaké 148, fiókegyházakó 216, szórványoké 2.542. Lelkészek, s. 
lelkészek és hittanárok száma 468. Elemi iskoláinak száma 374, 
tanítóké 721, tanulóké 46.800, (más iskolába járó ev. tanulók száma 
37.226). Születés volt 9.259, halálozás 7.108, házasságkötés 4,240, 
konfirmált 9.416, úrvacsorával élt 209.599. Betért 821, kitért 454.
| f  SCHNELLER ISTVÁN dr. |  Január 27.-én tem ették el 
Budapesten Schneller István dr. ny. egyetemi tanárt, volt 
pozsonyi teológiai tanár, m ajd a kolozsvári egyetemnek 
hosszú időn át volt tanárát és rektorát. Evangélikus lelké- 
szi családból szárm azott s mindvégig buzgó és m unkás 
hive volt egyházának. A tem etést dr. Raffay Sándor püs
pök végezte.
A nyíregyházi gyülekezet egyháztanácsa
egyhangú határozattal Turóczy Zoltán győri lelkésznek meghívása 
mellett foglalt állást, kit a Dómján Elek püspök elhunytával meg
üresedett lelkész! állásra akarnak megnyerni. Turóczy Zoltán meg
választása nagy nyereséget jelent a nyíregyházi evangélikus gyüle
kezet számára.
A MAGYARHONI EVANGÉLIKUS MISSZIÓ-EGYESÜLET 
február 2 .-án ünnepelte fennállásának . 30 éves évforduló
ját. Ez alkalomból Budapesten hálaadó istentiszteletet és 
közgyűléssel kapcsolatos külmissziói konferenciát rendezett. 
Katonai szolgálatot kell teljesltenlők ezután a magyarorszá
gi leikészjelölteknek — Írja elő az uj honvédelmi törvény. A lel
készjelöltek katonai szolgálati ideje csupán két hónapi időre szól 
s célja nem annyira a katonai kiképzés, mindinkább megismertetni 
az egyházak leendő vezetőivel a reájuk bízott népet, hogy közvet
lenebb kapcsolatba kerülve közelebb tudjanak férkőzni annak lei
kéhez. Egyes körök ép ezért legalább félévre szeretnék ezt a gya
korlati időt kiterjeszteni s azonkívül félévi kötelező munkaszolgá
latban való részvétellel kiegészíteni. '
A SZOVJETOROSZ HATÓSÁGOK ÚJABB RENDELETE 
szerint tilos a tem etőkben a sírhelyek m egjelölésére keresz
tet vagy m ás keresztyén jellegű emléket állítani. Ezek he
lyett a kom m unista jelvényeket kell használni. Ugyancsak 
tilos a temetőkben, temetések alkalmával, egyházi szertar
tást végezni.
A németországi egyházi helyzetről Hitler német birodalmi 
vezér és kancellár január 31.-én tartott beszédében a következőket 
piondotta: Németországban nem üldöznek senkit sem vallásos meg
győződéséért. A nemzetiszocialista állam kormányzásának ideje 
alatt hatalmas összegeket fizetett ki egyházi segélyek címén. (1938- 
ban 500 millió Márka kb. 20 milliárd lej). Az állam nem avatko
zik hitvallási kérdésekbe. A papoknak amennyiben egyházi szolgá
latukat végzik s nem avatkoznak bele *a politikába semmiféle ül
dözéstől sem kell tartaniok. Az állam védelemben és támogatásban 
részesíti őket.
28 MILLIÓ EMBERÉLETET KÖVETELT EDDIG A KOMMU
NIZMUS oroszországi uralm a, írja az orosz em igránsok 
lapja a , ,Vosrosdenije“ . Ugyanis hitelesnek m ondott kim u
tatása szerié t: 5 millió a kivégzettek szám a, 6 millió pusz
tult el internáló táborokban s 17 millió em ber lett az éh
ség áldozata. A szovjet nagytanács 7 elnöke közül csak 
Kalinin van életben, a népbiztosok tanácsának 27 tagjából 
20-t végeztek ki, a 19 vezető népbiztosok közül 5-t kivé
geztek, 8-an fogságban vannak s egy állítólag term észetes 
halállal halt meg.
ötezer vastUdőtt készített saját gyárában 
Lord Nuffield az egykori szerelő munkás, ki ma Angliának egyik 
leggazdagabb embere, az angol autó gyárak tulajdonosa, hogy azo
kat kórházaknak és orvosoknak ajándékozva az emberiség meg
mentésére fordítsa.

BRASSÓI NÉPBANK R.T.
folyósít kellő fedezetre rövid 
lejáratú kölcsönöket, elfogad 
e l ő n y ö s e n  takarékbetéteket.
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A talaj ta v a sz i m ű v e lé s e .
Fontos dolgokat mond el erről az Erdélyi Gazda februári 

számában König Miklós. Megállapításainak lényegét a következők
ben foglaljuk össze.

A talaj művelésnél mindig tudatában kell lennünk annak, hogy 
a talaj, a termőföld él és életet ad. A talajművelésnek célja pedig 
elősegíteni a termőföld életét, erejét, hogy terményeink kedzezőbb 
fejlődési lehetőségeket találjanak s nagyobb termést eredményezzenek.

A talaj művelése két célt szolgál: egyrészt a talaj szerkeze
tét kell olyan körülmények közé hozni, melyben a növény fejlő
dése a lehető legjobb, másrészt elősegíteni és gondoskodni kell 
arról, hogy a talajban a megfelelő tápanyagok elegendő mennyi
ségben legyenek. A talaj művelése tehát két részből áll: 1. a szer 
kezet megváltoztatásából (szántás, boronálás, hengerezés utján),
2. A trágyázásból.

A jó gazda mindig ősszel szánt. Megbocsáthatatlan hibát kö
vet el az a gazda, aki elmulasztja az őszi mélyszántást. A tavaszi 
szántásnak ugyanis sok a hátránya. Könnyelműen elpazaroljuk vele 
a talaj nedvességkészletét. Ha kikerülhetetlen, akkor a baj kiseb
bítése céljából fontos, hogy olyankor siessünk a munkával. Vessünk 
is azonnal és ezt kövesse a borona.

A tavaszi talajművelésnek egyik legfontosabb eszköze a bo
rona. A fogasborona sokszor helyettesíti az ismételt szántást. A 
növényápolásnál pedig pótolhatja a kapálást. A sűrűn vetett növé
nyeknél meg egyenesen nélkülözhetetlen.

A borona porhanyitó eszköz. Túlságosan nedves tslajnál ne 
használjuk. Ha a talaj kötött és száraz, akkor jó előbb hengerezni, 
hogy a cserepeket megtörjük s ezt kövesse aztán a borona, hogy 
megszakítsuk a talaj hajszálcsövességét, mely a nedvesség elpáro- 
logtatását segíti elő. A munka céljának megfelelően kell megválasz
tani, hogy milyen fogasboronát használjunk. Van, amikor mélyeb
ben járó nehezebb, máskor meg könnyebb fogasboronára van szük
ségünk. Ügyelni kell arra is, hogy a boronát, mikor megtömödik 
azonnal kitisztítsuk, mert különben magunk segítjük elő a gyomok 
terjesztését. Gyeptörésnél vagy frissen istállótrágyázott földön csak 
sekélyen szabad fogasolni, nehogy a fogas a gyephantot visszafor
gassa vagy a trágyát kiszaggassa. Porhanyó, laza talajnál a tövises- 
borona is használható.

Az őszi szántás rögeit tavasszal elsimítjuk. Ezt a munkát 
simitókkal végezzük, vagy fordított boronával.

A boronának egyik igen fontos fajtája a tárcsásborona. Ennek 
tárcsáit a menetirányba ferdén állítva, az eketestnek megfelelően 
dolgoznak.

Fontos talajművelő eszköz a henger. Használatával azonban 
igen óvatosan kell eljárnunk, mert rossz időben vagy rosszul hasz
nálva. ellenkező hatást érünk el vele. Sokan emiatt a kockázatért 
inkább lemondanak használatáról. Pedig feltétlenül szükséges hasz
nálata a túlságosan megporosodó tetejű, laza homoktalajon és a 
megszáradva laza korpásszerkezetű láptalajokon.

A tavaszi talaj munkákkal kapcsolatban meg kell emlékezni a 
tálajporhanyitásról. Különösen akkor van erre szükség, ha vetés 
előtt a gazmentes, de túlságosan megülepedett talajunkat bizonyos 
mélységig meg akarjuk porhanyitani, viszont a talajt nem szabad 
felforgatnunk. Talajporhanyitó eszközeink az extirpátor a gruber 
és a különböző kultivátorok, lókapa stb.

A talaj művelés feladata, hogy a talaj életét támogassa, ked
vező körülményeket teremtsen a talaj hasznos baktérrumainak, 
melyek a talaj életét képezik. Ez a gazdának igen fontos, mert 
csak egészséges és élő talaj ad egészséges, jó termést.

TEMPLOMOKKUmiRHÁZAK
MŰVÉSZI FESTÉSÉT VÁLLALOM 

JÉZU S, LUTHEß, STB. OLAJFESTMÉNYEK
MEGRE NPELHÉTŐK

b e k e  h .  e .

B e sz é ljü n k  róla.
S z e r v e z z ü n k  g y ü l e k e z e t i  I r a t t e r j e s z t é s t  I
E cim alatt figyelmet érdemlő sorok jelentek meg a Harangszó című 

magyarországi evangélikus egyház néplapjában. A cikk Írója a következőkben 
számol be e téren végzett munkájának tapasztalt eredményeiről:

Ebből a szempontból eddig teljesen felületes volt az állás
pontunk. Nem is gondoltunk arra, hogy egyáltalán az iratterjesz
tésre szükség lehet. Csak az a néhány gyülekezet, ahol már meg
szervezték az iratterjesztést, tud bizonyosságot is nyújtani annak 
nagy jelentőségéről. Annyi bizonyos, hogy híveinket el kell látnunk 
a keresztyén élethez szükséges iratokkal. Maguktól talán sohasem 
vennének egyetlen iratot sem, más sem, ha mi nem vinnők eléjük. 
Erre legalkalmasabb az istentisztelet előtti és utáni szabad idő. 
Vita tárgya, hogy szabad-e a templom előcsarnokában árusítani. 
Ahol megfelelő előcsarnok van, azt fél nyereségnek kell tekinteni, 
de nem lenne szabad annak előfordulnia, hogy az előcsarnok hiá
nya miatt egyáltalán ne legyen iratterjesztés. Mi csepeliek annyira 
értékeljük az iratterjesztést, hogy előcsarnok nélkül is, benn a tem
plomban, természetesen megfelelő formák között sohasem isten- 
tisztelet közben, gyakoroljuk.

A csepeli gyülekezet iratterjesztését 1936 november elején 
szerveztük meg egyik budapesti könyvkereskedés segítségével. 
Eladtunk ezen idő alatt 64 Bibliát, 60 énekeskönyvet, 200 darab 
kis énekeskönyvet, 458 levelezőlapot és 355 Luther-rózsát. Ezek 
csak a keresettebb tárgyak. Kisebb mennyiségben Harangszó 
Naptárt, Luther munkákat, leszakitós naptárakat, bibliai jelzőket, 
egyházi lapokat, stb. Ez a sok minden nem került volna el soha 
híveinkhez, ha nincsen iratterjesztésünk 1 Ezért szervezzünk gyüle
kezeti iratterjesztést.

Jó lenne gondolkozni ezekről. Gondolkozni és cselekedni I

S Z E R K E S Z T Ő I  ÜZ E NE T E K.

0 .  E. N a g y v á ra d . Légy szives Plenter J. részére onnan kézbesíteni a lapot, 
K. J .- n é  C e g lé d . Az előfizetés elszámolása utólag érkezett meg. Előfizetés 
1938-ra rendben van. Elnézést kérünk.
E. J .  V a r s á n d .  Pénzt, naptárokat megkaptam. Légy szives értesíteni, hogy 
mennyi Gyermekvilág-ot küldjünk.
K ed v es  t e s tv é r ü n k  I Tisztelettel felhívjuk szives figyelmét arra, hogy 
1938 december 31-én....................  lej előfizetési hátráléka volt, mely összeg
nek mielőbbi kiegyenlítését kérjük.

A r a n y k ö n y v .  Dávid János, Jónás János, Jani György, Dávid 
M. János Bukarest 20—20, özv. Gyerkó Samuné Bukarest 40, 
Braun Ferenc Temesvár 40, Szász István Bukarest 30, ifj. Sipos 
Andrásné Türkös evangélikus nyomdára 350, Kocsis András Brassó 
30, Korpos Ilona Arad 40, Liszka Pál Arad 80 lej. — ü j előfize
tőket szereztek: özv, Beyer Fülöpné nagytiszteletü asszony Maros- 
vásárhely 11, Kovács László teológus 1.

K önyvet, -o
Írószert,

p a p ír t,
cr isk o la i könyveket

EL E K É S  -nél v á s á r o l jo n  I
B  r  a  § o v, Str. Voevodul M ih a i 25.

él i f i V ib > i e t
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e ra n ^ é íiL  í t iv n is s t ió i ,  távecvclaím i és l/u l tw tá l i s  fveti/fap
Szerkesztőség és kiadóhivatal; B A C I U  J U D .  B R  A §  O  VL 
Megrendelhető, előfizetés eszközölhető Minden lelkészi hivatalunk utján. 
Külföldi előfizetések cime. Rollk Loloa, Eger, Szent J á n o s  ucoo 12. ■ ■ ■-

A  lap  e lfo g a d á s a  e lő fize tés t je le n t i

CENZÚRÁT. Inscria la Tribunalul Bra$ov sub Nr. 1083/1938. Tip. „ANTAL“ Bra§ov, Galea Victoriei 3ö.
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H kereszt.
.Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki
életét adja az ő barátaiért.* János 15, 13.

A böjti időszak evangéliumi hitünknek ezt a 
legmélységesebb titkát tárja fel számunkra. Mi
nél közelebb tudunk lélekben kerülni a Golgotha 
keresztjéhez, annál világosabbá válik előttünk a 
Krisztus életének, kereszthalálának az az igazsága 
is, amelyről a fenti ige szól. A golgotha keresztje 
egy állandó figyelmeztető jel a mi számunkra. 
Figyelmeztetés bűneinkre, amelyeknek ilyen sú
lyos volt az ára s figyelmeztetés Krisztus szere- 
tetére, aki ezt az árat helyettünk kifizette.

A mai modern kor embere nem igen akar 
tudni a bűn valóságáról. Kigunyolja, kikacagja 
azt, aki bűnbocsánatra inti. S mivel nem hisz a 
bűn valóságában, a bűn fertelmes gonoszságában 
s az ítéletben, mely bűneink miatt kárhozat ha
ragjával van rajtunk, nem is képes mérlegelni 
Krisztusnak értünk hozott áldozatának jelentősé
gét sem. Ennek következménye aztán egyrészt 
az, hogy nem vesszük komolyan a bűnt, játszunk, 
kergetőzünk vele, másrészről meg, hogy nem 
tudjuk megérteni Krisztus áldozatának igazi je
lentőségét sem. Krisztus keresztje pedig azt mu
tatja, hogy igenis az emberi bűn az emberi élet
nek legborzalmasabb valósága. Hogy megfertőzte 
a lelkedet, az életet. Hogy megtudta ölni a bűn 
a békét, a szeretetet, Istennek minden áldását! 
Nagy dolog, borzalmas dolog a bűn! Szivbe- 
markolóan hirdeti ezt Krisztus keresztje.

Krisztus keresztje azonban ugyanakkor a leg
nagyobb szeretet hirdetője és bizonysága is. 
„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha va
laki életét adja az ö bárdijaiért“. Hát, tényleg 
nincsen. O életét adta, hogy nekünk életet sze
rezhessen. Luther Márton mondotta, hogy midőn 
kétségbeeséssel kereste bűnös lelke vigasztalását, 
egyedül Krisztus keresztje alatt találta meg. „Aki 
Istennek szeretetét akarja megismerni, hajoljon le a 
betlehemi jászolban fekvő gyermekre, avagy nézzen fel 
a Golgotha keresztjére, ahol ő életét adta értünk és 
vérét ontotta b ű n e in k é r tA kereszt világította meg 
előtte,hogy Isten szerete nagyobb azemberibűnnél.

Álljunk hát oda mi is lélekben Krisztus ke
resztje elé hadd hirdesse nekünk bűneink szörnyű
ségét és Isten szeretetét, hogy bűneinket megutálva, 
annál nagyobb bizalommal forduljunk Krisztus
hoz, ki az életét, Isten megbocsátó szeretetét 
hozta nekünk ! Molnár Rezső,

A z e g y h á z ta g o k  f e g y e lm e z é s e .
Amikor az egyháztagok fegyelmezésének gondolatát felvetjük, nyomban 

előtérbe nyomulnak a következő kérdések: van-e szükség egyáltalán az egy
háztagok fegyelmezésére, van-e jogosultsága ennek és keresztül vihető-e a 
fegyelmezés ?

Fegyelmezésre mindenütt szükség van, ahol ember él. Még ha az ember 
egyedül él, ikkor is kell, hogy fegyelmezze önmagát. Különösen szükség van 
azonban a fegyelmezésre ott, ahol több ember él együtt valamely közösség
ben. A családban pl. elengedhetetlenül szükség van a rendre és fegyelemre. 
Nem kevésbé szükséges az az iskolában, társadalomban, egyesületekben és 
igy a keresztyén gyülekezetekben is. Igaz, hogy egy keresztyén gyülekezet 
egészen más ken legyen, mint a természeti vagy világi közösségek. Mássá 
teszi az az alap, amelyen felépül, a viszony mely a tagok között fenn áll és 
a cél mely a keresztyén gyülekezeti élet előtt lebeg. Ezek azonban nem zár
ják ki, sőt megkívánják a gyülekezeti fegyelmet.

Hogy erre a fegyelemre szükség van és hogy az indokolt, azt elsősor
ban a szentirás bizonyítja. Amint az Ur Jézus nem tudta elnézni azt, hogy 
az Isten házát meggyalázzák és másra használják, mint amire rendeltetett, 
úgy mi sem szabad megengedjük azt, hogy a gyülekezet élete lecsússzék 
arról az alapról, amelyen épült és eltérjen attól a céltól, amely felé haladnia 
kell. Nem nézhetjük el, hogy a gyülekezet életét egyes tagok szemétdombnak 
tekintsék, ahol a saját családi peres ügyeiket tárgyalják és egyéni irigységü
ket, vagy bosszújukat élik ki. Nem nézhetjük el, hogy a gyülekezet egyes 
tagjai kerüljék, megvessék, vagy épenséggel megcsufolják az Igét és a szent
ségeket. Nem tűrhetjük, hogy legyenek egyháztagok, akik nyíltan arra töre
kedjenek, hogy a gyülekezet életét felforgassák, megrontsák és bűnbe vezessék.

Szükséges a gyülekezeti fegyelem azért is, hogy az ilyen tévelygő ta
gokat jó útra térítse, de meg azért is, hogy másokra jó hatást gyakoroljon.

Milyen legyen az egyháztag fegyelmezése ? Ezt egyedül a szentirás 
szabja meg. A keresztyén gyülekezetben a törvény a szeretet parancsa. A fe
gyelmezés is szerétéiből kell fakadjon és a szeretet jegyében kell végbemen
jen. A keresztyén gyülekezeti életnek a célja a lelkeknek üdvösségre vezetése. 
A fegyelmezés is ezt a célt kell, hogy szolgálja, mint segítő eszköz.

Nem azt akarjuk elérni a gyülekezeti fegyelmezéssel, hogy elkülönítsük 
a megtért és hivő egyháztagokat a csak névleges egyháztagoktól, mert ezt a 
határt mi tisztán megvonni nem is tudnók. A cél nem a büntetés, bosszú- 
állás, nem is a tisztogatás, elkülönítés, hanem a megtérésre vezetés, a neve
lés, a javítás. Ugyanezt a célt szolgálják a szentségek és az igehirdetés is. 
A fegyelmezésnek tehát ezeknek a színvonalára kell felemelkednie.

Keresztül vihető-e ez ? Lehet-e fegyelmezéssel jóra, sőt épen az üdvös
ség útjára vezetni az ember ?

Nézzük csak, mit tesz a mi mennyei Atyánk.
Előbb talán megáld, megajándékoz, mindennel elhalmoz, hogy az Ő 

akaratának útjára vezessen. Legtöbbször hasztalan. Ezt látva, kezébe veszi a 
fegyelmező eszközt, a korbácsot; reánksujt, a fájdalom ekéjével mélyen a 
szivünkbe szánt, elveszi az ajándékai közül azt, amelyről látja, hogy nekünk 
a legkedvesebb. És mi hányszor megérezzük a szenvedésben azt a szeretetet, 
amelyet nem vettünk észre a boldogság idején, hányszor megcsókolnók azt a 
korbácsot, amellyel végig ver rajtunk. Tehát maga az Isten fegyelmez. Ennek 
a fegyelemnek kell helyet adni a gyülekezet életében is. Mátyás Béla,
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Az úrvacsora Isten szeretetének, kegyelmének drága 
ajándéka, Krisztus testének és vérének szentsége, lelkünk 
eledele, mennyei kenyér, életnek kenyere. Ez 
szabja meg az úrvacsorának páratlan, nélkü
lözhetetlen értékét. Az eddig elmondottak után 
nem is lehet tehát már más kérdésünk csupán 
az, hogy mit is nyerünk mi e szentség által?

Luther Márton, egyházunk nagy reformá 
tora, e kérdésre felelve azt m ond ja : az úrva
csorában bünbocsánatot kapunk. S ez alatt az 
egy szó alatt Luther Márton nagyon sokat ért.
Neki igen sokat jelentett ez a sző: bünbocsá- 
nat. Az ö szemében nincs is a földi ember 
szám ára drágább és értékesebb kincs, boldo
gabb örömüzenet, mint éppen a bünbocsá'm t, 
amelyet Isten gyakorol velünk. Keserű és nyug
talanító tapasztalatok és szenvedések árán ju 
tott el Luther Márton erre az ismeretre. Hiszen 
tudjuk mennyit szenvedett a bűn miatti 
kétségbeeséstől. Isten bűnbocsátó kegyelmé
nek megismerése volt az, amely visszarái’ 
tóttá a kétségbeesés örvényének széléről 
Ezért annyira kedves és annyira sokat
mondó számára ez a s z ó : kegyelem . . .  L 
bűnbocsánat.

A bűnös ember leghöbb vágya ki
emelkedni a bűnből. De ez nem sike
rül neki. A  bűnös ember képtelen önere
jéből felemelkedni a bűnből, kitépni ma
gát a Sátán borzalmas rabságából. A 
bűnös ember Isten kegyelme nélkül 
nem juthat el Isten igazságainak meg
ismerésére sem. Sőt, a kegyelem nélkül 
még arra is képtelenek vagyunk , hogy 
szivünk szerint csak utálni is tudnánk  
a bűnt. S ime, amire az ember képte

len, azt megadja nekünk mága a Krisztus. Önmagát adja 
nekünk : „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 

az bennem lakozik és én abban“ .
Az úrvacsorában erőteljes bizonyságot ka

punk arra, hogy Krisztus valóban üdvözíteni 
akar. Luther Márton erre vonatkozóan azt 
m ondja: A  szentségben m utatja meg nekünk az 
Isten, hogy nem ezt, vagy azt az embert akarja  
üdvöziteni, hanem téged személy szerint, kit a 
szentség élvezésére hiv. Amit az ige h ird e t: ke
gyelem és bocsánat —  azok a szentségben va
lóban sajátunkká válnak. Ugyanis a szentség
ben nincs általánosítás, hanem itt Isten egye
nesen téged keres, mert meg akar győzni sze- 
retetéröl, üdvszerzö akaratáról.

Érzed-e hát testvérem milyen nagy kegye
lemben részesít Isten  ? Érzed-e hát most azt is, 
hogy mekkora könnyelműséget követünk él mi 
akkor, amikor elkerüljük az Urnák számunkra 

megtérített asztalát ?
Hányszor voltál már eddig nagyon-na- 

gyon szom orú? Hányszor kinzott meg 
kicsinyhitüség ? Marcangolta szivedet ké

tely és széretetlenség mérge? Nem tud
tál szabadulni a lelki tehertől, mert 
nem tudtál hinni Isten szeretetében, 
irgalmában. Elérhetetlen magasságok
ban vélted azt. Pedig mennyire közel 
volt Ö hozzád. Keresett és hivott az 
Isten, hogy élet kenyerével tápláljon. 
Lelked szomjazta Öt, te pedig elléptél 
mellette. Bünbocsánat és é et kenyere 
vár téged s te nem törődsz vele. 

g g ?  Pedig „ha nem eszitek az ember Fiának 
“  testét és nem isszátok az ő vérét, nincs 

élet bennetek“ . Gillich Fülöp.

S z a k á d é t .
Vámszer Géza Csíkszeredái fögimnáziumi tanár é3 
Író gondos utánjárással, alapos tanulmányok és adat
gyűjtés alapján megírta a szakadáti kis magyar evan
gélikus község történetétés halyzetrajzát. A krb, 100 
oldal terjedelmű és sok képpel illusztrált kitűnő 
munka közelebb fogja elhagyni a sajtót, amiért is 
már most felhívjuk reá a figyelmet, Az alábbiakban 
pedig a készülő könyv bevezetőjének egy részletét 

közöljük olvasóinkkal.

Ez a tanulmány „monografikus“ leírását 
tartalmazza egy csodálatos kis magyar szór
ványnak, amely a vöröstoronyi szorostól 
északra a román és szász tömegek közé 
ékelve hosszú és zivataros századok óta meg 
fejthetetlen belső ösztöntől hajtva hősiesen 
küzdött létéért, magyar nyelvéért.

Teljesen magárahagyatottan és elfeiedten 
faj testvérei által, továbbá történelmi hagyó 
mányok cél és elhivatottság nélkül élvén, 
érthető, hogy számuk állandóan fogyott. Nem 
lővén utánpótlásuk a környékbeli román, majd 
a községbeli román lakosságnak adták át 
évről-évre helyüket, annyira, hogy ma már 
csak egyötödét alkotják a község összlakos
ságának. Szükségből megtanulták a román 
nyelvet, de maguk érdekes és ritka tájszólá- 
sos magyar-székely nyelvüket a mai napig 
szeretettel megőrizték. Vegyes házasságok 
révén román szomszédaikkal nem keveredtek, 
de azért testvéries jó szomszédi viszonyban 
éltek és élnek ma is velük. A szászoktól az 
evangélikus hitet s ezen keresztül a szász 
ünneplő viseletét, továbbá népi szokásokat, 
sőt a jól bevált népi szervezetet és a higgadt 
germán temperamentumot vették át. A ro
mánoktól hétköznapi viseletűk néhány ruha
darabját, szörési technikát és mintákat s né
hány részletet az építkezésből vettek át, de 
úgy, hogy az elnevezések legtöbbjére jó ma
gyar, sőt székely kifejezésük van. Papjaik

többnyre szász emberek vo’tak, akik magya
rul prédikáltak nekik, de voltak több ízben 
magyar lelkészeik is. Évszázadokon át vsllási 
és jogi szempontból Nagyszeben városához, 
illetőleg a szebeni székhez tartoztak.

Mivel sok olyan szórványunkról tudunk, 
amelyek aránylag előnyős körülmények kö
zött talán a magyar nyelvhatár szélén vol
tak s mégis beolvadtak más népbe és dics
telenül elmúltak, csak fokozott tisztelettel 
kell megálljunk eme embercsoport előtt és 
meg kell kíséreljük megkeresni az okokat 
és azt a lelki erőt, amelynek tulajdoníthatjuk 
és köszönhetjük nemcsak megmaradásukat, 
hanem azt is, hogy ez a számbelileg jelen
téktelen sziget erkölcsi szempontból büszke
sége a sokat szenvedett erdélyi magyarságnak.

Székelyek ők nyelvük és családneveik 
után, de vérmérsékletük, lelki berendezkedé
sük és gondolkodásmódjuk más. Azaz más 
ma, mert mássá tette őket itteni helyzetük, 
idegen környezetük. Mert, ha tekintetbevesz- 
szük az elérhetetlen messzeséget a magyar 
tömegektől, sőt még magyar városoktól is, 
az idegen viseletét, az idegen nyelv ismere
tét, a szász egyházhoz való tartozásukat, stb., 
amelyek által tízszeres kisebbséget és függő
séget kellett mindig érezzenek, akkor érlhető, 
hogy évszázadok alatt óvatos és alkalmaz
kodni tudó természet és bizonyos politikai 
tapintat alakult ki bennük. Szükség is volt 
erre, hisz ennek köszönhették nagyrészt fenn
maradásukat.

* * *
Célom e tanulmány megírásánál nem az 

egész község leírása volt, hanem csupán az 
ottani magyarság múltjának ős jelenének is
mertetése s igy a községben románsággal 
csak ott és annyiban foglalkoztam, amennyi 
az egész község áttekintéséhez és a magyar
sággal való kapcsolatok révén mégis szük
séges volt.

E tanulmány olvasása közben ne feled
kezzünk meg arról, hogy itt nemcsak a más
fél milliós erdélyi magyarságnak számtalan 
szórványa közül egy kicsiny kb. 200 lelkes 
néptöredékéről kellett valamit Írni, ami tény
leg nem lenne oly fontos s nem is érdekel
ne sok embert, hanem e vidéknek hajdan 
nagyobb és erősebb, esetleg nagy fontosságú 
szerepet betöltő határőr népének a sors sze
szélye vagy véletlen folytán fennmaradt olyan 
töredékéről van szó, amely ép zárt helyzete 
miatt sok ősi szokást,*nyelvi sajátságot, stb. 
őrzött meg, amelyek történelmi szempontból 
is még sok érdekes adatra fogják szakembe
reinket rávezethetni. Mert ez a derék 200 
magyar lélek az egyébként is érdekes és 
változatos összetételű erdélyi magyarságnak 
egyik kicsi, de ékes mozaik-köve, amely már 
eddig is foglalkoztatta a legkülönbözőbb szak- 
májú kutatókat.

De tévednek azok, akik csak néprajzi fur
csaságnak tekintik őket, mert ennek a kis 
szigetnek van kisugárzó ereje is, amely ha
tással van a szomszédos még gyengébb ma
gyar szórványokra, a Nagyszeben városi ma
gyarságra s ha kellőleg ismernék őket, talán 
magára a székelységre is, amelyből ők is 
erednek. Nem lehet lekicsinyelni azonban 
hatásukat a községbeli és szomszédos romá
nokra, sőt szászokra sem, mert ezek a sza
kadáti szervezett, szorgalmas és józan ma
gyar szórványokról alkotják meg részben 
véleményüket az erdélyi magyar földmivelő 
népről s igy ez csak kedverő lehet.

Tény az, hogy egy népnek, főként egy 
nép'öredóknek értékét és súlyát nem annak 
a száma, hanem a minősége, a belső értéke 
határozza meg.

Olvassa és terjessze az

E v a n g é l i k u s  É l e  UeU
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Lapunk több  Igaz b ará tja  azzal 
kívánta szolgálni ügyünket, hogy 
elküldötték ismerőseik cimét, hegy mutatványszámat küldjünk nekik. 
Örömmel tettünk ennek eleget s most arra kérjük mindazokat a 
testvéreinket, akikhez lapunknak egy*egy példányát küldöttük, hogy 
olvassák azt át szeretettel, gondolják át annak szolgálatát s ha 
úgy látják, hogy e lap nekik is kedves barátjukká tudna lenni s 
ők maguk is szeretnék támogatni annak munkáját, úgy lépjenek 
be annak előfizetői közé s jelezzék azt azzal, hogy a lapnak to
vábbi példányait is elfogadják. Az előfizetéseket helybeli lelkészi 
hivataluk utján is eszközölhetik. Azokat pedig, akik nem hajlandók 
belépni az Evangélikus Élet előfizetőinek és barátainak ma már 
tekintélyesnek mondható táborába — küldjék vissza, illetve az el
fogadás megtagadása által adják azt értésünkre. Ugyanezt kérjük 
azoktól is, akik eddig elfogadták ugyan a lapot, da nem teltek ele
get előfizetési kötelességüknek. Szíveskedjenek hátrálékukat ki
egyenlíteni — ezzel jogos követelésünket teljesitik — a lapot pe
dig küldjék vissza, hogy annak küldését beszüntethessük.
| -j- M iro n  C r l s t e a  p á t r iá r k a - m in is z t e r e in ö k .  | A folyó hó 6 -án 
huuyl ei Miron Cnaiea pairiarka, a romau egyház feje. Erdélyi 
ember volt, egyházának és népének régi odaadó harcosa, aki a 
közelmu'tban is, amikor Őfelsége bizalma az országot vezető kor
mány élére állította magas kora ős meggyengült egészségi állapota 
ellenére is elvállalta azt, mert életének vezérelve mindenkoron a 
szolgálat volt. Az ország lakosai faj- ős felekezet különbség nélkül 
vesznek részt az országos gyászban.
AZ APÁCAI EVANGÉLIKUS NŐEGYLET február bó 12.-én 
gondos előkészület után s a község lakősságának faj- 
és felekezeti különbség nélküli nagyszámú érdeklődése 
mellett, szépen sikerült farsangi vidám estét rendezett. A 
programot kisebb jelenetek, szavalatok, a nöegylet dalár
dájának énekszámai, valamint özv. Nagy Lajosné elnöknő
nek farsangi tárgyú felolvasása képezték. A rendezés m un
kája körüli tevékenységért ki kell emelnünk özv. Nagy La
josné elnöknö, Biró Imréné alelnöknő, Mihályi Olga és 
Szászné Bohus Giza nevét. A kellemes hangulatban eltöl
tött teaestély zenéjét Horváth Gyula kántor zenekara szol
gáltatta.
A  bácsfalusl gyülekezet Nőegylete a helybeli román nőegy
lettel közösen rendezett jól sikerült előadással egybekötött farsangi 
táncmulatságot, amelynek tiszta jövedelme a szegény iskolás gyer
mekek ingyen ebédeltetési akciójának javára szolgált. A község 
magyar és román lakosságának ez az első együttmunkálkodása 
harmonikus összhangban s szép anyagi és erkölcsi sikerrel folyt le. 
A CSERNÁTFALUSI GYÜLEKEZET NÖEGYLETE február 
8.-án szépen sikerült farsangi vidám estét rendezett, amely
nek kisebb vidám kacagtató jelenetekből álló programját az 
ifjúsági egylet tagjai szolgáltatták. Szép sikert aratott az 
ifjúsági egyletnek dalárdája is, Bartók-Kodály népdalaival. 
A hosszufalu-fürószmezel gyülekezet Nőegylete és Ifjúsági 
Egylete szépen sikerült vidám farsangi teaestélyt rendezett február 
hó 19.-én. A helybeliek dalá'dája énekkel, a vasárnapi iskolások 
egy kis színdarabbal és szavalatokkal, a csernátfalusi Ifjúsági Egy
let vidám népies jelenetekkel szerepeltek. A közös program vidám 
hangulatot szolgáltatott s egyben a két gyülekezet ifjúságát is kö
zelebb hozta egymáshoz.
B a r á ti  hittestvéreink figyelmét felhívjuk, hogy a legközelebbi evan
gélikus istentiszteletet március hó 12.-én lesz, amikor is Antal Már
ton türkösi lelkész hirdeti az igét.
A baroaujfalusí gyülekezet papilak építésére befolyt ado
mányok és felajánlások: 1000 le jt: Antal András, id. Sánta 
Márton, ifj. Sánta Márton, id. Balogh István, ifj. Balogh István, 
Lukács Márton, Lukács Béla, Pál András, Fazakas Mihály, Hoc esz 
András, László Gyula, Jámbor János, Line István, Balogh János, 
Sipos András, Jámbor András, Line József, Fazakas István, Rozs- 
nyai Márton, Pál Márton, András Béla, Balogh S pos Mihály, Lu
kács Simon, Csete Kálmán, (folytatjuk.)
A BRASSÓI EGYHÁZMEGYE TEMETKEZÉSI EGYLETE 
március hó 12.-én d.u. 3 órakor, határozatképtelenség ese
tén március 19.-én ugyancsak d.u. 3 órakor tartja köz
gyűlését, amelyre tagjait, de az érdeklődőket is szeretettel 
meghívja a vezetőség.
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A népszaporulat e se té t mu. 
ta tja  a magyarországi nép

mozgalom statisztikája. E szerint az elmúlt esztendőben ke
reken 6000-rel kevesebb házasságot kötöttek, mint a megelőző év
ben. A születési ezrelék pedig leesett 19.5-re. A természetes sza
porodás 51.000-ről leesett 47.500-ra.
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS MUNKÁSOK keresz
tyén alapon álló munkás szövetséget létesítettek, hogy azok 
a munkások, akik nem akarnak a szociáldemokrata pártban 
megmaradni ennek keretében kereshessék meg érdekeiknek 
védelmét.
Az egyházi bálok megtartása ellen tiltakozott Révész Imre 
dr. a tiszántúli református egyházkerület püspöke. Ugyanis össze
férhetetlenséget lát abban, hogy egyházközségek vagy azoknak 
presbitériumai, esetleg az egyházhoz tartozó hitbuzgalmi egyesü
letek mulatságokat rendezőnek. E téren nem látja indokoltnak ezt 
azzal sem, hogy ezeknek jövedelmét jótékonycőlra fordítják.
A FINNORSZÁGI DIÁKOK SZÖVETSÉGÉNEK két alelnöke, 
Manner és Kotilainen, látogatást tettek Magyarországon, 
hogy az ottani protestáns diák egyesületek életét és m un
káját tanulmányozzák. A finn diákok vezetői finnországi 
tanulmányútra hívták meg a magyarországi diák egyesü
letek három vezetőjét.
Panaszkodnak a felvidéki szlovák evangélikusok, hogy kor
mányuk, amelynek elnöke tudvalévőén katolikus pap, ellenséges 
magatartást tanúsít velük szemben. így különösen sérelmezik azt, 
hogy az evangélikus felekezeti iskolák falára is ki kellett tenni 
Hlinka képét, akinek protestáns ellenes magatartása közismert volt. 
A katolikus egyház biborosi testületé az elhunyt XI. Pius 
pápa helyébe Pacelli bíboros, eddigi pápai államtitkárt, válasz
totta meg a katolikus egyház fejévé, aki a XII. Pius nevet vá
lasztotta.
Az egyházak nemzetközi világszövetsége Lavrikban, Nor
végiában, gyűlést tartott, amelyen a világ különféle országaiban élő 
kisebbségi egyházaknak a következő jogokat követelte : 1. Legyen jo
guk meghatározni hitvallásukat, 2. nyilvános és magán istentiszte
leteket tartani, 3. az ország törvényeivel összhangban alkotni meg 
alkotmányukat, 4. az anyanyelvet használni, 5. ellenőrizni lelké
szeiknek nevelését, 6. gondoskodni a vallásoktatásról, 7. missziói 
munkát folytatni, 8. szükségleteikre adományokat gyűjteni.
MARTY FRANCIA KOMMUNISTA KÉPVISELŐT azzal vá
dolják, hogy tevékenyen rősztvett a spanyol kommunisták 
harcának irányításában s hogy az ö parancsára ölték meg 
a terruelli spanyol katolikus püspököt, valamint más 42 
politikai foglyot,
A n ém e t nem zeti szocia lis ta  párt tagjai nem vehetnek részt 
egyházi szertartásokon — írják az angol lapok, akik szerint ezt a 
rendelkezés Hess. Hitler vezér ős kancellár helyettese adta volna 
ki. Ugyancsak megtiltották az állami tanítóknak, hogy az egyház
nál kántori állást tölthessenek be. A katonák eskütételénél sem 
veszik igénybe a lelkészek szolgálatát.
LUTHER MÁRTONNAK, egyházunk nagy reformátorának, 
összes munkáit lefordítják japán nyelvre. Ennek a nagy
szabású munkának elkészítését több tudós vállalta, de igy 
is kb. tiz esztendőre számítanak/ hogy elkészüljenek vele. 
Luther könyvei 88 terjedelmes kötetet tesznek ki.
Erőteljes propagandát Indított be a szovjet a távolkeleten. 
Tudott dolog, hogy a távolkeleti eseményeknek egyik titkos moz
gatója a szovjet. A kommunizmus annak ellenére, hogy a háborús 
események Japánnak kedveznek sikerekben reménykednek. Az egyik 
Szovjetorosz lap jelentése szerint 1500 titkos szovjet ügynök kezdte 
meg működését, Kínának bolsevizálására. Ugyanis arra számítanak, 
hogy éppen a Japánnal való ellentét kedvez ennek.

H E S S H Ä IM E R  J. L. & T 8
F U sz e r- , G y a rm a t- , é s  F e s t é k á r u  n a g y k e r e s k e d é s  : i i > 
■>- P a m u tfo n a la k - ,  V e te m é n y m a g v a k - , K á v é n a g y p ö rk ö ld e  j
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Az E.G.E. tevékenysége a népies állattenyész
tés színvonalának emelése terén.

A mezőgazdasági termelés meg az állattenyésztés között el- 
téphetetlenül szoros összefüggés van. Ez a két ága a mezőgazdál
kodásnak az önönmagába visszatérő körhöz hasonlítható. Aki jól 
akarja talaját művelni, annak sok állatot kell tartania. A sok állat 
tartása sok trágyát jelent, de ugyanakkor nagyobb igaerőt is, amely
nek segélyével a talajművelós helyesebb és igy többet terme). A 
többtermelés lehetővé teszi, hogy kenyérmagszükségletünket kisebb 
területen is biztosítsuk s az igy felszabadult területeket takarmány- 
növények termelésére használhatjuk fel, ami ismét könnyebbé, sőt 
legtöbbször olcsóbbá is teszi takarmányozásunkat, amellett felhívja 
figyelmünket a helyes tenyészkiválasztásra is.

Az okszerű gazdálkodás hangsúlya tehát az állattenyésztésen 
van. Azért kell ennek igy lennie, mert a megnövekedett állatállo
mány egyúttal a mindennapi nyomorúságok nagy részről való meg
szabadulást, sőt a gazdagságot is jelenti. Jelenti továbbá az egész
ségesebb táplálkozást. Az utóbbi években Erdély sok vidékén meg
fordultam és igy tapasztalatból állíthatom, hogy a falusi lakosság, 
főkép a magyar kisgazdaságok felerészében nem találunk tehenet 
az istállóban. Mit jelent ez mást, mint szegénységet és ennek kö
vetkeztében helytelen táplálkozást ? A rosszul táplált család szabad 
prédája a társadalmi betegségeknek. Kérdem most már nemzeti 
kötelesség-e a magyar kisgazdák mgsegitése, ha igen, kire hárul a 
feladat? Az állam egymagában, még a gazdag nyugaton, sőt az 
irányított gazdaságra berendezett országokban sem tudja megoldani 
ezt a kérdést, tehát a társadalomnak kell összefognia, hogy javít
son a helyzeten. Erdélyben ezt a szerepet az EGE vállalja magára, 
mint az a társadalmi szerv, amelyik nemcsak hivatásában, de faj- 
szereteten és felelősségérzeten nyugvó érzelmi okból is a legköze
lebb áll a magyar gazdatársadalomhoz. Ez a felelősségérzet és 
fajszeretet fuvatja velünk a riadót, amellyel felrázzuk gazdatestvé
reinket tanulásra, munkára és haladottabb gazdálkodásra. Legalább 
is kétszeresére kell emelnük a mesterséges takarmánnyal bevetett 
területek nagyságát, hogy nagyobb állatállományra és közvetve na
gyobb vagyonra tegyünk szert. Ez azt is jelenti, hogy mostantól 
kezdve az állattenyésztés kell legyen az újszerű gazdálkodás alapja 
és ennek az okszerű állattenyésztésnek, meg a helyes takarmányo
zásnak segítségével kell kihoznunk s talajból a legnagyobb jöve
delmet, hogy a mi népünkre is, javakban gazdagabb idők követ
kezzenek. Ennél a munkánál a megujhódott EGE minden képessé
gével ott volt, ott van ma is és a jövőben is ott lesz. De táborba 
szólítjuk az egész magyar gázdatársadalmat, mert az önmagunk 
megmentésére megkezdett munkában se kicsinek, se nagynak se
gítő kezét nem nélkülözhetjük.

Amikor a mezőgazdaságban többtermelést hangoztatunk, az 
állattenyésztésben a minőség javítására kell a figyelmet felhívnunk. 
Nem közömbös, hogy amink van, mit ér ?

Az állattenyésztésnek jövedelmező üzleti vállalkozásnak is 
kell lennie, jelentős hasznot kell biztosítson a befektetett tőke 
után. A jövedelmezőség a takarmányozási költségektől és a terme
lőképességtől függ.

Mihelyt pedig ezeket az igazságokat megállapítottuk, mindjárt 
meg is kell látnunk a teendőket, amelyek bennünket a jövedelmező 
állattenyésztéshez hozzásegítenek. Ez pedig a helyes kiválasztás 
utján történő állattenyésztési színvonal emelése utján kell meg
történjen. Erdélyi Gazda.
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B r a s só i posztó - és d iv a tá r u g y á r  &
Női és férfi szövetek versenynélküli kivitelben. §

\
B e sz é ljü n k  róla.

S z e r v e z z ü n k  I r a t t e r j e s z t é s t .
Lapunk legutóbbi számában szó volt az iratterjesztés szük

ségességéről. Keresztyén szellemű iratok terjesztése valóban az 
egyházközségek legsürgősebb feladata: részint, hogy a templomba 
járó, Igével élő hívek minél több lelki táplálékban részesedjenek, 
részint: hogy az Ige azokhoz is eljusson, akik nem tudnak vagy 
nem akarnak templomba járni.

Hogy híveink nem idegenkednek a keresztyén szellemű ira
toktól, mutatja a csernátfalusi egyházközség példája, ahol két év 
óta nagy súlyt helyezünk az evangéliumi iratterjesztésre és az 
eredmény minden várakozásunkat felülmúlta. Végig nézve iratter
jesztésünk számlakönyvét, megállapítottuk, hogy egyházközségünk
ben az 1938. év folyamán a következő iratok fogytak el:

1. Az 1937—38, évben 53 drb. Biblia.
2. Csak az 1938. évben: 168 nagy, 231 kis énekeskönyv 

9230 lej értékben.
3. 370 drb. evangelizáló füzet.
4. 220 drb. naptár. (A szükséglet 300-nál is több lett volna.)
5. Az Evangélikus Életnek 140 előfizetője volt.
6. Az Én kicsinyeim cimű gyermeklap 35 példányban járt.
7. Ezenkívül az Ifjúsági Egylet 17 kötet Jókai regénnyel bő

vítette könyvtárát, a vasárnapi iskola 30 drb. mesés köny
vet szerzett és oszt ki minden vasárnap.

Ez a példa mutatja, hogy nagyszerű eredményeket lehet el
érni iratterjesztés terén. Nagyon szeretnénk a többi egyházközsé
gek iratterjesztési eredményeit is látni, hogy egy egységes kép 
alakulhasson ki. Kiss Béla.

f~^ SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
R. J .  S z é k e ly z s o m b o r .  Küldöttem 40— |—20 darab valláskönyvet. Esetleges, 
további szükségletről légy szives értesíteni s azonnal pőstára teszem.
H. I. P e te k .  Előfizetési dijat megkaptam. A kért számot pótlólag küldöm.
G. i .  N la g y a rd ió sz e g  é s  D. J .  M á r ia r e m e te .  A lapot megadott új
címükre küldöm.
R. K. N a g y b án y a . Mindkét leveledet megkaptam. A hir jön. A másik kér
déssel behatóan fogunk foglalkozni. Bizony időszerű és sürgős lenne elintézni. 
D. L. B u d a p e s t .  A két K. S. könyvet megkaptam. Megjött a F. O. is- 
A könyvekről számlát kérek. Az Ev. Élet is meglehetősen pontesan érkezik. 
Pótlóan kérném az idei 8. és 7- számot. Sajnos, újabban a Harangszó-t nem 
kapjuk. Az ok a mostanában leközölt színmű (tárca.) Szerencsétlen dolog, 
Amiről szól és ahogyan beállítja, az legfeljebb a holdban ha megtörtént, jde 
nálunk soha. Kár az ilyen dolgokkal jönni, mert valójában senkinek sem tesz 
jó szolgálatot. Sem ott, nekünk meg épp ellenkezőjét. Nehezen tudjuk meg
szokni, hogy az egyház feladata nem a gyű ölet táplálása, hanem a még- 
értést szolgálni. Pedig ideje lenne már egyszer megtanulnunk, mert elsősorban 
nekünk van reá szükségünk. Üdvözlet.

K önyvet, <o
írószert,

' p a p í r t ,
c* isk o la i könyveket

EL E K E S  -nél v á s á r o l jo n  I
B  r  a  § o v, Str. Voevodul M ih a i 25.

X e t

CENZÚRÁT. Inscris la Tribunalul Bra§ov sub Nr. 1083/1938.
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Megrendelhető, előfizetés eszközölhető Minden lelkészi hivatalunk utján. 
Külföldi előfizetések cime. Rollk Lalos, E g e r, Szent J á n o s  u cca  12. =
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Tip. „ANTAL* Bra$ov, Calea Victoriei 36.
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A Z  E V A N G É L I K U S  É L E T  G Y E R M E K L A P - M E L L É K L E T E

„8 lön az Isten szava Jánoshoz, 
a Zakariás fiához a pusztában. És el
ment a Jordán egész környékére, pré
dikálván a megtérés keresztségét a bű
nök bocsánatára; mint meg van írva 
Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében, 
ki ezt mondja: Kiáltó szó a pusztában. 
Készítsétek az Urnák ú tjá t; egyengessé
tek ösvényeit. Minden völgy betöltetik 
és minden hegy és halom megalacso- 
nyittatik; és a görbék egyenessé lesznek 
és a göröngyös utak simákká. És min
d e n e s t meglátja az Isten szabaditását.

Azt mondta tehát a sokaságnak, 
mely kiment, hogy általa megkeresztel- 
kedjék: Vipera fajzatok, ki intett meg 
titeket, hogy a bekövetkezendő harag elöl 
meneküljetek ? Teremjetek ezért gyümöl
csöket, melyek méltók a megtéréshez; és 
ne kezdjétek magatokban azt mondani: 
Nekünk Ábrahám atyánk; mert mon
dom nektek, hogy az Isten ezekből a 
kövekből is támaszthat gyermekeket Áb
rahámnak. De már a fejsze is a fák 
gyökerére vettetett; minden fa azért, 
mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik 
és tűzre vettetik*. Lukács 3, 2—10.

Akik soha meg nem h a ln ak ...
Minden nemzetnek vannak örökéletü fiai és leá

nyai. Ilyenek a költők, irők, tudósok. Ezek között so
kan vannak olyanok, akik haláluk után még nagyob
bak lesznek, mint életükben. Ezek megelőzik korukat 
érzésben és g o n d o lk o z á sb a n a  jövőbe látnak.

Ilyen volt Ady Endre az újkori magyar költészet 
megteremtője és legnagyobb művelője.

Most a kegyelet esztendejében halálának husza
dik évében m i.is emlékezzünk meg róla.

Emlékezzünk meg az emberi szenvedések leg
nagyobb költőjéről, aki a maga emberi szenvedésén 
keresztül megérezte a nagy, általános emberi kínokat 
és gyötrelmeket.

Aki megostorozta nemzetét, mert féltette, mert 
nagyon szerette.

Aki vitába szállt Istenével, mig gőgös fejjel járta 
a világot, hogy aztán a porba hulljon előtte és igy 
kiáltson fe l: Uram ! háborúból jövök, nézz végi rajtam , 
nincs nekem lábam, csak térdem van, csak térdem !

Akinek porba hulló nagy alázatán keresztül mi 
is közelebb tudunk jutni Istenünkhöz.

Akinek üstökösszerű megjelenésére ma is csodá
lattal és borzongással gondolunk vissza. Ma m ár nem 
vitázunk, nem találgatjuk, hanem tudjuk hogy minő 
jóslatok teljesültek be az üstökös megjelenéséből és 
minők teljesülhetnek be még, ha ősi hibánkat le nem 
győzzük és békében, szeretetben nem fogunk egy
mással testvéri kezet.

Tiszteljük meg Ady emlékét azzal, hogy a szen
vedőknek segítünk keresztet hordozni, a viszályban 
békejobbot nyújtunk egymásnak, Isten előtt leborulunk 
és vele együtt k é rjü k : „U ram ! Békits ki Magaddal 
s magammal. Hiszen Te vagy a béke !“



2 Evangélikus Élet Gyermekvilág-a 1939 március 12,
-=----  -  j»i

A n a g y b á rd u  B o to n d .
Egyszer mit nem gondol 
Görögök császára:
Követet küld izenettel 
Magyarok szép honába.
Megy a követ, mint a páva, 
Taksony vezér udvarába.
S mint a császár parancsolta, 
Mondókáját elmondotta: 
Taksony vezér! A császárom 
Azt izeni teneked:
Adót fizess, de nagy ad ó t. . .  
Jaj lesz ha nem fizeted! 
Gyönyörű szép országodból 
Kikerget az bizonyos; 
Hatalmas ám az én uram,
És e mellett haragos“.
Taksony vezér feldörög:
„Mit akarsz te, jó görög ? 
Császárodnak én fizessek 
Nagy adót ?
Botond bátyám, fuvass rögtön 
Riadót!
S vidd el neki az adót!“ 
Elrobogott jó Botond 
Nagy Görögországba:
Előtte a fergeteg,
Vihar a nyomába.
Bizánc erős város 
Érckapuval záros.
„Császár uram, jó napot!

Nyittasd ki ezt a kaput;
Adót hoztam teneked,
De igy be nem mehetek“.
„No-no várj csak jó Botond, 
Ne légy olyan nagy bolond; 
Ráérünk még, azt hiszem, 
Majd későbben átveszem! 
Először csak vívjatok meg 
A nagy Niketásszal,
Egymás után sikra száll ő 
Közületek százzal.
Hogyha őt legyőzitek: 
Kinyittatom a kaput;
De ha ő győz, váram alól 
Föl is út, meg le is út.“

Éljen !.. Áll a fogadás,
Jöjjön ki hát Niketász I
Jő Niketász nagy haraggal, 
Szembeszállni száz magyarral, 
Emeleten a feje. . .
Botond ne köss ki vele!
Olyan bot van nála,
Akárcsak egy szálfa.
Neki huzalkodik 
A jó Botond bátya,
Csupán csak egyet csap 
Kemény csatabárdja;
Jaj, Niketász, teneked! 
Megbomlott az emelet...
Már ezután hogy köszönsz te 
jó napot ?
A fejeddel a földszintre 
Került le a kalapod.
„Nyisd ki görög, a kaput, 
Szavad adtad ra ja!
„No csak várjad, jó Botond! 
Bolond, aki várja.“
„Nem nyitod ki ? . . .  No görög 
Jaj lesz, ha én betörök!
Neki huzalkodik 
A jó Botond bátya,
S nagyot csap a kapura 
Szörnyű csatabárdja.
Csupán egyet, de olyat,
Hogy a kapu belyukadt.

A D Y  E N D R E :

A z Ur érkezése.

Mikor elhagytak
Mikor a lelkem roskadozva vittem 
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten.

I I .

Nem harsonával
Hanem jött néma, igaz öleléssel. 
Nem jö tt szép, tüzes nappalon,
De háborús éjjel.

I I I .

É s megvakultak
H iú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De Öt a fényest, nagyszerűt

\
Mindörökre látom.

M a g á n y o s  E rzsi.
Szeretem a tanítványaimat: igy együtt vala

mennyit és külön-külön mindeniket a maga kiesi 
kis egyéniségében. Nagyon bizalmas viszonyban 
még sem vagyok velük, mert attól tartok, hogy a 
bizalom pajtáskodásba menne át s ezért a szük
séges határt mindig betartom.

A napokban mégis át kellett lépnem ezen a 
határon. Egyik szüneten történt, amiker a hosszú 
tanóra után felszabadult gyermekkedélyeket nehéz 
féken tartani s igy közülünk egyik mindig vállalja 
a gyermekek feletti őrködést, ami nem tartozik 
éppen a legkönnyebb feladatok közé.

Ezen a héten éppen rám esett a felvigyázóság. 
Szeretem ilyenkor is megfigyelni a gyerme

keimet. A szünetben jobban kidomborodik az 
egyéniségük: fesztelenebbül társalognak, viselked
nek s nem egyszer ilyenkor veszünk észre olyan 
jótulajdonságot, vagy hibát, amely a komoly tani 
tási órán titokban maradt volna, 

így volt ez most is.
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Remek egy lyuk, láncosadta! 
Császár uram, nézz ki rajta
A fejét kidugja 
Görögök császára,
A nagy ijedségtől 
Reszket a szakálla.
Hebegve csak ennyit mond: 
„Elég volt már, jó Botond! 
íme fejet hajtunk,
Könyörülj meg rajtunk.
Az aranyat, az ezüstöt 
Véka számra mérem,
Csak azután elmenjetek,
Ezt az egyet kérem!“
„Okosan van császár uram !
Ez már aztán bölcs beszéd... 
Megérdemli, hogy rámába 
Foglaltassam az eszét 
Csak egy kicsit szerte nézünk 
Odafenn a vár fokán.
Méresse csak az aranyat,
Haza megyünk azután.
De nyelvére jól vigyázzon.
Soha többé ne hibázzon I“
Hadi sarccal, vidám arccal 
Haza robog Botond bátya;
Már messziről csillog-villog 
Csodatevő csatabárdja.
Taksony vezér, hogy meglátja, 
Azt kiáltja:
„No ezt aztán, Botond bátyám, 
Jól csinálta I“

Beszédünk legfontosabb része 
az ige, vagy cselekvés szó. Amint 
a neve is mutatja, azért cselekvés 
szó, mert cselekvést, történést fe
jez ki: pl. jár, tanul, ir, olvas, 
számol, varr stb. Már beszéltünk 
a főnév szerkezetéről most meg 
kell ismernünk az igék szerkeze
tét is. Szerkezetükre nézve az igék 
is háromfélék u. m. alap, képzett 

és összetett, vagy ikerigék. Alapigék pl. jár, áll, varr, 
néz, ül, ad stb. Képzett igék olyanok amelyek bármely 
szóból keletkezhetnek, ha igeképzöt teszünk hozzájuk 
pl. tan-ul, ár-ul, gyér-ül, só-z, ér-ez, ép-ít, kész-it, tan-it. 
(Jegyezzük meg, hogy az ul, ül képzőket mindig rövid, 
az ít képzőt pedig mindig hosszú magánhangzóval Írjuk). 
Továbbá at, et, pl. ir at, kér-et, ver-et stb. vagy tat, tét, 
pl. olvas-tat, számol-tat, épít-tet, készít-tet. (Vigyázzunk 
arra, hogy a két t-tkiirjuK, mert különben értelmetlen)

Az összetett iyéket ikerigéknt-k nevezzük és ezeket 
mindig kötőjellel Írjuk: pl. jár-kel, szánt-vet, libeg-lobog, 
tesz-vesz. jön-megy, illeg-billeg stb.

Keressük ki a mai olvasmányból az igéket és 
osztályozzuk őket. Próbáljuk meg az igeképzőt az alap
szótól elválasztani.

Vigyázzunk, hogy hogyan Írjuk az ul, ül meg az 
it képzőt, továbbá hogyan válasszuk el a tat-tet képző
vel képzett ig é t!

Téli időszakban gyermekeink a zart folyósó
kon sétálgatnak. Nem túlságosan szeretik ezt a ko
moly, nagyos sóiaigatást, szívesebben hancurozná- 
nak, de Kímélni kell a szép iskolaépületet s igy 
nem engedhetjük szabadjára őket. A leánykákkal 
kevesebb baj van a tétánál, nehezebben megy a 
dolog a fiukkal. Ezek nagyon szeretik egymás sar
kát lelépni, ha tehetik a fordulónál a lányok haját 
is meghuzogatják s elképzelhetetlen csintevésekkel 
keserítik a felügyelő-tanitó szünperceit.

Most mégis a leányok között történt egy nem 
dicséretre méltó eset. Szerencsére jól végződött.

Egyik reggelen az első szünetnél tartottunk. 
Ilyenkor a gyermekek a legcsendesebbek, némelyek 
még tanulgatnak is.

Amint nézegetem a rendben sétálgató sort 
észreveszem, hogy a kis Sütő Erzsi egyedül kul
log a többiek utáu.

Mindig szerettem ezt a gyereket. Kicsi, vézna 
testalkata miatt, bizonyos szánalmat éreztem iránta. 
'Tudtam, hogy szülei igen szűkös körülmények kö
zött élnek s a családi béke sem állt a legjobban. 
Az ilyen tanítványaimat különösen sajnáltam. Bá
tortalan kis teremtés volt Erzsiké. A feleleteinél 
is mindig bátorítani kellett.

Most is szeretettel követtem kicsi, vézna alak
já t ,  amint zsákszerűén összehúzott ruhácskájában, 
a többiek után árván kullogott.

Ugylátszik magánykedvelő ez a kislány álla

pítottam meg magamban s miután az alsó-folyósó
ról hirtelenül felhangzó lárma ütötte meg a füle
met, lesiettem, hogy ott a rendet helyreállítsam, 
így aztán a kis Erzsikéről elfeledkeztem.

A következő szünetben nem volt sétálás: a 
növendékek ilyenkor tízóraiznak. E őkerülnek a va
jas és lekváros kenyerek, ügy ts jó ha semmi 
sincs rákenve, mert otthon azt kakastejjel sütötte 
az édesanyjuk. Van nálunk tizórakor még vidám 
tejevés is sőt az aztán az igazi tízórai, amint a 
mohó gyermekszájacskák szalmaszálon szürcsölge
tik a finom prsztönzált fejecskét.

Erzsikének is jutott egy köcsög ilyen tej, meg 
egy zsemlye az ingyenes tejből, meg zsemlyéből.

Jólesik látni, hogy mindenik gyermek majszol 
valamit. Kell is az erőgyűjtés a fejlődéshez, nö
véshez nó, meg a komoly iskolai munkához.

A harmadik óra szinte gyorsabban repül s 
már ismét künn vagyunk a levegősebb folyóson. 
Megindul a séta fel s alá. Eszembe jut megint a 
kis Erzsi s kiváncsién kutatom a lányok sorát. 
Erzsiké újból egyedül ballag most már nem a sor 
végéD, hanem középen. Észreveszi, hogy nézem 
és szégyenlősen félrenéz, mintegy palástolva egye- 
dülvalóságát.

Most már kiváncsi vagyok egyedüliségének 
okára s mikor hozzám érkezik megállítom:

— Mondd csak fiam, Te miért sétálsz min
dig egyedül?



4. Evangélikus Élet Gyermekvilág-a

Beszámoltunk legutóbb a brassói magyar evangélikus 
gyermekek szép ünnepéről. Most a bácsfalusiak által ren
dezett karácsonyfa ünnepélyről fogunk beszámolni. Az el
múlt esztendő december havának 18. napján rendezte meg 
a gyülekezet Nőegylete az iskolás gyermekek karácsoDyfa- 
ünnepélyét szépen sikerült kis sz ndarabbal, szavalatokkal 
és táucszámma). Hitetlen Tamáska című kis karácsonyi 
színdarab szereplői voltak: Szotyori Magda, Szotyorí 
László, Buda János, Mártis Árpád, Jakab Jolán, Bacsó 
András, Magdó Mihály, Partin Árpád, Bálint Árpád, Erzse 
Sándor, l.őrincz István. Szépen szavaltak: A. Jakab Irén, 
Szén Kati és Erdélyi Anna. Ritmikus táncot mutattak b e : 
Gyerkó Anna, Benedek Lenke, Girószász Irén, Mártis Sára, 
A. Jakah Jolán és htok Ida. — Szép lenne ha más gyüle
kezeteinkből is eljutna hozzánk a gyermekek szereplésével 
rendezett ünnepélyek hire, hogy azokat is megismertethes
sük veletek.

Többeknek. Igen örülök annak, hogy a legu
tolsó rejtvény pályázatra már sokkal nagyobb 
számban érkeztek megfejtések. Ha a jutalomdij 
kisorsolásánál nem is nyer mindenki, azért 
csak dolgozzatok szorgalmasan, mert egyszer csak 
reátok is mosolyog még a szerencse, de e nélkül 
is — a rejtvényekkel való foglalkozás kedves 
szórakozást tud nyújtani s e mellett sokat is le
het igy egészen játszva megtanulni. Tehát csak 
előre s szorgalommal.

Rámnéz. Egy pillanatig hallgat, miközben a 
szeme megtelik könuyel és azt feleli:

— Nem akar senki velem sétálni.
Pillanatra meskökkenek : sajnálattal nézem a

gyermektársadalom kiközösített ártatlan, kicsi tagját. 
Gondolkozom mi lehet az oka a kiközösítésnek: a 
gyermek rendes, t szta ős nem is rossz tanuló. 
Fájdalmas érzés járt át. Gyermekeimben felfedezem 
a csúnya, nagyos hibát: kiközösítették, mert szegény, 
nincsen szép ruhája. Pillanatra elönt a harag és 
leakarom szidni a gőgös, hiú osztálytársakat. De 
aztán hirtelen mást gondolok.

A gyermekek egyrésze már figyelmes lesz a 
jelenetre, nehányan megállva kíváncsian körónk 
zsoportosulnak. Pillanatnyi feszült csend áll be. 
Most hangosan megszólalok:

— No fiacskám, ha veled senki sem akar 
sétálni, akkor majd ezentúl együtt fogunk sétálni 
a szünetek alatt. . .

A gyermekek meghökkenve, kíváncsian néz
nek oda, hogy vájjon, hogy is lesz most. Én nem 
akarom észrevenni a megdöbbenést, hanem a vi
lág legtermészetesebb mozdulatával átkarolom Er
zsikét és együtt sétálunk az egész szüneten.

Ezen a szüneten nem nagyon kellett már 
fegyelmezni. A csend nagy volt: a gyermekek ma
gukba szálltak.

Másnap már volt párja Erzsikének is.

1939 március 12.

Az előző számban megjelent keresztrejtvényt 
helyesen fejtették meg: Brassóból 29, Halmágy 2, 
Zajzon 10, Ujvarsánd 4, és Bácsfaluból 3.

Bibliát nyertek: Hemming M. IV. o. Brassó, 
Takács Juliska V. o. Ujvarsánd, énekeskönyvet r 
Vajda A. V. o. Zajzon, Török László Halmágy.

K e r e s z t r e j t v é n y .
Rovatvezető : K ogle r  Károly tanító. 

M egfe j tés i  ha tá r idő  ; m árc ius  25.

1. Ki volt az utolsó próféta.

n 1 2 3 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 10|ll
12 E 13 1
14 15 B ■  16
17 a 18 19|

■ 20 21 BBBEI22
23 24 25 26 27 B
28 s 29
30 f l l  31 u n s  3 2 a
33 34 35 36 37| m 38 m

n 39! | | | | | 40
41 42 a 43 B B 44
45

Vízszintes sorok: 1. Övé a zsoltárok tulajdon 
joga, 12. Villany... 13. Az emberi test rugója,. 
14 Dalolás, 16. Réz magánhangzótlanul, 17. Mus- 
soliniben van, 18. Összegezés, 20. Kérdő szócska 
elnyújtva, 22. Cselekvést fejez ki, 23. A nap le
ment, 28. Éldegélés maról-holnapra. 29 „E“-vel 
=  24 függőlegessel, 30 Strázsa, 31. Anna fele,
32. Vissza: fém, 33. A fecske, gólya........madár,
39. Arra mondjuk, ki hanyagul rossz ruhába van 
öltözve, 40. Cipel, 43. Nagy Lóránd, 44. Hiv fa
luhelyen, 45. Páris, Bukarest, Budapest........

Függőleges sorok: 1. Az Ó-szövetség egyik ré
sze. 2. Mózes testvére, 3. A pápai állam neve, 
4. Fohász, 5. Éjszakai zörgetőtői ezt kérdezzük, 
6. „K“-val a végén Ábrahám fia, 7. Fedd, 8. 
Vissza: gyümölcs, 9. László Zoltán, 10 Vissza: 
régi magyar főnemesi név, ll.Leánynév, 15. Nap
jainkban sokat üldözött nép, 19. Csikmegyei nagy
község, 21............  rózsa, 24. Vissza: az öt tó
egyike Észak-Amerikában, 25. Odvasban van, 26.
névelő, 27. Vissza: fűszer, 32. Vissza:..... ütötte,
34. Motros magánhangzótlanul (a két utolsó fel
cserélendő), 35. L. R. N. A., 36. Elió betűi ke
verve, 37. Lőni mássalhangzói, 38. Lónak mond
ják, duplán, 40. Hasis fele, 45. Pirul magánhangzói.

Tip. „ANTAL“ Bra?ov. Szerkeszti: R. Gyerkó Anna.
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Törődsz-e ?
Mi módon menekedünk meg mi, hogy ha nem törődünk 
ily nagy idvességgel. Zsid, 2 : 3.

A böjti hetekben különösképen hallottuk ismét, 
hogy mit tett érettünk az Isten?! Végtelen irgal
mából és megbocsátó szeretetéböl felállította szá
m unkra a golgotha keresztjét. És ez a kereszt ar
ról beszél, hogy bűneink bocsánata megtörtént és 
megtörténhetik.

Isten egyszülött lia, a mi Urunk Jézus Krisz
tus által elkészítette mindnyájunk szálpára az„élet 
üm* 11 ltarS ín esé t; az üdvösséget, mert azt akarja,
hogy minden ember üdvösségre jusson. S csak egy 
szükséges, hogy elfogadjuk ezt, hogy higyjünk és 
bizzunk Benne s ne felejtsük el Jézus kijelentését: 
v Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én- 
bennem, ha meghal is é l“

Az a kérdés azonban, hogy mi miképen ve
szünk tudomást Istennek erről a nagy kegyelméről. 
Vájjon mi módon menekedünk meg m i, hogyha nem 
törődünk ily nagy idvességgel!?

Tudom ást vehetsz valamiről aképen is, hogy 
egyáltalában nem  törődsz azzal. Nincs kedvem, nincs 
időm ezzel a Kérdéssel foglalkozni, m ert hiv és le
foglal a földi világ a maga örömével és gondjaival.

Vigyázz testvérem, nehogy úgy járj a lelkeddel, 
mint mindennel ezen a világon, amivel nem törőd íz 
és nem gondozod ; ruhád elszakad, házad leomlik.

Vigyázz a lelkedre, vigyázz az életedre! Ne 
feledd, hogy teljes szívvel kell odafordulnod Jézus 
Krisztushoz s keresztje bocsánatát hittel kell elfogad
nod, ha lelked és életed üdvösségét akarod.

Ne félj bűneid nagyságának tudatában, de tö
redelmes szívvel és bünbánattal a Krisztus keresztje 
alá állj. Ne merd soha azt az istenkáromlást ki
m ondani: „rajtam már nem lehet segíteni“ , nekem 
már az Ur Jézus sem bocsáthat meg. Nincs olyan 
mélység, ahova Isten felemelő keze le ne érne, nin
csen olyan elesettség és elvetemültség, amelyre Is
ten irgalma elégséges ne lenne !

Testvérem, indulj el hát a golgothai kereszt 
felé. Isten hiv, vár és szeretettel fogad. Hiv és vár, 
különben egy Krisztus által készített hely üres ma
radna az Ö országában.

Testvérem, nem ok nélkül vár az Ur! „Azért 
vár, hogy könyörüljön rajtatok s azért felséges 0, 
hogy megkegyelmezzen nektek!‘‘ Azért vár, hogy hozzá 
érkezhess haza tékozló élet után s Ö íeád adhassa 
a Jézus vérében megmosott mennyegzöi fehér ru h á t! 
Vágyakozol-e erre, törődsz-e ezzel ? Mezei István.

A z ig e  e g y h á z á n a k  híve.
Egyházunkat az ige egyházának szoktuk mondani, s nagyon büszkék 

vagyunk erre a névre. Erre is, meg arra is, hogy evangélikusoknak neveznek 
(Persze vannak azért olyanok is, akik mindkettőt megtagadják). Ez a büszke
ségünk sajnos igen sokszor nem több ütés hiúságnál; nélkülözi a benne rejlő 
hivatásunknak ismeretét és komoly vállalását. Mert mit jelent számunkra ez a 
két név? Evangélikusok vagyunk, tehát Krisztus örömüzenetének — evan
géliumának birtokosai, elkötelezettjei. Ige egyháza vagyunk, mert mint annak 
idején tanítványait, úgy egész egyházunkat s valamennyiünket személyszerint 
is, arra hivott el Krisztus, hogy bizonyságot tegyünk a legboldogitóbb öröm- 

■■röl. az t&aggffiutnról. .amelv.-lstenpel.kibékit és. azolgálatárannélíat-A Jftiaz.-- 
tust kell prédikálnunk. Mindnyájunknak ezt kell tenni. Nekem is, ki lelkész 
vagyok s neked is testvérem bármi a világi hivatásod.

Az ige szolgálatára hivattunk el. Isten az ige prófétai szolgálatát várja 
egyházunktól és minden evangélikus keresztyén hívőtől. A világnak pedig, en
nek a megbolygatott hangyabolyhoz hasonlító emberiségnek, amely tépi, mar
cangolja, pusztítja és gyilkolja egymást, semmire sincsen annyira szüksége, 
mint a béke és szeretet evangéliumára. Nem tesz semmit, hogy a világ ta
gadja ezt s hogy tudni sem akar Krisztusról. Mennél jobban tiltakozik ellene, 
mennél hangosabban hirdeti ellenszenvét — annál súlyosabb betegsége, komo
lyabb szegénysége, bódultabb önimádatának részegsége.

A Krisztust várja ez a mai emberiség, amely álpróféták és álmesiássok 
bűvkörében vergődik. Vér- és tűztenger a világ. Puskaporos hordó, melynek 
tetejéről tudatlan és tehetetlen álmessiások habzó szájjal beszélnek neki erő
szakon épülő békéről és biztonságról. Szegény ez a mai emberiség. Szegény 
ha hisz az álprofétáknak. S szegény, ha már nem tud hinni bennük, de még 
nem, vagy már nem tud hinni a Krisztusban sem.

Krisztus kell az emberiségnek. Jaj pedig neki, ha az ige egyháza nem 
teljesíti hivatását, ha kialudt benne a prófétai igehirdetés tüze. De jaj az egy
háznak is. Ura, a Krisztus megfogja ítélni. Számon kéri tőle az elmulasztott 
napokat, mikor hatalmi törekvések rabságában politizált s elfelejtett egyház 
lenni, evangéliumot hirdetni. Nehéz lesz megfelelni azokért a napokért, mikor 
evangélium perzselő lángja helyett álprófétizmus szalmalángját, görögtüzét hor
dozta körül e világban. Számot adni a gyávaságról, megalkuvásokról, meg 
azokról az eltékozolt napokról, amikor egyáz helyett bálrendező bizottság vol
tunk, a bűnös, az igazságra szomjas lelkek pedig kétségbeesésben vergőd
tek, mert nem vcLt ki fülükbe kiáltsa a térdre kényszerítő igét. Pusztulás ör
vénye felett sátán ördögi muzsikájára jár megbódult táncot a fékevesztett 
emberiség s mily szörnyű az őrtáilók ajkai némák maradnak, sőt néha úgy 
tűnik, mintha kezükkel maguk is vernék az őrület ütemét.

Ige egyháza vagyunk s ezért minden kockázatát vállalva kell bele kiálta
nunk Isten üzenetét a kavargó emberiség közé. Ne felejtsük el, először tőlünk 
kéri majd számon Isten e lelkeket. Tartsunk hát önvizsgálatot. Tényleg az 
ige egyháza vagyunk-e? Maradéktalanul teljesitjük-e igehirdető kötelességün
ket? Nem lesznek-e a bűnös lelkek vádlóink azt mondva, hogy miattunk, 
gyávaságunk, mulasztásunk, rossz példaadásunk miatt járták a tévelygés szo
morú útját?

Evangélikus vagy, az ige egyházának tagja. Méltó vagy-e erre a névre? 
Lényedet, munkádat fejezi-e ez ki, vagy ítélet rajtad, amely szerint megfogsz 
Ítéltetni? QILLICH FÜLÖP,
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H A L L J Á T O K  A Z  I G É T .
Ú gy az egyes lelkek, mint a népek milliói m eg

maradásának csak egyetlen útja és lehetősége van: Is
ten Igéjének hallgatása és követése, •sten ugyanis min
den körülmények között hallható szóval kiáltatja az 
övéi fülébe és szivébe a megtartatásnak Igéjét, amely 
minden esetben az életre vezet — akkor is, ha világok 
omlanak össze, akkor is, ha országok pusztulnak el, 
akkor is, ha oltalmazó falak dűlnek össze, akkor is, ha 
megrendül a föld. Sőt Isten akkor gondoskodik legin
kább az Ő vigasztaló, bátorító, életre vezérlő Igéjének 
hirdettetéséről, mikor az övéit bajok veszik körül, ami
kor az övéinek egyedül csak ő lehet támasza. Isten 
hirdetteti az élet Igéjét, mindig csak az a baj, hogy az 
emberek bedugják a fülüket az Isten Igéje elől, sőt 
annyira felháborodnak ha Istennek az Igéje a megma
radásnak más útját mutatja, mint ahogyan ők kép
zelték el maguknak, hogy nemcsak bezárják a fülüket 
az Ige elől, hanem az Igének tolmácsolóját, Isten em
berét, a prófétát du.ván bántalmazzák, sokszor m eg is 
kövezik. Éppen ezért a legnehezebb sorsa és feladata 
azoknak az embereknek van, akiket Isten prófétául vá
lasztott és küldött a néphez.

Egy ilyen prófétai sorsról, egy ilyen sok szenve
déseken, megpróbáltatásokon, megaláztatásokon keresz
tül ment prófétának, Jeremiásnak a sorsát és életét Írja 
le Werfel Ferencz osztrák iró megrázó erővel és párat
lan hűséggel „Halljátok az Igét“ című könyvében. Eb
ből a könyvből közlünk egy részletet mai számunk 
tárcarovatába“ .

_  Jprpmjfrg előkelő  4iani^családbói;szártn.azik—- Annt-
hotból és minden j é I arra mutat, hogy fényes pályát
_ _ _ , ,  ________ *-** , . . .  - - ——

fog megfutni, mivel Izrael királyának kedvence lesz. 
Fényes és dicsőséges élet útja nyílik meg előtte, Isten 
azonban más megbízást szánt neki, magának választja 
ki. Jerémiás, mintegy előre érezve az isteni megbíza
tásnak rettenetes felelősségét és terhét, szeretné kivonni 
magát a megbízás alól, de Isten akarata előtt kénytelen 
meghódolni és Isten eszközének adni magát.

Pedig ez a megbízatás és sors igen nehéz. Minden
kitől elszakítja és mindenkivel szembe állítja. Saját csa
ládja, saját apja sem érti meg, szembe kerül vele. De 
szembe kerül vele az ország népe, Izrael és a király is. 
A boldogság és a bizakodás napjaiban veszedelmek és 
pusztulások üzenetét kell tolmácsolnia. Valóságos vész
madár lesz, — a szavát azonban nem hallgatja m eg  
senki. Sőt amikor Isten Igéjét a maga megdöbbentő  
igazságában hirdeti, hogy figyelm eztesse az elbizakodott, 
öntelt gőgös népet és a megmaradás útjára terelje, ak
kor m egdöbbentő beszédéért megostorozzák, szégyen- 
kolodába zárják, majd később ismét elfogják és a szenny
verembe vetik, ahová összegyűl a palotának és városnak 
minden szennye.

Jóslásai azonban mind beteljesülnek. A pusztulás 
képét mutatja minden. A szentváros romokban és ro
mokban a templom. S amikor magában ő is keserűen 
kérdi Istenét : miért mindez ? Isten egy vigasztaló fe le
letet küld neki és általa: azért, hogy élj, hogy éljetek ! 
Jeremiás sorsa, igazi próféta sors, tele szenvedésekkel, de 
egyúttal felem elő érzésekkel is, mert érzi, hogy vele az 
Isten aki minden körülmények között egyet akar : m eg
maradjanak és éljenek az övéi. Áldott az ajak, mely a 
megtartás Igéjét hirdetheti. RuuuJi György.

A próféta a kalodában.
Részlet Werfel F. Halljátok az Igét című kitűnő 

regényéből.
Jirmijah lerázta magáról a tanítvány karját, 

amely vissza akarta tartani a hite szerint 
pusztulásba vivő lépéstől. Egyetlen ugrással 
fenntermett a csarnoksétány lépcsőin, de 
nem lépett fel egyik szószékre sem. Megúj- 
hódolt, tiszta hangja messzezúgóan kondult 
meg az udv&ron:

— lqy szól Zebaoth, Izrael Istene. Rom
lást hozolc erre a városra és Jehuda minden 
városaira, amint azt megígértem. Mert feje
delmei gyilkosok, papjaik csalók és nem hall
gatnak szavamra.

Az oszlopcsarnokban sétáló tudósok s az 
előcsarnokba torlódó nép megtorpant s riad
tan fordult a zengő hang felé. Aztán néma 
gyorsasággal sereglett össze a tömeg. A Jir
mijah előtt álló kis csapat nemsokára száz 
főre s még többre szaporodott. Riadtan hall
gatták a szörnyű szavakat, amelyeket fényes 
nappal, józan déli órában merészeli valaki 
kikiáltani a szent templom udvarán. Ez a 
vakmerő még hozzá megfontolt embernek 
látszott, ne/n volt őrjöngő vagy tébolyodott, 
aki rángatózva hányja veti a tagjait. Meglát
szott rajta, hogy nem öntudatlan elragadta
tásban szól, hanem nagyon is jól tudja, mit 
beszél, bárha szavai önnön hangjának szü
lési fájdalmaién sugárszerüen szökkentek elő.

És ezt a várost borzalommá teszem. . .  gú
nyolni fogja nyomorúságát...

Tovább nem jutott. Egy kéz nehezedett a 
vállára s háta mögött felmordult egy hang:

— Pas’hur füle rossz. Zebaoth hirdetője 
ismételje el mégegyszer a szót...

Jirmijah megfordul. Pas'hurral állott szem
közt, a küszöb első őrzőjével s a templom

legfőbb parancso'ójával, akinek ügyelnie kel
lett a szentély rendjére s ezért saját törvény
kezési joga is volt. Pas’hur gombszemei dü
hös jóindulattal figyelték a tettenért Jirmija- 
hot. Négyszögletes szakálla furcsa módon 
remegett. De Jirmijah állotta a pillantást. 
Haragtól villámló szemmel ismerte fel az 
összeesküvőt, aki bizonyosan tudott Eljakim 
gyáva támadásáró' Jirüzsálem ellen. Aztán 
szóról szóra megismételte s erős hangon 
vágta Pas’hur arcába az Ur fenyegetését, 
mintha valóban nagyothallóm beszélne. A 
lépcsőkön összegyűlt tömeg tátott szájjal 
várta, hogyan végződik ez a harc a küs. öb 
félelmetes őrzője és a védtelen Jirmijah kö
zött. A küszöb őrzője elégedetten biccentett:

— Most legalább jól megértettem a szót, 
amelyet hirdettél

Egészen közel lépett J maijához. Közben a 
templombiztos és szolgálattevő őrség, amely 
mindenüvé elkísérte, feszesen állott fel mö
götte.

— Jól tudod, — mondotta Pas’hur fojtott 
hangon — hogy mindenkinek, aki Adonáj 
szavát véli hirdetni, helyt kell állania ezért 
a szóért,.. Ne kelts botrányt és ne véd ikezz, 
amúgy sem használoa... Inkább kövesd bé 
késen és feltűnés nélkül ezeket a férfiakat itt 
mögötted, hogy sorsod ne fordu'jon még 
rosszabbra...

E nyugodt szavak után Pas’hur köszönés 
nélkül távozott s közömbös léptekkel tűnt el 
a csamoksétány oszlopai között Most élőié 
patt a templombiztos intésévé az őrség körül
fogta J rmijahot. Ez az őrség a leviták rend
jéhez tartozó poroszlókból állott, akiket bőr 
szijaik miatt szijrázoknak nevezett a nép. A 
tudós nézőket hattározottan kielégítette az 
egyenlőtlen összecsapás eredménye s igy hát 
ismét megkrzdték töprengő sétájukat. A sze
gény nép félénken oszlott szét, hiszen J aru 
zsálemben az erőszak uralkodott. Csupán né
hány ember követte Jirmijahot s közülük is

végül csak Baruch maradt mellette.
A menetnek az egész külső előcsarnokon 

végig kellett haladnia, hogy eljusson a tem
plomhegy északi falába vájt Berjáminkapuhoz. 
Ebben a vastag falban őrszobák, hivatalok, 
börlönkamrák és tömlöcök is voltak s az 
egész küszöb őrzőjének b rodalmához tarto
zott. A küáiöb őrzője rövid utón ítélkezhe
tett a szijrázok foglyai felett, de különböző 
bűnbánati parancsokon kivül csak két súlyo
sabb büntetést rendelhetett e l : a megvessző- 
zést és a kalodát.

Jirmijahot az őrség egy üres börtönkam
rába lökte, amdyben ctupán egy fekvőhely 
volt; Jirmijah szótlanul ü’t le ide. A fárasztó 
utazás s a mai nap szörnyű eseményei any- 
nyira kimerítették, hogy fz álom valósággal 
leteperte s még a szíjrázók zaja és nevetése 
sem riasztotta fel, Egyszerre felrántot'áb a 
fekvőhelyről. Nem vette mindjárt észre a 
belépő Paa’hurf. A küszöb őrének apró, ke
rek diruszemei villogtak s hangját igyekezett

Ha szépet jót és tartósat akar 
vásárolni: S i e s s e n  a z o n n a l

ZH M IH EH  ».
ü z l e t é b e .

Bő és gazdag választékot talál:
Női és férfi szövetekben, mennyosz- 
szonyi kelengyékben, ágy-garnitu- 
rákban és vásznakban, úgyszintén 
gyermekek részére szükséges ruha

anyagokban.
E lv ü n k ; jó  m in ő s é g , o lc s ó  á r a k ,  

k i f o g á s ta la n  k i s z o lg á l á s  I
B r a § o v - B r a s s ó

P ia fa  L ib e r tá j i i  2 .
A . Z a m in e r  M a n u fa c tu r .
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E V A N G É L I U M
ÉS

É L E T .

Sajnos legtöbbször kettős 
arc, egymástól elütő köt do

log ez: az Evangélium  és az Élet. Pedig e kettőnek lehe- 
tőségszerint eggyé kellene válnia. Az evangélium ot nekünk 
nem csak ism erni s nem  is csak szóban hirdetni,„hanem  a 
valőságszerint élnünk is kellene. „Élek pedig többé nem 
én, hanem  él bennem  a K risz tu s...“ m ondja önmagáról 
Pál apostol.

Sok m inden m ásként volna e földön, ha az Evangé
lium és Élet közti és szócska nem  a kettő különállását fe
jezné ki, hanem  azonosságát, megvalósulást. Eredm ényesebb 
lenne szolgálatunk. Eredm ényesebb a keresztyén misszió 
m unkája. Indiában, egy nagy keresztyén diák konferencián 
m ondotta egy vendégként résztvevő hindu pogány ifjú : 
„Nem vagyok keresztyén, de nagyra értékelem a Bibliát. 
Amire azonban nekünk szükségünk van, az nem szép sza
vak, még bibliai mondások sem, hanem az igazi keresztyén 
példaadás. Az a nagy ellentét, amelyik a keresztyének élete 
és tanítása között fenáll, nem  tud minket sehogysem ki- 
békiteni és meggyőzni arról a gondolatról, hogy őseink 
hitét elhagyva keresztyénekké legyünk. Bevallom a keresz
tyén m issziónáriusok kivételek. Becsületes, tiszteletreméltó 
em berek. A bennszülött keresztyének nagyrésze is kivétel. 
N éhányan közülük az indiai társadalom  legkiválőbbjai. De 
m ennyit ismerünk mi ezeken kivül itt is, Európában is, aki
nek élete, szép tanitásotok ellenére, gonoszabb a miénknél“ .

Súlyos és be kell vallanunk sokban igaz Ítélet ez. 
Á lkeresztyénségünk megitéltetése. Ebben az Ítéletben benne 
vagyunk m agunk is, egyházunk is. Isten pedig számon 
fogja kérni tőlünk mindazokat a lelkeket, kiket a rajtunk  
váló megbotránkozás zárt el attóly hogy Krisztust megtalálják!

Hogyan fogunk m ajd felelni érettünk?
Gillich Fülöp.

A  k o n f ir m á c ió i  s z o k á s o k .
A konfirmációi szertartásnál az első hiba az, hogy szokássá 

lett. Úgy a növendékek, mint a szülők ennek nézik, nem gondol
nak arra a rendkívüli fontosságra, amit a konfirmáció jelent. Mert 
a konfirmáció nem egy szokás, amelynek az a célja, hogy a virág- 
vasárnapi istentiszteletet szebbé tegye, még kevésbbé az, hogy a 
gyermekek megmutassák, hogy megtanulták a kátét, mint ahogy 
pl. a vizsgán a földrajzból mutatják tudományukat: a konfirmáció 
az, amit a neve jelente megerősítés. A növendéknek meg kell ugyan 
mutatnia, hogy megismerkedett Isten dolgaival, de a virágvasár
nappal nem ér véget a konfirmáció, ellenkezőleg: azután kell egy 
egészen más, keresztyén élettel megmutatniok, hogy konfirmáció
juk nem szokás, hanem valóban hitbeli megerősödés volt. A kon
firmációi fogadalom tehát szent és jaj annak, aki ezzel a fogada
lommal nem törődik. Már pedig a konfirmáció tragédiája az, 
hogy nem törődnek vele.

A konfirmáció egész életre kiható jelentőségéből következik, 
hogy külsőségeiben is komolyan kell venni. A növendékeknek meg 
kell érteni, hogy nem azok a fő problémák, hogy kinek milyen a 
ruhája, ki mondja a köszöntőt, kinek milyen szép az arca a fény
képen stb., hanem az, hogy a tett fogadalmat: hogy keresztyén 
életet él, megtartsa. Aki erre nem gondolt, annak semmit sem ér a 
konfirmációja. Hogy milyen szokott lenni a mi konfirmációnk, mu
tatja az az egy példa, hogy amikor a gyermekek hat hétig tanul
ták a szeretetet és megbocsátást, virágvasárnapján halálosan gyű
lölik azt, aki a köszöntőt mondja, vagy esetleg: kétségbeesnek, ha 
sor végére kerülnek, ha a ruhájuk nem bizonyul elég szépnek és 
más effélék.

Gyülekezeteink jövője ott dől el, hogy gyermekei tudják-e 
olyan komolyan venni a konfirmációt, amint azt venni kell?! Ha 
minden húsz-harminc gyermek közül csak öt indul el a kérész- 
tyénség utján, nem reménytelen többé népünk helyzete.

Kiss Béla.

maróan barátságosra fordítani:
— Hilkijah tia Anathotból íme megint itt 

van az országban
Pedig elinalt és kereket oldott, miután oly 

kárhozatos tanácsokat adott könnyenhivő 
királyának.

— Királyi jótevőm legifjabb fiának tanító
jává tett . . .

— És most ime elhagytad tanítványodat... 
De vájjon ki hivott ide?
' — Az Ur hivott!

— Az Ur hivott . . .
A küszöb őrzője szünetet tartott, amely 

tele volt zsúfolt hallgatással, aztán még ba
rátságosabbra fordította a hangját:

— Akkor hát dicsérd az Urat, hogy Pas’- 
hur karjai közé vezetett. . . . Mert Jirmijah 
sokszorosan visszaeső bűnös . . . .  Ha nem 
volnék minden őrjöngök és tébolyodottak 
atyja, bizony kiszolgáltatnálak urad és kirá
lyod törvényszékének . . . .  Légy hát hálás 
és elégedett, amiért a küszöb szelíd őrzője 
vesz gondjaiba . . .

Ezzel már ki is mondotta az ítéletet. Két 
szijrázó leszijazta Jirmijahot. A vér kifutott 
az arcából. Lehunyta hosszú szempilláit s 
akadozó nyelvvel mormolta:

— Pas’hur, Imer papi házából, jól gondolja 
meg, mielőtt parancsot ad, hogy mit tesz 
Eli és Ebijathar fiával.

— Eli és Ebijathar fia gondolta volna 
meg. hogy mit tett. Most pedig inkább örül
jön a büntetésnek s hogy nem éri utói, mint 
Ürijahot, amit megérdemelne . . .

Az elgyötört ember felsikoltott:
— Ne nyúljatok hozzám!
Hiába volt minden. Villámgyorsan történt 

minden. Pas’hur elhagyta a szobát. J rmija- 
hot a sz'jrázók egy másik börtönkamrába ci
pelték, ahtl piszkos kezek letépték róla a 
ruhát s a papok ivadékának fehér testét hu-

sábavájó kötelekkel hosszú deszkalapra fe
szítették. Minden erejéből védekezett, de va
dul kalapáló szive, amely oly sokat viselt el 
mostanában, csakhamar felmondotta a mun
kát. A félhomályból most kilépett az ítélet
végrehajtó, aki nem a közönséges bőrszíjat 
suhogtatta, hanem a sokágú korbácsot. A 
templombiztos intett. Az első, nem erős ütés 
elcsattant Jirmijah hátán.

Most azonban olyasvalami történt, ami 
teljesen megzavarta a szijrázókat és az ítélet 
végrehajtóját, mert a büntetést nem volt sza
bad félbeszakítani s az elhibázott ütést nem 
lehetett megismételni. Baruch megvesztegette 
az ajtónál álló őrt s besompolygott a bün
tetőkamrába. A templombiztos nem törődött 
vele, nyilván azt hitte, hogy a küszöb őrének 
megbízott tanúja. Amikor azonban az első 
ütés lesújtott mesterének fehér testére, Ba
ruch oroszlánüvöltéssel ordított fel:

— Tudjátok, hogy mit tesztek ? Isteneteket 
ütitek ebben az emberben!

Olyan erővel, amit senki sem várt ettől 
az elnehezedett embertől, elkapta az ítélet
végrehajtó torkát, mire az elejtette a korbá
csot és a földre zuhant. Vad verekedés kez
dődött most, ami súlyosan sértette a hely 
hivatalos törvényszéki komolyságát. Jaj lett 
volna a szolgálattevő őrség parancsnokának 
ha a küszöb őre megtudja a botrányt. Még 
itt, a templomhagy szélén s az istenkáromlók 
megfenyitésének helyén is a szent rend meg
őrzése volt az első parancs. Isten segítsége 
azonban elég erőt adott Barucbnak arra, 
hogy alaposan megzavarja a büntetés végre
hajtását. A szijrázókat, akik reávetettók ma
gukat, úgy rázta le magáró’, mint vaddisznó 
a kutyákat. Hangja félelmesen dörgött a bolt- 
hajtás alatt: „Adonájt veritek, magát az 
Urat!“ Amikor a korbácms ember uj ütésre 
készült, Biruch a beléje csimpaszkodó egész 
falkávai együtt a fenyitő s a megfenyített

közé vetette magát s igy az ütések jórészét 
ő és a szijrázók fogták fel.

Jirmijah elvesztette eszméletét, — nem a 
testi fájdalom miatt, amit alig érzett, hanem 
a kitörölhetetlen szégyentől. Soha életében 
nem emelt rá kezet senki, még szigorú apja 
sem. Nem törődött vele, hogy fellépett hátán 
izzik a hús. De nem tudta elviselni ezt a 
megbecatelenitést, e vadállati meggyaláztatá- 
tást Pas’hur által. Urijah fejét két kardcsa
pás hasította kétfelé, aztán nem tudott többé 
semmit. De Jirmijah mindent tudott s bele
harapott a nyelvébe, hogy fel ne kiáltson e 
tudat gyötrelmében. Tudta ős érezte a ke
gyetlen szégyent, mig végül nagy feketeség 
borult érzékeire. Vederszámra öntötték rá a 
hideg vizet s ettől csakhamar magához tőrt. 
Most már tompa volt és közömbös. Történ
jék, amit Pas’hur elrendelt. Testének meg- 
szentségtelenitését, lelkének meggyalázását 
amugysem lehetett többé jóvátenni. Amikor 
a szijrázók kivitték, úgy érezte, mintha nem 
is őt cipelnék. Mintha izzó fájdalmai nem 
benne, hanem mellette éltek volna, testétől 
külön, szinte önállóan. Jirmijah csak elmo
sódott körvonalakban látta a ketrecet s kö
zepén a vasszególlyel kivert fatuskót, amely 
elé most leültették. Nem is figyelt az éles 
fájdalomra, amikor a poroszlók mindkét lábát 
kifelé fordították s a kalodát rácsapták bo
kára. A nap vakító fénye izzott a fehér kő
lapokon. Jirmijah félig vak szemei előtt su
hanó árnyak kandikáltak be a ketrec rácsain 
— az Amenti árnyai. Valaki egészen közel 
kúszott hozzá. A templombiztos büntetésből 
a tanítványt mestere mellé zárta. Jirmijah 
egyszerre hátraomlott. A feje valami puha 
dologra esett. Baruch ölében feküdt. Most 
egy széles, szétzúzott férfiarc hajolt fölóje, 
mint a hűség szelíd csillaga. Baruch ajkai 
megmozdultak, de nem találta meg a kellő 
szót. Néha egy-egy nehéz csepp hullott le 
Jirmijabra. Vér, verejték és könnyek. . ,
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ASSZONYOK ROVATA, f
A s z e n th e iy  u tá n  v a ló  

ó h a j to z á s  z so ltá ra i.
„Mint a szarvas kívánkozik a 

folyóvizekre, úgy kívánkozik az én 
lelkem Hozzád, oh Is te n ! Szomju- 
hozik a lelkem Istenhez, az élő I s 
tenhez. Mikor mehetek el és jelen

hetek meg Isten előtt?“ —  igy sir f tl az idegen népek 
között elszórtan élő zsidóság ajkáról a szent vágyakozás a 
tem plom  után (42. zsoltár). Óh a tem plom át, —  és Jeru 
zsálem et, a szent várost, ahol Istennek a templom a áll, 
—  sohasem  lehet elfelejteni. Babilónia vizei mellett ke
sergő zsidóknak is egyetlen öröm ük, hogy a Sionról meg
emlékeztek : „Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem , felejtkez
zék el rólam  az én jobb kezem. Nyelvem ragadjon az 
ínyem hez, ha meg nem  emlékezem ró lad ; ha nem  Jeru 
zsálem et tekintem az én vigasságom fe jének!“ (137. zsol
tár 5— 6.) Ez a visszat mlékezés csupa sirás volt éskönny- 
h u lla tá s : „Mikor ezekről megemlékezem, megkeseredem 
lelkem ben; m ert nagy csoportban vonultam ezelőtt és 
ujjongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő 
sokaságot az Isten házáig“ . De —  alapjában véve mégis 
ez a könnyes visszaemlékezés a vigasztalásnak a forrása 
volt, m ert Istennek m egm ásíthatatlan Örök frigyére em lé
keztette és bizakodásra serkentene őket. „M ^rt csüggedsz 
el lelkem és nyughatatlankodol b e n n e m ? “ —  ének i a 
zsoltárköltö folytatólagosan a 42. zsoltárban —  „bízzál 
Istenben, m ert még hálát adok én neki az ő orcájának 
szabaditásáért.“ Ha újra és ú jra  elfogja is a csüggedés, 
keserűségeit forró im ádságban teregeti ki Isten előtt: „H add 
m ondjam  Istennek, az én kőszálam nak: Miért felejtkeztél 
el ró lam ? Miért kell gyászban járnom  ellenség háborgatása 
m ia tt?“ És utána erőteljesebben csendül fel a b iz ta tás: 
„Bízzál Istenben, m ert még bá!át adok én neki, az én 
szabaditóm nak és Istenem nek.“

így tusakodik Istennel és saját leikével a szórvány- 
zsidóság a hosszú ideig tartó m egpróbáltatás nehéz esz
tendeiben. A templom, amelytől messze-m essze elsodorta
tott, ellenállhatatlan erővel vonzza. Lelke, —  ez a csodá
latos nyughatatlan delejtü, —  mindig, m indenünnen a 
tem plom  felé fordul stent keresve. „1st1 n, én Istenem  vagy 
Te! Jő reggel kereslek Téged; téged szom juhoz lelkem, 
téged sóvárog testem a kiaszott elepedt földön, amelynek 
n incs vize ; hogy láthassalak téged a szent helyen... (63. 
zsoltár 2 — 3). Ez az Istent kereső lélek csak akkor nyug
szik meg, am ikor megtalálta, amit keresett: „Mily szerel- 
metesek a te hajlékaid, seregeknek u r a ! Szivem és testem 
ujjongnak az élő Isten felé. Mert jobb egy nap a te tor
nácaidban, hogysem ezer nap m ásutt; inkább akarnék az 
én Istenem  házának küszöbén ülni, hogysem lakni a go
nosznak sáto rában“ . (84. zsoltár 2, 2, 11, 12.)

Hát Te, testvér, —  messze tőlünk és messze a tem 
plomtól, —  vágyódol-é legalább igy az áldott böjti időben 
Istennek szent hajléka után  és Isten után, aki pajzsod n é
ked is és erős várad ? Óh m int örülnék és milyen boldog
ság lenne szám odra is, ha Istent keresve m egtalálnád szo
m orú m agányosságodban?

És Tebenned, testvér, akit a templomtól talán egy 
ucca, talán csak egy pár ház választ el, él-e és ég-e ben
ned is a szom júság Isten u tá n ?  ügy  vágyakozol-é Isten
hez, m int a szarvas a hüs forrás vizéhez?! Vagy nem  is 
tudod, (és nem  is hiszed), milyen boldog ember az, aki a 
Seregeknek Urában bizik?!(( (86. zs. 13.) Prédikátor.

r SCHERG VILMOS és Társai ]
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Női és férfi szövetek versenynélküli kivitelben.

Luther g y erm ek e i.
A mi nagy reformátorunk nemcsak arra mutatott példát, 

hogy az evangélikus'ember hogyan szeresse egyházát és Isten 
igéjét, hanem arra is, hogy milyen kell legyen a családi élete.

Luther 1525 junius 13 án kötött házasságot Bóra Katalinnal, 
egy elszegényedett nemesi család leányával, aki 10 esztendőt töl
tött a kolostorban, mint apáca. Csak ellenségeink rossz akarata 
találta ki azt a híresztelést, hogy Luther megszöktette feleségét a 
kolostorból. Azt sem tudta, hogy a világon van. Csak akkor is
merte meg, amikor Bóra Katalin 1523-ban 9 társnőjével elhagyta 
a kolostort és Wittenbergbe jött. Luther először másnak szánta 
Katát. Egy jó barátjához, Glatzhoz akarta férjhez adni és csak 
amikor ez a házassági terv Kata ellenkezése miatt nem sikerült, 
akkor határozta el magát barátjainak hosszas rábeszélésére és un
szolására, a házasságra. Luther már nem volt fiatal amikor meg
nősült, 42-ik évében járt és amint maga írja, „nem vad szenvedély, 
hanem szivem becsületes érzése köt feleségemhez“. Talán kevesen 
tudják, hogy ebben az elhatározásában a döntő szerepe nem a 
jó barátok unszolásának volt, hanem sokkal inkább annak a nyo
masztó sejtelemnek, hogy hamar fog meghalni. Ez a halálsejtelem 
indította arra, hogy megnősüljön, mert nem akart utód nélkül 
meghalni.

Luther a legboldogabb családi életet élte, amelynek példa
mutató tisztaságát még a legnagyobb ellenségei is elismerik. Luther 
hűséges, derék, szorgalmas és jó feleséget talált Bóra Katalinban, 
aki minden kellemetlenségtől igyekezet mentesíteni, hogy nagy 
művét teljes odaadással szolgálhassa. Minta feleség volt, Luther 
áldotta érte az Istent.

Hogy ez a házasság ennyire boldog és annyi örömmel meg
áldott volt, abban sok része van azoknak a drága gyermekeknek, 
akik gyors egymásutánban köszöntöttek be hozzájuk, hogy hangos 
zsivalygással megtöltsék a wittenbergi kolostor termeit. Luther ki
mondhatatlanul szerette a gyermekeket s talán a legboldogtalanabb 
ember lett volna, ha Isten ezt a legdrágább és legnagyobb áldá
sát megvonja tőle. Mindene a gyermekei. A legboldogabb pilla
natai azok, amikor köztük időzhet és résztvehet játékaikban. Mint 
Jézus, ő is sokban a gyermekeket állítja elénk, hogy tőlük tanul
junk, mint kell hinni és Istenben bizni minden kételkedés nélkül. 
Azt mondja, mennyi vesződsége és gondja van a szülőnek a gyer
mekével. Hát akkor mennyi szívfájdalma kell legyen Istennek ve
lünk! Máskor megint elgondolkozik azon, hogy tulajdonképen 
minden gyermek milyen ingyen jut hozzá az örökséghez. Nem 
tesz érte semmit, nem érdemli meg s mégis ő kapja meg, nem 
más, mert ő a gyermek. Ez példa neki arra, hogy Isten is igy 
adja nekünk ingyen, érdemtelenül a mennyei örökséget, mert a 
Krisztusban mi is gyermekei lettünk. Mikor egyik leánykája, sze* 
mefénye, Lenchenje 13 éves korában meghal, nagyon sokáig vi
gasztalan. Akkor írja: „Oh milyen csodálatos is az: tudom, hogy 
Lenchenem Istennél van és sokkal jobb dolga van, mint nálam 
lett volna és mégis olyan nagyon szomorú vagyok I“ Ilyen nagyon 
szerette Luther gyermekeit.

Ez a szeretet azonban tudott szigorú is lenni. Semmit sem 
nézett el gyermekeinek. Egy alkalommal egy csíny miatt a legidő
sebb fiának, Jánosnak 3 napig nem volt szabad az édes apja elé 
jönni, És amikor az édesanyja és Luther jóbarátai kérlelték ne le
gyen olyan szigorú, azt felelte: „Inkább akarok egy halott gyer
meket, mint egy neveletlent“.

Sajnos az óriási lekötöttsége nem engedte meg, hogy maga 
nevelje gyermekeit és több időt szentelhessen nekik. Felesége és 
egy házi tanító végezte ezt a munkát. Talán ez is volt az oka, 
hogy Luthert is elérte a nagy emberek végzete, mert gyermekei 
közül egy sem váltotta be a hozzájuk fűzött nagy reményeket. 
Egyik sem lépett apjának a nyomába.

Isten 6 gyermekkel áldotta meg. A legidősebb János volt, ki 
1526-ban született. Luther sok reményt fűzött ehhez a gyermeké
hez Szeretett volna papot nevelni belőle, de aztán mégis jogász 
lett. Második gyermeke Erzsébet volt, ki féléves korában meghal. 
Utána megint egy leány gyermek születik: Magdolna, akit Luther 
nagyon szeretett, mert szelíd, jólelkű gyermek volt. Isten 13 éves 
korában szakítja le Luther szivéről. Aztán következett Márton fia, 
ki pap lett, de korán, 33 éves korában meghalt. A legtöbbre vitte 
Pál fia, aki keresett orvos lett. Ez tartotta fenn férfi ágon a leg
tovább Luther családját, kinek utolsó leszármazottja 1759-ben halt 
meg. Utolsó gyermeke Margit leánya volt. Argai György,
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Böjti evangéllzációs istentisz
telet a nagybányai evangéli
kus gyülekezetben. Bőjtfóvasárnap dé'utánján az evangélikus és 
református hívek teljesen megtöltötték a nagybányai kis lélekszámú 
gyülekezet templomát, hogy ré3ztvegyenek a böjti időszakot beve
zető vasárnap evangélizáció3 istentiszteletén. A gyülekezet ez alka
lommal a bevezetett ielkészi csereszolgálat kapcsán Opfermann Ernő 
váradi s. lelkészt látta vendégül, aki az istentiszteleten a böjt 
jelentőségéről beszélt és a befejező oltári szolgálatot végezte. 
A helybeli lelkész a bevezető oltári szolgálatot tartotta és bibliát 
magyarázott. Az istentiszteletet a református egyházi énekkar ének
száma és Rédei Károlyné nsgytisztelelű asszony szavalata egé
szítette ki.
A TEMESVÁRI GYÜLEKEZET NÖEGYLETE szépen sike
rült m űsoros estélyt rendezett február hő 12-én, amelynek 
tiszta jövedelm e 18.000 lej volt.
A barcaujfalusi gyülekezet papilak építésére történt újabb 
felajánlások és befizetések: 600 lejt: László József, Keresztes Fe 
renc, 500: Vaj János, Sala József, Benedek Vilmos, Pál József 
Jámbor Andor, Pál András, özv. László Jáaosnő, Nagy György 
Sires Péter, Jámbor Mihály, Benedek István, id. Sós Márton, Ba 
logh József, Reimes Mihály, Antal Jáno3, Szecskó Mihály, özv 
András Mihályné, özv. Sipos Györgynő, özv. Balogh Györgyné; 
Nagy József, Péter András, Pál Mihály, Szávuj Józsefné, Lukács 
József, Line József, ifj. Gyerkó Márton, Jámbor Béla és Raduch 
Béla. (folytatjuk).
REMÉNYIK SÁNDOR KITÜNTETÉSE. Rem ényik Sándort, 
a kiváló erdélyi költőt a magyar főváros által alapított 
Arany János érem m el tüntették ki. Rem ényik Sándor ki
tüntetésének szívből örvendünk. A kiváló költő, m int is
m eretes evangélikus s a kolozsvári gyülekezetnek egyik ve
zető tagja. .
ueikószbelktetás. A lupényi evangélikus gyülekezet február hó 
26.-án iktatta be uj lelkészét, Foris Zoltánt. A beiktatást Klaster 
Lajos esperes végezte s ugyancsak ő végezte a német nyelvű is
tentiszteleti szolgálatot is. Magyar nyelven Adriányi, petrozsényi 
lelkész, hirdette az igét. Az uj lelkész Foris Andrásnak, a csángó 
származású kiskapusi magyar evangélikus lelkésznek fia. Az uj 
lelkipásztorra és munkájára Isten áldását kérjük 1 
FELÜLVIZSGÁLJÁK AZ IZRAELITA HITFELEKEZET ÉS 
A SZEKTÁK MŰKÖDÉSÉT. A kérdés tanulm ányozására 
Pacli^eanu Zeno dr. kultuszm inisztérium i vezérigazgató ka
pott m egbízást.
Sepslszentgyörgy. A brassói egyház kicsiny, de lelkes fiókegy
házában, Sopsiszentgyörgyön, március 12-án töltötték be a múlt 
év végén, Müller Lajos halálával megürült gondnoki állást. Az is
tentiszteleten, melyen Nikodemusz Káioly brassói lelkész, tb. főes
peres hirdette az igét, a hivek szinte teljes létszámban vettek 
részt. Istentisztelet után urvacsoraosztás volt, majd rövid közgyűlés, 
melyen a megürült gondnoki tisztségre pedig Koszta Károly egy
háztagot, a másod-gondnoki tisztségre pedig ifj. Magyar Györgyöt 
választották. Felvetődött még egy saját gyülekezeti ház szerzésének 
a gondolata is. Délután a hivek nagyrósze a Zoltáu-vendőgiőben 
találkozott tea mellett a fehér asztalnál, hogy egymással közelebb
ről is megismerkedjenek. A teadólután a késő esti órákig nyúlt, 
kitűnő hangulatban.
A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK lélekszáma kb. 10.000 
(a rom án baptistáké 90.000). A gyülekezetek szövetségbe 
töm örültek, am elynek vezetői Bíró László dr. elnök és 
M olnár Károly titkár. Tem esvárod tartanak fenn titkári 
irodát s ugyancsak itt szerkesztik lapjaikat is, az Ü d v  
Ü z e n e t e - t  és az I f j ú s á g i  É le t-e t ,

BRASSÓI NÉPBANK R.T.
folyósít kellő fedezetre röuid 
lejáratú kölcsönöket, elfogad 
e l ő n y ö s e n  takarékbetéteket.
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A MAGYARORSZÁGI EVAN- 
GÉL1KLS EGYHÁZ belmisz- 

sziói életének m egerősödését szolgáló B aráti Mozgalom, új 
akciót indított be, hogy szerves kapcsolatba hozza egy
m ással az egyház kebelén m űködő különböző egyházi 
egyesületeket. A kiépítendő egység Evangélikus Testvéri 
Szövetség nevet viselne.
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kőt napon konferen
ciát tartott Budapesten. A konterenciát D. Kapi Béla ev. püspök, 
a Társaság elnöke nyitotta meg. A következő előadások hangzottak
el: Vasady Béla dr. debreceni egyetemi tanár: Egyház, állam, 
nemzet viszonya dogmatikai és etikai szempontból. Ehhez az előa
dáshoz hozzászólt Turóczy Zoltán ev. lelkész. Szentpéri Kun Béla 
debreceni egyetemi tanár az egyház és állam jogi kapcsolatait fej
tegette. Előadásához Karner Károly dr. soproni ev, egyetemi tanár 
szólt hozzá. Pröhle Károly dr. soproni teológiai egyetemi tanár : 
Nemzeti állam és felekezeti iskola címen tartott előadást, amelyhez 
Szabó Imre ref. esperes és Schulek Tibor dr. ev. lelkész, valamint 
Ravasz László dr. ref. püspök szóllak hozzá. Makkay Sándor dr. 
egyetemi tanár: Keresztyénség és nemzetnevelés cimen értekezett. 
Ehhez az előadáshoz BencS Zoltán dr. miniszterelnökségi tanácsos 
szólt hozzá. A konferencia eredményét Ravasz László dr. ref. és 
Kapi Béla dr. ev. püspökök összegezték.
NÉMETORSZÁGBAN kísérletet tettek, hogy hétköznapokon 
is egész napon át nyitva tartsák a templom okat. A kísér
let kedvező eredm ényt m utatott, am iért is m ost az evan
gélikus tem plom ok egész napon át való nyitva tartását 
hivatalosan is elfogják rendelni.
A katolikus egyház helyzete Dániában. Dánia lakosságának
óriási többsége evangélikus vallása. Katolikus hivek alig vannak 
25.000-en, de ezek is nagyobbára bevándorlók. Ennek ellenére a 
katolikus egyház óriási erőfeszítéseket végez, hogy megvethesse 
lábát. Tevékeny sajtószolgálatot fejt ki. így az egyházi lapok mel
lett van katolikus napilapja is. A hivek lélekszámához viszonyítva 
nagy a lelkészek száma 91, úgyhogy 275 lőlekre jut egy lelkész. 
Plébániáinak száma 30. Természetesen ezt a nagy aparátust nem 
tudja fenntartani az ottani katolicizmus, hanem külföldről kapott 
segélyek teszik ezt csak lehetővé. A katolikus egyház ugyanis itteni 
helyzetének megerősödése után innen szeretné folytatni az északi 
evangélikus országok felé irányuló terjeszkedési munkáját. 
HITETLENSÉG ÉS A NÉPI GYÖKÉRTŐL VALÓ ELSZA
KADÁS volt leghathaíősabb előkészítője a kom m unizm us 
oroszországi győzelmének, —  állapítja meg Vlassov von 
Waídenberg „ Oroszország története“ c. nagy tanulm ányában . 
A hitetlenség megmérgezte a lelkeket és m egbontotta a 
családi és társadalm i életet. A népi kultúrától, a néplélek- 
töl való elszakadás pedig megfosztotta talajától és gyöke
rétől. Oroszországban a háború előtti időben a jó  tónus
hoz tartozott kritizálni és átkozni mindent, ami orosz volt. 
Ez pedig azok m alm ára hajtotta a vizet, akik az ország 
felforgatásán dolgoztak.
A sz é p sé g v e rse n y e k  re n d e z é se  ellen tiltakozott 12 svájci
nőegylet. A tiltakozó egyletek — protestánsok és katolikusok — 
nyilatkozatukban kifejtették, hogy ezek a szokásos szépségversenyek 
C3ak az erkölcsök megrontását szolgálják s sok leánynak boldog
talanságát és erkölcsi elbukását eredményezték. Vágyakat támasz» 
tanak és a hiúságot növelik meg s amikor a szerencsétlenek azt 
látják, hogy reményeik a szépség dijak ellenére sem teljesülnek a 
könnyű élet útjára tévednek.
EGYHÁZI ROVAT VEZETÉSÉT KÉRTÉK AZ AMERIKAI 
NAPILAPOKTÓL. A lapok engedtek a közönség széleskörű 
kérésének s a rovatok vezetésére a legkiválóbb egyházi 
személyeket kérték fel.
A pesti magyar evangélikus egyház január hó 29.-én tar
totta közgyűlését. Érdekes megemlítenünk, hogy az előirányzott
100 000 pengő (3 mill ó lej) egyháziadó helyett 125.636 pengő folyt 
be (tbhát 769 080 lejnek megfelelő összeggel több). Ugyancsak 
emelkedett az adományok összege is. Jótékonycélra fordított az 
egyház: szegénygondozásra 20.500 pengőt (615.000 lej) kórházi 
gondozásra4 500 p. (135.000 lej), szeretetházra 4 000 p. (120.000lej.)
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A z EG E v ető m a g k lá llitá sa .
Az Erdélyi Gazdasági Egylet február 23-27 ig tartotta meg 

idei vetőraagkiállitásáf. Ezeknek az évenként megismétlődő kiállí
tásoknak ma már rendkívüli nagy jelentőségük van a gazdasági éle
tünk fellendítésének szolgáló EGE munkában. Bátorítást és buzdí
tást jelent iparkodó gazdáinknak és gazdaköreinknek, amikor látják 
kiállított anyaguk sikerét és hazahozhatják magukkal a jó munkájuk 
dicséreteként kapott jutalomdijat. De igen tanulságos és hasznos 
is ezeknek a kiállításoknak munkája. Tanulságos a kiállított jó 
minőségű anyag megtekintése, a mások szép eredményének meg
ismerése, mert további haladásra, fejlődő munkára késztet és mert 
fokozza az érdeklődést és haladási vágyat. A szép dolgok láttára 
önkénytelenül felébred az érdeklődés az iránt, hogy milyen munka 
árán érhették el a szép eredményt. A következménye viszont ennek 
az, hogy azután magunk is igyekszünk hasonló eljárást követni.

Nagyon fontos a kiállításnak az a célja is, amely a gazdáknak 
lehetőséget kiván Dyujtani ahhoz, hogy jó vetőmagvakat szerez
hessenek bs. Tulajdonképen az utóbbi szempont az, amelynek 
érdekében a kiállítás rendezése történik.

A kiállítás anyagának megtekintése mellett, az azzal kapcso
latos szakelőadások azok, amelyek kiegészítik s valódi értéket biz
tosítanak tapasztalatainknak.

Az ezévi kiállítás is fényes keretek között folyt le. A kiállítást, 
amelyen a kormány is képviseltette msgát, Tőrök Bálint az EGE 
igazgatója ítytkűtaHaeg,- aki üdvözölte a vendégeket és felolvasta 
Serban Mihály földmivelésügyi almioiszternek táviratát. Több ki
tüntetést osztottak ki a kiállításon résztvevő gazdakörök és gazdák 
között. így 85 aranyérmet, 25 ezüstérmet, 25 bronzérmet és 14 
oklevelet.

A kiállítással kapcsolatban február hó 25-én volt az EGE 
igazgatóválasztmányának gyűlése, amelyen Szász Pál dr. elnökölt. 
Megnyitó beszédében bejelentette, hogy a magyar gazdatársadalom 
teljes egészében belépett a Nemzeti Újjászületés Frontjának szer
vezetébe. Ebben a munkában az EGE, mint az erdélyi magyarságnak 
jelenleg egyedüli létező szerve, megtette kötelességét. Bsjelentette 
— továbbra, — hogy ez év telén az EGE rendezésében 57 két
hetes gazdasági tanfolyam zajlik le. 55 tanfolyam be is végződött 
már. Összesen 1925 gazda vett részt ezeken a tanfolyamokon. 
Bejelentette még a következő szakosztályok megalakítását: növény- 
termelési szakosztály, állattenyésztési szakosztály, gyógynövény- 
termelési szakosztály, számtartási szakosztály és háziipari szakosztály.

Foglalkozott az igazgatóválasztmány a Budapesti Mezőgazda- 
sági Kiállítás és Tenyészállatvásáron való részvétel kérdésével, 
valamint az április hó ll-én , húsvét harmadnapján tartandó köz
gyűlés előkészítésének munkálataival.

A kiállítással kapcsolatban szükségesnek tartjuk megemlíteni 
a következő kis apróságokat: legnagyobb érdeklődés nyilvánult meg 
a Gül Baba burgonya iránt, továbbra a Csanádi 88, Duppaui, 
Hatvani 2?-es és Sáminta ztb, valamint a Viktória borsó iránt. 
Nagy érdeklődést támasztott Bodor Kálmán gyógynövény és gyom
növény gyűjteménye. A búzának 140 féle gyomnövényét és 160 
féle gyógynövényét gyűjtötte össze. Konopi Kálmán dr. pedig fali 
táblák és grafikonok segítségével mutatott reá a tervszerű gabona- 
terméiés eredményességére és hasznára.

Az EGE jól sikerült kiállítása ismét szép bizonyítványát 
szolgálta munkája eredményességének és erőteljesen mutatott reá 
a követendő munka hasznosságára. Gazdasági életünk fellendítése, 
megerősödése által lesz gazdagabbá népünk és talál erős pillérekre 
népünk jövendője, megmaradása. Gillich FülSp.

Olvassa és terjessze az „Evangélikus E tethet!

B e sz é ljü n k  róla.
A brassói magyar evangélikus egyházmegye kötelékébe tartozó 

Temetkezési Egylet vasárnap, március 19-én közgyűlést tartott. 
Ez a közgyűlés nemcsak arra szolgált alkalmul, hogy az egyesület 
folyó ügyeit rendezze, de egyben megfelelő alkalom és keret volt 
arra is, hogy világosan kimutassuk az egylet emberbaráti törekvé
sét, úgyszintén továbbépíthető lehetőségeire utaljunk. Egyházunk 
hívei kezdik megérteni, hogy ennek az egyesületnek is a segítés a 
célja, az összefogás által való segélynyújtás. Nem öncélú tevékeny
séget akar kifejteni, hanem emberbaráti célért küzd. A jelenleg 
3000 leiben megállapított temetkezési segély is már jelentős segít
séget jelent a szegényebb .tagoknál. Ez pedig megérdemli, hogy 
azok is támogassák ezt a jótékony intézményt, akik anyagi helyze
tüknél fogva másként könnyen nélkülözni is tudnák ezt a segít
séget. Saját hasznuk mellett lássák meg, hogy ezzel egyben ember
baráti célt is szolgálnak.

Az egylet azóta, hogy az egyházmegye kezelésébe ment át, 
tehát az elmúlt esztendő óta, már is jelentős fejlődést mutat. 
A tagok száma már ebben az egy esztendőben is jelentősen emel
kedett. Jelenleg az egyletnek 240-nél több tagja van. Pénzügyi 
hslyzete is biztosított, amennyiben jelenlegi tiszta vagyona 92 014 
lei. A tagok számának szaporodásával az egylet helyzete is mind
inkább megerősödik. Eddig még csak neháay gyülekezetből vannak 
nagyobbszámban tagjai: Ajáca, Bácsfalu, Hosszufalu-alszeg . . . .  
A mostani esztendőnek újabb fejlődést kell hoznia, mert saját 
érdekünket szolgáljuk vele.

*
K ö n y v e k .  — Biró László: Az én valláskönyvem, bibliai tör

ténetek az elemi iskolák I -IV. osztályba játó evangélikus gyermekek 
részére. Ára 20 lei. — Én evangélikus vagyok, tankönyv az elemi 
iskolák felső tagozatai, valamint a konfirmációi oktatáshoz. Ára 
15 lei. — Kiss Béla: Isten munkája az Anyaszentegyházban. 
Evangélizáló füzet. Ára 6 lei.

(  " . S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E ^

Tisztelettel kérjük a lelkészt hivatalokat, akik még nem számollak 
el a kapott naptárak árával, szíveskedjenek: ezt megtenni.
K. J . M a r o s v á s á r h e ly .  Legutóbb küldött levelemre szeretnék választ kapni. 
R. Z . K is k u n fé le g y h á z a . A beküldött összeggel előfizetése 1938 decem
ber 31-ig van rendezve.
O. E. N a g y v á ra d . Légy szives bejelenteni, hogy a küldemény neked szól. 
A címváltozás nekünk munkatöbbletet jelent s igy amennyiben nem feltétlenül 
szükséges, elkerüljük. Itt pedig az az eset forog fenn. P. J lapját állandóan 
onnan fogja átvenni. Légy szives értesíts a hozzád befolyt naptá-ak áráról, 
amely összeget aztán ott kifizettél, hogy itt pontosan elkönyvelhessük 
H o s s z u f a lu - a ls z e g .  B. J. 1937 és 1938-ra van hátrálékban. R. M.-né és 
R. J.-né 1938-ra. Az utóbbiaknál a tévedés onnan lehet, hogy az i tetőknek a 
lap 1937 óta jár s akk- r, azaz 1937-ben fizették be az arra az esztendőre 
szóló előfizetést.
F e lh ív ju k  a lelkésztestvérek figyelmét Sipos Géza református lelkésznek 
Tűz és só című prédikációé kötetére, amely most hagyta el a sajtót. A kötet 
40 vasárnapi és ünnepi igehirdetést tartalmaz. Áj  a 90 lej. Megrendeléseket 
közvetítünk. (Sipos Géza az erdélyi református egyház ifjabb lelkészgeneráció
jának egyik tehetséges tagja, akinek már eddig is több kisebb könyve jelent 
meg az Ifjú  Erdély kiadásában.

i 'ü a 'W C jf-eX x k

m a ^ a t  evanyé lií.'u*  iá z ^a d a b m i  ét> fc/w.f'butáíifc Aefifa-p
Szerkesztőség és kiadóhivatal; B A C l U  J U D .  B R A ? O V .  
Megrendelhető, előfizetés eszközölhető Minden lelkészt hivatalunk utján. 
Külföldi előfizetések cime. R o llk  L a jo s , Eger, S z e n t  J á n o s  u c c a  12. ' “

A lap e lfo g ad ása  e lő f iz e té s t  je le n t !

Inscris la Tnbunalul Bra$ov sub Nr. 1083/1938. Tip. „ANTaL“ Bfa$jv, Caiea V.c.otivi 36.CENZÚRÁT.
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Feltámadás- B é k e s s é g  n ék tek !
Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, akkor hiába

való a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is. 
1. Kor. 15, 14.

A Húsvéttal kapcsolatban mindenféle fe'tá- 
madásről szoktak beszélni az emberek, csak ép
pen a 1 gfontosabbról, a Krisztus feltámadásáról 
a legkevesebbet. Hallunk gazdasági, társadalmi 
feltámadásról, a béke, a testvériség feltámadásáról, 
mindezek után sóvárgó lélekkel vágyik a ma em
bere, azokban reménykedik, azokról társalog,- 
de a tulajdonképeni feltámadásról, Krisztus urunk
nak a halottaiból való feltámadásáról megfeled
keznek, azt hihetetlen, elképzelhetetlen és amel
lett jelentéktelen eseménynek is tekintik.

Pedig a Krisztus feltámadása m i n d e n  
feltámadásnak a leltétek. Hiába várjuk mi egy 
világbéke, egy világtestvér iség kibontakozását, 
hiába várjuk a társadalmi életet megmérgező 
bűnök eltűnését, hiába várunk egy jobb jöven
dőt, jobb belátást az emberektől,- egyszóval hiába 
várunk bármely feltámadást, amig a Krisztus fel
támadása nem lesz v a l ó s á g  az emberek szá
mára. Ameddig a feltámadott és örökké élő 
Krisztus egyen-egyenként meg nem ragadja a 
sziveket és meg nem változtatja. Mert ujjászülö 
ereje egyedül csak Neki van. A világ feltámadása 
pedig nem lehetséges újjászületés nélkül.

Mi változtatja meg a keresztyén üldöző Sault 
a damaszkuszi úton és mi teszi Krisztus leg
nagyobb tanítványává ? Mi teszi tanítvánnyá a zül
lött Lévi vámszedőt? A parázna Magdolnát? Mi 
teszi a földi gondok közé merült tanítványokat 
Isten országa szolgálóivá? A Feltámadt Krisztus 
ereje. Ez tudja a szivek indulatait megváltoztatni. 
És igy csak ez tudja az általunk reménylett fel
támadásokat is létrehozni. Mert amig a szivek 
meg nem változnak, addig belölök csak bűnös 
dolgok származhatnak. „Mert romlott fa nem 
teremhet jó gyümö csőt“ .

De a feltámadás valósága által megváltott 
sz ív  jó  gyümölcsöket terem, mert „jő fa sem 
teremhet romlott gyümölcsöt“ . Nincs feltámadás 
hát a Krisztus feltámadása nélkül.

Imádkozz azért, hogy Te is megismerd a 
Feltámadott Krisztust- És lesz feltámadásod.

KISS BÉLA.

A feltámadott Krisztus köszöntése ez. Tanitványait üdvözölte igy. Az 
események megbolygatták lelkűket. Kétségbeesés örvényéhez jártak közel. Ő 
pedig megállott közöttük: — Békesség nékteic!

Békesség — ezt szomjazza a mai emberiség is. Nincs békességünk. Ék 
verődött az emberi szivek közé. Tövisként fúrta bele mégis a szivekbe a 
gyűlölet magát s egymás megrontására ösztökél Faji, felekezeti, társadalmi 
stb. alapon gyűlöljük egymást.

Legszomorubb azonban mégis csak az, hogy a keresztyén egyházakban 
és azoknak egymásközti viszonyában nincs egyetértő békesség.

N e m z e ssü k  ennek útját ma sem, hanem újabb és, újabb harcokat 
vívunk egymással, kíméletlen küzdelmet s ártunk önmagunknak, ártunk egy
másnak, áriunk a keresztyénségnek, ártunk a Krisztus ügyének.

Tekintsünk erre az első húsvéti képre. Lássuk meg, hogy az az egy
ség, az az uniformizált egység, mit ma sokan követelnek soha nem volt meg. 
Az asztal körül ülő tanítványok mindegyike egy-egy külön egyéniség. Csirá
jában ott van már az a külön-külön típus, lelki egyéniség, sajátosság, mely 
idővel kiterebélyesedve felekezeti tagoltságot eredményezett. Talán Isten is 
ezt akarta. Szint nyer vele csodás világa. „Csak rész szerint van meg 
bennünk az igazság“ vallja a legnagyobb apostol. .Isten meg bizonyára azt 
varia tőlünk, hogy össze szedjük az igazság e tükör darabjait s igy alkossuk 
meg gazdag országát, amely ezzel annál erőteljesebben csillogtassa meg annak 
szépségét, gazdagságát. S mégis? „Az Antikrisztus bármiféle pereputtya között 
sokszor sokkal nagyobb egység mutatkozik, mint Isten népe között“ — vallja 
Révész Imre dr. ref. püspök. Mit Isten meggazdagodásra adott, abból mi 
fegyvert kovácsolunk egymás ellen. Nem értjük meg, hogy az Isten drága, 
ékes mozaikkövekből akarja összerakni szinpompás, ékes világát. A más lel
kiség még nem árulás, nem bűn, nem eretnekség, ha az Evangélium talajá
nak színes virága. „Sohase felejtem el, — írja Révész — hogy Luther a ma
ga gyermekded leikével azt mondja: Mikor Krisztusra gondolok, nem tehetek 
róla, mindig magam előtt látok egy vérző embert egy véres kereszten.“ Pál 
apostolról beszélve meg annyira elragadtatja magát, hogy erős gesztussal az 
első sorban ülő Melanchtonra mutat: Ilyen szerű, mint a Magister“ Kálvin 
meg minden ilyen ábrázolásra kereken kimondja „Butaság, őrültség, veszett
ség!“ Két lélek Mindkettő a tiszta Evangélium útját kereste, de Istentől egy
mástól elütő lelkiséget kapott.

Békesség néktek! — hangzik fel a világ valemennyi felekezetének temp
lomában a húsvéti köszöntés. Krisztus köszöntése. Lesz-e békességünk? Meg- 
f,gjuk-e érteni valaha egymást? Hiszem hogy igen. Az utóbbi időben egyre 
több hang szólal meg érdekében, egyre több komoly keresztyén szívnek imád
sága. Tavaj Magyarországon volt élénk sajtó megnyilatkozás. A napokban az 
erdélyi magyar katolicizmus napilapjában láthatott napvilágot egy az össze
fogást sürgető cikk. Egyelőre ugyan még csak arról van szó, hogy népi ér
dekeink védelmében fogjunk össze. Erre ajánlja fel a lap cikkírója a katolikus 
lelkészek testvéri kézfogását a másvallásu lelkészek felé. Tudjuk önmagában 
ez még nem elég az igazi békességre, ha amellett szivünkben továbbra is pogá
nyák, eretnekek stb. maradunk egymás számára. Nem elég, de lehet, hogy e 
kezdő lépések után megszületik majd egyszer az igazi keresztyén békesség is I

Békesség néktek 1 GILLICH FÜLÖPC



2. E V A N G É L I K U S  é l e t 1939 április 9.

B É K E S S É G

I S T E N T Ő L .

IRTA-,

R E M É N Y IÉ  SÁNDOR.

Nines nyugalom , n incs  nyugalom , — a szív, 
Amig ver, m indörökre nyugtalan.
De m indörökké  nyughatatlanul,
Istentől m ég is  B é k e s s é g e  van.
B é k e s s é g  Istentől.

Nincs nyugalom , n incs  nyugalom  — vihar, 
Örök hu llám zás  a  viz felszíne.
De lent a  m élyben  háboritlanul 
Pihen a te n g e r  s  az e m b e r  szive,
Hadd hu llám ozzék  a viz felszíne.
B é k e s s é g  Istentől.

Nincs nyugalom , n incs  nyugalom , — s ez  a 
N yugtalanság , mint a járvány ragad .
Te s u g a ra z d  szé t b é k e s s é g e d e t  
És szóval, kézfogássa l m á s n a k  add .
Az Isten B é k e s s é g e  is ragad,
B é k e s s é g  Istentől.

R eggel m ondd, dé lben  m o n d d  é s  e s te  m ondd  
A feltámadott első sz é p  szavát,
És ra g y o g ó b b á  lesz a reggeled  
És c s ll iagh im esebb  az é jszakád .
B é k e s s é g  Istentől.
B é k e s s é g  Istentől: mi így köszönjünk,
Hogy k ö sz ö n té sü n k b e n  lélek legyen — 
Vihartépett fák — ága ikon  m égis  
V ad g a la m b  búg é s  B é k e s s é g  terem. 
B é k e s s é g  : k ö szö n té sü n k  ez legyen. 
B é k e s s é g  Istentől.

I G A Z I  K O N F I R M Á C I Ó .
Az Evangélikus Élet is szeretettel köszönti azokat, akik vi

rágvasárnapján az Ur oltára előtt térdelve vallást tettek arról, 
hogy hisznek Krisztusban. Szeretettel köszöntjük őket a felnőtt 
keresztyének sorában és várjuk az Evangélikus Élet olvasóinak 
táborába.

Azt gondolta talán valaki, hogy elkéstünk a konfirmándusok- 
hoz szólani? Dehogy is volna késő. Hiszen az ő konfirmáció
juk még nem fejeződött be. Ellenkezőleg, még alig kezdő
dött meg.

A Krisztusban való hitről vallást tenni nemcsak a templom
ban kell, hanem kint a világban, nemcsak ünnepélyes órában, 
hanem a hétköznapok idején is. Ez lesz még csak az igazi, a 
nagy konfirmáció. Mert annak az ifjúnak, aki a templomban 
hitet tett Krisztus mellett és a templomon kívül gúnyolja, elfe
ledi, káromolja a Krisztus nevét, a vallástétele nem volt más, 
mint Ítélet önmaga felett.

Az igazán hívőknek a világ előtt következő bizonyságtevése 
azért lesz nagy konfirmáció, mert nem lesz olyan könnyű, mint 
a templomi. Mig a templomban csöndben ülő, helyeslő gyüle
kezet hallgatá őket és vallástételüket imádság és áldás kisérte, 
addig a világban gúnyolódó, undok tréfákat űző, Krisztust ká
romló s talán fegyveres, gonosz ellenségek előtt kell kiállani, 
még pedig nem csapatosan, hanem esetleg egyedül és halált 
megvető hittel vallani Krisztus mellett. Aki ezt megteszi, még
pedig nem is kényszerű kötelességből, hanem azért mert nem 
tehet máskép, mert a Jézus iránti lángoló hit és szeretet kész
teti erre, az előtt megáll majd Krisztus, a legnagyobb, a leg
igazibb konfirmáció napján, amikor mi hallgatunk és Ő beszél 
és igy szó l: ezt ismerem, Atyám; ő az aki  nemcsak az oltár
élŐff, de a világ előtt is vallást tett rólam. Mátyás Béla.

H Ú S V É T I  B Á R Á N Y O K .
(Részlet Nyirö József Űz Bence e. könyvéből.)

Olyan ára 
semminek sincs, 
mint a tejes bá
ránynak január
tól búsvétig s 
azon is túl, mig 
fűre nem men
nek a juhok. A 
fűtől ízet vált 
a bárány húsa. 
Különösen a 
húsvéti szent 
ünnepekre szö
kik fel az ára, 
mert a kalendá

riumban nincs olyan ünnep, amelyikre annyi 
ártatlan állatot legyilkolnának, mint a húsvét. 
Nincs az az istenhátamegetti falu, ahol ezen 
a napon ne omlanék az ártatlan bárányok 
vére, pedig ez az ártatlan állat éppen Krisz
tus urunkat példázza, ki elveszi a világ bű
neit. A világ bűnei a tömeges báránygyilkos
ságoktól még szaporodnak, de Bence szerint 
furfangos nagy esze volt annak, aki ezt a 
bárány-szobást kitalálta, mert a szegény em
beren semmi se segit jobban, mint az a 
száz-kétszáz lej, amit búsvétkor megadnak 
egy jóforma bárányért. Sokmillió báránynak 
kell örök álomra lehunynia szemét a húsvéti 
bárányvétel miatt. Egyetlen papról beszélnek 
erre felénk, aki megborzadt a báránymészár
lástól és kijelentette, hogy ő többet bárány- 
húst meg nem szentel. A székelyek kérték 
szépen, hogy velük ezt a csúfságot ne tegye 
meg, de a pap hajhatatlan maradt. Erre meg
mérgelődtek s küldöttségbe mentek a püspök
höz, hogy a papot tegye el a faluból. A püs
pök csak mosolygott, mert a papot is sze
rette, magában igazat is adott neki, de a hí

vőket se akarta megsérteni. Tréfára fogta 
tehát a dolgot s hogy a kecske is jóllakjék 
s a káposzta is megmaradjon, ezt a tanácsot 
adta az atyafiaknak:

— Én a papot el nem teszem, de ti men
jetek haza s ha nem fogad szót a pap, a 
fején felül s a talpán alól verjétek meg, 
ahogy tudjátok.

Tiszta lehetetlennek látszott a püspök úr 
előtt, hogy valami bántodása lehessen a 
papnak, ha a fején felül s a talpán alól ütik. 
Húsvétra azonban ispotályba került a sze
gény pap, mert a székelyek először a fejére 
állították s csak azután verték meg a fején 
felül s a talpán áléi.

Úz Bencének még a lelke is örvendett, 
mikor elmondotta nekem az esetet, mert a 
húsvéti bárány árakon ö keresett a legjob
ban. Senki a juhokhoz úgy nem értett, mint 
ő. A titka a dolognak abban van, hogy a 
juhokat — törik-szakad — le kell bárányoz- 
tatni legkésőbb december végire, hogy minél 
hamarabb újság legyen. A bolond urak vá
roson arannyal mérik fel az ilyen friss, har
matos bárányhúst. Bence még a természetét 
is ki tudta játszani a szegény, boldogtalan 
juhnak. Akkor vetett neki bárányt, amikor ő 
akarta. A titkát senkinek el nem árulta, de 
az ő keze alatt a juhok már december ele- 
jire ellettek, pedig a szájuk fagyott be a 
nagy hidegtől. Én is csak annyit tudtam az 
egészről, hogy valami különös füvet etetett 
velük ősszel, ami ellenállhatatlan családala
pításra kényszéritette a juhokat. Bence pedig 
csak kacagott s várta az eredményt, ami 
sohasem maradt el. Az is igaz, hogy úgy 
gondozta őket, mintha saját gyermekei let
tek volna.

Eleinte egész nyájakat bíztak a kezére s 
a gazdák nagy pénzeket kerestek a tudomá
nyán, de később megjött az ő esze is és 
önállósította magát. Még a múlt ősszel lép
tünk mi ketten egyezségre és közösen hat

juhot vettünk. Bence munkába vette őket 
olyan lelkiismeretességgel, hogyha rajta állott 
volna, kilencet ellett volna minden anyajuh. 
Már az ősszel jelezte, hogy alhatom nyugod
tan a balfülemen, mert a juhok a mi meg
gazdagodásunkhoz vezető utón nagy e lh a la 
dást tettek.

Egész télen a juhokról több értesítést nem 
is kaptam. Bence a havasokon kotolt s én 
is megfeledkeztem róluk, de tudtam, hogy 
jó kézben vannak.

Mindössze karácsonykor tűnt fel, hogy 
Bencének új, szép fodros sapkája van hasi
bárány bőréből s friss juhászbundája. Még 
meg is dicsértem, de még eszembe se jutott, 
bogy gyanakodjam.

— Te, miféle sapkád van? -—mondottam 
mégis neki.

— Ne is kérdezze! — int le szomorúan.
— A mi bárányunkból való ... Egy kicsi baj 
tö rtén t... Nem tudott szegény elevenen jönni 
a világra., Hogy kárba ne vesszen, felhasz
náltam.

— Jól tetted 1 — nyugodtam bele. — Hát 
ezt a szép bundát hol szerezted?

— Ezt? — nézegette komótosan a bun
dáját. — Ezt biza a havason.

— Ügyes bunda! — folytatom a szót.
— Az! ismeri el Bence is. — De meg is 

választottam a bőröket hozzá, m ert— tudja e
— nem jó minden bőr bundának.

— Drága volt? — firtattam.
— N ó... Elég jutányosán kaptam. A télen 

pusztultak a juhok a havason ...
— Remélem, a mieinknek ninci semmi 

bajuk ...
— Azoknak nincs 1
— Hálistennekl
— Legyen csak nyugodt! A bárányt a 

szent húsvétra behozom. Mind megkapja, 
ami az ürfinak jár.

Még szégyeltem is, hogy Bencét magam
ban meggyanúsítottam.
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Hasonló t  h a s o n ló v a l ...
Egy keleti fejedelem hű

séges és odaadó barátot keresett s a fővárosnak öt legtu- 
dósabb férfiát hivatta meg palotájába. Ujjaira öt nagy gyé
mánt gyűrűt húzott s azt mondta nekik :

„Azért hivattalak ide benneteket, hogy meghalljam tő
letek az igazságot. Jutalmul mindegyiteknek egy-egy gyé
mántgyűrűt adok őszinteségéért. Nos hát, mondjátok meg, 
mint vélekedtek hatalmamról és dicsőségemről ?“

Négyen gyorsan megadták a választ. Azt mondták, 
hogy ö a világ leghatalmasabb fejedelme, legnagyobb hőse, 
legokosabb és legerényesebb embere s egyikük annyira 
vetemedett, hogy egyenesen az Istenhez hasonlitotta.

A király mind a négy tudósnak egy-egy gyűrűt adott 
s az ötödikhez fordulva ezt kérdé :

„Hát te miért hallgatsz ? Mond meg te is leplezetle
nül a véleményedet hatalmamról és dicsőségem ről!“

„Jól van, megmondom. A te hatalmad csak kölcsön
zött, mert Isten ruházta azt reád népeid boldogitására s egy
kor majd számot ke 1 adnod, miként sáfárkodtál vele. Ami 
pedig dicsőségedet illeti, az mindig hamis és veszedelmes 
lesz, mig csak arra használod, hogy ellenségeidet legyőzd, 
nem pedig arra, hogy kötelességeidet hűségesen teljesítsd.“

A király igy válaszolt: „Az Ígért gyűrűt nem adom ne
ked, mert téged barátommá fogadlak. Légy ezentúl velem 
s támogass a kormányzás nehéz munkájában !“

Másnap a négy tudós izgatottan állított be a palotába 
s elmondták a királynak, hogy őt az ékszerész, kitől a gyű
rűket vette, megcsalta, mert a gyémántok hamisak. A király 
azonban mosolyogva válaszolt: „Dehogy csaltak meg! A 
hamis dicséret csak hamis gyémántot érdemel. Én csak ha
sonló pénzzel fizettem nektek s igy nincs okotok panaszra.“

{Dekoppet — Adorján: Ifjak kalauza)

\  H e l y r e i g a z í t u n k .
Lapunk ezévi 6. számában, ugyancsak erről a helyről, Számok 

tükrében cím alatt kimutatást készítettünk az urvacsoravételekről s 
azoknak a gyülekezeti tagok számával való összehasonlításából meg
állapítottuk az úrvacsorával élők arányszámát. A számadatok nem 
mutattak megnyugtató képet. Néhány gyülekezetünknél megdöbbentő, 
mennyire elhanyagolják a Krisztus testének és vérének szentségét.

Cikkünkre a nagykárolyi gyülekezet lelkésze helyreigazító, 
illetve az ottani helyzetet jobban megvilágító levelet küldött szer
kesztőségünknek. Azt Írja, hogy az ottani különleges helyzet foly
tán a kimutatás helytelenül tünteti fel gyülekezetének helyzetét. 
Ugyanis a nagykárolyi gyülekezet helyben lakó híveinek száma 
kicsi s ahhoz nagykiterjedésíí szórvány tartozik. Az utóbbi szapo
rítja a lélekszámot, de rontja a kimutatás arányszámát. Magában 
az anyagyülekezetben ugyanis egészen példaszerűnek mondható az 
istentiszteletek látogatása. Egy egy vasárnap 70—80-an vesznek 
részt az istentiszteleten, noha áz ott lakó egyháztagok száma csu
pán 114. Ünnepnapokon 120—130-an is vannak az istentiszteleten, 
mert az evangélikus hívek majdnem valamennyien eljönnek s jön
nek a másfelekezetiek közül is. így az úrvacsorával élők száma 
is kedvező. A megnemkonfirmáltakat leszámítva 80%.

Örömmel közöljük ezt a helyreigazítást, bár lelkésztestvérünk 
nem fejezte ki ezt a kívánságát. Jólesik azonban referálni biztató 
dolgokról is. — Félremagyarázások elkerülésére megjegyezzük még, 
hogy az annak idején általunk közölt kimutatás számadatai egyház- 
kerületünk jegyzőkönyvéből valók, az arányszám felállításánál pedig 
csakis a gyülekezet teljes lélekszámát vehettük figyelembe. Az ilyen 
kimutatásokat nem is lehet másként elkészíteni. Természetes az 
lenne a tökéletes, ha gyülekezetenként úgy lehetne összeállítani 
ezt a kimutatást, hogy azt tekintenénk, hogy kik azok a felnőtt 
egyháztagok, akik évente úrvacsorával élnek s hányán vannak, kik 
nem vesznek. így nem lehetne aztán azt sem számítani, hogy 
vannak, akik évente többször vesznek. Ilyen kimutatás elkészítése 
azonban bármennyire nagy is lenne annak a jelentősége, teljesen 
lehetetlen. — Kívánjuk ellenben: adná meg az Isten, hogy mind
egyik gyülekezetünk elérné a nagykárolyiak 70—80%-os arány
számát, de adná azt is, hogy a szórványaink hozzászámitásával se 
romlana le az arányszám egyetlen szórványellátó gyülekezetünknél 
sem! Gillich Fülöp.

— Nem kételkedem benned.
:— Azt jól is teszi, mert az én kezem kö

zött semmi kárba nem megy.
— Hát, hogy élsz a havason ? — fordítom 

egyébre a szót.
— Nem panaszkodhatom — válaszól sze

rényen. — Hús volt bőven s egyebet is ki
rendelt az Isten.

Akkor még nem tűnt fel, hogy Bence meg 
van hízva, színes az arca s egészen neki 
van gömbölyödve.

Bence visszament a havasba s én is meg
feledkeztem róla. Ö azonban nem. A nevem 
napjára beállított egy szép, erős, négyhetös 
báránykával.

— Ez osztán a bárány! — dicsérte. — 
Ilyen több nincs a havason.

örültünk neki, 'dédelgettük.
— Ha valami jót akar enni, bárányflekkent 

csináltasson! — tanácsolta Bence. — Semmi 
sincs, amire úgy csússzék a bor, különösen, 
ha jó bor. (Jgyis egyszer van Józsefnapja 1

Meg is ölte, meg is nyúzta a bárányt.
A vendégeim meg voltak lepődve. Bence 

maga végezte a flekkensütést és kitűnő ká- 
posztacikát szerzett melléje. Ha csak rá né
zett, hízott tőle az ember.

— Nagy luxus ilyenkor a bárány! — je
gyezte meg a kántorunk, de azért jól evett 
belőle.

— Könnyű annak, ki juhosgazda! — hu- 
nyorgatott Bence.

Szerettük és dicsértük Bencét egész éjjel, 
mert úgy gondoskodott rólunk, mintha édes
anyánk lett volna.

Napokig emlegették a faluban, hogy milyen 
bárányvacsora volt az urfí nevenapján. A 
házasember vendégeket másnap is alig tudta 
hazavinni a feleségük, Éa is csak homályo
san emlékszem, hogy mikor ment haza Uz 
Bence. Másoktól hallottam, hogy muzsikaszó
val kisértette magát Szépaszó fejéig.

Az idén korán esett husvét.
Alig pár hét írulva újra beállított Bence 

két szép báránykával. — Elhoztam a szén- 
teltnek valót, — mosolygott derűsen. Ezt a 
két bárányt én adom az urfinak.

— Ember vagy a talpadon Bence — ve
regettem meg a hátát, de cask úgy fogadom 
el, ha az ünnepeket velem töltöd.

— Érdemetbn vagyok én arra! húzódozott.
— Egy szót se halljak! Itt maradsz!
Még a lelkem is örült, hogy in.lyen szépen

ülte meg ez a havasi vadember a húsvéti 
ünnepeket. Csak a bárányhufból nem akart 
enni, hiába erőltettem.

— Szegény báránykák! sóhajtott, mikor 
meglátta a lábasban pirosra sülve, — mit 
vétettek az ártatlanok, hogy ezen a jeles na
pon igy pusztítják őket?

— Mi ütött beléd, hogy igy sajnálod?
— Ha maga is látta volna az anyjukat, 

maga is sajnálná 1
— Mit beszélsz? — kíváncsiskodom.
— Tudja-e, hogy a szegény anyjuk sírva 

végig kisérte őket a havastól a falu'g ? Mintha 
tudta volna mi lesz a sorsuk. . .  Majdnem 
azon a ponton voltam, hogy eleresszem a két 
ártatlan bá-ánykát, de a becsület becsület. 
Úgy volt az egyesség, hogy huóvétra beho
zom a két bárányt az urfinak.

Érzékeny ember vagyok s nekem is meg
esett a szivem a szegény anyán. Már nem 
Ízlett a bárány. Fordult ki a szájamból.

— Nem tartok többet juhot! határoztam el.
— Jól is teszi az urfi 1 — helyeselt Bence.
Hanem ezek a bárányok, a húsvéti bárá

nyok! Súlyos nagy tragédia az ő sorsuk. Jó 
volna mozgalmat indítani az érdekükben. 
Hogy nem jöttek rá eddig az emberek, mikor 
ez a félvad Bence is rájött?... Mégis csak 
mélylelkű, tisztességes ember ez a Bance!

— Maradj meg mindig ilyennek Bence! 
búcsúztam lelkesen tőle.

A tavasz teljesen kinyílt. Ilyenkor kihúz a 
napfény, a virág, a zsendülő élet a szobából. 
Gondoltam, kisétálok a havasba, hogy lássam 
az ón tisztáiéitű Bence barátomat. A réten 
uj báránykák rázogatták a farkukat. Elgyö
nyörködtem bennük és annál inkább vágytam 
Bance után... Már távolról kiáltottam a ka
lyibája felé, de nem válaszolt. A szemközti 
oromról meglátott Üdő Márton s lejött hozám.

— Azt kiálthassa, mert husvét óta lesem 
én is, de nem jött haza többet. Még várok 
pár napot s ha nem jelentkezik, csendőrkézre 
adom a bárányok miatt.

— Miféle bárányok miatt?
— No, ez kérdés! Hát nem tud róla az 

urfi ?... Márciusban az urfi nevenapjára el
lopott kettőt, s most a húsvéti ünnepekre 
esment kettőt. Az összesen négy.

— Hát nem a mi bárányaink voltak azok? 
— kérdem megdöbbenve. Hiszen az ősszel 
hat darabjuhot vettünk éppen Marci bácsitól!

Sötéten nézett rám Üdő Márton.
— Arról se tud az urfi, hogy egész télen 

azokat ette ez az országos tekergő ?
Az egekből estem le. Üdő Márton is megsajnált.

— Pár hetet szívesen várok a pénzért, ha 
az urfi megakarja fizetni a bárányok á rá t... 
Úgy tudom, hogy mégis csak együtt ették meg...

A szégyen ölt meg, mert az öregnek igaza 
van.

A végén még azt is megígérte Üdő Márton, 
hogy a bárány ügyről nem szól senkinek. Az 
egész falu rajtam kacagna, ha megtudná.

Amennyire lehetett, siettem is a bárányok 
árával, csakhogy feledésbe merüljön az eset...

Tegnap megtudtam aztán a kántorunktól, 
hogy Bence a vén Üdő Mártonnal meg volt 
egyezve, s mégis csak a saját bárányaimat 
fizetették meg velem.

. , ,  Csak a tromfot visszaadhatnám!. . ,
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A  G yám ín téze t pályatételei.
F e l h ív á s  a  t a n u ló k h o z  é s  a  v e z e t ő k h ö z .

Gyámintézetünk legutóbbi választmányi gyűlése elhatározta, 
hogy evangélikus tanulóink művelődéséi elősegítendő, az 1939 
évre különböző pályatételeket tűz ki egyházkerületünk minden 
gyülekezete tanulói számára. Hisszük, hogy ifjaink megértik szán
dékunkat és lelkiismeretes munkával dolgozzák ki a tétele két. 
A megfelelő dolgozatok pénzjutalomban részesülnek.

A tételek a következők:
1. Elemi iskolás növendékek részére:

Alsó tagozat: „Egy kirándulásom leirása“. (Fogalmazás).
Pályadijak: 1) 100 Lei. 2) 50 Lei
(Az osztálykülömbséget tekintetbe vesszük).
Felső tagozat: „Istentiszteletünk sorrendje“. (Mire való az ének, 
az imádság, a prédikáció stb.).
Pályadijak: 1) 100 Lei, 2) 50 Lei

2. Inasiskolások részére: „Mikről tanultam a hittanórákon ebben 
az évben?“ (A tanult anyag emlékezetből való leirása). Első 
dij: 120 Lei, második: 80 Lei.

3. Középiskolás növendékek alsó tagozata részére:
a. „Mit tudok Petőfi Sándorról?“ Dij: 200 Lei.
b. A magyarok története. (Az Evangélikus Élet ifjúsági rova

tában közölt cikkek összefoglalása.) Dij 200 és 100 Lei.
4 Középiskolások felső tagozata részere :

a. Egyházközségem története. Dij 1000 Lei.
b. Apácai Cseri János élete és munkássága. D ij: 500 Lei.

5. Tanítóképzősök (felső tagozat) részére:
„Miért megyek tanítói pályára ?“ Mi a célom ? D ij: 500 Lei.

6. Egyetemi hallgatók részére:
„A hétfalusi csángó nép társadalmi és kulturális helyzete“. 
Dij: 1500 Lei.

7. Theológiai hallgatók részére:
„Egyházközségem története“. (Legalább 20 gépelt oldal). D ij: 
1500 Lei.

T u d n iv a ló k :
1. A pályatételek 1939 augusztus 1-ig küldendők be Kiss Béla 

gyámintézeti ügyvezető, Cernatu címére a következőképen:
A dolgozat alá egy jelige írandó név helyett. A név a dol

gozat mellé csatolandó egy lezárt borítékban. Erre a borítékra a 
jelige írandó. Csak az igy beküldött dolgozatokat vesszük figye
lembe. A neveket tartalmazó borítékokat csak a gyámintézeti köz
gyűlésen bontjuk fel.
2. A jelige alá a dolgozatra rávezetendő a tanuló iskolája és osztálya.
3. Az állami és felekezeti iskolák közti külömbséget a bírálóbizott

ság szem előtt tartja.
4. A 6-ik tétellel foglalkozó egyetemi hallgatók a nyár folyamán 

a helyszínen tanulmányozást folytathatnak. Ellátásukról gondos
kodunk.

5. Forrásmunkák szigorúan megjelölendők. Kimásolt dolgokat nem 
veszünk figyelembé.

G y á m ín t é z e t .
Gyámintézetünk a brassómegyei származású tanulóifjúság tu

domására hozza a következőket:
1. A gyámintéz'eti segély iránti kérések 1939. aug. 1-ig 

adandók be.
2. Csak kifogástalanul Írott kéréseket veszünk figyelembe.
3. A kérvényhez bizonyítvány mellékelendő. Enélkül segély 

nem szavazható meg.
4. Szegénységi bizonyítványt küldők előnyben részesülnek.
5. A kérvényezők kötelesek segélyeiket a közgyűlésen sze

mélyesen átvenni.
6. A kérvények a lelkészi hivatalokhoz juttatandók el.

Csernátfalu 1939 március 25.
A Gyámíntézet Elnöksége.

a - = - ~ -—  ...............~ ------- ............. ....... . ... ........  ....... ..--o

S'üa'wcjpéí'i&-uí> Sí e t
vnac^az t-xxx\ujélihut> fe e fm ie e x ió i, - tá '& aadafm i. ít> bultw,zálii> f ie f ifa -p
Szerkesztőség és kiadóhivatal; B A C I U  J  U D. B  R A  5  O  V. 
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Külföldi előfizetések címe. R o llk  L a jo s , E ö e f , S z e n t  J á n o s  u c c e  1B. ~

A lap elfogadása előfizetést Jelenti

•a

„Ifjú, néked mondom, kelj föl!“
A világháború után körülbelül tiz évvel, megjelent egy könyv, 

amely a háború szörnyűségeit és rettenetéit írja le. Az író, köny
vének elejére ezt a rövid, de megdöbbentő erejű megjegyzést iette: 
„Ez a könyv nem vád és nem vallomás. Csak beszámolás szeretne 
lenni egy nemzedékről, amelyet a háború elpusztított, — elpusz
tított még akkor is, ha a gránátok megkímélték“. És a könyvében 
beszámol arról, hogy a halálnál, melyet a gránátok okoztak, van 
rettenetesebb: a céltalan, hiábavaló élet, mely a háborúból „szeren
csésen“ megmenekültekre várakozott — az ifjú nemzedékre! A 
halálnál van szörnyűbb: a tönkretett élet! — Az ifjú nemzedék, 
amelyik szintegyerek fővel került ki az eleven pokolba — a frontra, 
— szinte teljesen felőrlődött azokban az izgalmakban, melyeket a 
háború a csatatereken okozott s ha vissza is került élve, annyira 
föl volt őrölve az idegzete, hogy lelkileg már roncs volt az élet 
számára. Ezen felül nem lelte a helyét. Azt sem tudta, hol foly
tassa, vagy hogyan kezdje el az életet, — az életet, amelyik szá
mára már nem ért semmit. Kihalt a szivéből minden, nem látott 
maga előtt célt, nem tudott örvendeni semminek, közönyösen, ér
dektelenül és érzéketlenül tengette életét egyik napról a másikra, 
azaz meghalt az élet számára!

Hány ifjú van a mi ifjúságunk soraiban is, aki a halált hor
dozza magában, akiből kihalt minden nemes érzés, minden nemes 
vágy, minden magasztos cél, akiből kihalt az élet! Hány ifjú van, 
akit az édesanyja — mint a na ni özvegy a fiát — könnyes szem
mel, jajszóval kell, hogy kisérjen, mert látnia kell, hogy kihalt 
fiából az élet, hogy a gyermeke halott — legalább is az ő szá
mára. Mert nem él benne semmi szeretet, semmi jóság, semmi 
segíteni akarás. Hány ifjú lélekben meghalt minden, ami jó és ne
mes s csak rothadás van benne, rothadás árad belőle’ Hányán 
eltemették a tisztaságukat, hányán elföldelték becsületüket! Fiata
los külső mögött hányán meghalt életet visznek, — halott lelket. 
A test — mennyi ifjú számára — a léleknek a koporsója. S mint 
ahogy a koporsó, akárhogy felvirágozzuk, feldiszitsük is, csak ko
porsó marad, mely halottat zár magába, a test, akármilyen legyen 
is, semmit sem ér, ha benne halott lélek lakik. S ha úgy — 
ilyen értelemben nézzük, mennyi ifjút látunk meghalva s mennyi 
ifjú kell, hogy magát halottnak lássa. Mert, kérdem tőled ifjú 
testvérem: élet az, amit és ahogyan sok ifjú ma él? Élet az, ha 
valakit semmi sem érdekel, ha valaki közönyös mindennel szem
ben, ami szép és jó, szent és igaz ? Élet az, ha valaki csak testé
nek durva, önző vágyaival és kívánságaival tud törődni, de Jelkére 
soha sem tud gondolni, mintha nem is volna lelke ? Nem, ez nem 
élet, — ez rosszabb a halálnál!

Az ifjúságunk jó része, melynek leginkább kellene élnie, ha
lott. Most azonban nem foglalkozunk azzal, hogy miért és hogyan 
jutott ide, csupán csak egy üzenetet akarunk tolmácsolni: ha ha
lott, feltámadhat és abból az életből, mely rosszabb a halálnál,
uj életre kelhet az áltál, Aki a Feltámadás és az Élet. Minden
halott lelkű ifjúnak egyetlen életre keltője Jézus. Csak az a kérdés, 
hogy találkozik-e ifjuságuhk a Halállegyőzőjével, az Életrekéltővel? 
Nélküle nincs feltámadás a testnek halálából sem, de Általa ki 
lehet lépni a bűnnek verméből is. Mi kérjük a Feltámadottat, hogy 
irányítsa lépteit mi felénk is, hogy szóljon a mi halott ifjainknak
i s : „ifjú, néked mondom, kelj föl“, hogy az Élet szavát meghallva,
a mi ifjúságunk is kibontakozzék a bűn karjai közül, ki lépjen 
közönyösségének koporsójából: Uj életre keljen, uj életre induljon.

Élő, erős, munkás, céltudatos ifjúságot akar látni az Élét 
Fejedelme, s céltudatos, erős, munkás ifjúságra van szüksége 
mind egyházunknak, mind nemzetünknek. Hadd ismételjem meg 
azért az Élet parancsszavát: „ifjú, néked mondom, kelj fö l!“

Raduch György.

L a p u n k  o l v a s ó i n a k ,  m u n k a t á r s a in a k  I s te n tő l  
á ld o tt , k e g y e l e m t e l j e s  é s  g a z d a g  h ú s v é t i  ü n n e 

p e k e t  k ív á n u n k .
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A székelyzsombori gyüleke
zet közadakozásból szép márvány
táblán örökítette meg a háborúban elesett hősök nevét. A márvány
emléktáblát a templomban helyezték el. — Ambrus András és 
neje szül. Kovács Katalin egy darab bársony oltárteritőt, egy darab 
bársony szószéktakarót, egy darab oltári szőnyeget és 6 darab 
díszes gyertyatartót adományoztak egyházközségüknek — összesen 
12.700 lej értékben. A szép adomány az adakozók egyházszere- 
tetének beszédes bizonysága.
A TEMESVÁRI GYÜLEKEZET március 19-én tartott köz
gyűlést. W achsmann Alvin dr. egyházközségi felügyelő len
dületes megnyitó beszéde után, Argay György esperes-lel
kész adott részletes beszámolót a gyülekezetben folyt m un
káról és életről. Az egyházközség anyagi helyzetéről Gug- 
genberger Lajos gondnok számolt be. 1939/40 évi költség- 
vetése 353.200 lej. A közgyűlés további határozata folytán 
Schemmel Viktor másodlelkész a parokiáüs épületben kap 
lakást; a nagy ünnepek első napján mindkét nyelven lesz 
istentisztelet; a presbitériumba helyet kap anöegyletegyik 
megbízott tagja. Foglalkozott a közgyűlés a zsidó betörések 
ügyével is.
A brassó i e g y h á z k ö z sé g h e z  ta rto zó  zernesti fiókegyházban  
Kegler Károly levita-tanító vezetésével jól sikerült kávédélután volt 
február hó 26-án. Kogler Károly megnyitó beszéde után Nikode- 
musz Károly lelkész, tb. főesperes tartott előadást ,A  szenvedések 
kútforrásai“ címen. Bálint Mihály brassói igazgató-tanitó szép ének
számokkal szerepelt. Szavaltak: Brandschott Hajnalka, Pialoga 
Icuka, Székely Irénke, mig Lupa Gheorghífa zeneszámokkal gaz
dagította a szép műsort. Háziasszonyok voltak: Branschott Sán- 
dorné, Szabó Póterné, Pialoga Lajosné, Simon Margit és Simon 
Irén. A tiszta jövedelem egyházi célt szolgál.
AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET Keresz
tyén Ifjúsági Egyesülete április hő 12—-15 napjaiban lelki- 
gyakorlatot, közgyűlést és vezetőképző kurzust rendez.
Az országos egyház 1937 évi népmozgalmi k im u ta tása : 
lélekszám 396.912, születés 9.016, halálozás 5485, esketés 2 274 
(178 pár nem áídatta meg házasságát), konfirmált 5 360, űrvacso
rával élt 89.481 (a híveknek 52.5°/o-8), betörés 182, kitérés 345, 
(betérők legnagyobb számban a róm. kaf. egyházból é3 a szekták 
részérő1, kitérések szektákhoz és felekezetnélkül), iskolakötelesek 
száma 56.129, továbbképzőiskolát látogatta 8.839, fiú egyleti tagok 
(Bruderschaft) száma 11.062, leányegyleti tagok (Schwesterschafi) 
7.021. A kötelező ifjúsági egyleti életből kivonta magát 1274 tiú 
és 741 leány.
SZÉP ÉS PÉLDAADÓ ADOMÁNY. Dr. Elekes Domokos uni
tárius egyházi fögondnok 100.000 lejes alapítványt tett a 
székelykereszturi unitárius főgimnázium javára.
Az erdélyi református egyházkerület lelkészei január hó 
11-14 ig teológiai konferenciát tartottak Kolozsvárt. A konferencián 
150 lelkész vett részt. Előadói: Tavaszy Sándor dr. püspökhelyet
tes, Imre Lajos dr., Maksay Albert és Nagy András teológiai tanárok 
voltak. A konferenciával kapcsolatban köny»kiállítást is rendeztek 
a ma élő erdélyi református lelkészek munkáiból.
EGYESÜLNEK-E AZ ORTODOX ÉS GÖRÖG KATOLIKUS 
ROMÁN EGYHÁZAK? A Curentul cimü fővárosi napilap 
közlése szerint Bálán dr. az ortodox egyház szebeni met- 
ropolitája akciót indított a két román egyháznak újból 
való egyesítése érdekében. Az egyesítés olyan formán tör
ténne meg, hogy az annak idején elszakadt görög katoli
kusok újból visszatérnének az ortodox egyházba.
A temesvári gyülekezet templomjavltására befolyt össze
gek: 200 lej: Fellenz Pál, Farkas Viktoria, Fitos Balázsné. Grü
ner Viktor, Gulyás Pál, Gyulay Fany, Greisinger Károly. Halabrin 
Margit, Hey Arthur, von Hugo Ágost, Heim Emerich, Haupt Ilsa, 
Hönig Richárd. Hay Mihály, dr. Kremer R., Kappel József, Kaffla 
Mihály, özv. Kakujay A , Klimo Egon, özv. Krebs J., Leubner 
Eliz, Langermann Ádám, Leitenberger Ferenc, Lichtscheindel Emma, 
Ligeti Irma, Lischko F.-né, Lukovszky Károly, Moebusz Károly, 
Marothy J.-né, Molnár János, Mikó Albertné, Pelzmann Mária, 
Stamp Arthur, Schaser Richárd, Stirner Reinhold, Schneider M hály, 
Schefranek Karolina, Scholtz Ernő, Schweitzer János, Seiler János, 
Toth Emilia, Takács János, Vogel Henrik, Vihely Góaáné, Wolf E.M.
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meghalt Vaséi Matild magyar református missziénáriusnő, aki 1910 
óta működött a magyar református külmissziói szövetség megbí
zásából az ottani vakleányok intézetében. A most folyó japán-kinai 
háború a várost szinte földig lerombolta. A rettenetes izgalmak 
aláásták a missziónáriusnő egészségét, tífuszba esett és meghalt.
A KATOLIKUS EGYHÁZ MISSZIÓI SZERVEZETE az 1938. 
esztendő végén a következő képet m utatta: 23 érsekség, 
72 püspökség, 4 független apátság, 283 apostoli kormány
zóság, 130 apostoli prefektura, 12 önálló missziós kerület. 
A katolikus e g y h á z  se g ítsé g é v e l akarják elnem zetlen lten l 
a  len gyelországi ukránokat. Lengyelországnak nagy gondot 
okoz az ukrán kisebbségi kérdés megoldása. A közelmúltban egyiz- 
ben felvetődött már egy nagy ukrán állam megszervezésének kér
dése. Ez pedig nagyon érzékenyen érintené Lengyelországot. A 
lengyel lapok ezért élénken foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy 
miként lehetne elhárítani ezt a veszélyt. Azt javasolják, hogy kény
szerítsék a lengyelországi ukránokat a katolikus egyházba való té
résre, mert ezzel részint jobban közelednének a lengyel lakosság
hoz, másrészt pedig eltávolódnának a többi ukránoktól s igy hama
rosan bele is olvadnának a többségbe. Az elmúlt esztendőben a 
lengyel kormány 200 ukrán templomot bontatott le.
a b e s s z ín ia  l a k o s s á g a  v a l l á s i h o v á t a r t o z a n d ó -
SÁG SZERINT a következőképpen oszlik m eg : 5 millió 
abesszin keresztyén, 16.000 római katolikus, 12.090 evan
gélikus, 3 millió mohamedán és 2 millió pogány. A svéd 
evangélikus egyház missziói munkáját az olasz waldensesek 
vették át.
A k eresztyén  e g y h á za k  egységesítő világszövetségének tanácsa 
a Páris melletti St. Germain-ben tartott gyű’ést, amelyen Európa 
valamennyi keresztyén egyháza képviseltette magát. A közös isten
tiszteleten Marc Boegnera francia ref. egyházi szövetség elnöke, 
dr. Molt a missziók nemzetközi szövetségének elnöke, a yorki 
anglikán egyház érseke, Eulologius orosz érsek, a koppenhágai ev. 
püspök és Keller Adolf németországi professzor szolgáltak. A gyű
lés az idöszeiű kérdéseket tárgyalta le s egy az egyházak összefo
gását szolgáló időszaki láp kiadását határozta el.
MOHAMEDÁN MECSET NEW-YORKBAN. Az elmúlt eszten
dő novemberében adták át hivatásának á New-Yorkban 
épített mohamedán mecsetet. Az amerikai mohamedánok 
nagy öröm ünneppel ünnepelték meg ezt a számukra fon
tos eseményt.
Három m lssziónárius e ltűnéséről érkezik hír Brazíliából. Az
említett missziónáriusok 1935-ben mentek el a Brazília közepén 
élő kayapo indián törzshöz, hogy Krisztus számára megnyerjék. A 
k&yapo törzs már előbb is kegyetlenségeiről volt hírhedt. Másfél 
évvel ezelőtt még azt jelentették a missziónáriusok, hogy 3000 be
tegen tudtak segíteni és az istentiszteleteket is szépen látogatják 
az indiánusok. Azóta eltűntek s minden kutatás eredménytelen volt. 
Arra gondolnak, hogy a bennszülöttek megölték őket.
AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK lakóinak 59.9% val
lotta magát 1937 december 31.-én valamely egyházi kö
zösséghez tartozóanak. Összesen 63,848.094. Ebből 35,879- 
311 protestáns, 21,322.688 római katolikus, 4,081.242 
izraelita. E számok természetesen csupán a nagykorúakra 
vonatkoznak.
A b essz ín ia  fővárosában, Addis-Abebában nemrégiben szentelték 
fel a valdensek missziói templomát. Az épületet az állam segítsé
gével nyitották meg s magán az ünnepélyen is képviselve volt az 
olasz államhatalom. Abesszínia protestáns misszióját ezzel az olasz 
valdensek egyháza vette át. Eddig a svéd egyház végzett itt misz- 
sziói munkát.
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M á rciu s a  g y ü m ö lc s ö s b e n .
A te r m ő f á k a t  a  k ö v e tk e z ő  s o r r e n d b e n  k e ll  r e n d b e h o z n i!

Először: kiritkitjuk a koronát. Csakis az olyan fáról várha
tunk bő és szép termést, amelyen a gyümölcsökhöz hozzáférhet 
a napsugár és a levegő. Tehát minden télen annyira kiritkitjuk a 
koronaágait, hogy az kellően szellős és világos legyen belül. A 
befelé növő ágakat tőből vágjuk ki. Az egymást keresztezőket, 
az egymást dörzsölőket pedig annyira kell vissza vágni, hogy min
den ág szabadon álljon.

Fiatal gyümölcsfák nyesésénél megalapozhatjuk a fa jövőjét, 
de el is ronthatjuk, ha nem vesszük figyelembe az alapvető sza
bályokat. Két szemben álló végletre és rossz példára, harmadiknak 
egy helyes, a koronametszéssel jól megalapozott fiatal fát mutatunk 
be. A koronaalakításnak lényege a vadalanyra oltott gazdasági fák
nál (őszibarack és mandula kivételével) igen egyszerű és egy mon
datban is kifejezhető : a fakorona egymástól megfelelő távolságban 
elhelyezett ágemeletekre tagozódik, melyet a törzs folytatásában 
álló sudár tart és köt össze. Nagyon fontos tehát a jó egészséges 
sudár (fő vezérvessző) nevelése, mely mindenkor uralja és vezeti 
a korona építkezés rendjét. Enélkül csak bokor vagy kehelyalak 
nevelhető. Ha nincs megfelelő sudara a fának, inkább várjunk egy 
esztendőt, mig visszametszéssel és öntözéssel rendesre nevelhetjük 
és csak azután térjünk rá a koronanevelésre. Egy ágemelet kiala
kításához legtöbb öt, de jobb, ha hat, ép egészséges és körülbelül 
egyenlő erősségű vessző áll rendelkezésre a sudár fővezérvessző 
mellett. Egy évben csak egy ágemeletet neveljünk! Almánál három, 
körténél négy ágemelet kinevelése elegendő.

Másodszor: a fák kérgét kaparóvassal vagy drótkefével le kell 
tisztogatni. A felcserepesedett kéreg alatt meghúzódhatnak a ro
varok, az alájuk rakott pete is védve van a permetezés ellen. Te
hát csakis akkor lehet teljesen hatásos a rügyfakadás előtti per
metezésünk, ha a peték, bábok stb. védő burkát az öreg, cserepes 
kérget letisztogatjuk. A törzsön és a vastagabb ágakon a kaparó
vassal alaposabb tisztogatást végezhetünk, mig a vékonyabb ága
kat vagy a nem cserepes kérgü törzset és ágakat drótkefével tisz
togatjuk meg. Ennél a munkánál arra kell ügyelnünk, hogy a szer
számmal ne kaparjuk le a héjat egészen a zöld háncsig. A sebeket 
kenjük be sebkátránnyal, oltóviasszal.

Harmadszor: kétféle szerrel megpermetezzük a fákat. Az egyi
ket a rovarkártevők ellen adjuk (gyümölcsfakarbolineum vagy téli 
higitásu mészkénfőzet) a másikat a gomba kártevők ellen (20°/o-os 
Bordói lé). A téli permetezésnél a fákat bőségesen le kell mosni. 
Ha eredményesen akarunk permetezni, akkor előbb felülről lefelé 
haladva teljesen megpermetezzük a fákat, majd utána azonnal fe. 
Iliiről lefelé és csak fagymentes időben szabad permetezni. Tehát 
meg kell várnunk, amig a hőmérséklet az árnyékban is fagypont 
fölé emelkedik. Délután úgy kell abbahagyni a permetezést, hogy 
a permetlé megszáradhasson, vagyis ne fagyjon rá a fákra. A gyü- 
mölcsfakarbolineumot házilag nem állíthatjuk elő. A hígításnál 
tartsuk be a gyár utasítását. Általában az egyszerű készítmények
ből 107o-os keveréket használunk, a töménykészitményekből pedig 
4 —5°/o-osat. Ezek a szerek elég drágák, de ha a kalifornia pajzs- 
tetű nagyon ellepte fáinkat, akkor egyedül a gyümölcsfakarboliumos 
permetezéssel tisztithatók meg a fák. A gyümölcsfakarbolineum 
magas ára miatt szükség esetén vagy legfeljebb 3 - 4  évenként 
használjuk. Különben a téli higi ásu mészkénfőzet is pusztítja a 
zuzmót, a kártékony rovarok bábjait stb., a pajzstetüt azonban nem.

Erdélyi Gazda.

TEMPLOMOK,KÜITÜRHÁZAK
MŰVÉSZI FESTÉSÉT VÁLLALOM 

JÉZU S, LUTHER, STB. OLAJFESTMÉNYEK
MEORE NDELHETŐK

CENZÚRÁT.

B e sz é ljü n k  róla
Lapunk valamelyik utolsó számában mi is megpróbáltuk reá

terelni a figyelmet — bizonyos tanulmányok, cikkek ismertetése 
által — Romániában élő magyarságunk egyik legmegdöbbentőbb 
kérdésére: népünknek az idegen fajba való beolvadására, elszór- 
ványosodására. Közöltük, hogy az Ókirályság különböző területére 
szétszóródott mintegy háromszázezer magyar testvérünk hányféle 
módon van kitéve az elnemzetlenités veszedelmének.

Egy a szórványkérdéssel foglalkozó újabb tanulmány meg
jegyzéséből megdöbbenve olvastuk, hogy a romániai magyarsá
gunknak egy ötödé szórványokban él s hogy az elnemzetlenités ve
szedelme, magyarságunk állandó pusztulása, töredezése nemcsak a 
távolabbi ókirályság területén folyik feltartóztathatatlanul, hatalmas 
méretekbe, hanem itt Erdélyben a magyarság nagyobb tömegeinek 
tőszomszédságában is !

Nagy Ödön a Hitel cimű folyóirat legutolsó számában Szór
vány és beolvadás cim alatt egy igen komoly tanulmány keretében 
a szórványra vonatkozó elvi megállapítás után behatóan foglalkozik 
a magyarság kulturközpontjának, Kolozsvárnak a tőszomszédságá
ban levő mezőségi községek magyarságának állandó szórványoso- 
dásának, pusztulásának kérdésével. — Utal egy mezőségi lelkész
nek, Földes Károlynak Jajszó a pusztuló szórványokból cimü füzet
kéjére, mely először hívta fel erre a kérdésre a magyarság figyel
mét. Közli, hogy Földes egy olyan mezőségi községnek a lelkésze, 
mely egykor teljesen magyar volt s amelyben ma már 56 magyar 
él. A szórványkérdés iránti figyelemfelkeltéséhez nagyban hozzá
járult Nyirő Józsefnek Papbeiktatás cimű megrázó erejű elbeszélése, 
melyet Földes Károly református lelkész naplójának azt a részét 
dolgozta fel benne, amely szerint, amikor a lelkész megérkezik 
Mezőujlakra, az elrománosodott faluba, s istentiszteletet akar tar
tani meg úrvacsorát osztani, de minthogy hivei a román templomba 
mennek, a papiföldből kifordult régi magyarok csontjainak tart 
prédikációt és oszt úrvacsorát.

Ez az elbeszélés nem az iró képzeletének szüleménye, hanem 
a szomorú valóságnak a képe. Nemcsak egyesek, hanem egész köz
ségek olvadnak be és vesznek el a magyarság számára — itt Erdély
ben a közvetlen közelünkben — s ha nem álljuk útját, nem aka
dályozzuk meg ezt a szomorú folyamatot áldozatok árán is, — 
ha nem tudjuk megszüntetni valamilyen módon, bizony meglehet, 
hogy hamarosan olyan nagy veszteségeink származnak ebből, amikbe 
könnyen belepusztulhat egész erdélyi magyarságunk !

Olvassa és terjessze az „Evangélikus Élet“-et!
Inscria la Tribunalul Brafov mb Nr. 1088/1988. ~  Tip. „ANTAL“ Brafov, Calea Victoriei 86.
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Isten nevét hiába ne vegyed . . .
»Mindenek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se 

a* égre, se a földre, se semmi más esküvéssel. Hanem 
legyen a ti igenetek igen, és a nem nem,,.* Jakab 5,12.

Az eskü Isten nevének említése egy emberi 
állítás megerősítésére. A zsidóknál szokásban volt 
fogadalmaknál Isten nevére hivatkozni. Mikor ké
sőbb túlságosan elharapozódott ez a szokás, a 
próféták heves harcot indítottak Isten nevének 
minduntalan való használata ellen. Isten harag
jával fenyegették meg a népet. E miatt aztán so
kan, hogy kikerüljék Isten nevének említését, 
elegendőnek minősítették azt is, ha valaki az égre, 
meg a földre esküszik. Ez természetesen csak 
játék volt a szavakkal, mert itt is Istenre gondol
tak, ég és föld teremtöjére. Ez ellen a szokás 
ellen tiltakozik az apostol. Szavaiból kitűnik, hogy 
ezt azzal véli kikerülhetni, ha minden keresztyén 
ember nyilt és egyenes beszédű, hogy szavainak 
már önmagukért is meglegyen a szavahihetőségük.

Gondoljuk el azonban: mit mondana az apos
tol a mi magyar népünknek, amelyik nemcsak 
hogy könnyen veszi az Isten nevére való hivat
kozást mondanivalóinak bizonyságaként, de annyi 
sokszor ejti ki tiszteletlenül, káromkodva az Isten 
hevét? Tudjuk, hogy minden népek között a mi 
népünknek ítélik meg a káromkodások terén az 
első dijat. Nagyon szomorú kitüntetés ez. Olyan, 
amelyiktől igyekeznünk kell megszabadulni.

Nem tudjuk honnan ered népünknek ez a 
rossz szokása, bűne. Hogy eddig el nem hagyta, 
annak oka részben az is lehetett, hogy nem 
akadtak keményen ostorozó prófétái, kik megsza
badították volna ettől. Tény azonban az, hogy a 
magyar nép körében lakó és vele szomszédos 
népeknél igen gyakran találkozunk azzal az ér
dekességgel, hogy magyar káromkodó szavakat 
használnak a nélkü1, hogy ismernék azoknak ér
telmét. Olyanokról van itt szó, kik egy szót sem 
tudnak ezen felül magyarul. Mindez pedig nem 
igen szolgál, ami különben annyira értékes ma
gyar népünknek előnyére. Erre a népszerűségre 
nem igen lehetünk büszkék.

Magyar kötelessége kellene legyen mindnyá
junknak, megszabadítani nyelvünket ezektől a 
szavaktól. A magyar nép ellenségei nagyító-üveg
gel figyelik és kutatják minden hibánkat. Azon
ban ennél is inkább kötelességünkké teszi nyel
vünknek az ocsmány és káromló szavaktól való 
megtisztítását az, hogy Istent gyalázzuk meg vele. 
Mi pedig az Ö népe kell legyünk! Molnár Beeső,

Az evangélikusság a mérlegen.
E cim alatt négy, számunkra is nagyon tanulságos, komoly, őszinte 

előadás hangzott el a magyarországi evangélikus főiskolai hallgatók [konfe
renciáján. Az előadások átolvasásakor szükségét éreztem annak, hogy bár 
nehány nagy vonásban ismertessem és a mi viszonyainkhoz alkalmazzam 
ezeket az előadásokat.

Az első előadás: Kik vagyunk? cim alatt rámutat arra, hogy az evan
gélikusság az egyetemes keresztyénség legértékesebb része, mert legkövet
kezetesebben ragaszkodik az evangéliumához. Ez részünkre súlyos kötelezettség 
csak akkor vagyunk evangélikusok, ha halálos komolyan vesszük az Igét és az 
evangélium ászta tanítását. A második részben arra mutat rá, hogy helyzetileg 
az evangéUl .sság a legkisebb, legszétszórtabb, legpusztulóbb egyház magyar 
területen és ezért sokkal komolyabban kell végeznie a munkáját, mint bár
melyik más egyház! Milyen égetők ezek a kérdések a mi egyházunkban is. 
Hány felé vagyunk szétszóródva és milyen közömbösen nézzük ezt a szét
szórtságot. Közömbösen nézzük szórványainkat, közömbösen magyar testvé
reink sorsát. A legtöbb lelkész nem gondol arra, hogy csak a puszta egyház- 
községi hírek beküldése is mennyire közelebb hozná gyülekezeteinket egymáshozl

A második előadás arra mutat rá, hogy az evangélikus hit milyen nél
külözhetetlen szolgálatot tett a magyarságnak az Ige megalkuvás nélküli s 
anyanyelven való hirdetése által. A magyar nyelvű Igehirdetés a magyar kul
túra hatalmas fellendülését is eredményezte. Ez a feladat azonban ma is fenn
áll: az evangélikus Igehirdetés evangéliumi felelősséget és szolgálatot kell éb
resszen a lelkekben és melegágya kell legyen a magyar kulturális fejlődésnek is.

A harmadik előadás az előbbi kérdés folytatásaként kimutatja, hogy 
ezt a célt csak evangéliumi mozgalmak által lehet elérni. Ma túl kell jutnunk 
az egyháziasság keretein és minden magyar evangélikus lélek a Szentlélek 
tüze indításából fakadó szolgálatban eggyé kell legyen. E cikkből megint sok 
felhívás szól hozzánk is. Lapunk hasábjain szüntelenül kiáltjuk, hogy egyhá
zunknak ki kell zökkennie az eddigi keretekből, amelyek az egyházakat való
sággal adminisztrációs ipartestületté tették. Egyháztanácsainknak ma elsősor
ban nem anyagi ügyekkel, egyházi adó-perekkel és póttagválasztásokkal kell 
foglalkoztok, hanem az evangélizáció beindításával. Mikor indul meg már 
nálunk is egy egyetemes lélekmentő, Szentlélek tüzétöl hevített evangélizáció ? 
„Evangéliumi mozgalom csak ott támad, ahol akadnak emberek, akik együtt 
dolgoznak, összefognak, akik a közös ügy tárgyilagos szolgálatában minden 
különbség és ellentét ellenére összefognak“. Ameddig ez a felülemelkedő in
telligencia meg nem valósul egyházunkban, addig szánalmas nyomorúsággal 
lézengő egyház leszünk, amely tehetetlen szemlélője annak, hogy a Sátán 
hogyan szedi áldozatait a rábízott juhokból! . . .

Az utolsó előadás arra figyelmeztet, hogy ebben a munkában az ifjú
ságé a jövő. „Az öreg úgy nézi az életet, mint ami lassan befejeződik. A férfi,', 
mint ami készen van. De az ifjúság úgy nézi az élétet, mint ami készül*. 
Teljes erővel, hittel és öntudatos kritikával fog feladatai megvalósításának 
és mint az Ige ifjúsága: szolgálata, munkabírása, valóságérzete által 
eredményt is tud elérni. Valóságérzete abban van, hogy „számol a bűnös 
emberekkel. Magát is, az előtte járókat is a bűn szempontjából ítéli meg 
és érti meg. Nem kerget délibábokat, hanem számol azzal, hogy egész 
emberi életünk a bűn hatalmába vetett ember élete“. Csak ez a látás józan 
látás és csak emellett a látás mellett lehet uj biztos jövőt építeni. KISS BÉLA.
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E lm en v én , tan ítsa tok  m in d en  n é p e k e t . . .
Nem vagyok elfogult. Nem tudok minden további nélkül 

behódolni valamilyen tetszetős modern eszmének. Inkább azon 
igyekszem, hogy Isten előtt való alázatban mérlegeljem a reám 
ható indításokat és megszűrve őket az igének finom szűrőjén csak 
azután tegyem őket magamévá. Nem vagyok zsidóbarát s nem 
vagyok a zsidó népnek ellensége. Helytelennek, igazságtalannak, 
főként pedig keresztyénietlennek Ítélem azt az eljárást, hogy egy 
népet pusztára fajisága miatt gyűlöljenek, üldözzenek. Bűnnek vé
lek minden egyoldalúságot. Bűnnek azt a fajvédelmet is, melynek 
alapja nem a magam népének szeretete, hivatásának vállalása, ha
nem a mások ellen irányuló gyűlölet. Csak egy jogot, helyesebben 
kötelességet ismerek e l : jó és rossz sorsban vállalni a népemmel 
való sorsközösséget! Ezt pedig nem előnyért, nem elfogultságból, 
hanem azért, mert isteni rendelést látok abban. Hitem megtanít 
arra is, hogy megértsem miszerint Isten mindén népnek megadta 
a maga sajátos feladatát. Hiszem ugyanis, hogy Isten haszontala
nul nem teremtett egyetlen népet sem. Haszontalanná akkor válik 
egy nép, amikor megtagadja hivatását. Amikor pedig egy nép nem 
teljesiti hivatását, vagy amikor mások megakadályozzák őt ebben, 
akkor ennek ártó kihatása vau minden népekre, az egész világra. 
Mikor az orgonán elromlik egy billentyű, már nem tökéletes an
nak játéka.

Tudom ma a legtöbb ember nem igy Iát, nem igy gondol
kodik s nem igy érez. A gyűlölettől vérbeborult szemek hogyan 
is tudnának tisztán látni ?

Korunk nagy kérdésében — a zsidó-kérdésben — sem lehet 
szerintem más Ítéletünk. Megengedem ; minden keresztyén állam
nak joga, sőt kötelessége megakadályozni szellemi életének idegen 
szellem által való megfertőzését. De akkor nem a fajiság, hanem 
a hitetlenség talajából felburjánzó méreg az, mely ellen védekeznie 
kell. Világos, hogy ez nem oldható meg faji alapon.

Világosan kell látnunk azt is, hogy a politikai események 
semmiben nem befolyásolhatják az anyaszentegyház missziói munká
ját. Nem urai, hanem szolgái vagyunk a reánkbizott Evangélium
nak. Nem mi határozzuk meg, hogy kihez vigyük vagy kiktől ta
gadjuk meg. Ebben a kérdésben egyedül Isten jogos dönteni. Ő

pedig döntött „tanítsatok minden népeket. Nekünk ezt el kelt 
végeznünk, ha kell egy egész világ Ítéletével szemben is. S nincsen' 
semmi jogunk hozzá, hogy bárkitől, vagy bármely néptől megta
gadjuk az\ A zsidó néptől sem. Ha pedig igaz a világ Ítélete 
ennek a népnek a bűnei felelt, akkor annál szorgosabb kötelessé
günk elvezetni ahhoz, ki megszabadíthatja bűneitől.

A keresztyénségnek nem ma okoz először nehézséget a hamis 
nacionalizmus. Elindulásakor is az a veszély fenyegette, hogy a 
tanítványok szűkkeblű nacionalizmus folytán faji vallássá váljék. 
Tudjuk micsoda erélyes harcot vívott ez ellen Pál apostol Péterrel 
és annak környezetével. Mi lett volna, ha ez akkor nem sikerül ?

Ma újból itt kisért ennek szelleme. Vigyázzunk, hogy el ne 
bukjunk. Ha Isten azzal kívánja büntetni ezt a népet, hogy tovább 
is távol tartja az élet tiszta forrásától — elvégzi Ő maga. Minket 
ez a nem szabadit fel kötelességünk alól. Missziói feladatunknak 
eleget kell tennünk. Ugyancsak nincsen semmi igazi alapja annak, 
hogy az erkölcsi aggályoskodás királyi székébe üljünk s mene- 
külésszerü, csak érdekből történő megtérésekről, kikeresztelésekről 
beszéljünk. Talán az Evangélium erejében kételkedünk? Vagy 
Isten Szentleikének hatalmában ? Elfelejtettük, hogy a ma élő 
keresztyén népek ősei közül is igen sokan voltak, kik erőszak 
hatására, meg politikai számításból lettek keresztyének? Mi pedig 
nem merjük ma már azt mondani, hogy egészen Isten akarata 
ellenére történt ez igy. Isten az erőszak eszközét is felhasznál
hatja, mert korlátlan ur. Az Ítélkezés erkölcsi alapja csupán akkor 
lenne mesr, ha egyháztagadó híveinkkel szemben is alkalmaznánk 
azt, vagy a más népekkel szemben is. Egy üldözött néppel meg
tagadni a sorsközösséget, mindig a gyávaság gyanúját ébreszti.

A zsidó kérdés politikai kérdés. A zsidó kérdés azonban 
próbatétel lesz a keresztyénség számára. Imitt-amott feltűnik egy- 
egy olyan határozat, amely kimondja, hogy „a gyülekezet elvben 
ellenzi a zsidó áttérők befogadását“, megtiltja a lelkészeknek, hogy 
az igével és szentségekkel szolgáljanak azoknak, kik e megvetett 
népfajhoz tartoznak. Hogyan fogjuk megállani a próbát? A poli
tika nem reánk tartozik. Az evangélium hirdetése kötelességünk!

Gillich Fülöp.

A K A R O M .

Irta: REMÉNYIK SÁNDOR.

Akarom: fontos ne legyek magamnak.

A végtelen falban legyek egy tégla, 
Lépcső, min felhalad valaki más, 
Ekevas, mely mélyen a földbe ás, 
Am a kalász nem az ő érdeme. 
Legyek a szél, mely hordja a magot, 
De szirmát ki nem bontja a virágnak, 
S az emberek, mikor a mezőn járnak, 
A virágban hadd gyönyörködjenek. 
Legyek a kendő, mely könnyet töröl, 
Legyek a csend, mely mindigenyhet ad. 
A kéz legyek, mely váltig simogat, 
Legyek s ne tudjam soha, hogy vagyok. 
Legyek a fáradt pillákon az álom. 
Legyek a délibáb, mely megjélen 
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. 
Legyek a délibáb a rónaságon. 
Legyek a vén föld fekete szivéből 
Egy mély sóhajtás fel a magas égig, 
Legyek a drót, min üzenet megy végig 
És cseréljenek ki, ha elszakadtam. 
Sok lélek alatt legyek a tutaj, 
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit a tengerbe visznek mély folyók.

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Mig le nem teszi a művész a vonót.

TESTVÉREK KÖZÖTT.
A finnugor népek samánkodó pogányok 

voltak, akik hittek az örök életben és a szel
lem erejében, hittek isteni rendeltetésükben 
és isteni vezetésben. Az északi testvériség 
körülbelül a magyarral egyidőben ismerkedett 
meg a keresztyénséggel; idegenek — svédek 
— és nagyjából ugyan olyan erőszakosan 
kényszeritették rá, mint a magyarra. Egyben 
azonban szerencsésebbek voltak a magyar
nál: mivel óriási területen szétszórva, vad 
vizektől körülbástyázva, erdőségektől elrejtve 
éltek, faházaik csöndjében tovább élhetett 
köztük — a kereszttel békén megférve — a 
régi szellem, a régi hit. Apáról-fiura, nagy- 
anyáról-unokára szállhatott és mindmáig meg
maradhatott sok érdekes meséjük, mondájuk 
a világ teremtéséről, Észak asszonyáról, régi 
pogány hőseikről, meg az a változatos va
rázsige- és igézőrigmuskincs, amellyel embert, 
állatot gyógyítottak, gonoszt elűztek, tört cson
tot összeforrasztoltak, egymást „ledanolták“. 
A katolikus középkorból megmaradt ugyan 
Finnországban is néhány régi kőtemplom, de 
igazán katolikussá a finnsóg — azt hiszem — 
sohasem lett. Az egész nép lelkét a keresz- 
tyénség tulajdonképpen csak a protestántiz- 
musban hódította meg Ma egész Finnország 
egységes, erős evangélikus állam, sőt kedvem 
volna azt mondani, hogy: evangéliumi állam.

Még a legfelületesebb turistának, aki csak 
vi'ágot látni jött ebbe az országba, észre 
kell vennie, hogy az Evangélium itt ható és 
működő erő, amely úgy átjárta már az egész 
nemzeti életet, hogy egyik a másiktól el sem

választható.
A finn ember számára az istentisztelet ré

gen is most is, sokkal komolyabb, nagyobb 
és tontosabb volt, mint a magyarnak. Igaz, 
hogy nagyobb áldozatot is kellett érte hoznia. 
Mivel Finnország gyéren lakott, néha 30—40 
km-nyi körzetből járnak egy templomba. Ma 
már az autóbuszforgalom, amely az európai 
államok közül Finnországban a legfejlettebb, 
igen megkönnyíti a templombajárást; régen 
bizony a messzibb erdei tanyákról már szom
bat délulán el kellett indulniok, hogy a va
sárnapi istentiszteleten részt vehessenek. Egy- 
lovas kis kocsikon, télen szánkón; tavak és 
folyók mentéről csónakon g jű t a nép a 
templomos faluba — ma már az autónak és 
főkép a biciklinek jutott itt is egyre nagyobb 
szeri p a. Persze, hogy a sok jármű számára 
szint is kellett építeni a templom mellé, meg 
melegedőket, ahol a messziről jöttek meg- 
gémberedett tagjaikat kinyújthassák, elemó
zsiájukat előszedhessék. Csakhogy aki már 
ilyen nagy utat tett meg a templomig, nem 
éri be kevéssel — a vidéki istentiszteletek 
ott bizony jó két óráig eltartanak. Engem 
leginkább az a komoly áhitat kap meg, ahogy 
északi testvéreink — a legegyszerűbbje is — 
templomba készül. Az egész napját, minden 
mozdulatát belengi ez az áhitat. Ugyan ilyen 
szent komolysággal gyűlik a háznépe a rádió 
köré is istentiszteletre, amióta az éterhullá
mok jóvoltából az is lehetséges, hogy aki 
maga nem mehet templomba, annak ottho
nába jön el a templom egész szent hangu
latával.

Vasárnapiba öltözik ilyenkor az egész cm*
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Hit á lta i . . .
Egyszer egy tanító arról 

beszélt a gyermekeknek, hogy Isten csak azt részesíti ke
gyelmében, akinek nagy a hite. Hogy tanítványai jól meg
értsék, egy igen szép könyvet vett kezébe s egymásután 
kínálta meg vele a gyermekeket. Azok álmélkodva néztek 
r á ; irultak-pirultak ; össze is súgtak, hogy miért hitegeti 
őket, mikor úgy se adja oda a könyvet, — de nem nyúl
tak érte. A tanító már csaknem végig járta az osztályt, 
mikör végre akadt egy fiú, ki a könyv után nyúlt. A tanító 
neki adta. A fiúcska szörnyen meg volt lepődve s alig 
merte hinni, hogy a könyv igazán az övé. Hát még a többi 
gyerm ek! Milyen arcot vágtak, mikor látták, hogy a tanitő 
komolyan veszi a dolgot. Egyik-másik meg is kérdezte, 
hogy hát igazán azé a gyermeké most már az a szép 
könyv? „Természetesen — szólt a tanító — hiszen meg
mondtam, hogy annak adom, aki elfogadja. Téged is meg
kínáltalak vele, miért nem vetted e l 1“ „Igen ám, — hang
zott a válasz, — de nem hittem, hogy tanitő ur komolyan 
beszél“ . „Látod fiam, — szólt a tanitő, — épen ez a ba
jotok, hogy nem hittetek nekem s azért nem lett a könyv 
a tietek, hanem azé, aki hitt.“

* **
Isten nagy ajándékokat igér, kínál és nyújt felénk : 

bünbocsánat, üdvösség, örökélet. S mindezt ingyen kegye
lemből adja. Olyan felmérhetetlen és felbecsülhetetlen na
gyok az Isten ajándékai, hogy nem merjük elhinni, hogy 
azok a miénk lehetnének. Pedig csak utána kellene nyúljunk, 
elfogadjuk, hogy a miénk legyenek. A hit az a láthatat
lan kéz, mely Isten ajándékai után nyúl s melybe Isten 
az ö ajándékait beléhelyezi.

K i á l t a n a k  a  s z á m o k  . . .
címmel közöl érdekes kimutatást a Kiáltó Szó az elmúlt esztendő
ben Erdély nagyobb városaiban történt vallásváltozásokról. Reá
mutat azokra a veszteségekre, amelyek e téren érték a református 
egyházat s megemlíti, hogy bár megfelelő adatok hiányában nem 
állítható fel pontos kimutatás a falvakról* de meg van győződve, 
hogy ott is nagy eltolódások történtek az utóbbi esztendők alatt. 
Különösen nagy lehet ez a szórványokban, ahol nem megfelelő a 
hivek gondozása.

Nem állnak rendelkezésünkre hiteles adatok annak megálla
pítására, hogy milyen arányú veszteségeket szenvedett saját egy
házunk az utóbbi esztendők alatt vallásváltoztatás és a gyermekek 
hite körül történt megalkuvások révén. Megszervezett gyülekeze
teinkben nem igen voltak e téren nagyobb bajok. Lehet, hogy 
annál szomorúbb a helyzet szórványainkban és itt is, főként azok
ban, amelyeket nem ismerünk. Hiszen kétségtelen: megszervezett 
szórványainkban valóban értékes és odaadó munka folyik. Külön
leges azonban a helyzetünk. 24, az ország területén szétszórt gyü
lekezetünk mellett szórványnak kell tekintsük az egész ország te
rületét, mert szinte mindenütt találhatók magyar evangélikusok. 
Vannak kik több 100 km. távolságnyira laknak egy-egy magyar 
evangélikus gyülekezettől senki által nem ismerve, számon nem 
tartva. Legfontosabb teendőnk tehát az lenne, hogy pontos nyil
vántartót készítsünk ezekről. Ezt a nagy és fontos munkát azon
ban nem lehet másként elvégezni csak úgy, ha minden magyar 
evangélikus szívügyévé teszi és segít abban azzal, hogy megkeresi 
szórványban lakó ismerősét, kéri annak segítségét és az általuk 
összeállított kimutatást beküldik lelkészi hivataluknak. Tehát csak 
az egyetemes felelősség utján oldható ez meg. — S itt ismételten 
reá kell mutatnunk arra a pótolhatatlan szolgálatra, melyet az 
egyházi sajtó nyújt. Ajánljuk tehát megrendelésre, szórványban 
lakó ismerőseinknek, az Evangélikus Eletet és támogassuk &zt mun
kájában. Oillich Fülöp.

ADD MEG URAM.
Irta: R. BERDE MÁRIA.

Iád és énekeskönyvvel, bibliával a kezében 
öl a rádió köré, hogy urak és cselédek a 
fővárosi gyülekezettel veleénekeljék a zsoltá
rokat és dicséreteket. Ha ilyankor a rádió
istentisztelet után szét is szóródatk megint, 
derűs megbékélés ténylik minden arcon és 
hol a konyhában, hol a kertben fel-felkapja 
a szellő azt a dallamot, amelyet a rádió 
mellől hozott elés most továbbdudol valaki.

Nagy erőt jelent a finn nemzetnek ez az 
általános komoly vallásossága. Még nagyobbat 
talán az, hogy van olyan evangéliumi moz
galma, amely egészen hazai földön termett, 
tehát a nép lelkületének a kifejezője; az 
„ébredtek“ mozgalma ez, a parasztprófóta, 
Ruotsalainen Pál az első nagy apostola- 
Nyugat-Finnországból, Pohjanmaaból indult 
ki ős ma is olt van a fő űzhelye, de azóta 
szélesen elterjedt az egész országban. Kül
sőleg is felismerhetők az ébredtek puritán, 
fekete viseletűkről (a férfiaké erősen magya
ros), de tekintetük békés derűjéről, aláza
tosabb és csöndesebb hanghordozásukról. 
Olyan vidéken formálta át ez a mozgalom a 
lelkeket, ahol gőgös és jómódú nép lakott, 
kötekedő és bicskás. Egy-két emberöltővel 
ezelőtt még duhaj verekedési szándékokkal 
látogattak el egymás falujába a pohjanmoai 
legények, ma a Szentirás olvasására, bűneik 
megvallására, zsoltáréneklésre gyűlnek hol 
ide, hol oda. Ezek az ébredt ifjak zsoltárral 
az ajkukon indultak 1918-ban harcba a vö
rösek ellen és ugyanazzal a zsoltárral moz
dultak meg hatalmas tömegekben az orosz 
szovjet felől egyre beszivárgó, fenyegető ve
szedelem ellen néhány évvel ezelőtt (a lapua

mozgalom) Azt hiszem, a finn vendégszere
tetnek egyik csodálatos titka is ebben az 
erős evangéliumi szellemben rejlik: akár 
hányszor e’őfordul, hogy mig vártak rám va
lamelyik otthonban, a már összegyűlt ven
dégek vallásos énekeket énekeltek: aki meg
próbálta, tudja, micsoda összekapcsoló ha
talma van ezeknek az énekeknek. Nos, ha 
egy ilyen egységes lelkű közösségbe pottyan 
valaki, az lehetetlen, hogy ne érezze azonnal: 
haza érkezett. Otthon van. Milyen meleg, 
sokak otthonává lesz ezáltal sok családi fé
szek, amely ridegen elzárkózhatnék a maga 
nyugalmát féltve 1

Bo’dog Finnország azért is, mert nincs a 
társadalmának egy olyan rétege sem, amely 
et'ől az egyetemes evangéliumi lelkűiéitől 
érintetlen maradna. Egyik legnagyobb Írójuk 
és költőjük, Topelius, egész magától értető- 
déssel tesz bizonyságot arról, hogy azt a 
vallásos éneket, amelyet a Reménységről irt 
és amellyel soká vajúdott hiába „kapta, ke
gyelemből, amikor már végkép nem ért sem
mit a költői invenciója* és a múlt század 
legnagyobb finn államférfia, a finnek Széche
nyije, Snellmann minden nagyképű program 
helyett egy felszólítást intéz nemzetéhez: 
„Kérjetek Istentől nagy gondolatokat és erőt 
azoknak megvalósításához 1* Tauszig M.

Ha hiszel, bizonyságot fogsz tenni; ha bi
zonyságot teszel, szenvedned kell; ha szen

vedsz, megvigasztaltatol. Hit, bizonyságtétel
*

és kereszt összetartoznak, Luther.

A m in d e n n a p i  kenyere t ,
A m in d e n n a p i  nyughe lye i .  
N y á ro n  a  n y á j a s k é k  eget ,
T é len  a  tűzhe ly -m elege t .
Vizek jó tévő  h ű v ö sé t ,
T is z t a s á g  t isz ta  k ön tösé t .

A h a r c b a n  m á r  kíméletet,
H ogy  elbir jam a z  életet,
Kis g o n d o t  é r tem ,  m en n y i  b á r  
K o c c a n t  p o h á r n a k  is kijár.

És  n é h a  s u g a l m a k a t ,
Még el n e  üljek ha l lga tag ,  
Mesét , mely  feltör k ö n n y  helyett, 
É s  m á s o k n a k  is enyhüle t .

F ö lö s le g k é p  m e g  n e  t a g a d d  : 
N é h a  m o s o l y o m  is m e g a d d ,  
C s a k  a  k e v é s  k e d v e s e k é r ,  
Kiknek e z  m é g  ö r ö m e t  ér.

É s  m in d e n n a p i  h i temet ,
H ogy  e l v e z e s s e  s z iv e m e t  
A Tőled  gyűlő  pici láng:
A m in d e n n a p i  Miatyánk.
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Távolból érkezett testvéri üzenet,
Az elmúlt esztendő nyarán volt kedves 

vendégünk Ylönen Reinó finnországi fiatal 
lelkészteslvéiünk. Néhány napos ittléte so
kunknak igaz örömére volt s alkalmul szol
gált arra, hogy örCkidőkre szóló Jóbarátságot 
kössünk, amely barátság több akar lenni em

berek egyszerű barátságánál. Emberek barátságán, szivek találkozásán keresz
tül egyházaink találkozója, egybefonódása akar lenni. A napokban kaptuk finn 
barátunktól a következő levelet

Kedves Barátom és Testvérem!

Nagyon köszönöm az Evangélikus Életet és azt a 
kedves leveledet, mely már régóta jutott el hozzám. 
Kedves tőletek, nekem pedig őszinte örömömre szolgál, 
mert rajtuk keresztül állandó kapcsolatban vagyok a 
messzi szép Erdélyben élő magyar evangélikus testvé
reimmel. Üzenetet hoznak nekem onnan a szép feny
vesekkel borított magas hegyek közül. Ez pedig nekem 
nagy öröm.

Észtországban, Narva városában lakom. Történelmi 
emlékű hely ez. Ma 23.000 lakosa van, de a világ
háború előtt 50.000 volt, mert itt akkor nagy orosz 
gyárak voltak. A városon át a nagy és sebes Narva 
folyó folyik. Partjain most is láthatók a régi várromok. 
11 temploma van, 6 görög keleti, 2 észt evangélikus, 
1 finn evangélikus, 1 német evangélikus és 1 római 
katolikus. Annyi nyelvet beszélnek itt, hogy csoda. 
Gyakran történik meg, hogy kis társaságunkban 4-5 
nyelvet beszélünk: észt, finn, svéd, francia és angol. 
A város ugyanis a történelem folyamán volt svéd, dán, 
német és orosz birtok s ezért annyira kevert a lakos
sága. Közel hozzánk a szép tengeröböl. Nyáron állan
dóan sok a külföldi nyaraló. Régen még többen jöttek, 
mert Narva az orosz előkelőségek nyaralója volt. 
Nagyon sok szép villát építettek.

Szülőföldemen, Finnországban az olimpiász meg
tartására készülnek. A helsinki gyülekezet fog gondos
kodni istentiszteletekről és egyházi előadásokról, hogy 
a messziről jövő vendégek megismerhéssék egyházi 
életünket is. Szállást is adnak a vendégeknek.

Egyházi lapjaink nagy szeretettel foglalkoznak a 
magyar evangélikus egyházi eseményekkel. Gondolom 
nem lenne haszontalan a ti egyházatokat is megismer- 
tettni. írjál egyházatokról és én szívesen lefordítom, 
hogy ezzel is szolgáljak nektek. írtam az Evangélikus 
Élet száttiára is egy pár sort. Mellékelten küldöm.

Nem tüdőm meddig maradok itt. Remélem addig 
még lesz alkalom, hogy felkeressetek. Jöjjetek, mert 
nagy szeretettel várlak!

Az az idő, mit ott töltöttem Erdélyben, nálatok, 
legszebb emlékeim közé tartozik. Milyen gyönyörű a 
Nagykőhavas. Messze, messze felnyúlik az ég felé . .  . 
Istenre figyelmeztet állandóan. Nem fogom soha el
felejteni azt a kedves látványt, mikor tiszta levegőjű 
csúcsáról letekintettünk a parányinak látszó falvakra, 
emberekre. Mélyen alattunk volt a zaj, lárma, f üs t . . .  
fenn a magasban pedig szívhez szóló csend, szépség .. .

Meleg finn szeretettel köszöntlek mindnyájatokat:
YLÖNEN REINO.

BRASSÓI NÉPBANK R.T.
folyósit kellő fedezetre rövid 
lejáratú kölcsönöket, elfogad 
e l ő n y ö s e n  takarékbetéteket.

K a k a s lö v é s  A p á c á n .
Apáca Brassó megye északi sarkán fekszik, s Háromszék 

megyétől az Olt folyó választja el. Az egyik legerősebb brassó- 
megyei evangélikus magyar község. Apáca a többi barcasági 
csángó községekkel egyidőben, a tatárjárás után keletkezett. A falu 
határában Nagy Lajos király várat épített s talán a várbeli hadi 
szolgálatból maradt fenn a kakas ünnephez kapcsolódó lövészver
seny hagyománya.

A kakaslövésre már húsvét előtt hetekkel készül az arra k i
választott ifjúság. 14 — 15 éves legénykék. Ki tudja, melyik időből 
fennmaradt fa-ijjas puskával gyakorolják a lövést, azonkívül ver
seket, párbeszédeket, énekeket tanulnak meg. Hogy ezek a pár
beszédek melyik időből valók és ki irta, ismeretlen.

Húsvét másodnapján délben indul el a menet. Közbül vál- 
lukra vetett ijjas puskával a legények, kik legtöbbször énekszóval 
haladnak. Indulókat énekelnek. Egy vezető legény viszi a rúdra 
szegezett, nagy deszkatáblára festett életnagyságú tarkakakast) 
melynek a hasa, illetve oldala közepébe egy 2 lejes nagyságú 
fekete pontot festettek. Ez a céltábla. Aki a lövéskor eltalálja a 
fekete pontot, az a győztes. Két legény pedig viszi a két élő 
kakast, amelyeket két favilla fogai közé kötöttek be s igy magasba 
emelve visznek. A két élőkakast a lövéshez beállott legények össze
tett pénzéből veszik. A lövő legénykék, vagy mint itt Apácán 
mondják: inaskák száma változó. Ahány egyforma korú, 13—15 
éves, még nem konfirmált fiú van a faluban, mind beáll; van 
némelykor 30—40 résztvevő is. Ez minden Apácán született fiú 
kiváltsága és joga, hogy résztvehessen, sőt követeljen magának 
helyet a lövő csapatban. Van közöttük hat vezető fiú és egy 
középkorú férfi, illetve meglett családos ember, kihez eljárnak a 
fiúk a párbeszédek megtanulása végett.

Mikor a menet az evangélikus templomhoz ér, akkor már á 
falu népe — sőt más faluból is — csatlakoztak a tömeghez. 
A templom előtt megállanak és éneklik: „Erős vár a mi Istenünk“, 
Luther örökszép énekét. Innen azután kivonul az egész menet, az 
egész falu népe, a falu felett elterülő mezőre, éppen a hajdani vár 
feletti hegyoldalra s megkezdődik a versenylövés, amit ének és 
párbeszédek előznek meg. Az első a veszekedés, amelyben négy 
fiú szerepel négyzetalakban szembeállva egymással. A veszekedés 
lényege: három fiú összevész azon, hogy lőjjenek-e le két halálra 
ítélt kakast vagy sem. Egyik védi a kakasokat, a másik kettő 
nem akar kegyelmezni. Veszekedés közben jön meg a negyedik, 
aki a kettőhöz csatlakozik s most már hárman vannak az első 
ellen. A kakast védő elleni felháborodásukban már őt akarják le
lőni, mire az megijed s inkább ő is beáll a kakaslövők közé.

Ezután következik a kakas búcsúztatása, amelyet egy ötödik 
fiú mond el. Ennek elhangzása után veszi kezdetét a versenylövés, 
mely elől a közönség széthúzódik, mivel a nyilak vége hegyes 
vasból van. A nyilak jól belefuródnak a deszkatáblába, ha azonban 
embert találnak, veszedelem lenne. A legtöbb a deszkába fúródik, 
de bizony a tábla mellett is szalad el sok és a földbe fúródik. 
Addig lőnek, amig egy eltalálja a fekete pontot. Ez a győztes!

Nagyon szép látvány. A hegyoldal tele van néppel és boldog 
gyermekekkel, akik piros húsvéti tojást visznek a kezükben. Mikor 
vége a lövésnek, a fiuk énekelve indulnak hazafelé s az apácai 
fúvós zenekar, melynek tagjai evangélikus magyar gazdák — me
net is, jövet is szolgáltatják ének közben a zenét.

Énekelve és zene mellett mindenki hazamegy, az ijjas puskás 
fiuk is megérkeznek a szállásra, vagyis annak az embernek a há
zába, aki vállalta a betanítást. Ennek az embernek a felesége már 
főzi a levest marhahúsból, megkoppasztják a kakasokat és megké- 
szitik paprikásnak. Ha elkészül, asztalhoz ülnek. A győztest ültetik 
az asztalfőre és ő kapja a kakas-combot, a kakas szivét és a máját. 
(Ifjú Erdély). Lejegyezte: özv. Nagy L -né, Mihályi Róza.

Olvassa és terjessze az „Evangélikus Élet“-et!
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| f  KNBPFE L LAJOS másodfeliigyelő. |
Fo;yót hű 8.-an hűnyt ul az ara

di gyü'ekezet lelkes má'mdfelfigyelője, Kneffel Lajos. Evangélikus 
egyházának hű é3 áldozatkész tagja és munkása, minden nemes 
ügy áldozatkész barátja és támogatója volt. Kiterjedt rokonság 
gyászolya. Lapunk egyik legjobb barátját vesztette el benne. 
F e l t á m a d u n k !
A BARCAUJFALUSI GYÜLEKEZET nagy lelkesedéssel fo
gott az uj papilak felépítésének munkálataihoz. A munka 
szépen halad s nemsokára befejezés előtt áll. A barcauj- 
falusi hívek ezzel újból bizonyságot tesznek lelkes áldozat- 
készségükről s megmutatják, hogy ahol lélek van ott nem 
akadály a szegénység. Isten segítse meg őket további szép 
m unkájukban !
A pUrkereoi g yü lekezet húsvét második ünnepén szépen sike
rült vallásos tárgyú estélyt rendezett. A programot kisebb egyfel- 
vonásos színdarabok alkották, melyeket az ifjúsági egylet tagjai 
adták elő. A hívek szép számban vetftk részt.
A BÁCSFALUSI GYÜLEKEZET NÖEGYLETE 6500 lej ér
tékben szőnyeget vásárolt a templom részére. A Nöegylet 
ezzel újabb példáját adta áldozatkész egyházszeretetének. 
A csernátfa lusl g y ü lekezet több szép és értékes adományt 
kapott a konfirmációi ünnep slkalmából. Bálint István kereskedő 
fiának konfirmációja alkalmából szép oltár és szószék térítőt, va
lamint szőnyeget adományozott a templom részére több mint
15.000 lej értékben. A konfirmándusok pedig szintén szőnyegeket 
vásároltak a templom részére. Az adományok az adakozók egyház- 
szeretetéről tanúskodnak.
A TÜRKÖSI GYÜLEKEZET konfirmándusai szép és érté
kes oltárteritőt adományoztak gyülekezetük temploma ré
szére, hogy ezzel egyházszeretetüknek kifejezést adjanak. 
Adja Isteríj hogy későbbre is mindig tudatában legyenek 
egyházuíc^iránti kötelességükilek.
Református G yülekezeti Élet címen jelenik meg az erdélyi 
református egyházkerület új egyházi néplapja. A lapot Dávid Gyula 
udvarhelyi református lelkész szerkeszti. A lap a nemrégiben meg
szűnt két egyházi néplap, a Harangszó és a Református Család 
szolgálatát kívánja átvállalni. Erdélyi református magyar népünk 
helyzetének állandó és aggódó figyelése kényszeritett az új gyüle
kezeti lap megindítására. „A lélek minden erejével ott kell szolgá
latba állani és akkor kell ezt a szolgálatot megmutatni, ahol és 
amikor erre szükség van. És ezt a szolgálatot éppen annak kell 
teljesítenie, aki erre ma Istentől parancsot kap* — írja a lap 
szerkesztője. —* Örömmel és testvéri szeretettel köszöntjük a Refor
mátus Gyülekezeti Élet-et és annak szerkesztőjét a sajtó utján vég
zendő igehirdetés nagy munkamezején és Isten qazdag áldását kér
jük szolgálatára 1
ROHAMOSAN ZUHAN A KISEBBSÉGI FŐISKOLAI HALL
GATÓK SZÁMA. Egy a kolozsvári Kereskedelmi Akadémia 
hallgatóiról közölt kimutatás szerint a kisebbségi hallgatók 
létszáma a háború előtti helyzethez viszonyítva 95 száza
lékról 5 százalékra való visszaesést mutat. Ennek egyik 
oka részben az is, hogy a magyar fiatalság még mindig 
idegenkedik a kereskedelmi pályától.
Az u] n ém et va llás-refo rm áció  é s  a z  unitáriusok. Érdekes 
cikket közöl erről a kérdésről az erdélyi unitárius egyház lapja, az 
Unitárius Közlöny. A lap cikkírója a németországi egyházi hely
zetet ismertetve arra a megállapításra jut, hogy a német népnek 
uj vallási felfogásra volt szüksége, hogy kiemelkedhessek szomorú 
elesettségéből. Éhez szerinte az eredeti bűnt tanító hitfelfogás nem 
képesíthette. Optimista világnézetre kellett tehát felépítse ezt az 
uj jövőt. Ezt kísérelte meg „a hitlerizmus egyik legmarkánsabb 
képviselője Rosenberg, a Führer egyik legmeghittebb embere, aki 
az összehasonlító vallástudománynak és a történelemnek egyik leg
jobb ismerője. .  .* Cikkíró végül megállapítja, hogy az, amit ezek 
az urak akarnak egészen megfelel az unitárius egyház felfogásának 
s azért sajnálkozását fejezi ki, hogy ennek ismerete hiányában 
tapogatózó lépéseket tesznek, mikor pedig itt kész rendszert kap
nának. Mindenesetre feltűnő az unitáriusoknak ez a szerelmi val
lomása a rosenbergi irányzat felé 1

#  a  n a g y v i l á g b a n !

SZÁZÉVES KÖLTŐ HALÁLA. 
Március 18.-án temették el 

Torkos László kiváló magyar költőt, a Petőfi Társaságnak 
alapitó tagját. Evangélikus lelkész és tanár volt. Isten ke
gyelméből szép életkort ért el, mert ez év elején töltötte 
be 100. életévét. Költészete a hivő embernek csendes Is
ten imádata volt.
A m ag y aro rszág i ev an g é lik u s  egyetem i é s  főiskolai hall
ga tó k  idei országos kongresszusa március hó 25—26.-án volt Bu
dapesten. A kongresszust komoly evaangélizáció előzte meg, amely
nek előadói Mórocz Sándor, dr. Hilscher Zoltán, Danhauser László, 
Benczúr László és Dazséry László voltak. A kongresszust a Köz- 
gazdasági Egyetem dísztermében tartották. Megjelentek azon Dr. 
Raffay Sándor és D. Kovács Sándor püspökök is. Az evangélikus- 
ság a mérlegen cim alatt négy előadásból álló előadássorozat hang
zott el, amelyet Kemény Péter, Mórocz Sándor, Urbán Ernő és 
Dezséry László tartottak. Az evengélizációs hót és a kongresszus 
rendezésében Dezséry László a főiskolai ifjúság lelkésze fejtett ki 
elismerésre méltó munkát.
FINNORSZÁGI EVANGÉLIKUS TESTVÉREK ADOMÁNYA 
egy magyarországi evangétikus templom építésére. Garam 
Lajos, az egri missziói gyülekezet lelkésze hosszabb ideig 
Finnországban tartózkodott és ezzel kapcsolatban gyűjtést 
eszközölt gyülekezete templomépitési akciója javára. A test
véri szeretet és áldozatkészség szép példája, hogy e gyűjtés
70.000 finn márkát eredményezett.
Az e lső  m ag y ar ev angé likus népfő isko la  fe lav a tása . Az
evangélikus parasztnevelós első otthona: a nagytarcsai Tessedik 
Sámuel Evangélikus Missziói Intézet felavatása március 20.-án volt. 
A felavatást D. Raffay Sándor püspök végezte. Megjelentek azon : 
Onni Talis finn követ, Czakó István miniszteri tanácsos a kultusz
minisztérium képviselője, több lelkész és világi vezető. Ezzel kap
csolatban tartották meg az első tanfolyam vizsgáit és záróünnepé
lyét is. A következő iskolai évre már 30 ifjú jelentkezett. — A 
népfőiskola iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik, amelynek 
eredménye szép adományokban is megnyilvánul. így egy hét alatt
5.000 Pengő (175.000 lej) adomány folyt be. Az adományok sza
porodása által most lehetővé vált a harmadik épület felépítése.
A BRITT ÉS KÜLFÖLDI BIBLIATÁRSULAT az elmúlt esz- 

/  tendőben 11 millió 300.000 bibliát és bibliai részt adott 
el. Az eladott Bibliák száma az európai országokban 
Angliában, Észtországban, Lettországban, Finnországban, 
Romániában, Jugoszláviában, Olaszországban, Görögország
ban, valamint Portugáliában emelkedett. A legtöbb Bibliát 
Japán, Kina, Mandzsúria, Korea és India vásárolta.
A K eleteurópal o rsz á g o k  főiskolás ifjúsága keresztyén egye
sületeinek kiküldöttei február 21—22. napjain tartottak konferen
ciát Jugoszlávia fővárosában, Belgrádban. A konferencia, amelyen 
Jugoszlávia, Bulgária, Románia, Magyarország, Csehszlovákia és 
Lengyelország kiküldöttei vettek részt, pontos tájékoztatást adott 
az ezekben az országokban folyó főiskolás KIÉ munkáról. A kö
vetkező délkeleteurópai KIÉ konferencia 1940 szeptemberében lesz 
Bulgáriában.
AZ EVANGÉLIUMI KERESZTYÉNSÉG HELYZETE GÖRÖG
ORSZÁGBAN. A görögországi evangélikus egyháznak 11 meg
szervezett gyülekezete van s több mint 30 helyen tartanak 
istententiszteletett Az egyház szolgálatában 9 lelkipásztor és 
4 bibliaterjesztö munkát végző asszony áll. Van 55 vasár
napi iskolája kb. 1000 gyermekkel, 14 ifjúsági egyesülete. 
Munkáját az Evangéliumi Világszövetség, az angol presbite- 
riánus egyház és a dán evangélikus egyház segélyezik. 
L engye lo rszágban  élénk munkát fejt ki a Keresztyén Ifjúsági 
Egylet. Lengyelország úgyszólván az egyetlen ország, ahol a kato
likus ifjúság magáévá tette ezt a protestáns eredetű ifjúsági szer
vezkedést és munkát. A tagok 90% katolikus. A munka beszerve
zése a világháború idején indult meg s amerikai katonák végezték. 
A lengyel hatóságok állandó támogatásban részesítik. Nagyrabecsü
lésük jele, hogy az ország számos vezetője tiszteletbeli állást tölt 
be az egyesületben. Több saját otthonuk van. — Az evangélikus 
ifjúság külön szervezetet alkot „Az evangélikus Ifjúsági Egyesüle
tek Országos Szövetsége" néven.
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Az eredményes kukoricatermesztés.
A  k u k o r i c a  v e t é s e .

A szántóföldön termesztett összes növényeink közül a kuko
rica hálálja meg leginkább a reáforditott munkát és gondozást. 
Számtalan gazdatestvérünk leveléből, de gyakori kiszállásaink al
kalmával személyesen is meggyőződhettünk a simán, vagy négyzet
ben művelt kukorica kétszeres, sőt ennél is magasabb termés
eredményéről.

A bő kukoricatermés előfeltétele a helyesen kiválasztott és 
morzsolt vetőmag. A vetőmag kiválasztása már ősszel kezdődik, 
amikor mésztejjel megjelölünk minden jól fejlett, koránérő, több
csöves kukoricatövet és ezek termését külön gyűjtjük, majd télen 
melegebb, védett helyen raktározzuk el. A koraérés egyik jele, ha 
a csövek a földhöz közel fejlődnek. Mindig kétszer, háromszorannyi 
csövet gyűjtünk, mint amennyi magra szükségünk van. Tavasszal 
gondosan átvizsgáljuk a csöveket. Megnézzük, hogy a c;ő  henger- 
alaku-e, jól be van-e szemmel a vége és az alsó szára, továbbá 
megfigyeljük, hogy a szemek szine, az egész cső alakja jellegzetes-e 
a fajtára? A nem megfelelő csöveket kiselejtezzük.

A morzsolásnál előbb a cső végéről és bütüjéről fejtjük le a 
szemet. A vetőmagnak való szemet mindig a cső derekáról mor
zsoljuk, mert a tapasztalat szerint, ezekből a szemekből erőtelje
sebb növény fejlődik.

Tanácsos kísérletet végezni minden évben — kisebb terüle
ten — újabb nemesitésü, bőtermő kukoricafajtákkal. Olyan vidéken, 
ahol jóminőségü bor terem, vagy melegebb az éghajlat, a Fleisch- 
mann-fóleség adja a legbővebb termést. Ennél a faj'áoál korábban 
érik a korai Bánkuti-lófogu és a Cs. Lázár László nemesitésü 
Lapusnyaki, simaszemü kukorica. Hidegebb vidéken, vagy kései 
vetésnél jó eredményt ad a keményszemü Putyi és Várady-iéle 
kukorica.

A kükorica tenyészideja alatt nem esik annyi eső, amennyi 
szükséges a növény fejlődéséhez. Ezért biztosítanunk kell a téli 
csapadékot is. Az eredményes kukoricatermés elengedhetetlen fel
tétele az őszi mélyszántás. Tavasszal nem szántunk, hanem több
ször gondosan megmunkáljuk a talajt, hogy a vetésig ne gyomo- 
sodjék el. Amint rámehetünk a földre, fordított boronával, szekér
oldallal, két egymás után akasztott gerendával, kis vasúti sínnel, 
vagy nehéz lánccal simítsuk el az őszi szántás hantjait. Minden 
kiadósabb eső után — vetésig — boronálással akadályozzuk meg 
a nedvesség elpárolgását. A boronával a gyomot is irtjuk és utat 
nyitunk az újabb eső beszivárgására.

Igazán bő és kiadós termést a kukorica a négyzetes műve
léssel ad. Ez a művelési mód könnyíti meg a legjobban a kukorica 
munkálatait, mivel azok nagy részben fogatos erővel (gépkapával) 
végezhetők el. A négyzetes vetésnél először kijelöljük a a kukorica
fészkek helyét. Ezt sorhuzóval, üresen járatott vetőgéppel, vagy a 
megfelelő távolságon jellel ellátott vetőzsinórral végezhetjük el.

Leírjuk a Szepesi József bogáti gazdaságában alkalmazott el
járást. A tábla szélén huzunk egy kezdő barázdát. Erre merőlege
sen kifeszitjük a jelzőzsinórt. Minden 95 cm-re piros rongyból jelet 
teszünk a zsinóron, majd ettől 10—10 cm-re egy-egy más szinü 
(fekete, vagy kék rongyból) jel van. A zsinóron előbb két ember 
halad végig, aki elvégzi a trágyázást. Minden jelnél egy teli marék 
jó érett portrágyát kever a kapával vájt fészekbe, majd teljesen 
elegyengeti a földet. Utánna következik a vetőember, aki — a fel
kötött köténybe elhelyezett vetőmagból— minden fekete, vagy kék 
jel méllé, a zsinór mindkét felén 2—2 szemet szúr le a földbe. 
Ezek szerint minden fészekbe 8 szemet vetünk el. Kapálásánál 
minden fészekben csak a két átellenes, 20 cm. távolságban álló 
töveket hagyjuk meg.

A négyzetes művelésnél — a vetésen kívül — csak kevés 
kézimunkára lesz szükség, mert úgy hosszában, mint keresztben 
géppel kapálhatjuk. Seyfried Ferenc.

B eszé ljün k  róla.
1934-ben egy tetszetős kiállítású román folyóirat indult meg 

a fiatal és lelkes Tudorán Vidor szerkesztésében Plaiuri Sacdene 
címen. Azóta 5 esztendős múlt áll e kis lap mögött és az ő éves 
forduló alkalmából nem mehetünk el szó nélkül a román laptárs 
munkája mellett, — részint mert ugyanolyan célkitűzésekkel: a 
népi kultúra és öntudat emeléséért dolgozik, — részint, mert sokat 
tanulhatunk tőle.

Ami ezt a folyóiratot első sorban érdekessé és rokonszenvessé 
teheti számunkra, az hangjának választékossága, emelkedettsége. 
Nem feledkezik meg a kultúra követelményeiről, az ügyről, amelyet 
képvisel és igy nem esik a nemzeti sovinizmus karjaiba: mindig 
nyugodt, józan és tárgyilagos. Mint amilyen egy hétfalusi lap kell 
legyen. Jinga Vidor, a hótfalusi származású egyetemi tanár: Hét’ 
falusi lelki realitások című cikkében nagyon szépen és találóan 
mondja : “Azután Hétfalu mesgyéjén három nemzet: román, szász 
és székely kereszteződött. E  három nemzet mindenike áttekintett a 
másik kerítésén sajátosságokat, foglalkozásokat és szavakat tanulván 
él egymástól. Ez a szomszédi viszony megkönnyítette Hétfaluban egy 
— mondhatjuk: európai szellem kialakulását, — a hétfalusi ember 
országokat járván, másokkal együtt élvén, nem tulajdonitotta el a 
gyűlölködést és más nemzetiségek iránti ellenségeskedést“.

A másik, amiben nagyon sokat tanulhatunk tőle, az a szomj, 
amellyel a népi kultúrára és azután az egyetemes műveltségre ve
tette magát. A folyóirat szerkesztői világosan látják, hogy a népi 
hagyomány, múlt ismerete, a népi kincsek, értékek felfedése és 
népszerűsítése a legjobb eszköz a népi és faji öntudat emelésére. 
Ezért a folyóirat hasábjain nagy számmal találunk értekezéseket, 
verseket, balladákat és igyekszik megismertettni az olvasókkal s 
hétfalusi vidék páratlan szépségeit.

Ezért a munkájáért a folyóirat föltétien elismerést igényel. 
És minden szám után némi elkeseredéssel gondol az ember arra, 
hogy mit tettek és mit tesznek a magyarság vezetői a hétfalusi 
magyar kultúra megmentésére. Orbán Balázs óta nem akadt ember, 
aki tüzetesen foglalkozott volna a hétfalusi csángóság történelmével, 
veszDi engedték e nép népi kultúráját: meséit, dallamkincsét, nép
művészetét. Amikor a Csángó Múzeum ügyét megindítottuk, még 
lépést sem tettek a magyarság legilletékesebb vezetői sem arra, 
hogy bár egyetlen bútordarabot összegyűjtsenek, nemhogy a búto
roknál is értékesebb szellemi kincseket igyekeztek volna megmen
teni. Közömbösen nézték a csángó nép múltját és közömbösen 
nézik jelenét, miközben a román testvérek havonta szorgalmasan 
gyűjtik az adatokat és emelik állandóan népük szellemi színvonalát. 
Mert a folyóirat nem marad meg az írásnál, hanem előadásokat, 
faji öntudatot emelő színdarabokat, kulturestéket rendez. Mi ma
gyarok megelégszünk a bálokkal, értéktelen színdarabokkal és meg- 
botránkozunk a fiatalság kilengésein, ahelyett, hogy a Plaiuri Sá- 
celene módjára melléjük állnánk és műveltségük emelésével igye
keznénk őket arra az útra terelni, amely megtarthatja őket.

Olvassuk hát ezt a folyóiratot mig a lelkiismeret bennünk is 
felébred és álmodozások helyett a tettek mezejére lépünk. A Pia- 
iuri Sácelene munkáját pedig ezután is figyelemmel fogjuk kísérni, 
hátha ezen az alapon valóban megvalósulna a Jinga professzor 
jóslása: a hétfalusi népek egymásközti barátsága. Kiss Béla.

S Z E R K E S Z T Ő I ÜZ E NE T E K.

Lelkészi hivatal Apáca. A kérdés a levélben feltüntetetett módon lett 
elintézve.

O. E. Nagyvárad, Nem válaszoltam, mert a levél végleges választ helye
zett kilátásba. Ezt még nem kaptam meg. Tehát várom.

P. 1. Arad. M ndkét levelét melléklettel együtt megkaptam. Hely sztlke 
miatt nem közöljük a befolyt előfizetéseket. Így kétszer fizetett. Az utóbbit 
jövőre könyveljük.

F. A. Kiskapus. Multesztendei hátrálékuk ezek szerint 800 lej. Kérem 
tehát ezt az összeget küldeni.

CENZÚRÁT. InacrU la Tribunalul Brajov sub Nr. 1083/1988. Tip. „ANTAL* Bra$ov, Calea Victoriei 86,
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A Z  E V A N G É L I K U S  É L E T  G  Y E R  M E K L A  P - M  E  L L[ÉK L E T  E

Másnap egy nagy sokaság, 
mely az ünnepre jött, mikor hal
lotta, hogv jön Jézus Jeruzsálembe, 
vette a pálmaágakat és kiment 
elébe és ezt kiáltotta: Hozsánna, 
áldott aki jön az Ur nevében, az 
Izrael királya! Találván Jézus pe
dig egy szamárcsikót, felült reá, 
mint megvan Írva : Ne félj Sion- 
nak leánya; ime a te királyod 
jön, szamárcsikón ülve. Ezeket 
pedig nem értették az ő tanítvá
nyai először, csak mikor megdi- 
csőittetett Jézus, akkor jutott e- 
sztikbe, hogy ezek meg voltak 
Írva ő felőle és ezeket teljesítették 
be rajta. A sokaság tehát, mely 
vele volt, amikor Lázárt kihívta 
a sirból és feltámasztotta őt ha
lottaiból, bizonyságot tett, azért 
is ment neki elébe a sokaság, 
mert hallotta, hogy ő ezt a jelt 
cselekedte. A farizeusok tehát 
azt mondták egymásnak: Látjátok, 
hogy nem értek semmit ? íme, a 
világ elment utána. János 12,1-20.

Vigyázzatok és imádkozzatok . . .
így szólott Jézus az Olajfák hegyén az ö tanítványai
hoz. A tanítványok megfeledkezének Jézus szavairól és 
nem töltötték imádkozásban az éberség perceit, hanem 
elaluvának. Mikor felébredtek, Krisztus ellenségei már 
közeledtek az Ö elfogatására . . . .

Jézus halálra Ítélten indul a Golgothára. Utána sirő asszo
nyok mennek. Kicsi gyermekek ártatlan szemekkel nézik a 
szomorú menetet. Az ö szemükben is ott csillog a könny, 
amint anyjukat sírni látják. Jézus végig néz a szomorú 
tömegen. Megpihen szeme az ártatlan gyermekeken: Ne 

féljetek, mert tietek a mennyeknek országa : Majd a siró 
asszonyokhoz fordul: Jeruzsálem leányai miért sirtok én 
rajtam, inkább ti magatokon sírjatok és a ti magzataitokon, 
mert ha a zöldelő fán ezt mívelik, mi történik a száraz fán?

Jézus szive amikór ezt mondja pillanatra elszomoro
dik az emberi gonoszságon. De a szomorú vonás ham ar 
eloszlik Jézus homlokáról: hiszen most fogja megmutatni 
az emberi gonoszságnak, hogy miképen győz majd az 
Isteni Igazság!

A Golgotha keresztje azért nehéz. Jézus többször le
roskad alatta. Czirenei Simon viszi tovább a keresztet. Q 
is roskadozik. A tömeg lelkében is mind súlyosabb teher 
a kereszt. A kereszt útja súlyos, de a megdicsőüléshez vezet.

A Golgotha kereszt-útja is a megdicsőüléshez vezetett. 
Pénteken este még szögeket vernek Krisztus ártatlan testébe. 
Hull a könny és a verejték. Folyik az ártatlan vér. Zug 
a föld éjjel, sziklák ropognak és repednek, sötétség borítja 
be a földet. Ne lássák az Igazság és Szeretet földi kimú
lását a hegyek és a fák.

De felvirrad vasárnap reggele. Husvét ünnepére a ke
reszt fényben ragyog.

Krisztus győzött! Krisztus feltám adott!
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Hallalujah, hallelujah  • Húsvéti ének.

Hallelujah, hallelujah, hallelujah! 
Fiák s leányok, zengjetek 
A menny Urának éneket,
Ki a halált ma győzte meg. 
Hallelujah!

Hallelujah, hallelujah, hallelujah! 
Mikor Tamás hírül veszi,
Hogy Jézus volt az, nem hiszi, 
De jő az Ur s igy szól neki: 
Hallelujah!

Hallelujah, hallelujah, hallelujah! 
„Tamás, jer s nézd a szeg helyét, 
Sebzett kezem tárom feléd,
Higyj immár s hitetlen ne légy!“ 
Hallelujah!

Hallelujah, hallelujah, hallelujah! 
A hétnek első reggelén 
Hív asszonyok csapatja mén 
A sirhoz, balzsamot vivén. 
Hallelujah!

Hallelujah, hallelujah, hallelujah! 
Egy fényes angyalt láttak ott, 
Ki nékik ilyen szót adott : 
„Nincs itt az Ur feltámadott!“ 
Hallelujah!

Hallelujah, hallelujah, hallelujah! 
A Jézus még az éjjelen 
Tíz tanítványnak megjelen 
S szól: „Békességetek legyen!“ 
Hallelujah !

I b o l y a .
Jó reggelt, jó  reggelt}
K ék ibolyavirág!
Mért bújsz a bokorba ?
Hisz oly szép a világ !
M ennyi lepkéje van  
A  tarka m ezőnek!
Virágról■ virágra 
Vigan kergetöznek.
—  Nem bánom, nem bánom , 
Aranyos m a d á rka !
Nem  vágyom, nem vágyom  
K i a nagy világba.
I tt, ahol termettem,
Nekem szép is, jó  i s . . .
Bokor volt a bölcsőm,
Legyen koporsóm is !

Pósa Lajos.

V irágok  v e r s e n y e .
— Mese. —

Etelka grófnőnek gyönyörű fekvésű kastélya volt, 
mely körül szebbnél szebb virágokkal díszes park 
terült el.

A rózsa, szegiű, liliom, viola, gyöngyvirág, ibolya 
és sok más illatos virág legszebb pompájukban 
ékeskedtek és fölséges illatukkal élvezetet is sze
reztek a szemlélőnek.

Történt egyszer, hogy a virágok — midőn egy
mást igy, teljes díszükben szemlélhették, — irigy
kedni kezdtek egymásra. Mindenik önmagát hitte 
legszebbnek, legillatosabbnak. Legbüszkébb volt 
közöttük a rózsa. Magas ágairól büszkén, gőgösen 
tekintett le a nálánál kisebbekre s igy szólt: „Óh, 
ti hiú, képzelgő virágok, nyissátok meg szemeite
ket és lássátok, hogy csakis én vagyok a legszebb
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Hallelujah, hallelujah, hallelujah! 
Látván a setjzetj két kezet, 1 - 
Tamás tovább nem kétkedett,
De megvaliá, hogy vétkezett. 
Hallelujah!

Hallelujah, hallelujah, hallelujah! 
„Uram!“ kiáltá S .Istenem!“
De szól az Ur: „Áldott a szem, 
A mely nem lát s mégis hiszen!“ 
Hallelujah!

Hallelujah, hallelujah, hallelujah! 
Az Urnák művei ezek,
Hozzá emeljünk szót, kezet, 
Húsvét, húsvét elérkezett! (
Hallelujah!

Mult alkalommal arról tanul
tunk, hogy hogyan alkothatunk 
igéket. Az igével kapcsolatban még 
sok mindent kell tudnunk.

Az ige nemcsak cselekvést fe
jez ki, hanem még azt is kife
jezi, hogy milyen időben törté
nik a cselekvés. Pl. ha azt m on
dom, hogy: irok, akkor a cselek

vés most történik, tehát az ige: jelen időben van.
Ha azt mondom, hogy írtam, akkor a cselekvés 

már megtörtént, tehát az jge: múlt időben van.
Ha pedig igy m ondom : írni fogok, akkor a cse

lekvés ezután íog megtörténni, tehát az ig e : jövő 
időben van.

A jelen időnek nincs semmi ragja.
Ha azonban az igét a múlt időben vizsgáljuk meg, 

akkor azt is észrevehetjük, hogy minden múlt idejű 
igében előfordul a -t- rag.

Pl. irt, járt, számolt, olvasott, nézett, úszott stb. 
Ha a felsorolt igéket megvizsgáljuk, akkor észrevesz- 
szük, hogy azokban az igékben, ahol a „ t“ előtt 
mássalhangzó van, ott mindig „ t“ Írunk, ahol pedig 
mássalhangzó van, ott a rag mindig „ tt“.

Tegyétek át a múlt időbe az alábbi igéket: kér, 
vár, áll, sir, száll, ad, vet, arat, néz, üt, mos, tesz, 
vesz, épit, készít, térit, irat, kéret, vezet stb.

kőztetek. Finom illatommal betöltőm a léget, pa
lotában, kunyhóban egyaránt kedvelnek. Királynő 
kőztetek csakis én lehetek!“ — Utána a szegfű 
szólal meg ily módon: „talán nem gondolod, hogy 
ezt megengedem ? A babért magadnak oly könnyen 
nem szerzed meg; mert én is mindenütt ott va
gyok, hol virágpompáról hallotok. A liliom, viola 
és gyöngyvirág is erélyesen fölszólaltak szépségük 
•érdekében.

Csak egy virág nem versengett a többivel, ha
nem a többiek zajától megrettenve, félénken dugá 
fejecskéjét levelei alá. Ez a szegény kis virág az 
ibolya volt.

Jól tudta, hogy a szép és hatalmas virágok ver
senyében nem vehet részt, de szerénysége is arra 
késztette, hogy a heves és haragos verseny elől 
bűjva meneküljön.

A versengés mind hangosabb és hevesebb lett, 
mig a lármás hangok eljutottak a kastély úrnőjé
hez, Etelka grófnőhöz, ki egy virágokkal körülfont 
lugasban pihent.

Egy ideig csodálkozva hallgatta a versenyzőket, 
azután elhatározta, hogy Ítélni fog felettük, igaz
ságosan és lelkiismeretesen, úgy, amint azt meg
érdemlik.

Rövid gondolkodás után felállt és a virágoknak 
•trendet intve, szelíden igy szólt: hosszú idő óta

hallgatom viszátykodástokat s látom, hogy nem 
nyugtat meg benneteket egyiknek beszéde sem, 
azért én fogom megmondani, ki a legszebb és 
legillatosabb közöttetek“. Ekkor a rózsához for
dulva mondá: „illatod kellemes ugyan, alakod 
szép, sőt gyönyörű is, de ne fel< dd, hogy élesen 
szúró tövissel vagy tele, ezért hozzád az emberek 
csak meggondolva és óvatosan közelednek. A gőg 
és büszkeség pedig oly nagy már nálad, hogy, ha 
valóban te lennél a legszebb a virágok között, 
akkor is sokat veszítettél volna e büszkeség által“. 
Alakod bár gyakran királyi szép, ez azonban ön
dicséreteddel eltörpült, korccsá fajult. Továbbá 
jegyezzétek meg ti versengők mindnyájan, hogy 
az öntelt dicsekvés semmit sem ér, szerénység 
legyen jelszavatok s bármennyire igénytelenek és 
szerények vagytok is, ha megérdemlitek, jutalomban 
lesz részetek. Ezzel lehajolva, néhány ibolyaszálat 
keresett elő s felmutatva azt igy szóit: „íme a 
legszerényebb közöttetek e kis ibolya, nem Játtam 
sehol, de illata után járva, megtaláltam. S mivel 
ti tudni akarjátok, ki a legszebb hözületek. tehát 
halljátok az ón ítéletemet : „nekem legszebb, leg
illatosabb és legkedvesebb virágom az ibolya“.

Szegény kis ibolya, erre nem volt elkészülve. 
Etelka grófnő pedig a legnagyobb kitüntetésben 
részesítve kedvenc virágát, keblére tűzte azt.

BEYER FÜLÜPNÉ.
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P á ly a té te le k . Rovatvezető: Kogler  Károly tanító.

Ezennel felhívjuk a Gyermekvilág olvasóinak 
figyelmét az Erdélyi Magyar Evangélikus Gyám
intézet pályamunkáira.

A legutóbbi választmányi gyűlés elhatározta, 
hogy evangélikus ifjúságunk művelődését elősegí
tendő, az 1939. évre különböző pályatételeket tűz 
ki egyházkerületünk minden gyülekezete tanulói 
számára. A megfelelő dolgozatok pénzjutalomban 
részesülnek.

A tételek a köveikezők:
1. Elemi iskolás növendékek részére: alsó tagozat 

(I—IV. o.)
jEqv kirándulásom leírása. (Fogalmazás.) D ij: 
100 és 50 lej.

2. Elemiiskola felső tagozat (V—VII. o.) 
Istentiszteletünk sorrendje. (Mire való az ének, 
az imádság, a prédikáció stb.) Pályadijak 100 
és 50 lej.

3. Inasiskolások részére.
Miről tanultam a hittanórákon ebben az évben ? 
(A tanult anyag emlékezetbőlvaló leírása) Di
jak : 120 és 80 lej.

4. Középiskola alsó-tagozatába járó növendékek 
számára.
a. Mit tudok Petőfi Sándorról? Dij 200 lej. 
a. A magyarok története. (Az Evangélikus Élet • 

ifjúsági rovatában közölt cikkek összefogla
lása.) Dijak 200 és 100 lej.

5. Középiskola felső-tagozatába járók részére.
a. Egyházközségem története. Dij 1000 lej.
b. Apácai Cseri János élete és munkássága• 

Dij 500 lej.
A pályatételek 1939 augusztus 1-ig Kiss Béla 

gyámintézeti ügyvezető címére küldendő. (Oficiul 
Parohial evanghelic Cernatu, jud. Brasov.)

A dolgozat alá egy jelige Írandó név helyett.
A név a dolgozat mellé csatolandó lezárt boríték
ban. Erre a borítékra kívül a jelige Írandó.

A jelige alá a dolgozatra reávezetendő a ta
nuló iskolája és osztálya. — Az állami és feleke
zeti iskola közti külömbséget a bizottság szem 
előtt tartja. *

A  g y á m i n t é z e t  e l n ö k s é g e .

M egfe j tés i  h a t á r id ő : ápril is 25

1. Ki tagadta meg Jézust, hányszor és hol van 
ez a Bibliában megírva ?

2. Ki találkozott először a feltámadott Jézussal 
és hol van ez megírva a Bibliában ?

3.
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.
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20 ■ 21 22

23
,

Vízszintes sorok: 1. Az Üdvözítő egyik neve.
7. Beérőben van. 8. O. Ö. 9. Sir. 10. Katzban 
van 11. Mutatónévmás. 12. A fák- és növé
nyekben van. 14. Valakinek az elődei. 16. A 
legjobb ital. 20., A mező pásztora. 21. Vissza: 
dal. 23. A koponyahegy másik neve.

Függőleges sorok: 1. Szám. 2. Fém. 3. Fű
szer. 4 Szín. 5. Előkelő. 6. Jézus egyik tanít
ványa. 12. Oktat. 13. Kerítő magánhangzói. 
15. Rívó. 17. V. A. O. 18. Mutatónévmás. 19. 
Z. O. H. 20. Rögösben van. 22. Biztató szócska.

G y e rm e k v ilá g  o lv a só in a k , m u n- 
k a tá r s a in a k  I s te n tő l m e g á ld o tt, 
g a zd a g  és k eg y e le m te lje s  h ú sv é ti  
ü n n ep ek e t k ive tn ü n k .

Tip. „ANTAL“ Bra$ov. Szerkeszti: R. Gyerkó Anna.
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Kereszthordozás. A n y á k  n a p j a .
Krisztus kereszthordozó Krisztus. Örökkévaló 

Föpásztorunk az Ő tulajdon vére által egyszer- 
s mindenkorra bement a szentélybe. Örök vak
ságot szerzett a bűnös embereknek. Az örökké
való lélek által önmagát ártatlanul feláldozta. 
Ez az Ö egyszervaló áldozata, mely Isten vég
zése szerint elegendő minékünk. Kereszthordozása 
s keresztfái ha'ála megváltás, kegyelem és élet.

A kereszthordozó Krisztusnak csak kereszt
hordozó egyháza lehet. Evangélikus egyházunk 
hordozza Krisztus megváltó-munkájának, életének, 
tanításának, szenvedésének és halálának egybe
foglaló bizonyságjelét: Krisztus keresztjét. Ez lé
nyegéhez tartozik. E nélkül nem lehet Krisztus 
egyháza. Szükséges azonban, hogy a világ avagy 
önmaga által egybeácsolt keresztjét ne azonosítsa 
Krisztus keresztjével. Csak akkor gondolhatja 
magát Krisztus kereszthordozójának, ha a vattaira 
helyezett kereszt Krisztus szolgálatával összefügg 
és Krisztusért való szenvedést jelent

Luther az egyház ismertető jelei közé sorolja 
a keresztet. Ennek értelmét abban látja, hogy az 
egyháznak el kell szenvednie minden szerencsét
lenséget és üldözést, minden megpróbáltatást és 
bajt az ördög, a világ és a test részéről. El kell 
tűrnie belső szomorúságot, félelmet, rettegést, 
külső szegénységet, megvettetést, betegséget, 
gyengeséget, hogy hasonlóvá legyen Urához, a 
Krisztushoz. És mindezen szenvedések indító 
okának egyedül annak kell lennie, hogy erősen 
ragaszkodik Krisztushoz és Istennek Igéjéhez és 
jgy Krisztusért szenved. Ezzel az üdvözítő ke
reszttel a Szentlélek nemcsak megszenteli, hanem 
boldogítja is az ö népét.

Krisztus egyházának kereszthordozó embereket 
kell nevelnie. Krisztus azért hordozta keresztjét, 
bogy az emberek a lélek erejével harcba szánja
nak az őket megkörnyékezö bűnnel. Ne emberi 
erőben bizakodjunk, hitünket is ne véljük érdem
szerző cse l kedetnek, hanem egyedül hitünk feje
delmére és bevégzőjére, Jézusra tekintsünk, ki 
kereszthordozásával minket is kereszthordozásra 
kötelezett s keresztfái diadalával minket is győze
delmessé tesz. A nemzetnek is kereszthordozó 
nemzetté kell lennie! — Krisztusi egyházat, em
bert és nemzetet csak akkor tud nevelni, ha az 
egyháznak kereszthordozó lelkipásztorai va n n a k . . .

(D, Kapl Béla püspök húsvéti körleveléből.)

Néhány évvél ezelőtt Amerikában egy leány ünnepet szentelt az édes
anyja tiszteletére. Nem sok idő múlva már az egész világ megünnepelte május 
második vasárnapján az anyáknapját. Ez a tény már magábanvéve is azt je- 
1 nti, hogy az anyáknapja olyan érzésből fakadt, amely érzés minden igazi 
ember szivében fellelhető. Az édesanya iránti szeretet ez, mely a gyermek 
szivében legelőbb ébred és legtovább tart. Az anyáknapja azért minden em
bernek az ünnepe, mert minden embernek van vagy volt édesanyja, akit sze
retnie is kell, ha csak ki nem vetkőzött igaz emberi mivoltából.

Az anyáknapja kettős ünnep: a gyermekek és az anyák ünnepe. Ezért 
anyáknapján ha szólunk egyaránt kell szólanunk a gyermekekhez és anyákhoz.

Anyáknapján az édesanyjukat ünneplő gyermekek serege nagyon tarka 
sereg. Vannak benne egészen kicsi gyermekek, akik még oda húzódnak édes
anyjuk boldogító közelségébe és vannak öreg gyermekek, akik talán csak 
gondolatban sietnek édesanyjukat felkeresni egy levél fölé hajolva, vagy meg
állva egy temető sirhant mellett és felidézve a régen letűnt gyermekkor édes 
szép emlékeit.

Gyermekek, aki édesanyjukat ünnepük, azt érzik mindnyájan, hogy neki 
egy soha lenemróható adóssággal tartoznak. Annyi szeretet, amennyit édes
anyánktól kaptunk mi neki viszonozni soha sem tudunk, annál is kevésbbé, 
mert mi nem is tudjuk szeretni édesanyánkat, ahogy ő szeretet és szeret 
minket. Ezért kell megragadja minden ifjú vagy öreg gyermek, akinek él az 
édesanyja, boldogan az anyák ünnepének drága alkalmát, édesanyjához sietni, 
hogy köszöntse őt bocsánatot kérve sok ellene elkövetett hibájáért és pó
tolni sok mulasztását. ., ,

Azt mondottuk, hogy az anyáknapja az anyák ünnepe is Ez természetes 
is, hiszen nem is lehet, hogy egy ünnepelt anya maga is ne ünnepelne. Ezen 
a napon az édesanya szivében is külünös tűzzel lángol fel a gyermeke iránti 
szeretet és szemeiben könnyek jelennek meg, amikor gyermekére tekint, vagy 
távolbóljött levelét olvassa. Csak az a külömbség, hogy az édesanya azt a 
gyermekét is szeretettel könnyezi meg, aki nem gondolt reá. így ünnepli 
meg az anyáknapját az igazi édesanya.

Ne tekintessék azonban ünneprontásnak, ha szólunk ez alkalommal az 
önmagából kivetkőzött anyaságról is. Mi is az anyaság ? Nem öncéluság, 
nem az, hogy a gyermeket önmagához és önmagának nevelje, hanem isteni 
elhivatás arra, hogy gyermekét elvezesse Ahhoz, aki nélkül élni értelmetlen 
és meghalni irrózat. Amint Ravasz László Írja: „Az anyaságot csak az tölti 
be, aki felsőbb világgal kapcsolja össze gyermeke lelkét“. Az anyákra is le
hetne alkalmazni a Jézus tételét: aki megakarja tartani magának a gyermekét, 
elveszíti azt, aki pedig Istenhez vezeti gyermekét, az megtartja őt. Édesanyák, 
ha igy gondoltok ez ünnepen Istentől nyert hivatástokra, Akinek egykor szá
mot is kell adjatok gyermeketek leikéről, nem vádol-e a lelketek mulasztá
sok miatt?

Az anyai hivatásra készülni is kell. Hogy készülnek a mai modern 
leányok, akikről Ravasz László igy ir : „Azt bevalhatjuk, hogy egy modern 
leánynak sok gondot okoz az, hogy van-e udvarlója, van-e kelengyéje, van-e 
haja, ruhája, szép termete, de ki törődik azzal: van e lelke, vagy nincs?“

Anyáknapján gyermekek és anyák együttes örömmel adjunk hálát az 
Istennek azért, amit a gyermekeknek édesanyjuk által s az anyáknak gyer
mekeikben adott. Mátyás Béla.
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R e m é n y s é g n e k  s a k r a m e n to m a . . . I. Kor. 11, 26. Jel. 19, 6 -9 .

A keresztyén ember élete Istennek szolgáló cselekvő élet. 
A keresztyén ember földi életében hivatást lát s úgy fogja azt 
fel, hogy Isten azért helyezte őt ide sajátos életkö
rülményei közé, mert ide rendelte ki munkáját, azt 
a szolgálatot, amit tőle vár, amely által Isten szán
dékát és terveit kell munkálnia. A keresztyén ember 
sáfárnak érzi magát, Isten sáfárjának, szolgájának.
Nem korlátlan ura még a saját javainak, a saját 
életének sem. De nem csak ezt tudja, hanem tuda
tában van annak is, hogy itteni életének és sáfár
kodásának is megvannak szabva az esztendei, mert 
nemcsak sáfár, hanem vándor is, mint valaha a mes
terlegény, ki napokra, hónapokra megtelepszik, de 
aztán tovább megy, mert utcélja távolabb van. A 
keresztyén élet is ilyen: nem megérkezés, megtele
pedés, hanem keresés, távoli, messzi célfelé való ilin- 
dulás és uthanlevés. Ennek ellenére azonban a ke
resztyén élet mégsem álmodozás, üres ábrándozás 
és elszakitottság. A keresztyén ember szilárdan 
rajt áll e világ talaján és szorgos kézzel dolgo
zik. Csak a tekintete van égfelé irányítva, meit 
onnan vette szolgálatát, onnan várja további 
parancsait s onnan reméli felmentését meg 
azt az uj életet is, az örökéletet, melyet Krisz
tus hirdetett nekünk s amelyik minden ke
resztyén szív és lélek legfőbb reménysége.

Az úrvacsora szentsége erőt ad és a 
Krisztusban kapott bűnbocsánat részesévé tesz.
Erőre és bűnbocsánatra van szükségünk, 
hogy megfelelhessünk hivatásunknak. Az 
úrvacsora azonban távolbanéző sakramento 
ma, örökéletben gyökerező hitünknek is tártál 
mat és erőt ad. Teszi ezt pedig azzal, hogy 
reáemlékeztet Krisztus halálára, amely értünk 
hozott áldozat, s amely az ő szeretetéről 
és a megváltás tényéről győz meg bennün

ket de egyben reáemlékeztet az ő feltámadására is, hogy t. i. 
teste nem maradott a sírban, hanem feltámadt és megdicsőült.

Krisztus szeretete, a megváltás ténye, valamint 
feltámadása mutatják meg nekünk, hogy igenis: 
szabad és lehet hinnünk az örök éleiben, melyet hir
detett és ígért nekünk, mert amikor eljövend nem
csak a léleknek ad örökéletet, de felfogja támasztani 
a testet is, mert ő azt is megváltotta s örökélet ke
nyerével, teste és vére szentségével táplálta. Fel 
fogja támasztani azt a testet, amelyet arra érdeme
sített, hogy az általa megváltott lélek lakóháza, 
temploma legyen és az ő sakramentomának vendége. 
— Mennyivel könyebb egy igaz és komoly urvacsora- 
vétel után tenni bizonyságot a mi keresztyén hitünk
nek reménységeiről: Hiszem a bűnök bocsánatát, hi
szem a test feltámadását és hiszem az örökéletet! 
Könnyebb és boldogitóbb, meg valószerübb is, mert 
„e sakramentom átjáró, híd, ösvény és hajó, amelye- 
lyeken által, vagy amelyeknek segítségével által me

gyünk ebből az életből az örökéletre.“ (Luther.) 
Az úrvacsora értelme számunkra Luther 

Márton szavai szerint tehát e z : „. . . az ige 
teszi a kényért és bort sakramentommá. Ke

nyér és bor Krisztus teste és vére. Krisz
tus testében és vérében van az új-szövetség. 
Az újszövetség tartalmazza a bűnök bo
csánatát. A bűnök bocsánatában rejlik az 
örökélet és az üdvösség“.

Kincset kaptunk a Krisztustól az ő 
szent vacsorájában. Kincset, helyesebben 
a nekünk adott kincs igazi megértését 
nyertük Luther Márton tanításában. Raj
tunk áll, hogy értékének megfelelően meg
becsüljük s magunk számára kibányázzuk 
ezt az életet adó kincset 1

G1LL1CH FÜLÖP.

É n e k

a n y á m 

ról

Irta .

Reménylk Sándor.

Ö m ost  adj erőt, Isten, Istenem.
Hogy méltón zengjen  árva  é n e k e m  
Róla, ki c s ö n d e s  mártír volt szegény ,
S han g  n e m  hatolt be  két sz e g é n y  fülén. 
Meghalt a  Hang — régen  m eghalt  Neki — 
Fülebe  szóltak m ég  gyermekei 
O d a tap asz tv a  forró ajkukat —
Aztán — szelíd, vigasztaló  barát  —
S z e m é n  át jött el h o z zá  a  világ.
Hogy c süggö tt  e  két d rá g a  szü rke  sz e m  
S zán k o n  : mit m o n d u n k :  igen-e, vagy nem, 
S próbálta  kínlódva olvasni le,
Szem m el,  mit fel n em  fogott a  füle.
Ki jót akart:  mellé telepedett,
S irt neki — én  nem  írtam eleget.
Ifjan m ég  s o r s a  ellen lázadó,
K ésőbb c s u p a  bölcs rezignáció .
Virágot ápolgatott. olvasott,
Ha házi gond ja  olykor elfogyott.
A fecske  m egérkezet t  c s icsereg v e ,
S nem  hallotta — 6 pedig úgy szerette . 
B eethovent zongorázo tt  a  leánya —
B ú san  tám aszkodo tt  a  zongorára .
T ap so k  közt olvasott fel a  fia —
Nem tudta, milyen v e rse  hangsúlya.
A rádiót — be  jó — n e m  érte meg.
A m en n y d ö rg é s re  c sa k  megremegett .
A nag y  h a ran g  ha  szólt Szilveszter-éjjen,
O ült akkor  Is fojtó c sö n d e s s é g b e n .
Fá|tak b e n n e  m ad a rak ,  gyerm ekek ,
C sa k  a n é m a  virág n em  sebezett .
Ha van igazság , hallania kell 
Most mindent, ami lelket felemel.
M adarak  e z e rh a n g ú  kórusát  
A tav aszo d ó  m en n y o rszá g o n  át.
Beethovent, amint m a g a  dirigál 
B z e n e k a rá b a n  eze r  angyal áll.
A konduló  mély é rc h a n g ú  harango t  
Amit Idelenn közelről s e  hallott 
A gyerm ekeit  é s  az  unokáit,
Ahogy hangjuk  fölhat a  m ennyország ig .
Itt örök c s e n d re  kárhozott  füle 
Ott Örök m uzs ikával  van  tele.
8  ha  Isten van, m eg  nem  szűnik s o h a  
8  mlndent-kárpotló szimfónia,

PETER BÁCSI UJSAGJA,
Irtat Vargha Zoltán. (Ref. Jövő)

Tarján Péter bácsi feltolta a homlokán az 
ókulárót, letette az újságot a tornác aszta
lára. Aztán rákopogtatott a középső újjával 
az asztal lapjára s mint aki erős szentenciát 
mond ki, úgy hozta nyilvánosságra a vé
leményét :

— Mégiscsak az az igaz, amit ez az újság 
mond!

Az unokája, Erzsiké, odamosolygott.
— Osztán mit mond az az igazmondó újság 

édes nagyapám ?
— Azt, amit mindig mondok én is : hogy 

huncut a világ!
— Osztán miért huncut ?
— Mert nincs igazság se égen, se földön.
Erzsiké most egy kicsit elkomolyodott, úgy

felelt:
— Hát bizony, a földön elkelne belőle 

valamivel több is. De az égieket ne bántsuk, 
nagyapám.

— Ugyan, miért ne mondanám el arról is 
az igazat ?

A fiatal lányból most kitört a bosszúság.
— Ugyan nagy tudós lett nagyapám is, 

mióta azt az álkozott újságot olvassa. Addig, 
mig ez nem került a kezébe, jámbor, igaz, 
templomos ember volt kigyelmed. Más öreg
ségére foglalja magát jóba, nagyapám meg 
most fordul rossz felé.

— Már megint a templomot, meg a papodat 
vóded ? Ki bántotta ? Hányszor mondtam 
már, hogy ebben az újságban egy rossz szó 
s í d C3 senki hite ellen. Gyere, olvasd magad!

— Jaj, dehogy veszek én ilyet a kezembe ! 
Van nekem mit olvassak. Benne van abban 
a világ folyása is, de ami azonfslül bele van

írva, az csak szép, meg jó, nem úgy, mint 
ebben.

— Olvasd el már egyszer, azután beszélj, 
mi rosszat találtál benne 1

— Csak rá kell nézni! Hát most is az a 
legfontosabb a világban, hogy miképen gyil
kolták meg azt a szegény boltost ? Hát az a 
jó olvasmány, amelyikben le van írva pon
tosan, hány sebet ejtettek rajta s hogy törték 
össze a koponyáját ? — Nonono — mor
mogta az öreg Tarján bácsi, — azt is meg 
keli írni.

— Meg ám, de nem igy!
— Hát te hogy imád meg?
— Igy-e: meggyilkoltak kegyetlenül egy 

szegény ártatlan embert a pénzecskéjéért. 
Imádkozzatok emberek, hogy javuljon meg 
a világ s benne ti is. Én biz jgy imám s 
higyje meg nagyapám, igy jobb is volna!

— Éa meg úgy imám, ahogy itt van: 
Nemcsak ezt, de mindent. Nem fél ez az 
újság senkitől. Már a mi vármegyénket is 
elővette, annak a szennyesét teregeti kifelé.

— Hát ha nem is igaz, amit mond ?
— Már hogyne volna igaz, ha ki merik 

nyomtatni ?
♦ **

Alig múlt el néhány nap, mikor nagy be
tűs cikkek kiabáltak az újságban:

„Folytatjuk a Csajágmegyei közállapotok 
szellőztetését. Szenzációs leleplezések a 
kamocsai parcellázás titkairó “.

Péter bácsi ravaszul mosolygott.
— No már a szomszéd faluban járnak. 

Nem is árt, ha megpiszkálják egy kicsit azt 
a parcellázást. Nem volt az tiszta munka!

Erzsikének mondta ezt is, de az eladó 
keményen vágott vissza.

—• Nem volt tiszta ? Tán azért, mert nagy-
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Ne félj.
A francia kormány egy 

igen vallásos tengerésztisztet nevezett ki a Csendes-Óceán 
egyik kis szigetének kormányzójául. A tiszt csakhamar 
útra kelt, hogy új hivatalát elfoglalja s magával vitte csa- 

dádját is. Egy nap borzasztó vihar tört ki a tengeren, s a 
hajó bordái szinte ropogtak a hullámcsapások alatt. Az 
utasokon halálos félelem vett erőt, hogy a feneketlen mély
ség lesz sírjuk s a viz szemfödőjük. Csak a tisztet nem 
hagyta el nyugalma. Felesége szemrehányólag mondá neki: 

„Ha jobban szeretnél bennünket, nem maradnál ilyen 
érzéketlen, amikor halálos veszedelemben forgunk“ .

A tiszt nem felelt. Lement a hajőszobába s pár perc 
múlva kardjával a kezében tért vissza, melyet baljóslatú 
arccal szegzett felesége mellének

Az asszony halálra rémült, minden tagja reszketett, 
félelme azonban ham arosan eloszlott s mosolyogva nézett 
urára.

„Hogy mosolyoghatsz, — kérdé ez, — amikor a ha
lál torkába nézel? Talán nem félsz?‘‘

„Miért féljek, ha az a kard a te kezedben van? Tu
dom, hogy mennyire szere tsz !“

,,Látod, — szólt erre a tiszt, — én is azért vagyok 
most nyugodt, s azért nem félek, mert tudom, hogy ennek 
a viharnak az én mennyei Atyám parancsol, aki engem 
sokkal jobban szeret, mint ahogy én téged szeretlek, 
bárha nagyon szeretlek!“

(Dekoppet-Adorján : I fja k  kalauza).

K ib o n t ju k  a  z á s z l ó t .

Egyházunk nagy reformátora, Luther Márton, azt mondja, 
hogy a Krisztus igazi egyházának ismertetőjegye — a kereszt. Csák 
végig kell tekintenünk Krisztus Anyaszentegyházának közel 2000 
esztendős történetén s hamarosan meggyőződhetünk ennek az 
állításnak igazságáról. Krisztus igaz népe mindig kereszt alatt 
állott és áll ma is. Egyháza kereszthordozó egyház, népe kereszt
hordozó nép. Azt írja egy német folyóirat: a vörös uralom idején 
azt mondották: az egyház ellensége ä nemzetközi szellemnek. Az 
egyház nacionalista. El kell pusztítani. — Ma azt mondják: Az 
egyház ellensége az igazi nacionalizmusnak, mert egyformán akarja 
hirdetni az evangéliumot minden népnek, kínaiaknak és négereknek 
is. Önérzetes nemzetiszocialista nem lehet tagja a keresztyén egy
háznak. — Ugyanakkor a legellentmondóbb vádak tömegei hang
zanak el vele szemben: sokat beszél, keveset cselekszik ... ne avat
kozzon bele az élet kérdésekbe, hanem maradjon a szószéken... 
vegye fel erélyesen a harcot az alkoholizmus veszedelme ellen... 
ne agitáljon a korcsmárosok ellen, hiszen mi korcsmárosok is meg
fizetjük az egyházadónkat... A hivő ember pedig tudja, hogy 
szükséges ez, mert Krisztus egyházát a kereszt teszi naggyá és 
erőssé, mert szolgálatra, engedelmességre és alázatra tanítja és 
testvéri közösséggé kovácsolja össze a Krisztus népét.

Isten nekünk is kimérte a magunk keresztjét. Egyházunknak 
is, népüuknek is. Elbirjuk-e ? — Bironyára igen, sőt áldás is szár
mazik még majd belőle, ha megtanít imádkozni.

Az Evangélikus Élet baráti közössége kibontja az imaközös
ség csendes kis lobagóját. Imádkozzunk együttesen, testvérközösség
be forrottan, hogy nagyobb legyen közöttünk az ő  tisztelete s 
hogy bőségesebben árassza reánk, kis magyar evangélikus egy
házra, szétszórt magyar evangélikus népre, az Ő kegyelmének su
garait. Kicsiny gyertyalángok, szivek gyuljatok fel, hogy meg
emésztődjünk néki égve s hogy fény lehessünk a sötét világban !

apám is akart részelni belőle, de nem adtak, 
csak az odavalóknak? És elnézte vo’na, 
bogy mi miattunk egy sereg szegény ember 
kimaradjon a földből ?

— Már biz’ ez úgy van kislány, hogy aki 
kapja, marja.

— Vagyis, hogy evvel a hires újsággal 
szóljunk, hirdessük az igazságot teliszájjal,

... amíg magunknak nincs hátramaradásunk 
belőle.

— Na. ez nem keresi a maga hasznát, 
annyi szent. Hejnye, de odamondja a sógor
nak is. Ugyan a nevét nem írja ki, ez még 
szép tőle, dehát csak a vak nem ismer rá, 
hogy a bíróról beszél. Na, mérges lesz, ha 
olvassa. Ej . . . .  ej . . .  . hogy ez a sógor 
ilyesmit követett el.

Felcsattan ám a lány hangja.
— És nagyapám a tulajdon atyjafiáról is 

i elhiszi ezt egy vadidegennek?
— El én. Hogyne hinném, mikor ide van 

nyomtatva la.
*

Megint elmúlt egy pár nap. Hírét vették, 
hogy a sógor fel van háborodva, törvénnyel 
fenyegetőzik, de egy kis mitugrálsz ember, 
akit az újság küldött le, csak neveti. S meg 
is mondta neki!

— Mit tüzel, öregem, magát senki sem 
bántotta. Mutassa meg, hol írtam le a nevét, 
akkor beszéljen.

Péter bácsi jót kacagott a hiren.
— Adta mitugrálsza, ez ugyan okos egy 

ember. Hogy kibújik még a törvény alól is 
Szeretnék vele megismerkedni.

Erre nem sokára nyílt is alkalom. Mert a 
„mitugrálsz“ beköszöntött a faluba. Igaz, 
hogy nem a Péter bácsi féle jobb emberek 
társaságát kereste, hanem a falu aljával ült 
össze, azokkal pusmogott. Hogy miről, az is 
kiderült hamarosan. Mert megint ott kiáltozott 
az újságban a vastagbetűs cim: Mi történt

a rétfalusi tagosítással i Felderítjük a régi 
botrányt is. Pellengéren a falu eleje.

Péter bácsi már előre kacagott.
— Na, a mi falunkra is rákerült a sor. 

Vájjon kit kever most a csávába? S nagy 
nekitelepedéssel fogott az olvasáshoz.

Egyszerre felugrott, mint akibe belemart 
a kígyó.

—■ Micsoda ? 1 Ez a gyalázatos még velem 
is kikezd?

Mi a baj, nagyapám, — szaladt oda Erzsiké.
— Hogy még én . . .  . Hogy én csaltam ? 

Hogy én gyarapodtam a más kárára ? Hát 
nem az én szegény asszonyom hozta a ház
hoz ennek a vagyonnak a magvát ? Hát nem 
együtt szereztük, magunk munkájával, magunk 
küzdelmével, magunk véres verejtékével a 
többit ? Mi ? Ki meri ezt tagadni ?

— Csillapodjék kedves nagyapám. Nem 
lehet az, hogy magát vádolják!

— Itt van olvashatod! „Aki legközelebb 
volt a tűzhöz, az kapta a legjobb tőidet. 
Ha itt-ott hozzámértek még valamit, az jó 
volt jutalomnak a szives vendéglátásért.“ Hát 
nem év voltam akkor a biró ? Nem az én 
házamnál lakott a mérnök? Az a derék úri
ember, akit annyian szerettek volna megkör
nyékezni . . .  Da aki mindig azt mondta ne
kem : Nem tennék kivételt Péter bátyám, 
még az édesapám kedvéért sem ! Mit csináljak 
ezzel az emberrel?! Megyek. . .  összetöröm!

Erzsiké ráeszmélt, hogy most ki lehet 
gyógyitari a nagyapát a nagy ujságszeretett- 
bői. Nagyon komolyan mondta :

— Hogy nevet most Jóska bácsi odaát 
Kamocsán!

— Mit nevet ?
— Azt mondja: na, a sógorra is ráhúzták 

a vizeslepedőt. Dehát mért követ el ilyesmit?
— Hogy én?!
Úgy ám ! Nyomtatva van, elhiszi, hogyis ne 

hinné. Nem merné az igazmondó újság más
képpen megírni!

Te mered ezt mondani, a nagyapádról?
— Dehogy mondom, lelkem, csak úgy 

gondolom, Jóska bácsi mondhatja.
— A tulajdon sógoráról! Hiszen jól ismer!
— Hát az ő tulajdon sógora is elhitte róla, 

pedig ismeri!
Erre aztán nem volt mit felelni. A Péter 

bácsi haragja megint a Mitugrálsz felé irá- 
nyozódott.

— Majd elintézem én akkor ő vele . . . .  
de arról koldul majd !

— Tudja, nagyapám, mit fog mondani?
— Mit?
— Azt, hogy „ne tüzeljen öregem, mutassa

meg előbb, hol írtam le a nevét, azután 
beszéljen!“ \

Akkor majd bottal magyarázom meg neki, 
hogy mit Írjon rólam.

— És elítélik nagyapámat. .  . börtönbe 
kerül!

— Hát mit csináljak ?
— Hajítsa ki az ablakon azt a szennyes 

újságot és győzze meg a többi tiszteséges 
embert is, hogy nem érdemes ilyet még ke
zébe se venni, nemhogy pénzt adni érte. És 
mondja el miodenkinek, ne adjon mindjárt 
hitelt a szónak, ha a más becsületében gázol.

Péter bácsi belátta, hogy Erzsikének igaza 
van, de azért csak törvényre adta az újság
írót. A törvény előtt pedig Mitugrálsz kivágta:

— Én erről az emberről nem is tudtam, 
nemhogy írtam volna róla. Akinek pedig nem 
inge a vád, ne vegye magára.

Péter bácsi bizony viselte a szégyent, meg 
a perköltséget is. Újságot többé nem vett a 
kezébe, ellenben a templomban ott volt min
dig a szokott helyén. S ha valakiről rosszat 
hallott, ő volt az első, aki igy szólt:

— Ne ítélj, hogy ne ítéltessél.
És ő volt az, aki állandóan hangoztatta:
— Olyan újságot írjanak, amelyet az én 

tiszta lelkű kis unokám kíván, becsületeset, 
jószándékút, hivő emberek újságját.
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I ASSZONYOK ROVATA. ]  

A n yák  napja.
Tirol egyik falucskájában egysze

rű tanítói lakban látott napvilágot akis 
Msx Schling a későbbi dúsgazdag new- 
yorki „virágkirály*. A fiatal tanitópár 
boldogsága teljes volt a kisgyermek 
érkeztével és tökéletes volt mindaddig 

mig egy kegyetlen, szörnyű napon a lavina maga alá nem temette 
a fiatal tanítót I

így jutott özvegységre a fiatal, boldog anya és lett árva egyik 
napról a másikra a kis gügyögő, mit sem sejtő, boldogan rug-ka- 
páló csecsemő!

A váratlanul rászakadt csapástól elkábult és a fájdalomtól 
félig holt, öngyilkosságra gondoló fiatalasszonyt erős szálakkal fűzi 
az élethez a gyermek. Felébred benne az anya, a felelős anya. 
ügy akarja felnevelni gyermekét, hogy az soha meg ne tudja, mi 
az egyedülvalóság, az árvaság! Embert akar nevelni a fiából. 
Taníttatni akarja, hogy majd egykor a fiú az apa örökébe lépjen! 
Nemes elhatározás, de nehéz a kivitele. A tanító-özvegyek nyug
dija a békeidőben sem volt valami sok. De az anya nem hagyja 
magát. A gyermekéről van szó 1 Reggeltől estig dolgozik a kis 
kertjében. Elsőrangú kertész lesz belőle s mindenki szívesen párt
fogolja a kellemes arcú kitűnő terményeket áiúsitó fiatal özvegyet! 
Még a kisértő is meglátogatja többrendben jobbmódu kérők ké
pében, de az anya szivében nincs másnak hely, csak a kis Max- 
nak, aki minden boldogsága. Csak egy dolog búsitja, hogy a gyer
mek csak immel-ámmal tanul, szívesebben lábatlankodik a kis 
kertben, álmodozik, és gyönyörű, művészi csokrokat köt s elaján
dékozza azokat.

Egyszer a kis Maxot a virágok iránti határtalan szeretető egy 
gyönyörű, de idegen kertbe viszi, ahol általa soha nem látott pá
ratlanul szép virágokból egy csodálatos csokrot köt. Elhagyva a 
kertet, virágját fölajánlja egy arra robogó hintóbán ülő szép hölgy
nek, akiről kiderül, hogy Erzsébet királynő, mig a mellette ülő 
gróf nem más, mint a szép kert tulajdonosa, akinek megtetszik a 
különös gyermek. Kertészeti iskolába adja, majd az udvarnál nyer 
elhelyezkedést a fiatalember. Az anya boldog! Az álma ha nem 
is teljesült, de fiának jó dolga van. Azonban ez sem tart sokáig! 
Erzsébet királyné gyilkosság áldozata lesz és Maxnak nincs többé 
pártfogója. Nem talál elhelyezkedést. Nem akarja forrón szeretett 
édesanyja nehéz megélhetését még nehezebbé tenni, utolsó pénzén 
hajójegyet vesz. Amerikába megy.

Megmaradt féldollárjával virágot vesz, gyönyörű csokrokat 
köt s az uccasarkon árusítani kezdi. Csodálatos ízlése, a csokrok 
művészi kivitele megkapja vevőit, akik egyre szaporodnak. Rövid 
nélkülözés után már virágüzletet nyit. Csakhamar a ntw yorki felső 
tízezer dédelgetett kedvence lesz csodálatos csokrai miatt! Már 
millióknak az ura, már ő a „virágkirály“, mikor elhatározza, hogy 
felkeresi édesanyját, aki az ő elutazása után igazán egyedül maradt, 
aki még mindig két keze munkája után ól s aki őt igazán szereti!

Boldog örömmel siet haza Európába. Szive csordultig tele 
szeretettel s hálával. Boldog, hogy végre célhoz ért, hogy édes
anyjának, aki élete minden napját, egész ifjúságát fiáért áldozta — 
mindent megtesz, amivel egy szerető szivű gyermek őrömet szerezhet. 
Megérkezése napján tudja meg, hogy édesanyja azelőtti nap halt meg!

A Virágkirályt rettenetesen lesújtotta ez a csapás. Anyja éle
tében nem tudta, de most igen, hogy mi az egyedülvalóság érzése!

Egyik kedvenc vevője, egy new yorki milliomosnő ugyanakkor 
vesztette el édesanyját! Schling Max és a hölgy elhatározták, hogy 
behozzák az anyák napiát. Legyen az évnek egy napja, amikor min
denki megajándékozza az édesanyját szeretetének valamilyen jelével!

— íme ez az „anyák napjának* az eredete 1
Szenteljünk mi is egy napot külön is az anyáknak! Azért külön 

is, mert hiszen a mi életünk minden napja anyák napja. Minden 
napon tele van a szivünk anyánk iránti szeretettel, végtelen hálával, 
amit kimutatni kellőképen talán sohasem fogunk tudni. De az anya 
szive mindent megért. Felfog soha ki nem mondott szavakat. De 
azért próbáljuk meg kimutatni most, anyák napján egy szál virággal, 
egy simogatással, egy pársor írással, hogy soha meg nem szűnő, 
imádságos szeretettel vesszük körül őket mindig. Kiss Béláné.

B o r o n g ó s  é g  —
k e v é s  n a p sü té s .

Az idegen befolyás megakadályozása s az idegenek elleni 
gyűlöletnek szinte áldozatul esett népünk körében a keresztyénség 
is. Nemcsak keresztyén életek pusztultak el az újra életre keltett 
pogányság támadásai miatt, de templomok és más egyházi épületek 
is rommá váltak. Fel volt dúlva az ország belső rendje és békéje, 
pedig külső támadások is fenyegették az országot. A német császár 
érvényesítem akarta igényeit s ki akarta terjeszteni gyámságát és 
uralmát az ország felett. A bajok elhárítására és az ország veze
tésére a külföldre száműzött három hsrcagat: Levente, Endre 
Béla, árpádházi hercegeket hívták el. — A pogányság visszaállítá
sán dolgozó magyarok is szívesen látták az árpádházi hercegeket, 
mert azt gondolták, hogy ők is pogányok lévén, az ő törekvésük
nek élére állanak. Endre és Béla hercegek azonban időközben 
keresztyének lettek s igy a pogány lázadás leverése volt első dol
guk. Endre akit királlyá választottak, a pogány lázadás elfojtása 
után az egyre követelőző német császár ellen kellett, hogy hadba 
készüljön. — A német császár támadásaival szemben Endre öccse, 
a vitéz és daliás Béla herceg — kit Endre Lengyelországból hiva
tott haza, neki adván az ország egyharmadát és neki ígérvén az 
ország trónját is — vezette a magyar ellenállást s az ő vitézsége 
és hadvezéri ügyessége által két évben egymás után páratlan győ
zelmet aratott a német császár seregei felett. Vitézségéért és győ
zelmeiért a nép szinte jobban szerette Béla herceget mint a ki
rályt, ezért Endre féltékenykedni kezdett öccsére, s a két testvér 
között megromlott a jó viszony. Különösen akkor vált feszültté a 
helyzet, mikor Endrének fia lett, Salamon, akit még csecsemő ko
rában megkoronáztatott — megszegvén a Béla hercegnek tett ígé
retét. — Endre király — hogy fiának biztosítsa a trónt, Bélát 
Várkonyban maga elé is hivatta, hogy Bélát lemondassa a trónra 
való igényéről. A monda szerint koronát és kardot helyezett az 
öccse elé, hogy a kettő közül válasszon. Ha a koronát választja — 
ez volt Endre gondolata — akkor elfogatja és kivégezteti öccsét, 
mint aki a koronára vágyik a király életében. Béla azonban, aki
nek párthívei megsúgták, hogy milyen veszedelembe jut, ha a ko
rona után nyúl — a kardot választotta. — A két testvér egymás
hoz való viszonyát a feszültségek letompitásával, a krónikás igy 
írja le A korona, meq a kard története c. kis versecskében:

Békesség-szerető, jó király volt Endre, Hallszott is gyakorta király udvarába: 
Vérontásban néki sohasem telt kedve. »hej Bélának rosszban sántikál a lába, 
S ha mégis úgy fordult, hadakozni kellett, E^ szer mé8 haddal fo8 bátyj[am®JJ®" 
Öccse, Béla herceg, vezette a serget. Ha már vezér, mind] árt király akar lenni.*

Mint vezér, sok dicső, nagy tettet vitt Nagybeteg volt Endreépen akkortájban,
[végbe, Hallja mit suttognak széltében-hosz- 

S a magyarok bizony, az Endre helyébe, [szában.
Bélát szívesebben látták volna trónon, Egy szép napon öccsét magához kérette, 
Hogy új dicsőségért előttük harcoljon. A koronát s kardot ágya mellé tette.

„Ki alattomban jár, nem is jóban jár az,
Hivattalak tehát, édes öcsém, válassz!
Amelyik kell, tied, amelyik nem, hagyd ott.
Koronám akarod, vagy tartod a kardot?“

Béla könnyes szemmel Endrét megölelte:
„Nagyon jó vagy hozzám, köszönet érette.
A koronát tartsd meg, én a kardot kérem,
S bárki fia ellen koronád megvédem!*

(Szentimrei Jenő Verses Magyar Krónikája),

Mivel azonban Eudre, fiának, Salamonnak a trént úgy akarta 
biztosítani, hogy a német császár szövetségét kereste — s kis 
fiát a német császár leányával eljegyezte, — a feszültség a két 
testvér között kirobbant, Endre Bélával összeütközött — a csatát 
Béla nyerte meg, Endrét, a királyt menekülés közben a lovak 
annyira összetaposták, hogy nemsokára meg is halt. Baduch,
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§ A N A G Y V I L Á G B A N  .

A MAGYARORSZÁGI IDŐ
SZAKI SAJTÓ TERM ÉKEK  

száma 1934-ben 1477 volt. Az újságok kétharmada Bu- 
dapesten jelent meg — 1003, ebből napilap 72. A vidé
ken megjelenő lapoknak nagyobbrésze politikai lap — 
474 közül 209. „
Turóczy Zoltán a tiszai egyházkerület uj püspöke. A tiszai 
evangélikus egyházkerület gyülekezetei, az elhunyt Dómján Elek 
püspök helyébe, Turóczy Zoltán nyíregyházai lelkészt választották 
meg. „A tiszai egyházkerület bizalmából tehát olyan ember lett 
jogszerint püspök, kit Isten akarata az ő egyénisége, képzettsége, 
lelkülete, munkája ős hatása alapján már régen püspökké te t t . .  . 
a tiszai pgyházkerület. . .  saját akaratában diadalra vitte evangéli
kus egyházunk hatalmas, nagy tömegének akaratát is és jogi for
mát adott arra, hogy Isten kiválasztott szolgája püspöki szolgálatát 
egyházunk javára teljessé tehesse..." Írja ez alkalomból Kapi Béla 
püspök. — Turóczy Zoltán püspökké választásának mi is szívből 
örvendünk, mert valóban az elhívott embert látjuk benne. Bizto
sítjuk öt, hogy mikor Isten nagy szolgálatnak terhét és felelősségét 
rakta vállára s neki igen nagy szüksége van az imádkozó szeretetve, 
mi is ott vagyunk azok között, kik Istentől áldást kérnek munkájára!
A ZSIDÓSÁG MENEKÜLÉSE. Budapesten 1938-ban 6.135 
zsidó egyén keresztelkedett meg. Bizonyos, hogy ezeknek 
jó része nem annyira meggyőződésből, hanem inkább a 
zsidó nép sorsát megnehezítő törvények elöl való mene- 
kü'ésböl cselekedtek igy. (Csak az Imrédy-féle zsidó tör
vényjavaslat vezette be a faji s nem felekezeti alapon való 
elbírálás!). A megkeresztelkedett zsidók legtöbbje a római 
katolikus egyházba tért (58°/«)» utána következik az evan
gélikus egyház (24% 1,471).
Közeledési kísérlet a római katolikus és ortodox egyház 
között. Élénk figyelmet szentelnek világszerte annak a ténynek, 
hogy most történt meg elsőizben, hogy a katolikus egyház hivata
losan értesítette az ortodox egyházat a pápaválasztás eredményéről. 
Ebből a tényből, valamint hogy a konstantinápolyi ortodox pátriárka 
ezt az udvariassági gesztust azzal viszonozta, hogy a pápa beikta
tása alkalmával szerencsekivánait fejezte ki, messzemenő követ
keztetéseket vonnak le a két egyház közötti közeledésre. Érdemes 
lesz ezzel kapcsolatban reámutatnunk arra, hogy az utóbbi időben 
az ortodox egyháznak megerősödő egyházi élete folytán letörőben 
van a katolikus egyháznak helyzete a keleten, jólehet nem régen 
még joggal arra számíthatott, hogy hatalmas arányú terjeszkedési 
munkája segítségével uralma alá tudja vonni ezt az egyházat. 
Most teljesen megváltozott a helyzet. Az ortodox egyház új erőre 
kapott s erőteljes védelmi, sőt támadó helyzetet foglalt el. A pá
paság gesztusa igy lehet új kísérlet, de lehet a tényleges helyzetbe 
való belenyugvásból származó is.
NEM JELENT TÚLSÁGOS VESZEDELMET A HITETLEN
SÉG NÉMETORSZÁGBAN. Ismételten olvashattunk arról 
a nagyfokú propagandáról, amit egyes körök Németország
ban fejtenek ki a keresztyénség és elsősorban a keresztyén 
egyházak ellen. A statisztikai adatok azonban azt mutatják, 
hogy nem igen nagy ennek a munkának eredménye. így 
a felsőbb oktatást végző tanárok és tanszemélyzet körében 
20.877-en vallották magukat valamelyik keresztyén egyház 
tagjának, 1 szabadegyházhoz tartozónak, 210-en minden 
keresztyén egyházi közösségtől független istenhivőknek s 
csak 1 istentagadónak.
FELOSZLATTÁK A HUSZITA-TESTVÉREK EGYHÁZI SZER
VEZETÉT. Húsz János prágai lelkész és tanár még Luther 
Márton előtt harcolt az egyházi életnek megújhódásáért — 
reformációjáért. Munkája nem vezetett sikerre, mert elitél
ték és máglyán elégették, követőit az úgynevezett kelyhe- 
seket hosszabb küzdelem után kiirtották s csak egy kis 
töredékük maradt meg. A csehszlovák állam megalakulása 
után talán nem annyira hitelvi, hanem nemzeti alapon 
újra szervezték a huszita egyházat, amely meglehetősen 
meg is erősödött. A különvált Szlovákia, amelynek jelen
legi vezetői katolikusok, államuk területén betiltották a 
huszita-testvérek egyházi mozgalmát.

§  I T T H O N .

Az evangélikus Élet Baráti 
Közössége. Nem uj Itpuak ol
vasói előtt sem a szó, sem psdig a banne rejlő nemes törekvés. 
Kisebb baráti és egyházszeratö csoportosulás közös munkája hivta 
életre lapunkat, a romániai magyar evangólikusság egyetlen sajtó
szervét. Ez a kis baráti kör tartotta azt fenn a múltban s igye
kezett szolgálatával hasznossá lenni egyházi életünkben. Az Evan
gélikus Étet Baráti közössége rendezte meg ezelőtt két esztendővel 
a romániai magyar evangélikus vezetők első nagy testvéri, talál
kozóját, konferenciáját. Most ki akarjuk szélesíteni ennek keretét, 
mert úgy hisszük, hogy munkánk csak annál eredményesebb lesz, 
ha megalakítjuk a mi testvéri imaközösségünket, ha hétről-hétre» 
minden vasárnap mindnyájan egy közös ügyért imádkozzunk, annak 
megáldását kérjük Istentől. De hisszük azt is, hogy lapuok olvasói 
között igen sokan vannak, akik szivükön viselik szolgálatunkat és 
örömmel csatlakoznak — a mi kis imaközösségünkhöz! Ahol a 
lelkészek, vagy bibliakörök teszik magukévá közös ügyünket, mely 
Isten dicsőségét kívánja szolgálni egyházunkban, ott talán a leg
helyesebb az lenne, h i a vasárnapi gyülekezeti könyörgésbe kap
csolnánk ezt be. Testvér hívunk!
Az Evangélikus Élet Baráti közösségének ima programmja 
1939 május hó 7-re. Olvassuk Máté 7, 7 12. Kérjetek és adatik 
nékték . . .  Nem az volt-e eddig mindsn bajunk, hogy nem kértünk, 
s ha igen, nem helyesen. Gondoljunk re á : szoktunk-e imádkozni* 
hogyan és milyen hittel és miért?

Imádkozzunk: hogy Isten tanítson meg minket helyesen imád
kozni.

Hogy fogadja el kegyelmesen néki felajánlott szivünket.
Hogy építse ki és áldja meg a mi kis imaközösségünket, hogy 

néki engedelmességben szolgáló lelkek nőjjenek ki abból.
KÉRELEM A LELKÉSZ! HIVATALOKHOZ. Lapunk követ
kező számaiban sorjában akarjuk hozni az egyes gyüle
kezetek helyzetképeit, a legutolsó esztendő alapján. Kérjük 
ezeknek beküldését, valamint a gyülekezet templomának 
egy klisékészitésre alkalmas fényképet. Az egyes beszámolók 
terjedelme 55-60 sor lehet. Kérjük első ily irányú cik
künket figyelemmel kisérni.
A fűrészmezői evangélikus egyház Ifjúsági Egyesülete húsvét 
másoduapján külturestet rendezett. Az est szép erkölcsi és anyagi 
sikerrel zárult.
A BÁCSFALUSI gyülekezet Nöegylete az eltelt téli hónapok 
alatt, amikor nem tarthatott rendszeresen összejöveteleket, 
családias kézimunka délutánokat rendezett. A következő 
tagok rendeztek : Kiss Mihályné, Franz Reinholdné, Gillich 
Fülöpné, Szotyori Józsefné, Bacsó Jánosné, Beregszászy 
Lajosné, Gocsmán Mihályné, özv. Jakab Istvánné, Vajda 
Sándorné, Rab Samuné, Szén Istvánné, Kocsis Jánosné, 
Bálint Mihályné, Gödri Istvánné, özv. Papp Mihályné, 
Gödri P. Jánosné és Gál Ernőné. — A szépen sikerült 
összejövetelek nemcsak anyagi jövedelmet hoztak, de ba
rátságos, meleg együttlétet is teremtettek.
Egyházkerületünk 1938 évi jegyzőkönyve most jelent meg 
nyomtatásban. Egyházkerületi közgyűléseink fontos eseményt jelen
tenek egyházunk életében. A múltat kall megvizsgálni és a jövő 
számára terveket készíteni. E fontosságára való tekintettel, elhatá
roztuk, hogy részletesfn fogjuk megismertetni ólvasóinkkal sz ott 
hozott határozatokat s azzal kapcsolatban a magunk szempontjait 
és nézeteit is kifogjuk fejteni. Szükségessé teszi a vele való fog
lalkozást az is, hogy magának a jegyzőkönyvnek az egyik pontja 
is foglalkozik az Evangélikus Élet-tel ős pedig oly formában, mit 
természetesen szónélkül nem hagyhatunk.

* Baráti szórvány híveink figyelmét felhívjuk, hogy a legköze
lebbi istentisztelet május hó 14,-én lesz. Ez alkalommal Biró László 
hosszufalu fürészmezei lelkész jog Igét hirdetni.
A zajzonl evang . e g y h áz  ifjúsága erkölcsileg és anysgilag 
kitünően sikerült műsoros estet rendezett, húsvét másod ünnepén, 
Luther-ház építési alapja javára. Pajor Á'pád egyházsegédkező 
rendezésében és Rab István gazdaköri titkár segédlete mellett, az 
ifjúság műkedvelői a Gyimesi Vadvirág c. népszínművet adták elő, 
több jelenetben a műkedvelői előadásokat meghaladó szép sikerrel. 
— Az ifjúságnak és annak vezetőinek, a nagy számban meg
jelent híveknek, az est sikeréért s a közel 7.000 leit kitevő 
tiszta jövedelemért ez úton is köszönetét mond az Egyházközség,
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- A g a z d a  o l c s ó n  a d ja  el — a  f o g y a s z tó  
d r á g á n  v e s z i  a  m e z ő g a z d a s á g i  

te r m é k e k e t .
E  cim alatt irt cikkében világit reá Dr, Szász Ferenc a Me

zőgazdasági Szemle főszerkesztője az erdélyi magyar gazdasági élet 
egyik legfontosabb kérdésére. A következőket Írja :

A mezőgazdasági értékesítés kérdésének egy igen sokat vi
tatott pontja a következő: a gazdák állandóan arról panaszolnak, 
hogy olcsón adják el termékeiket, a fogyasztók pedig azt hangoz
tatják, hogy nagyon drágán jutnak a mezőgazdasági eredetű ter
mékekhez. A mezőgazdasági értékesítés legjelentősebb fejezetei a 
gabona- és álatértékesitések képviselik. E körül a két főtengely 
körül bonyolódnak le a gazdára nézve fontos összes kereskedelmi 
műveletek, amelyek végeredményében eldöntik, hogy a gazda bir
toka jövedelmez-e valamit, vagy pedig a gazda ráfizet a gazdálko
dásra ? Ha a gabona- és állatértékesitést kissé részletesebben meg
vizsgáljuk, valóban megállapíthatjuk, hogy a gazdáknak igazuk 
van akkor, amikor arról panaszkodnak, hogy nagyon olcsón kell, 
hogy értékesítsék termékeiket és sokszor a termelési költségeket 
sem kapják meg termékeikért. A fogyasztók pedig tényleg joggal 
állítják, hogy túl kell fizetniük sok esetben a gazdák termékeit.

Ha közelebbről megvizsgáljuk például a gabona eladási ára 
és a gabonából készült élelmicikkek árát, a következő megállapí
tást tehetjük. A gazda a búzát 400 lej körüli áron adja el má
zsánként és joggal panaszkodik, hogy ilyen árak mellett nem ta
lálja meg a számítását. A nagy városi központok fogyasztó kö
zönsége pedig a búzából készült kenyeret 9—10 lej körüli áron 
veszi kilónként, pedig egy kilő kenyérnek az előállításához legfel 
jebb 70 -75  deka liszt szükséges Ezt az aránytalanságot megálla
píthatjuk a liszt és a lisztből készült termékek árával kapcsolat
ban is, hogyha azokat összehasonlítjuk a búza árával.

Hasonló aránytalanság tapasztalható az állatárak és a húsárak 
között is. Ez az aránytalanság azonban nem jelentkezik olyan tör
vényszerűséggel, mint azt például a búza esetében előadtuk.

Az árak között fennálló aránytalanság gyökere nagyon mélyen 
van és világ-gazdasági okok is közrejátszanak keletkezésében. Ta
gadhatatlan azonban, hogy a közvetítő kereskedelemnek a magas 
közterheknek és illetékeknek, továbbá a gazdák szervezetlenségé
nek nagy szerepe van abban, hogy a gazda termékeit olcsón bo
csátja áruba és mire a fogyasztóhoz jut, aránytalanul megdrágul. 
Nem lehet feladatunk ennek a rövid cikknek keretében azzal fog
lalkoznunk, hogy a világgazdasági tényezők milyen befolyással 
vannak erre a jelenségre, a közvetítő kereskedelem és a közterhek 
súlyosbító kérdésével sem kívánunk részletesen foglalkozni, ellen
ben volna nehány szavunk ahhoz, hogy kellő szervezettséggel mind 
a gazdák, mind a fogyasztók javára lehelne megoldani a kérdést.

Nyugaton és nálunk is pld. a szász és sváb gazdasági egye 
sületek legfőbb kötelességüknek tartják az értékesítés helyes meg
szervezését. A nyugati államokban levő gazdasági egyesületek azt 
tartják főfeladatuknak, hogy tagjaik számára tudják biztosítani a 
lehető legjobb értékesítési lehetőségeket. Nálunk is ezt a példát 
kellene, hogy kövessék, gazdasági egyesületek feladata közé tarto
zik az is, hogy tanítsanak és a haladás jelszavát valóra váltsák 
minden gazda munkásságában. A dolog azonban olyanformán fest, 
hogy a mai kor szelleme valósággal kényszerítő erővel parancsolja 
a gazdának a haladást és igy igyekszik is mindenki még különö
sebb ösztönzés nélkül is arra, hogy megtanulja azokat a legújabb 
gazdasági kérdéseket, amelyeknek segítségével többet termelhet. 
Az értékesítés kérdésének jelentősége azonban éppen ezáltal na
gyin megnövekszik, mert többtermelés esetén megszaporodik az 
eladásra váró termékek mennyisége és megnehezül értékesítésük. 
Ezért látjuk ma, hogy nagyon sok termékkel kapcsolatban a gaz
dák csak akkor kezdenek termelői munkába, hogyha azoknak a 
termékeknek értékesítési lehetőségét előzőleg szerződés ereje által 
biztosították. Még ilyen körülmények közölt is nagyon gyakran 
járnak rosszul a gazdák! Szinte mindennapos jelenség, hogy a 
leggondosabban elkészített szerződés mellett is előfordulnak viták 
és peres esetek. Arra kell tehát a romániai magyar gazdatársada
lomnak törekednie, hogy termékeinek értékesítését egyesületein 
keresztül úgy szervezze meg, hogy abból magának a gazdatársa
dalomnak közvetlen haszna származzék anélkül, hogy ez a nem 
őstermelő fogyasztókra nézve külön megterhelést jelentene. A kér
dés tulajdonképpen nem is olyan nehéz, hiszen bőven lehet példát 
és mintát találni. Csak egy kis jószándék és összefogás szükséges, 
hogy az elgondolás megvalósuljon!

B e sz é ljü n k  róla.
Számadásainkban állandóan egy helytelen nevet viselő rovat 

szerepel: egyházi adó\ Ez az elnevezés szomorúan világit rá az 
egyházi állapotokra. Hát az anyaszentegyház ügyére fordított pénz: 
adó és teher-számba megy ? Az adó és teher elnevezés magában 
foglal valami kényszer-, valami erőszak kifejezést, azt a látszatot 
kelti, hogy híveink csak kényszer hatása alatt fizetik egyházi já
rulékaikat a legtöbb esetben. Ha az egyes gyülekezetek egyházi 
adó-rovatait nézzük, óriási hátrálékokat találunk, ami nem lenne 
szabad, hogy előforduljon egy élő gyülekezetben. És annak sem 
lenne szabad előfordulnia, hogy az egyházi illetményt adó-nak és 
íeAer-nek nevezzük. Önként, jó szívvel és örömmel kell fizesse azt 
minden evangélikus ember.

Épen ezért az igazi egyházi-adórendszer nem a kiróvás, ha
nem a felajánlás. Egyedül ez a módszer méltó keresztyén ember
hez és ez a módszer mutatja meg egyúttal a legjobban a hívek 
szeretetét. Természetesen ehhez a módszerhez egy előfeltétel szük
séges : hogy a hívek lelkileg közel álljanak egyházukhoz és lássák 
munkája nélkülözhetetlen fontosságát. Ahol ez a feltétel nirlcs meg, 
ott ezzel a módszerrel próbálkozni sem lehet.

Örömmel teszek bizonyságot arról, hogy mennyi ember van, 
aki igy gondolkozik. A csernátfalusi egyház ez évben kisérletképen 
megpróbálkozott ezzel a módszerrel és Isten iránti hálával állapí
tották meg a vezetők, hogy a hivek nagy része várakozáson felüli 
megértést mutatott. Az egyházközség mintegy 600 adófizetője 
közül csupán egy-két ember akadt, aki nem volt hajlandó illetmé
nyét felemelni, ellenben igen sokan voltak, akik 100—150, sőt 
200%-os emelést vállalták, ami végeredményben 36000 lej adó
emelésre vezetett. Külön ki kell emelnünk két 1500 lej, tizenegy 
1000 lejt felajánló testvérünket, de szinte névszerinti megemlítést 
érdemel legalább 300 olyan adófizető, aki úgyszólván kérés nélkül 
emelte járulékát két, vagy háromszorosára. Ki kell emelni Ifjúsági 
Egyletünk tagjait, akik 100—200 lej felajánlásával siettek segít
ségünkre.

Nem a pénzt ünnepeljük! Ami hálára késztet, az az, hogy 
ime a mi gyülekezeteinkben is meg van a hajlandóság és az egy
ház iránti szeretet és hálával köszönjük meg Istennek, amiért az 
Ő Igéjével egyre jobban felébreszti a felelősséget az ő  gyerme
keiben. Mert Övé egyedül a dicsőség.

Hisszük, hogy lapunk más gyülekezetekből való olvasói is 
követni fogják a jó példát. Híveink pedig fogadják ez utón is 
hálás köszönetünket. Kiss Béla.

L .
S Z E R K E S Z T Ő I  ÜZ E NE T E K. 23

d r .  K. V. 8 . - p e s t .  Lapját megkaptam. Megfigyelése helyes. Sajnos akara
tunk ellenére kényszerültünk reá. A lenni vagy nem lenni között kellett vá
lasztani s mi átmenetileg ezt tettük, — Az említett iró esetében nem alkal
maznék i yen szigorú kritikát. Humoros elbeszélésnél nem vehetjük a dolgot 
annyi-a szigorúan, — írásait várjuk. Csak politikai dóig t nem hozhatunk.
S . Z . B u k a r e s t .  A küldött pénzt megkaptam Légy szives megírni, kik fi
zettek be. Várom híreiteket. Várom a lapunk más helyén emli ett évi beszá
molót. A tiéteket sürgősen kérném, mert a ti klisétek megvan.
A ra d i e lő f iz e tő .  A lapot pontosan postára adjuk. Az aradiak egy csomag
ban mennek. Az ottani levélkihordónál kell reklamálni!

" ' • { *
E v a n g é l i k u s  É le t  A r a n y k ö n y v e ,  dr. Abaffy Aurél Arad
80, Kiss János, Sperling- Ede Fülöpszállás 60 — 60, Németh Sándor 
Fülöpszállás 30, Oroszi Andrásné Hatvan 60, Paizs Endre Diós
győr 50, dr. Taizs Károly Sopron 50, Szabó János Bukarest 40, 
Koszta István Bukarest 20, Komáu Jolán Marosvásárhely 80, 
Heymann Imréné Temesvár 40, Stix Károly 40, Bagyin Károly 40, 
Hajnal István 40, Kovács Pál 40, Dóczy Árpád Ev. Élet nyom
dára 500. — Uj előfizetőket szereztek: Jakab P. György Lupeni, 
Kaden József lelkész Marosvásárhely, Sohlmann Márton Arad.

Olvassa és terjessze az „Evangélikus Élet“-et!
CENZÚRÁT, Inacris 1» Tribun&lul Bragov aub Nr. 1083/1938. Tip. »ANTAL“ Bragov, Galea Viotoriei 36.
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A Szentlélek adománya.
E lm é lk ed és  a  pünkösd i  alap igék fe le tt

A Szentlélek kitöltése teremti meg a lehetőségét 
annak, hogy Isten az emberbe költözzék. Amiképen 
Isten Fiának megszületése Istent sz emberiség 
közé hozta, úgy hozza a Szentlélek kitöltése Is
tent az ember szivébe. Aki a Szent élek adomá
nyában részesül, ahhoz Isten közeli Isten lett.

Azért a  Szentlélek a második Vigasztaló. Ö 
olyan közvetlenül vigasztalja Isten gyermekeit, 
mint ahogy Jézus Krisztus az övéit vigasztalta. 
Noha Krisztus nincs töl >é láthatóan közöttünk, 
mégsem hagyott el minket árvákul. Ezt a vigaszt 
azok nyerik el, akik Krisztus beszédét megtartják. 
Mert az ő beszéde által jön az a Szentlélek, aki 
minket időtől és tértől függetlenül Krisztus társaivá 
tesz úgy a szenvedésben, mint a feltámadásban.

íg y  keletkezik a szentek közössége. Mert a ke
resztyén egyház nem más, mint azoknak a kö
zössége, akiket Isten jelenlétével egybegyüjt és 
együtt tart. Ezért a szentek közössége a Krisztus 
teste és az a hely, ahol Isten a földön megtalálható.

Pünkösdöt azért ünnepelünk, mert Isten, aki 
érettünk Fiát adta, és a Fiú, aki érettünk életét 
áldozta fel, bennünk lakozó Istenné akar lenni 
és bennünket is úgy akar vezérelni, mint Krisztus 
az első tanítványokat. Krisztus az Ige által ala
pította az egyházat s az Ige által is akarja meg
tartani,

A Szentlélek kitöltése által Isten minden nép
nek utat nyito tt az üdvösségre. Izrael népe nem 
azért volt Isten választott népe, mert különb lett 
volna a többi népeknél, hanem mert Istennek 
tetszett ezt a népet kiválasztania. Most azonban 
Isten a Krisztus által uj népet választott magá
nak, melyet minden nyelvből és ágazatból gyűjt 
össze a keresztyén anyeszentegyházban.

Mert a Szetlélek K risztust dicsőíti meg. Arra 
tanít minket, hogy megismerjük Krisztusban az 
érettünk emberré lett Istent. Nem kell többé Is
ten előtt elrejtőznünk, hanem bátran a világos
ságra jöhetünk. Mert ha Isten velünk van, nem 
jutunk az Ítéletbe, Sőt ö maga, az élők és holtak 
bírája fog megmenteni minket az ítélettől, mert mi 
Fiának nevében bűneink bocsánatában részesülünk.

Helyesen az ünnepli a Pünkösdöt, aki Isten  
szabad kegyelmét elfogadja. Az ilyen ember ismeri 
meg szellemileg a Krisztust és tudja, hogy a Krisz
tus Ist n megtestesült Szeretete.

BEYER AURÉL.

„Mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése . .
Viharban, tüzes nyelvek alakjában jött el a Szentlélek. Szél és tűz, ezek 

az ő sajátosságai. Ahol Isten Szentlelke dolgozik, ott jelkorbácsol, felforgat és 
tüzesit. Nem szerették soha és nem szeretik ma sem a Lélek munkáját a ké
nyelmesek, a maradiak, a tunya békeszeretők, a hatalomféltők. „Zendülést“ 
szimatolnak ott, ahol Isten Szentlelke dolgozik. Rendbontók és forradalmárok 
szemükben, kiknek lelkét heviti. Pedig a Lélek igy teremt: viharral és tűzzel!

Régi értékes műemlékeknek akadtak nyomára azzal, hogy valaki erő
szakkal eltávolította a föléje festet fércmunkát. Értékes kéziratokat fedeztek 
fel, mikor eltüntették az ismeretlen iró egyszerű és értéktelen mondanivalóját, 
mely alatt ott lappangott az értékes szöveg.

Az ige világában is sok az ehhez hasonló történet. Hogy örökre igy ne 
maradjon, arról •**. «r vmar és tűz güITuos&otfiA, ..icí/ ví a P; i  élek 
indít,

Még Krisztus születése előtt történt. Jeruzsálemben a templomot javít
ják. A sok lim lom közül előkerül a régi törvénykönyv. Mikor az összegyűlt 
nép előtt felolvassák rémület szállja meg a lelkeket. Királyával az élen bűn
bánatot tart az egész nép. De mégsem mindenki. .. Az okosok, a mindig hig
gadtak, a békeszeretők, akik nem bírják el a nagy dolgokat, azt hirdetik: a 
király rendezte meg az egészet, hogy hatalmát megszilárdítsa vele.

Lelkeket felkorbácsoló viharként jött el az Isten Szentlelke az első pün
kösdben. Tűzben izzasztja meg a tanítványok lelkét. Megtölti lelkesedéssel, 
nyugtalansággal, hevességgel. Ahová lépnek nyomban megszűnik a tunya ké
nyelem s uj világ keletkezik. De a réginek védői feltámadnak ellenük. „Édes 
bortól részegedtek meg ezek“ mondják az első alkalommal. Aztán majd világ
felforgatóknak, forradalmároknak bélyegzik őket s börtönbe vetik és megölik. 
A Lélek viharát ellenben nem lehet megállítani!

A középkor a sok emberi bölcselkedés alá eltemette az igazi mester
művet, a nekünk adott ajándékot: a Bibliát. Isten Szentlelke tüzet helyez a 
reformátor szivébe. S ez egy lélek által megindul a vihar, amely visszaadja 
azt az emberiségnek. De nem ment az olyan könnyen. Fellángolnak a mág
lyák, megtelnek a börtönök, a szent inkvizíció kinzókamrái. Óh mert a tunya 
békeszeretők kegyetlen vérengző vadakká tudnak válni, amikor hatalmukat 
féltik. Nem válogatnak az eszközökben. Mindenik jó, ha el lehet vele fojtani 
az élet levegőáramlatát.

Hangosan hirdetik a keresztyénség csődjét. Azt^mondják: a világhábo
rúban megbukott, mert nem tudta megóvni az emberiséget ettől a borzalmas 
vérengzéstől. De vájjon tényleg a keresztyénség bukott-e meg ? Nem inkább 
csak az egyház. Az emberi mű, mit az isteni helyébe átütöttünk. Nem az 
evangélium bizonyult gyengének, de az emberi jércmunka, az emberi bölcsel
kedés, mit evangélium helyett, de az evangélium igényével hirdettünk. Halál 
harangot kongatnak, de mintha már is itt zúgna közöttünk a Lélek vihara, 
mintha perzselné is már a lelkeket. Mi pedig ne sajnáljuk, hogy sok mindent 
összetör, ami valaha igen kedves volt nekünk. Ne sajnáljuk, ha az egyház 
sokat veszített régi tekintélyéből, uralmából, amelyek miatt különben is az a 
veszély fenyegette, hogy muzeális értékké lesz. Ne törődjünk vele, hogy a 
múlt hívei, a békebarátok, a tunya nyugalom kedvelők veszedelmet szimatol
nak és megriadt vészmadárként forradalmat kiáltanak. A vihart még nem 
állíthatják, nem szabad megődlitaniok — mert viharban és tűzben teremt uj 
életet azt Isten Szentlelke. üILLICH FÜLÖP.
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A pürkereci egyházközség egyike Hétfalu legrégibb evan
gélikus egyházközségeinek. Története visszavezethető egészen a 
reformáció korába. Régi anyaegyház ez, amelynek templomát — 
volt idő amikor — több község hívei is látogatták.

A széltőlvédett völgykatlanban fekvő faluból kiemelkedik a 
a templomdombon épült, egyszerűségében gyönyörű, nagy, fehér 
templom. Ez a templom a középpontja és irányitója a pürkereci 
gyülekezet életének.

A legtöbb amit e gyülekezet tagjairól el lehet mondani az, 
hogy a templomot hűségesen látogatják ? Nem igen van Hétfalu
ban még egy gyülekezet, amelyben szebb lenne a templomlátoga
tás, mint Pürkerecen. Feltűnő az, hogy nemcsak az asszonyok és 
ifjúság, de a férfiak, aránylag szép számban járnak a templomba. 
Sajnos azonban nagyon sokan vannak azok, akiknek Isten haszta
lan adott látó szemeket, úgy élnek mintha nem látnák a dombte
tőn álló kedves templomot és hasztalan van halló fülük, nem akar
ják meghallani a harang szavát, 
habár ez a legtávolabbi házba 
is elhallatszik. Ezek azok az 
emberek, akik megtudnának 
élni a föld alatt is, mint a va
kond, csak ennivalójuk, dohá
nyuk és italuk legyen.

A gyülekezet lélekszáma 
1261. Múlt évi keresztelések 
száma 14. Ez már elszomorító 
tünet. Régen volt idő, amikor 
a születések száma meghaladta 
ennek a háromszorosát is. Igaz, 
hogy akkor nagyon sok volt 
a csecsemők elhalálozása, azon
ban ez nem indokolja a mos
tani kevés születést. Ez már a 
pusztulás jele. Esketés volt 5, 
temetés 13, úrvacsorával élt 
256, konfirmált 19 egv,én-

Az elmúlt év legkiemelkedőbb körülménye az volt, hogy az 
összejöveteli engedélyek hiánya miatt meg volt bénítva a temlo- 
mon kívüli egyházi élet. Az év vége felé, mikor engedély volt, 
szépen működött az ifjúsági egylet, melynek összejöveteleit 40—50 
fiú és leány látogatta. Ezeknek munkája egy szépen sikerült hús
véti vallásos tárgyú szinelőadásban csúcsosodott ki. A nőegyleti 
bibliakör is tartott összejöveteleket, rendezett estélyt is, a szintén 
működő férfi dalárdával és a népes, erős gazdakörrel karöltve. A 
nőegyletből azonban sokan hiányoztak, különösen a fiatalabb asz- 
szonyok részéről. A dalárdától is nagyobb lendületet remélünk a 
jövőben. Egy jól megindult munka is könnyen hanyatlik vissza, 
azonban egy többször szétzavart csoportot újra összehozni nehéz. 
A felnőttek példát vehetnek a gyermekektől, akik buzgón látogat
ták a gyermek istentiszteletet és mohón olvasták a nem rég szer
vezett népkönyvtár könyveit.

Az egyházközség anyagi helyzete fokozatosan javul. A 6 évvel
ezelőtt, a felekezeti iskola gyászos 
megszűnésekor fennállott 180.000 
lej adósság már ki van fizetve. 
282 kepefizető van, kik közül 50-en 
évi 550, mások 440, 330, 200 és 
90 lej kepét fizetnek. Az egyház
adó évi 88.000 lejt tesz ki. Az 
egyházközségnek más jövedelme 
kevés van. A legtöbb egyháztag 
kész szívvel tesz eleget tartozásá
nak. Vannak azonban olyanok is, 
akik nem akarják tudni, hogy mi 
az evangélikus magyar kötelesség.

A pürkereci gyülekezet tagjai
nak élete külső és belső bajokkal 
vesződve, visszahanyatlásban, de 
Isten kegyelméből újra felemelke
désben folyik. Hisszük, hogy igy 
csöndben épül fel közöttünk az 
Isten országa. MÁTYÁS BÉLA.

A c s o r d á s .
Irta: MÓRICZ ZSIGMOND.

Jávor Miska crámpásán baktatott a csor
dája után. Az állatok sorba kifordultak a ka
pukon s kinek milyen a természete, aszerint 
oszlott be a csordába. A mester uccai tani- 
tóék tehene nagyon vig volt, ami nem tet
szett Mihálynak ilyen jókor reggel.

— Az ördög táncoltasson meg gazdáddal 
együtt! — kiáltotta utána hetykén és hozzá 
sózta a nagy botot.

A lyány ránevetett a legényre és azt mond
ta : — Majd megtáncoltatom ón magát, csak 
a gazdámat piszkolja.

A csordáslegény ránézett s nem szólt. A 
lány vidáman sarkonfordult és beszaladt a 
kapujukon. Mikor azt becsapta maga után, 
Miska előkapta a tülöktrombitát s vígan be
lefojt : — Tutúúú 1 Tut-tú-túúú 1 A haDg szé
pen rikoltott, de az öreg tanító mégsem 
örült neki. Megfordult az ágybán s dohogva, 
álmosan szólt:

— ’kasszának fel a nevednspján.
Másnap reggel, ahogy a szép szőke tehén

megint kikarikázott a tanító nagy, zöld, bol
tozatos kapuján, Miska azt kérdezte a leány
tól: — Honnan is került maga Debrecenbe?

— Hogy tudja, hogy nem vagyok idevalósi?
— ’Szén van szemem. Értek én a jószághoz.
—■ Majd értek én is a . . .  Szabolcsmegyei

jány vagyok én.
Jávor Miska kapta a tülökjót s vigan trom

bitált. A tülök szava ép a tanító ablakának 
vágott s kegyetlenül megrekesztette az üveg
táblákat. — Tu túl Tu-tu-túúúl

A tanító, aki tegnap egész nap mérges 
volt s az egész iskolát megpüfölgette, amiért 
reggel nem tudott aludni, ijedten ült fel az 
ágyában.

— 0  a pokol fattya 1 Az Isten némitsa 
meg tülködet. Hogy az ördög tutúija meg a 
lelkedet, te cudar te I Elmenj az ablakom 
alól azzal az átkozott tülköddel, mert dara
bontokkal vittek be a város tömlöcébe.

Jávor Miskának még a szava is elállt a 
méregtől. Hogy őt, a kiszolgált katonát s a 
debreceni csordást egy rongyos tanító, ami
lyen hatvanbárom van a nemzetes városban, 
igy meri leronditani 1

— No megállj, rektor! Ha kevés a tülök- 
szaru, holnap elhozom a réztrombitát... Lega
lább a jány is hadd tudja meg, ki vagyok.

Mindjárt el is szalajtotta érte a kisbojtárt 
s egész nap gyakorolta a mezőn. Másnap 
reggel aztán gangosán lépkedett, a lány már 
kint állt a szép szőke tehénnel.

— Hát hogy vagyunk ? — kérdezte Miska 
a lyánytól.

— Lehetősen! — felelt ez rá másvidéki 
szóval.

— Hanem azér, hogy maga szabolcsmegyei 
ján, — mondta Jávor Miska, — én meg 
debreceni csordás vagyok I Igaz-e ?

— Aszongyák.
— No hát meg es mutatom, ha aszongyák.
Kacsintott, nevetett s elővette a felkötött

szűre alól a réztrombitát, a melyik szebb volt 
mint az arany. Azzal az ámuldozó lány sze- 
meláttára a szájához illesztette s olyan riadó 
marsot fújt ki rajta, hogy majd megrepedt 
a lány füle tőle. De kinyílt az ablak is. A 
tanító ur kinézett.

— Jöjjön csak közelebb. Ezt már szeretem! 
A trombitát. Ez igen kedves hangszerem. 
Fogja, itt egy pohár szilvórium érte.

Miska egy percig sem csodálkozott ezen. 
Elvette a poharat és lehajtotta a finom szil
vapálinkát.

— Hanem barátom, — szólt jámboran 
6oroa bácsi a tanító, — innen nem jól hal

lom. Hát álljon oda a sarokra, szembe, ak
kor hallatszik be jól nekem. Hát fújja el 
még egyszeri

Miska borzasztóan büszke volt. Egy fertály
óráig fújta.

Másnap reggel újra elhozta a trombitát. 
Kissé csodálkozott rajta, hogy a tanító nem 
siet a pálinkával. Mikor jól kiharsogta vele 
magát, végre nyílt az ablak s az öreg ur 
verselő szemmel intett neki.

— Ez a magáé, ez a pohár pálinka. Ej, 
be szeretem a trombitaszót,— mondta neki 
álnokul, látva, hogy már most is sértve őrzi 
magát a legény, mert későn kapta s mert 
hitványabbnak érezte az italt.

De azért Miska sokszor gondolt rá, hogy 
nem csuda, ha az a jány nem hsgyta szidni 
a gazdáját, derék ember azl

De harmadik reggel nagy boszuság érte. 
Hiába trombitálta tele a világot, kétszer-há- 
romszor is elfujta a riadót, a sorakozót, nem 
nyílt meg az ablak. Miska utoljára elúnta a 
kuncsorgatást.

— Hát lesz valami, vagy nem ? — mondta 
s közvetlen az ablak alá állva, beletrombitált, 
hogy reszketett az üvegtábla. — Ejha! — 
potyára ? 1 Majd ingyen fuvogatom neked itt 
a trombitát.

Közé vágta a botját a szőke tehénnek s 
elment a csordával.

A jány ott várta másnap reggel s szólt: 
Mi lesz a trombitával?

— Haggyon nekem békét egy szabolcs
megyei já n : aki az ilyen hupciher fösvény 
álnok rektornak pártjára tud állani! S Jávor 
Miska ott hagyta a jánt is, a gazdáját is, 
még egy tülkölésre se méltattta őket, csak a 
tizedik háznál fojt bele dühösen a suta bika 
szarvából csinált tülökbe, hogy:

—  Tu-túúúl Tu-tu-tu-túúú 1
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Húsvét utáni 6 vasárnap. Ol
vassuk Ján. 15,26 16, 4t8rfórészt.
Adjunk hálát.

Hogy Isten a lélek szomjúságában készít elő a Szentlélek ke
gyelmének méltó elfogadására.
Hogy bűneink é3 gyarlóságaink ellenére sem hagyott el. 
Hogy az eltelt időben is sokszor adott alkalmat á megté
résre és a neki való szolgálatra.

Könyörögjünk.
Hogy igazi lelki szomjúsággal várjuk a pünkösdi Lelket.
Hogy alázattal készüljünk fogadni, mint az Ő ajándékát. 
Hogy engedelmes készséggel vállaljunk el mindent 0 érte. 

Pünkösd ünnepén Május 28 án. O.vassuk Cselekedetek 2 ,1-13. 
Adjunk hálát.

Hogy Isten Szentlelke megerősítette az apostolokat.
Hogy új életet tereremtett a reformációban.
Hogy egyházi szolgálatunkban ma is érezhetjük erejét. 

Könyörögjünk.
Az egységet teremtő pünkösdi Lélek kitöltetéséért.
Kis imsközösségünk mind teljesebb kiépítéséért.
Az egyházi saj'ó terén s a máshol folyó lelki munkáért.

Ff Quggenberger Gyula ny. tábiapirá, egynazm. ügyész |
Temesváron, 70 éves korában hunyt el Guggenberger Gyula ny. 
táblabTó, az arad-bánsági egyházmegye ügyésze. Kivételes jogi 
tudásával, pártatlan ős nyiit magatartásával sok értékes szolgála- 
t t teljesített egyházunkban. Elköltözése szomororu vesztesége 
egész egyházunknak. F e l t á m a d u n k !
EGYHÁZMEGYEI S. LELKÉSZ KINEVEZÉS. Püspök urunk 
a brassói egyházmegye által szervezett szőrványgondoző 
egyházmegyei s. lelkészi állásra Jónás László fiatal lelkészt 
nevezte ki. Fiatal lelkésztestvérünk m unkájára Istentől gaz
dag áldást kérünk.
Konfirmáció a temesvári gyülekezetben. A temesvári gyüle
kezet két csoportban tartotta idei konfirmációi ünnepét. Virágva- 
£ árnap a magyar anyanyelvűekét, 8 fiú, 5 leány, hús vét uiáni első 
vasárnap a német anyanyelvüekét, 5 fiú és 11 leány. A szórvány
ban 19 új tagot vettek fel a felnőttek gyülekezetébe.
A HALMÁGYI GYÜLEKEZET HÍREI. A Nöegylet az elmúlt 
esztendő október 30-án szép reformációi ünnepélyt rende
zett. —  December 22.-én karácsonyfaünnepélyt rendezett 
az iskolás gyermekek részére, mely alkalommal 200 sze- 
retetcsom ag, 7 szegény gyermek részére pedig meleg ruha 
került kiosztásra. —  Az Ifjúsági Egylet decem ber 26.-án 
szép sikerrel adta elő A b e t y á r  k e n d ő j e  cimü nép
színm űvet, február 21.-én pedig vidám farsangi estét ren 
dezett, melynek m űsora kisebb egyfelvonásos színdarabok
ból és szavalatokból állott.
A csernátfalusi gyülekezetben az eltelt ünnepek alkalmával 
urvacsorai ajándékokból befolyt: egyház részére 5500, szegények 
részére 1185 lei. Urvacsoravevők (virágvasárnap, nagypéntek és 
husvétkor) 447, — 82-vel több, mint az előző esztendőben. 
TISZTELETBEN KELL TARTANI A TANULÓK VALLÁSOS 
MEGGYŐZŐDÉSÉT. A közoktatásügyi m inisztérium  szigorú 
rendeletet bocsájtott ki, amelyben utasítja az oktatást végző 
tanügyi személyeket, hogy tartózkodjanak m inden olyan 
kijelentéstől, amely a tanulók vallásosmeggyözödését sértené. 
Petroz8ényl hírek. A petrozsényi gyülekezet híveinek lélekszáma 
1050. A hívek nagyobbrésze német, kisebb számban vannak ma
gyar evangélikusok is. Magyarnyelvű istentiszteletek vannak a sá
toros ünnepek II. napján, egyszer a böjtben, 1—2 a nyári hóna
pok alatt, magyarnyelvű beszéd van a reformáció napján és a kon
firmációkor. A hívek 95%-a bányamunkás.
30 MILLIÓ LEJ ÁLLAMSEGÉLYT kapnak az új költség- 
vetési esztendőben a kisebbségi iskolák.. A m inisztérium nak 
ez a megértő gesztusa általános megelégedésre talált az 
ország kisebbségei részéről.
Az erdélyi katolikus egyház, népszövetségének rendezésében, 
a folyó évi junius 30.-án és julius 1 és 2.-án tartja nagygyűlését 
Csíkszeredán. A gyűlés vezérgondolata: Krisztus és a gyermek.

SZÁMOK A KÜLMISSZIÓI 
MUNKA M tZEJÉRÖL. A pro

testáns külmisszió m unkájának eddigi eredm énye J 3 ,036.354 
lélek. 1925 óta a szaporodás 4,693.976 lélek. A missziói 
állomások szám ának megnövekedése tiz év alatt 4598-ról 
6172-re. Az orvosi missziói állomásoké 858-ról 1001-re. 
Ugyancsak hatalm asan fejlődött a missziói iskolák m unkássága. 
D. Heckel németországi evangélikus pUspök válaszolt a 
Canterbury anglikán érseknek. Ismeretes, hogy a canterbury 
érsek, az anglikán egyház feje, az utóbbi időben többször tett éles 
kijelentéseket Németország ellen. így közös front alakítást sürgetett 
a németországi nemzetiszocializmus ellen s ebbe meghívta a pápát 
és Szovjetoroszországot is. Mivel pedig az érsek kijelentéseinek 
olyan színezetet adott, mintha azzal a világ valamennyi protestáns 
egyháza egyetértene D. Heckel német evangélikus püspök válaszolt 
arra. A német püspök erélyesen elitéli az anglikán érsek politikai 
magatartását, amelynek célja a vallást politikai fegyverként hasz
nálni fel. Elítélendő — mondja — az a törekvés, mely a politikát 
összekeveri a vallással. Az egyház hivatása nem a politizálás, ha
nem az igehirdetés. Az a tény pedig, hogy az anglikán érsek a 
bolsevizmussal is szövetkezni akar, világszerte csak csodálkozást 
és megdöbbenést válthat ki. ^
NEM ENGEDÉLYEZIK ANGLIÁBAN A MOZIK ÉS SZÍN
HÁZAK VASÁRNAPI MŰSORÁT. Az angol alsőházban több 
képviselő kérte annak a régi törvénynek megváltoztatását, 
amely megtiltja a mozik és színházak vasár- és ünnepnapi 
m űsorát. A belügym iniszter visszautasította a kérelmet az
zal, hogy ez ellentétben állana a vasárnap megszentelésére 
vonatkozó törvényekkel.
Evangélikusok elnyomatása Szlovákiában. Az új szlovák
állam vezetői a jelek szerint a volt Ausztria örökét vették át, 
amennyiben minden eszközt felhasználnak arra, hogy uj országukat 
katolikus állammá tegyék, A szlovák nyelven megjelenő Evangéli
kus Hírnök híradása szerint újabb protestánsellenes magatartásuk
nak gyümölcse, hogy elűzték a zólyomi állami kórházból a beteg
ápolást végző evangélikus diakonisszákat és helyükbe katolikus 
apácákat tettek. Az eljárás nagy elkeseredést okozott a többnyire 
evangélikus lakosú városban.
AZ OLASZ ISKOLAREFORM. A Fasiszta Nagytanács uj 
iskolareformot szavazott meg. Ez az uj iskolareform hatá
rozottan állást foglal a vallásos nevelés mellett. Kötelezővé 
teszi a vallásoktatást, széleskörű szabadsagot biztosit a 
vallásoktatásnak s gondoskodik az olasz ifjúsági szerveze
tekbe tömöritett ifjúság vallásos neveléséről is.
A magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület református 
és evangélikus ágazatában összesen 138 fiúcsoport működik 8879 
taggal. Tiz titkára, tiz saját épülete és egy állandó berendezésű 
tábora van. Folyóirataik a Magyar Ifjúság ős az Ébresztő.
MEGBÍZHATÓ HÍRFORRÁS nyom án közük az angol lapok, 
hogy a spanyol vörösök rém uralm ának K ataloniában 318 
katolikus lelkész és két püspök esett áldozatul. Ez a szám  
az ottani lelkészek egy harm ada.
Lengyelország harca az ukrán egyház ellen. Ismeretes, 
hogy újabban mind többször esett szó a politika frontján az úgy
nevezett nagy ukrán álomról, amely törekvésnek egy független 
ukrán állam megalakítása a célja. Ez ellen a terv ellen legerőtel
jesebben Lengyelország védekezik. Ez az oka tehát annak, hogy 
az ország kormánya a iegerőszakosabb intézkedéseket foganositja 
különösen az ukrán papsággal szemben. Egyes hírek szerint kb. 
600 lengyelországi ukrán lelkész volt eddig letartóztatásban. 
Az eljárásra egyik leggyakoribb ok az hogy szigorúan megköve
telik az ukrán neveknek lengyeles fordításban való használatát, 
mire az ukrán lelkészek nem hajlandók.
A NÉMET KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER engedélyt adott, 
hogy azok a volt katolikus lelkészek, akik Ausztriának 
Németországhoz való csatoltatása u tán  nagyszám ban hagy
ták el a katolikus egyházat, tanítói alkalm azást nyerhessenek. 
Az angliai katolikus egyház 1938 évi szaporulata 13.692 lélek, 
Jelenlegi lélekszáma 2,375.196.

A  N A G Y V IL Á G B A N
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A  g azd a ság i szá m a d á s .
A bekötött szemű ember csak tapogatózik. Nem tudja mi 

történik körülötte s nem látja az útat, amelyen haladnia kell. Ilyen 
bekötött szemű emberhez hasonlítanak azok a gazdák, akik gaz
daságukban nem vezetnek számadást.

Jól tudjuk, hogy a gazdasági számadás megmutatja azt az 
útat, amelyen haladva biztossá tehetjük és sok esetben fokozhat
juk a gazdaság jövedelmét. A könyvekből könnyen megállapíthat
juk, hogy ráfizetünk e a növénytermesztésre, vagy állattenyésztésre 
s igy könnyen megváltoztathatjuk az üzemtervünket. Ha a mező- 
gazdaság valamelyik ága jobban jövedelmez, azt kiterjeszthetjük. 
A számadás rendben tartja vagyonúnkat és pontosan megmutatja, 
hol lehet takarékoskodni.

A gazdasági számadás azonban mégsem terjedt el. A gazdák 
nem szeretnek írni. Különösen nem a kisgazdák. Naponta még 
hajlandók feljegyezni egyet-mást, de az összesítést, az év-végi 
eredménykimutatást rendesen elhagyják.

Az Erdélyi Gazdasági Egylet felismerte a helyzet fontosságát 
és 1937 telén egy igén egyszerű rendszert dolgozott ki. A szá
madási könyveket — dán és német mintára — úgy szerkesztette, 
hogy elegendő egy két szót, vonást és számot beírni minden nap, 
— azt is tintaceruzával — a többit elvégzi az E.G.E. Számadási 
Szakosztálya. A könyvekbe kétszínű lap van bekötve: fehér és 
sárga. A számadást vezető gazda minden hónapban megkezd egy 
oldalt. A fehér és sárga lap közé másolópapirost tesz és minden
nap tintaceruzával feljegyzi a kiadott, vagy befolyt pénzösszeget, 
a konyha részére átadott terményt és az aznap elvégzett munkát. 
A feljegyzés alig tart naponta — 2 percnél többet. Amikor eltelt 
egy hónap, a sárga papirost -  amelyen a feljegyzések másolata 
van — kitépi és elküldi az E G.E. címére, ahol azt átnézik és év 
végén elkészítik az összesítést. Az E.G.E. központjánál szigorúan 
bizalmasan — titokban — kezelik a beküldött iveket s igy senki 
sem tarthat attól, hogy az adatait névszerint nyilvánosságra hoz
zák, vagy bárkinek kiszolgáltatják.

Az 1938-as év kezdetén több mint 60 gazda vállalkozott gaz- 
dasági számadás vezetésére és az év folyamán minden hónap 
elején elég pontosan küldötték be a másolatokat. Több hálálkodó
levél is érkezett. így többek között egy gazda — akinek nevét a 
számadások titkossága miatt nem tesszük közzé — júniusban a 
következőket irta: „Már 21 éve gazdálkodom szüleimtől örökölt 
birtokon, de alig értem el eredményt. A pénz valósággal elfolyt, 
anélkül, hogy valami látszatát láttam volna. Már egy fél éve ve
zetek gazdasági számadást és most eljutottam oda, hogy szerez
tem egy hold jóminőségü szántóföldet. Amióta feljegyzem a pénzt, 
nehezebben adom ki és mindig tisztán látom a helyzetet. A ház
tartási naplóból megtudom, hogy mennyibe kerül a konyha. A 
munkanaplóból pedig állandóan ellenőrizhetem, hogy arányba volt-e 
munkateljesítmény a munkaerővel. Igen köszönöm ezalkalommal is 
az egylet által díjtalanul küldött könyveket és kérem, fogadják be 
a gazdasági számadást vezetők közé a következő gazdákat a köz
ségemből“. . . .

Ezután a levél Írója felsorolja öt gazdatársának a nevét.
A fenti gazda elindult a helyes utón. Nem járt bekötött 

szemmel, mint a többiek. Fogjunk ezért minél többen a gazdasági 
számadás vezetéséhez. Kérjünk számadási könyveket az Erdélyi 
Gazdasági Egylettől. (Cim: Cluj, Str. Regalá 16). A könyveket 
díjtalanul küldi meg az egylet minden kisgazdának, aki vállalkozik 
arra, hogy minden hónap elején pontosan beküldi a másolatokat 
és év végén ugyancsak díjtalanul készíti el a gazdaság eredmé
nyéről szóló kimutatást.

Haladjunk, ha nem akarunk bekötött szemmel járni! E.G.

Olvassa és terjessze az „Evangélikus Élet“-et!

B eszé ljünk  róla.
Az „Erdélyi Szemle* felelősszerkesztőjének, S. Nagy László

nak a tollából, az említett folyóirat 1939. 2-ik száma nagy figyel
met érdemlő tanulmány részletet közöl az erdélyi magyarság éle
téről, élettevékenységerői. A tanulmány rövideD, érthetően igyekszik 
magába foglalni és feltárni az érdé yi magyarság élettevékenységé • 
nek és óletnyilváautásának minden jelentősebb ágát és mozzanatát. 
Rámutatt a busz esztendő óta kisebbségi sorsba jutott, teljesen 
megváltozott életviszonyok közé került erdélyi magyarság különböző 
életmegnyilvánulásokban elért sikereire, hiányosságaira s miután 
igyekezett felölelni az erdá’yi magyarság egész élet-területét, kife
jezésre juttatja azokat az eveket, mrg'á'ásókat, tennivalókat és 
lótparancsokat, amelyek által az uj viszonyok közé került magyar
ság nem csak, hogy fenn tarthatja magát, hanem erősítheti és 
fejlesztheti is.

Megismerés céljából a fennt említett tanulmánynak egy-egy 
részletét, monda'át az alábbiakban közöljük olvasóinkkal:

Az erdélyi irodalom és annak hiányai c. alatt ezeket ír ja : 
A nagy vérveszteség után elsősorban szellemi életünk kezd vala
mennyire magához térni — s elsősorban az irodalom mécsese 
gyűl ki. Az Erdélyi Szemle után megemlít', mint a két legirodal
mibb és legigónyósebb irodalmat képviselő folyóiratot a Pásztor - 
ttizet és az Erdélyi Helikon-t. Mellettük az erdélyi magyar irodalom 
létezésének legélőbb bizonysága az Erdélyi Szépmives Céh könyv- 
sorozata. Hiányzik azonban egy olyan nevelő, szórakoztató lap, 
mely a középosztály igényeit kellene, hogy kielégítse.

Tudományos téren az Erdélyi Muzeum Egyesület munkálta a 
művelődés továbbvitelét. Amit a Muzeum Egyesület illetékes osz
tálya elmulasztott, népünk viszonyainak megismerését és megis
mertetését az .Erdélyi Fiatalok“ kis serege igyekezett pótolni.

Népnevelés ügyében — állapítja meg S. Nagy László is — 
első halyen állanak egyházaink és iskoláink. De azok munkáján 
kívül megszervezett egységes népnevelői és ifjuságnevelői munkára 
lenne szükség.

Az ipar és népművészet terén, mely annyi szint, szépségat 
és értéket tud ragyogtatni, szükség lenne olyanokra, akik értsék és 
megértessék, akik vigyázzanak népünk művészi alkotásainak meg
őrzésére, továbbsegitésére.

Gazdasági helyzetünk az ország nemzetgazdasági viszonyaihoz 
mérten is kétségbeejtő, bár ha mindazt a vsgyon átlsgot, ami felett 
ma még rendüikezünk, nemzeti vagyonnak tekintenénk s az egyéni 
rendeltetés mellett közös célok szolgálatába állítanánk, gondoskod
hatnánk belőle a nemzet minden egyes tagjának valamilyen leg
kisebb megélhetéséről. A mezőgazdasági élet megszervezését és 
fellendítését az Erdélyi Gazdasági Egylet végzi mind sikeresebben. 
Szükség lenne több gazdasági iskolára — s a szövetkezeti eszme 
szélesebb körben való eljuttatására, a kereskedő- és iparostársada
lom megszervezésére is, valamint a bankpolitikánk roegváltoztatá’árs, 
mert bankjaink ezideig üzleti érdekeiket nem tudták összeegyeztetni 
a nemzeti érdekkel, mint ahogy a román , Albina* s a szász 
„Allgemaina Sparkasse* meg tudták tenni.

Tanulmányát S. Nagy László ezekkel a komoly következteté
sekkel zárja: Minden kulturális, gazdasági és társadalmi kérdés 
ügyében legfontosabb teendőik az erdélyi magyarság nemzet- 
kisebbségi öntudatának felébresztése, általános fejlesztése. A kisebb
ségi öntudat első parancsolata: felismerni a változott sorsban a 
magunk helyzetét s ráeszmélni arra, hogy én is tagj i vagyok 
ennek a nemzeti kisebbségnek s hogy a nemzetkisebbség minden 
egyes tagja egyenlő a közösségben. Nemzetkisebbségi öntudatunk 
kialakulása során nevelésünk el kell. hogy jusson mielőbb az ősz- 
szes válaszfalak szükségszerű leomlásáig, testvérré kell* hogy te
gyen mieden erdélyi magyart, hogy aki magyar, az testvér is legyen 
és aki testvér, annak fájjon mindannyiunk sorsa.

CENZÚRÁT, Innom 1» Tribünéiül Bragov trab Nr. 1088/1988. Tip. n ANTAL“ Brafov, Calea Vietoriei 86.
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A Z  E V A N G É L I K U S  É L E T  G Y E  R M E K L A P - M E L L É K L E T E

M ikor visszatért Jézus a Lé
lek erejében Galileába, hir 
ment k i felőle az egész környé
ken át. É s  tanított az ő zsi- 
nagógiáilcban, úgy hogy m in
denki dicsőítette. íg y  ju to tt el 
Názárét be, ahol felnőtt volt ; 
és bement, szokása szerint, 
szombatnapon a zsinagógába és 
fe lkelt olvasni. É s oda adták 
neki Ézsaiás próféta könyvét; 
és am int a könyvet kinyitotta, 
arra a helyre talált, ahol ez 
volt írva : Az Urnák Lelke van 
én ra jtam ; mivelhogy felkent 
engem; azért küldött engem, 
hogy a szegényeknek az evan
géliumot hirdessem, hogy meg
gyógyítsam a töredelmes szi- 
vűeket, hogy a foglyoknak sza
badulást hirdessek, és a vakok
nak szemeik megnyílását és a 
megtörteket szabadonbocsássam, 
hirdessem az Urnák kedves esz
tendejét. És miután behajtotta 
a könyvel és visszaadta a szol
gának, leült; és m indenkinek 
szemei ő reá voltak függesztve. 
Akkor kezdett beszélni, hogy ma 
teljesedett be ez az írá s a tihallás- 
tokra. Lukács 4,14— 21.

Ú jra  tavas z  van.
Tavasz van újra, gyönyörű, szinpompás tavasz! Zöl

dellik a mező, virágzik a kertünk, virágos a domboldal ős 
a hegyek alja. Minden, minden amerre csak nézünk az 
uj tavaszt, az uj életet hirdeti.

A tavasz uj erőt csepegtet mindenhová, ahol szétárad. 
A csira erőre kap a puha fekete földben. Rügy pattan a fá
kon. Virágok bom lanak: illatos, fehér és rózsaszín virágok.

Mindenki siet a szabadba. Iskolás gyermekek tarka 
csapatával találkozunk. Kezükben virág, szemükben a tavasz 
ragyogása. Kirándultak. Künn voltak a domboldalon. Mint 
szilaj csikók szaladgáltak, fára másztak, főidőn hempereg
tek. Nem bírtak a tavaszi jókedvükkel.

Ott látjuk a derűt a felnőttek arcán is. Fiatal és öreg 
egyaránt örül a vidám, enyhe napsugárnak. Uj remények 
fakadnak a szívben. Éltető, erösitö remények.

Rég nem hallott, kedves hangok ütik meg fü lünket: 
a visszatért madarak kedves csicsergése, a nyáj kolompja, 
a kis méhecske zümmögése egybeolvad az emberi szivek 
gyoisütemü dobogásával s mint egy pompás harmonikus 
melódia szétárad az enyhe, illatos tavaszi levegőben. 
Öröm és boldogság íakad nyomában.

Isten, aki láthatatlan ecsetjével ilyen bűbájosra festette 
a tájat, aki láthatatlan karmesteri pálcájával vezényli a ta
vasz pompás szimfóniáját, figyelemmel nézi, hogy milyen 
az örök ember a megújult szép természetben? Még min
dig a régi, bűnös köntösét viseli, vagy ö is uj ruhát öltött? 
Ebbe a ragyogó tavaszi pompába nem illenek az emberi 
gonoszságok. Nem illik a rút beszéd, irigy tekintet, gonosz 
indulat. Vizsgáljuk meg mi is magunkat a tavaszi meg
újhodás idején! Tisztítsuk és ujitsuk meg mi is a szivün
ket, öltsünk új ruhát, bünnélkülit, amely beillik a termé
szet ragyogó pompájába!

Bár megindulna az élet, az ébredés a mi szivünkben 
is s lenne a természet tavasza mellett lelkek tavasza, 
ébredése is! R , GYe r k Ó ANNA.
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.Jö jjetek  é n h o z z á m  .. Máté 11, 88.

Szomorú dolog az árvaság. Szomorú árvá
nak, elhagyatottnak lenni. Ugy-e, hogy fájt a szi
vük azoknak a gyermekeknek és felnőtteknek is, 
akik az elmúlt vasárnap, anyák- 
napján, nem lehettek együtt az 
édesanyjukkal, nem kereshették 
fel vagy legalább is nem gon
dolhattak reá mint olyanra, aki 
él s aki féltő szeretettel kiséri 
lépteiket? Nagyon fájt a szi
vük. Árváknak érezték magukat.
Szegényeknek, akik nélkülözni 
kénytelenek a legnagyobb kin
cset — az édesanyai szeretetet.

Gondoljatok csak önma
gatokra: mennyivel többet ért 
nektek az az öröm, mit lelkes 
ujongással közölhettetek szü
léitekkel, testvéreitekkel, társai
tokkal? S mikor valami baj 
vagy bánat ért s olyan nagyon- 
nagyon szomorúak voltatok s 
hogy csak oda kellett bújni az 
édesanya mellé s amikor ő meg
hallgatott s csendesen vigasz
talva szólt hozzátok és ti ma
gatokon éreztétek az ő kezének 
szerető szelíd simogatását — 
egyszerre egészen könnyű, egé
szen elviselhetőnek, sőt helyre-

hozhatónak láttátok azt, miről előbb még azt hit
tétek, hogy halálos baj.

Azonban mi lesz velünk, amikor már nem 
lesz édesanyánk, s nem lesznek 
szerető testvéreink s nem lesznek 
megértő barátaink sem ? Lehet, 
hogy mindezekben fogunk legfáj
dalmasabban csalódni. S mi lesz 
velünk, mikor bűneinkért kell fe
lelnünk ? Itt más nem segíthet. Az 
emberektől jövő szó és simogatás 
nem használ. Hát akkor majd egé
szen árvák leszünk ? Nem! Van 
valaki, ki soha el nem hagy, aki 
mindig szeret, mindig keres s 
mindig mellettünk akar lenni. Jé
zus az. Testvérünk és barátunk. 
Barátunk és megváltónk. „Jöjjetek 
én hozzám..." igy hívogat állan
dóan. Sajnos mi magunk igen 
sokszor elfelejtjük őt. Csak akkor 
gondolunk reá, amikor előbb már 
megcsalódtunk földi barátainkban.

„Jöjjetek énhozzám...“ soha el 
ne felejtsétek az ő hívását. Sem 
most, sem később. Ha bűnős, csa
lódott és összetört szívvel kell is 
majd leborulni előtte: Ő mindig 
szeretettel öld keblére.

GILLICH FÜLÖP.

Jézus és a liliom.
Vasárnap reggel egy örömhír szállt szerte a vi

lágon: Krisztus feltámadott!
Az emberek félve és örömmel hordták szét a 

titokzatos csodát: megtudták a szegények és hire 
járt a gazdagok között.

A nagy öröm hirt már kora hajnalban hírűi vit
ték a madárkák is és csicseregve adtak szájról- 
szájra. A rigó belefüttyentette az erdőbe, a pacsirta 
végig zengte a mezők felett: zengő dalától érte
sültek róla a mezők liliomai és a rét többi virágai.

Egyszerre falujongott «z erdő, mező. A virágok 
és a madarak a legjobban tudtak örülni, hiszen 
talán senki úgy meg nem siratta az ártatlan Isten
ember halálát, mint ők. Ők bizonnyal tudták, hogy 
Krisztus igaz és ártatlan,

A kis madárkáknál már annak is hire járt, hogy 
Jézus megjelent a tanítványai között. A billegtető 
elujságolta, hogy a hitetlen Tamás nem akart hinni 
Jézus feltámadásában.

— Óh az emberek gonoszak és hitetlenek, de

mi hisszük, hisszük, hisszük, hogy feltámadt az 
Ür — zengte a pacsirta.

Ezt csobogta a patak és ezt suttogták egymás
nak a rét virágai.

— Óh bár közénk is eljönne, hogy mégegyszer 
láthatnánk! Óh bárcsak erre vezetne az útja, hogy 
lábait érinthetnők — szóltak a virágok.

— Éa édes mézet gyűjtögettem és rácsurgatom 
a drága sebhelyekre — mosolyogta a kis pimpó.

— Éa meg gyöngyharmatban fürdetem a lábát 
— csilingelte a gyöngyvirág.

— Én harangozni fogok — bólogatott a kék 
harangvirág — hogy hallja a rét minden virága, 
ha Jézus ideérkezik.

A kanyarodénál egy szúrós csipkebokor állott és 
gúnyosan hallgatta a virágok csevegését.

— No csak készülődjetek — gondolta — én is 
előkészítem szúrós töviseimet.

Lassan alkonyodní kezdett, de a rét virágai nem 
csukták össze belyhüket: várták Jézust, aki közé
jük is el fog jönni. Egyszerre csak megszólalnak 
a rét harangjai és egy szelidarcu férfi, hófehér 
ruhában könnyű járásával megjelenik a réten. Feje 
körül a hold sugáriból glória fonódik; kezén, lábán 
látszanak mély sebhelyek. Ruhája lehelletfinom és 
szelíden néz a rét virágaira.

A kék harangvirág mind lelkesebben harangoz, 
harangoz, a mezők gyöngyvirága ráhullatja har- 
mátát a szegek helyére.
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A  N Y Á  K - N  A P J Á N .

-A mai napon édes jó Istenem 
Szivünk  imája, m inden szeretető 
«Csak az övé leoyen.
«Hallgasd m eg Atyánk a  ml hó Imánkat 
-S áldd m eg ezerszer az  É desanyánkat.

volt, ki nekünk az  életet ad ta  
: S  aki egyszer rég, a  bölcsőnket ringatta,
• Aki ezer gonddal őrködött fölöttünk,
S  őrzi lépéseinket, m ost Is, hogy fö lnő ttünk .. .

.'KI a  go n d o sság b an  so h a  el nem  fárad —
S  lényéből mindig c sak  szere tet árad,
KI m indent m egbocsájt é s  elfelejti nekünk,

-H a olykor, akaratlan, ellene Is véttünk . . . 
•Hallgasd m eg Jó Isten, gyermeki Imánkat,
S  áldd, ezerszer áldd meg az  É desanyánkat! 
•Legyen az élete c su p a  napsugár,
Derű, verőfény. mosoly é s  öröm  — 

nA b ána t árnya útját ne érje,
■Bárhova megy, mindig á ldásod  kísérje. 
M indenható Atyánk, felejttesd el véle,
H ogy az évek so rán  m ár so k  bánat érte,
• É s hogy sok, so k  gondot mért reá az élet,
H o g y  so k  szép  rem énye, c söndben  sem m ivé lett.. 
S o k  nehéz órában  hullott a  könnye,
J ó s á g o s  szem ének  d rága  Igazgyöngye — 
M indenható Isten, engedd, hogy ezután 
•Csak rózsák  nyíljanak a  lába nyom án —
R ózsák , — tövis nélkül . . .

Oh engedd Istenem.
H ogy  az É desanyánk mindig boldog legyen !

BOGDÁN EMI_

A múltkor egy fontos do
logra hívtam fel a figyelme
teket a helyesírással kapcso
latban : a múlt idő ,,t‘‘ rag
jára. Most az igéről még töb
bet fogunk tanulni.

Az igével nem  csak azt 
lehet feltüntetni, hogy milyen 
időben végezzük a cselekvést 

hanem  azt is, hogy melyik személy végzi a cse
lekvést és hogy egy valaki végzi-e, vagy többen 
végzik. így tehát az igén feltüntethetjük a személyt 
meg a s/ám ot is. Pl. én iro/c, te ívsz, mi irwn&, 
ti utók, ö ir, ők ívnak. Itt a személyt az aláhú
zott ragok fejezik ki, azért az aláhúzott ragokat: 
személyragoknak nevezzük. Ezek tehát egves 
számban k, sz, többes számban unk, ünk, tok, 
tek, tök és nak, nek. Figyeljük meg most az 
alábbi igék mellett a személyragokat: eszem, e- 
szel, eszik, eszünk, esztek, esznek. Látjuk, hogy 
ezeknél az igéknél az egyes számban mások a  
személyragok, még pedig m, 1, ik. Többes szám
ban a személyragok nem változtak. Ezeket az igé
ket arról jegyezzük meg, hogy az egyes szám 
harmadik személyében ik-ben végződnek. Ezeket 
ikes igéknek hívjuk. Amint láttuk, tehát máskép
pen ragozzuk, mint az íktelen igéket. Ragozzátok: 
vár, áll, néz, ad, számol, jön, megy stb. igéket.

Tanuljunk

Jézus szelíden mosolyogva, könnyed léptekkel 
lebeg a virágok között.

Most odaér a kanyarodóhoz: ott ahol a tüskés 
bozót szeli át az utat. A gonosz tüske kárörömmel, 
szúrásra készen várja Jézust.

Ebben a pillanatban szél suhan át a réten és 
egy karcsú liliom, amely eddig csendesen hallga
tott raegrázkodik és ráhajlik a kinyúló tüskére és 
egymásba fonódva keresztezik az utat. A szegény 
liliom vérzik, hasad a szurótövisek között, de nem 
érzi a fájdalmat csak attól remeg, hogy a gonosz 
tövisek ne érhessék az Urnák drága szent testét.

Jézus odaér, látja a liliomot é3 kikerüli, hogy 
el ne tiporja. Azután lehajlik hozzá, felemeli, mi
közben kiszabadítja a szúró tövisek közül.

A kis liliom boldogan simul Jézus ruhájához.
A gonosz tövis mérgesen rántja vissza kinyúló, 

szúrós ágait.
Jézus ránéz a szeretet és a gonoszság egymás 

mellett kihajtott ágaira és csak ennyit mond: 
.„Milyen jó, hogy a szeretet hatalma erősebb, mint 
a gonoszságé".

Azután újra lehajol a liliomhoz, végigsimogatja 
a megtépett szirmokat és eltűnik a holdfényes 

•éjszakában.
R. GYERKÓ ANNA.

Krisztus Urunk muzsikája.
Irta: BENEDEK ELEK.

Egyszer volt egy szegény ember s annak három 
fia. Ennek a szegény embernek egy fél lánc szőlő
föld volt minden gazdagsága, de abban sem volt 
nagy öröme, mert rájártak a seregélyek s erősen 
pusztították.

— Édesapám, — mondja a legidősebb fiú —  
kimegyek a szőlőbe, hogy elkergessem a seregé
lyeket,

— Jól van, fiam, csak eredj.
Kimegy a legény a szőlőbe, ott pattogtat-durrog- 

tat a kendercsapós ostorával, hessegteti a seregé
lyeket. Éppen akkor talált arra menni Krisztus 
Urunk, meg Szent Péter s mert hogy erősen meg- 
szomjuhoztak mind a ketten, vizet kertek tőle.

— Majd holnap, — felelt a legény kurtán- — 
ott a forrás, igyanak kendtek.

Krisztus Urunk egy szóval sem kérte többet a 
legényt, csöndesen tovább mendegélt, Péter meg 
utána. Da egy jó hajtásnyira sem mentek, úgy 
ellepték a seregélyek a szőlőt, hogy minden fürtre 
jutott kettő-három.

Hazamegy este a legény s mondja nagy búsan 
az apjának, hogy ő nem tudja megőrizni a szőlőt, 
annyi a seregély, mint csillag az égen.
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Rovatvezető: Kogler Károly tanító. 
Megfejtési határidő május 30. >

A márciusi számban megjelent keresztrejtvényt 
helyesee fejtették meg : Henning M 4. és Henning 
Z. 4. o. tanulók Brassó. Mindkettő Bibliát nyert.

A húsvéti számban megjelen rejtvényeket he
lyesen fejtették m eg: Lukács K 3. Henning Á. 2. 
Dénes M. 4. Henning Z. 4. Jóo Gy. 5. Biró O. 
4. Tóthpál S. 4. Henning M. 4. Orbán J. 3 Szabó 
E. 3. és Papp I. 4. o. t. Brassó; Csíki A. 7. Gás
pár E. 7. Buna I. 7. Buna I. 7. Jakab I. 5. Tóth
I. 5; Rab A. 5. és Vajda A. 5. o.t. Zajzon; Varga
J. 7. Török L. 6. Török I. 4. Török R. 4. Kele
men A. I. 4. o.t. Halmágy; Papp I. 2. Gy. Nagy 
I. 4, és Hajdú A. 2. o.t. Csernátfalu; Erdélyi A. 
Bálint M. és Bálint I. Bácsfalu.

Sorsolás utján Bibliát nyertek : Tóth I. 5. o.t. 
Zajzon és Török I. 4. o.t. Halmágy, mig Énekes
könyvet : Gy. Nagy 1. 4. o.t. Csernátfalu és Szabó* 
E. 3. o.t. Brassó.

K ed ves k is  b a r á ta in k ! Közeledik az iskolaév 
vége. Hamarosan itt lesztek a vizsgák s utána újból itt a 
vakéció. Szabadok lesztek. Nem lesz ki hivatalosan rá
késztessen a tanulásra. Ti ellenben tudjátok, hogy a va
kációban ,is .foglalkozni kell. A jó tanuló olyankorra is 
beoszt magának mindennapra leckét. A mostani vakációt 
részben igen jól felhasználhatjátok azzal, hogy résztvesz- 
tek a GyámiDtézet által kibocsájtott pályamunkák kidolgo
zásán. Nagyon szép lenne ha minden községünkből nagyobb 
számban érkeznének be pályamunkák,

H alm ágyi k is  o lv a s ó . Igen örülök, hegy kedvvel 
foglalkozol a rejtvényekkel. A szórakozás mellett tanulni 
is fogsz ez által. Csak tovább.

K is p a n a s z o s .  Szóval ti is rendeztettetek és szé
pen szerepeltettetek és te nem olvashattál róla a Gyermek- 
világban. Küldjétek be a beszámolókat és akkor hely kerül 
neki. Mi is azt szeretnél k. ha a lapon keresztül többet 
tudnátok meg egymásról. Ezen ti is segíthetnétek egy-egy 
Ms beszámolóval.

Hl. 8. Dehogy haragszom ha írsz. Inkább örvendek 
neki, különösen ha arról irtok, hogy mi az ami tetszik 
nektek és mit szerettek és szeretnétek olvasni a Gyermek- 
világ-ban. A ti lapotok az, s azért csak előnyös ha azok, 
akik Írják ismerik a ti kívánságaitokat. írjál bátran te is 
• a többiek is!

Másnap a középső legény meut ki, de az is 
éppen úgy járt, mint a bátyja. Nem adott vizet 
Krisztus Urunknak s el is loptak egyszeribe a 
szőlőt a seregélyek.

Harmadik nap a legkisebb legény ment ki. Ahogy 
elkezdett pattogtatni-durrogtatni, jött Krisztus Urunk 
Péterrel s vizet kórt.

— Nem adok, — mondta a legény, — mert 
korsómban megmelegedett a viz, de csak várjanak 
kegyelmetek, egyszeribe hozok a forrásból.

Azzal elszaladt s hozta is a jó friss vizet.
— Nó, fiam, — mondta Krisztus Urunk, — 

ez igazán jó viz. Mit kívánsz érte?
— Nem kívánok én semmit. Mit is kívánhatnék 

egy csepp vízért?
— De mégis csak kiváüj valamit, fiam — biz

tatta Krisztus.
— Hát, mondta a legény — akkor adjon nekem 

olyan muzsikát, hogy ha fújom, még az égi ma
darak is táncoljanak a nótájára.

Krisztus Urunk csak a köpenyege alá nyúlt s 
mindjárt kihúzott onnét egy furulyát. S mikor a 
legény belefúj, hát Uram, Teremtőm, a seregélyek 
mind fölrebbennek a szőlőből s kalimpálnak, fi- 
regnek-forognak a levegőben, éppen mintha tán
coltak volna. Lett is szőlő meg bor elég.

1 2 3 4 S3 5 6 7

8 Ki 9 10 ■ 11

12 ■ 13

14 f i 15 1i 16

17 8 18. B 19

m 20 mm 21 m
22 23 24 25 es 26

27 ■ 28

29 30 me |
a 31 H 1

Vízszintes sorok: 1. Arany János egyik költe
ménye. 5. Vér folyik bennük. 8. Véd. 9. Bibliai 
név. 11. Kicsinyítő képző. 12. A legfőbb protes
táns egyházi gyűlés. 13. Lira mássalhangzói. 14. 
Juttat. 15. Nem ott. ló . Vissza: a hét vezér egyi
ke. 17. Igerag. 18. D.T.E. 19. Etelkában van. 21. 
Nevek után látható rövidítés. 22. Magyar költő. 
26. Kettős mássalhangzó. 27. Mesében szerepel, 28. 
Férfi név. 29. Erdélyi fejedelem. 31. Jó csemege.

Függőleges sorok: 1. Hires jó bor. 2. Kisgyer
mekek iskolája. 3. Bibliai név. 4. Tibet keverve. 
5. Sz-el vágott. 6. Teklát betűi kevetve, 7. Dol
gozunk) a virágok és fák között (a nyíl irányban 
folytatva. 10. Két személyes névmás. 16. Vissza: 
vágóeszköz. 20. Ilike betűi keverve. 21. Inas-e ? 
betűi keverve. 23. Város hazánkban. 24. A.A.O.O. 
25. S.S.C. 26. Tagadó szó, 30. Zakó mássalhangzói.

Tip. „ANTAL“ Bra§ov. Szerkeszti: R. Gyerkó Anna.
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Az Isten szeretet.
I. János 4, 16.

„Bizony megemésztettünk a te haragod által“ 
(90. zsoltár 7.) Az Isten haragjáról sokat beszél 
a Szentirás. Nem is lehet ez m ásként ebben a 
világban, am ely Istent sem m ibe veszi. Ha van 
Isten, akit a világ tagad, — súlyos Ítélettel kell 
felelnie, am elyen egy em ber sem  teheti túl magát. 
A kegyes em bereket sem  kíméli Isten h a ra g ja : 
ök is bűnösök. Akit a lelkiismeret vádol, mint 
Dávid királyt m ikor Náthán prófétával beszélt, az 
TlShi m enekülhet Isten haragja e lö l: „H ová m en
jek a te lelked elöl, és a te orcád e'ől hová fus
sa k ? “ (139. zsolt. 7). Harag veszi körül m inden 
felöl, békét nem  talál.

Ilyen lelkiállapotban voltak a tanítványok is, 
mikor a Jo rdán  mellett Keresztelő Jánost követ
ték. Ebben a lelkiállapotban is m aradtak volna, 
ha Jézussal nem  találkoznak. De mikor Jézus 
elhívta őket: Jertek, kövessetek engem , akkor 
meglepő, csodálatos felfedezést tettek, oly csodá
latosat, hogy János apostol még öreg korában is 
elragadtatva írja : „ Mi megismertük és elhittük az 
Istennek irántunk való szereteted. Ettől fogva m in
denütt, m inden körülm ények között, még a halál 
árnyékában is az isten szeretete vette őket körül 
és békességük volt.

A haragban hinni könnyebb, m int a szere- 
tetben. A harag az em ber term észetéhez közelebb 
áll, szivéből, leikéből jön . A szeretet az em ber 
term észete ellen van, —  az Isten szivéből szár
mazik. Hogy az em ber a szeretetben hinni tudjon, 
Istennek kell tennie valamit, a törvényen és a 
prófétákon túlm enő módon. Szeretetének jelét 
kellett a d n ia : a Jézus Krisztust küldötte hozzánk. 
Engem et az Atya küldött —  m ondja Jézus. Isten 
szeretetét hozta a földre. A nép nem  ism e rtem ig  
öt, csak földi em bert, názáreti prófétát látott benne. 
A tanítványok a szolgai forma mögött megismer
ték a valóságot: „Mi m egismertük és elhittük az 
Istennek irántunk való szeretetét“ . Isten szerete
tének jele Jézus. Benne, az örök szeretetben, el
m erül Isten haragja. A tanítványok nem  tehetnek 
tehát mást, m int megism erni és hinni ezt a sze- 
retetet. A hit pedig több m in t 'a  m egism erés. A 
m egism erés csak az em ber gondolatait irányítja, 
a hit szivét, lelkét, egész lényét. Bajban, szen
vedésben, nem  tudatunk, hanem  hitünk tanít meg 
bízni abban a szeretetben, amely kifürkészhetetlen 
utakon m unkálja üdvösségünket. Beyer Aurél,

N I N C S  M E N E K V É S ? ?
Minthogyha valami elől menekülni szeretne, olyan ma az egész világ. 

Kicsiny népek a nagyobb hatalmakhoz menekülnek, hogy azok védelme alatt 
biztosítva legyen az életük és fejlődésük. A nagy hatalmak is szívesen veszik 
a szövetségeseket, mégha kicsinyek is a szövetséges népek. Egyik a másik 
barátságában és szövetségében keresi a menedékét, Hogy ma az egész világ 
úgy él, menekülésre készen, mintha üldözője állandóan nyomában lenne, hogy 
úgy a kicsiny, mint a nagy népek menedékeket igyekeznek építeni a mások
kal való szövetkezés által, az nyilvánvalóan azt jelenti, hogy baj van és va
lamitől állandóan kell tartani és rettegni. Valamitől, ami elől mindenki sze
retne elmenekülni, menedékhelyre rejtőzni: Ez a valami: a háború. Békéről 
beszélnek békét akarnak az emberek s mégis gázálarcok beszerzését
rendelik el szerte a világon s légi támadások ellen beton gázpincéket építtet
nek. Pedig valamennyien tudjuk: szinte hiábavaló minden ilyen menedék, 
amikor a gyűlölet s a gonoszság megindul pusztító útjára, hogy pokoli lele
ményességgel és kegyetlenséggel hajtsa végre a maga gonosz terveit. Szinte 
a hideg fut végig a hátunkon, ha csak elgondoljuk is, hogy mi minden 
veszedelem érhet.

Megvallom őszintén, ha a veszedelemre gondolok, mely manapság ott 
lebeg az egész világ felett, nem tudok azon töprengeni, hogy mi is lesz a 
világgal, hanem csak az a kérdés tud legbensőmben foglalkoztatni, hogy mi 
lesz a legvédtelenebb védtelennel: mi lesz a mi népünkkel, mi lesz velünk ?! 
Már csak azért sem tudok másra gondolni, csak magunkra, mert mi vagyunk 
a legjobban kitéve a veszedelmeknek és mi vagyunk a veszedelmekkel szem
ben a legvédtelenebbek! Lehet ma a barátságban *bízni, amikor a barátság 
csak addig terjed és addig tart, mig az érdek diktálja ? Lehet szövetségestől 
segítséget várni, amikor a szövetségek alapja az önzés?!

Nincs menekvés, nincs segítség! Ha bármilyen nép vagy ember segít
ségétől kellene megmaradásunkat várnunk — cs&k azt mondhatnánk: nincs 
menekvés! Annyi veszedelemnek vagyunk kitéve népünkkel együtt — a 
mindennapi életben, hogy kétségbe kellene esnünk, ha nem gondolnánk arra, 
hogy miden veszedelem ellen van egy biztos menedékünk: az Isten! Nincs 
a világnak olyan veszedelme, amelyet el ne tudna hárítani és nincs olyan 
támadás, amely elől el ne tudna rejteni az Isten. Nincs a világnak olyan 
hatalma, amelyiknél hatalmasabb ne lenne Ő és nincs olyan erő, melyet Ő 
le ne győzhetne. Nincs olyan beton fedezék, mint az Ö védelme és nincs 
olyan gázpince, mint az Ő oltalmazó szeretete. Ha neki az a szándéka, hogy 
megtartsa az életünket, akkor megvéd, megőriz és oltalmába vesz, bármi 
törjön is reánk. Egyedül Ő nála van menedékünk bármilyen bajunkban. 
Csak tudnánk Őt megérteni, megkeresni és megtalálni, Ő vele élni, Ő benne 
elrejtőzni és mindig csak Ő nála maradni: akkor bizton megmenekülünk, 
megmaradunk.

Reá gondolva, Vele érezve, Benne bízva a legveszedelmesebb, a leg- 
kétségbeejtőbb veszélyek idején is ezt érezzük, ezt mondjuk: igenis, van 
menekvés 1!

Kérjük a megtartó Istent, segítsen hogy Ő nála keressünk menedéket 
és nála bizton lehessünk.

RADUCH GYÖRGY.
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Egy gyülekezet helyzetképét megrajzolni, életéről beszámolni 
kétféleképen lehet Lehet úgy, hogy az ember önmaga vigasztalá
sára és mások tetszéséért kerüli a sötét színeket s csupán világos 
színekbe mártja meg ecsetét. S lehet azt megrajzolni olyanformán 
is, hogy nem törődve emberek Ítéletével, saját magunk és mások 
megbirálásával, saját és mások emberi hiúságán épülő érdekeivel 
— egyformán mártjuk ecsetünket sötét és világos színekbe. Ehhpz 
azonban felelősségtudat és több igaz szeretet JceU, mint az előbbihez.

Isten mérlegén kell megmérni munkánkat, helyzetünket, éle
tünket és jövőtnéző reménységeinket. Isten ezt várja tőlünk. Igazi 
értéke csupán ennek van.

Isten mérlegére állítom hát gyülekezetemnek, a bácsfalusi 
gyülekezetnek életét. Jól tudom Isten ítélete egyformán sújt le 
reám, a lelkipásztorra és gyülekezetre, Krisztus nyájára. Lehet, 
hogy egészen rövid és határozott lesz Ítélete: könnyűnek találtalak 
titeket! Mert Istennek szemében mit sem érnek a 
mi kicsinyes emberi próbálkozásaink, törekvéseink, 
de még sikereink sem, ha nem áll mögöttük a 
bízó hit és az alázatos engedelmesség és szolgálat 
szelleme.

Isten bőven mérte ki nekünk az elmúlt esz
tendőben is az igehallgatás alkalmait. Isten mindig 
bőven ontja kegyelmét. Vasárnapokon és ünnep
napokon felül az esztendő legnagyobb részében 
hétköznapokon is, hetenként kétszer, gyülekezhet
tünk össze Isten házában, Isten igéjének hirdeté
sére és hallgatására. Hogyan használtuk fel mi 
ezeket az alkalmakat? Igaz rendszerint szép szám
mal jelentek meg a hívek. De amennyire örven
detes az, hogy vannak híveink, akik az igehallga
tásnak szinte egyetlen alkalmát sem mulasztják el, 
ép annyira szomorú a dolog másik oldalát te
kintve, hogy gyülekezeti közösségünkben szinte 
mindig ugyanazok vesznek részt, a többiek pedig 
csak karácsonyi, virágvasárnapi, húsvéti, pünkösdi 
keresztyének,Erntlenségünknekiseza titka.Isten mér

legén semmit nem érnek, akár legszebb, legtöbbet mutató tetteink 
is, melyek nem hitből és engedelmességből fakadtak.

Gyülekezetünk lélekszáma 1238. (mennyi ebből valóban élő 
tag?) Születés volt 22, esketés 9, temetés 23, áttérés hozzánk 1, 
konfirmált 28, úrvacsorával élt 275 (mekkora nagy azoknak száma, 
kiket Isten hiába hivott?]), iskolaköteles 119. Egyesületeink mun
káját megbénította a gyülekezési tilalom. A gyermekek számára 
vasárnap d. e. tartottunk liturgikus gyermekistentiszteletet és ének
órát. (á  szülök nem igen őrizték ellen gyermekeik templomlátogatá
sát. Sokan magük akadályozták meg ebben gyermekeiket.) Tartottunk 
egy seurat estét. Vendégül láttuk az egyházmegyei közgyűlést. 
Nőegyletünk rendezett két gyermekelőadást, egy szeretetvendégsé- 
get és egy a román Nőegylettel és az iskolával közösen rendezett 
kulturestélyt a szegény gyermekek ingyenebédeltetési akciója ja
vára. A megbénított munka pótlására családias kézimunka délutá

nokat rendezett. Szépen megnyilvánult az egy
házért való áldozatkészség is. E téren 23.876 
lejt vételeztünk be. Nőegyletünk karácsonykor 
a szegényeknek osztott ajándékot s az iskolás
gyermekeknek szeretetcsomagokat. A templom 
részére 6.000 lejen felüli értékben vásárolt 
szőnyeget.

Isten ellenben nem gyarló cselekedeteink 
szerint itél meg, hanem hitünket kutatja. Isten 
mérlegén állva, milyen jó lenne tehát számunkra, 
ha itt megéreznénk gyengeségünket, megitélte- 
tésünket, hogy azután menekülés életkereső vá
gyával oda dobnánk magunkat az Ő kegyel
mébe. Uj élet várna itt reánk. Élet és munka. 
Istennek tetsző élet és Isten akaratát cselekvő 
munka. Lehet egyszerűbb lesz életünk, emberek 
előtt kevésbbé feltűnőek, elismerést keresőek 
cselekedeteink. De lehet-e földi ember számára 
bármi is értékesebb annál, mint amikor Istent 
szolgálhatja. Ezt az uj életet, ezt kérjük a ke
gyelem Istenétől 1 GILL1CH FÜLÖP.

A csángó nép történetéből.
A c s á n g ó  n é p  e r e d e t e  é s  s o r s a  

a  t ö r ö k  b e ü té s ig .

A Dél Keleti Kárpátok azon alakulatai, 
amelyek közé a hétfalusi csángó köszégek 
bevannak ékelődve, csodálatosan szép vidéket 
hoztak létre. Idegenek elbűvölve csodálják a 
pompás hegyláncokat, völgyeket, változatos 
vidékeket, de mi, akik itt lakunk és ezt a 
látványt megszoktuk, magunk sem tudjuk 
közömbösen nézni szép hazánkat bódult ö- 
römmel szívjuk magunka újra mog újra a 
Garcsin, Ó-3ánc, Tömös vidéke fenyves leve
gőjét, szemünk újabb és újabb szépségeket 
fedez fel, mert szinte az az érzésünk, hogy 
az Ur Isten keze ezen a helyen minden al 
kotóképességét fel akarta ragyogtatni. Bejár
hatunk idegen, vhághirű helyeket, de ha a 
Hétforrás, Bolnok. Kőhavas, Csukás neve e- 
szünkbe jut, szivünk hangosabban kezd do
bogni ős legyőzhetetlen sóvárgást érzünk, 
hogy minél hamarabb ott lehessünk a MI vi
dékünkön, a Dél-Kelet Európai Svájcban.

Miféle nép lakja ezt a páratlanul szép 
völgykatlant? Annyit tudunk róla, hogy: hét- 
falusi csángók. Azt is tudjuk, hogy rendkívül 
szorgalmas, muakavágytő! égő nép ez, amely 
évszázados mostoha viszonyai között olyan 
kitartással tartotta fenn önmagát, hogy fudo- 
mást szerezhetne róla ország-világ. Jó módú 
ez a nép, de mind«n morzsa kenyeret olyan 
veritókes munkával teremt elő, hogy se éjjele, 
se nappala. Más nép talán éhen halt volna 
ezen a vidéken, de a csángó magyarság a 
legelső életszínvonalra küzdötte fel magát — 
sokaknak példát mutatva arra, hogy ne ke

seregjünk, ne sopánkodjunk mostoha körül
ményeink miatt, vessük meg lábunkat ott, 
ahova Isten rendelése állított és lankadatlan 
munkával mi is csodákat művelhetünk, mint 
a s z í v ó s , örökké munkában rohanó csángó 
nép.

De ha igazán meg akarjuk ismerni ezt a 
népet, egy pillantást kell vetnünk történetébe. 
Kik volatk, honnan jöttek, hogyan éltek, — 
mert ez a történelem mutatja meg igazán 
ennek a népnek értékét. Gazdag történetéből 
csak egy -két vonást ragadhatunk ki itten, de 
szándékunkban van nemsokára teljes egészé
ben feltárni ennek a népnek változatos, ta
nulságos történetét.

Dinerjük meg hát legelőször, hogy kik va
gyunk? Mert ezen a téren a legnagyobb bi
zonytalanságban van maga a csángó nép is. 
Ptdig történetünket megismerni egyértelmű 
értékeink felismerésével és azokhoz való ra
gaszkodásunkkal. ** *

A hétfalusi csángó nép keletkezését eddig 
áltatában a tatárjárás körüli időkre tették 
történetíróink, még pedig Orbán Balázs kivé
telével azt állították, hogy a szászok bejöve
tele u t á n  Nagy Lajos király alatt betelepí
tett határörök a hétfalusi csángók elődei. 
Ennek az állításnak magyarázata az a körül
mény, hogy csak 1366 ban szerepel először 
a csángó községek neve.

Azonban ma már kétségtelen, hogy ez a 
felfogás téves. A hétfalusi csángók ősrégi 
bennlakók és nem mások, mint a szászok 
bejövetele előtt is az ország kapuit s a szo
rosokat őrző s z é k e l y e k  utódai. Egyrészt 
a nyelvjárásbeli hasonlóság, más részt népi

berendezkedése^, szokások mutatják a csán
gók székely eredetét, de számos dokumentum 
és más körülmény is.

Ha a csángók csak a szászok után tele
pedtek volna mai lakhelyükre, egész sereg 
érthetetlen körülményre bukkanánk.
1. Hogy lehetséges, hogy az óvatos szász 
nép épen a legfontosabb pontokat, az Ó- 
sánci ős tömösi szorosé kát hagyta volna be
jövetelekor üresen, holott első dolga volt a 
veszélyes helyeken várakat emelni. Miért nem 
emelt Hátfalúban ? Miért nem tudunk arról, 
hogy Hétfalu szász birtok lett volna? Mert 
a csángók itt voltak.

2. Viszont, ha Hátfalú vidékét birtokba vette 
volna a szász, onnan el nem ment volna s 
8 ez esetben ma Hétfalu is szász település 
lenne. Hiszen a szászok — tudjuk — fél- 
ezeréves pert folytattak Hátfalú megnyerése 
iránt, mert annak gazdag vidéke csábította 
őket és rengeteget áldoztak érte, — hogy 
engedjék volna akkor át ezt a helyet — a 
magyaroknak ?

3. Az összes hétfalusi hegy, völgy, viz stb. 
elnevezések magyar nevek, a hegyvidéken 
románok. Pedig a nép átveszi az elnevezé
seket. Szász név nincs Hétfaluban, csak 
személy név. Ennek pedig más okai vannak.

4. Hogyan lehetne józan ésszel elképzelni, 
hogy a székelysőg, amelynek birtokhatára 
az O.t folyó volt, magára hagyta volna a 
szorosokat, amelyeken keresztül a kun egy 
kettőre a nyakán teremhetett ? Nem is 
hagyta magára, hanem állandó őrség vigyá
zott rájuk, amely őrség támadás esetén a 
cenki székely várba húzódott vissza. Még 
1421 bsn is, amikor Amurát tőrök császár 
Brassó ellen indul, a gesperngi szász várat 
egy kettőre elfoglalja s a tanácsot lenyakaz- 
tatja, de a hétfalusiak által védett cenki 
várral nem boldogul. Dühében tel is égeti 
Hétfalut.



1939 Junius 4. E V A N G É L I K U S  É L E T 3..

T U R iÓ C Z Y  Z O L T Á N .

Május hő 16.-án iktatták be a 
tiszai magyar evangélikus egyház- 
kerület új püspökét, Turóczy Zol
tán nyíregyházai lelkészt. A beik
tatást megelőzően a M agyar Értesítő 
a magyarors ági protestáns egyhá
zak hivatalos közlönye, m unkater
vére vonatkozó sajtónyilatkozatot 
kért a belmissziói szolgálatban nagy 
névnek örvendő uj püspöktől. Az 

értékes nyilatkozatból kiragadjuk a következő részeket: Nem 
mi ju tu n k  közelebb Krisztushoz, hanem Krisztus jön  hozzánk. 
A hivő tudja és hiszi, hogy Ö irgalomból lehajol és közeledik... 
Nekünk, magyaroknak éppen a legutóbbi eseményekben 
erre csakugyan szemléltető példát adott Krisztus és aki ezt 
nem látja, annak egyszerűen nincs szeme a látásra. Lát
nunk kell s éreznünk ezt a „megváltó közelséget“ éppen 
most, amikor emberek és közösségek naponként csödbe- 
jutnak. Minden nap ilyen „meglátogatási idő“ és minden 
nap megoldási lehetőség Világosan érzem, hogy nagy lelki 
ébredések kapujában állunk... A z egyház maradjon egyház, 
az állam maradjon állam ! Az egyház ne akarja járszalagjára 
fűzni az államot, az állam pedig ne akarja politikai szekér- 
tolójává alacsonyitani az egyházat... az állam és az egyház 
nem élhetnek meg egymás nélkül. Az államnak szüksége 
van arra az alapvető szolgálatra, amit csak az egyház vé
gezhet el... az egyháznak pedig amelyeket megint csak az 
állam nyújthat neki .. Azt kell vállalnom , amit Isten para n 
csol, a püspöki szolgálat nem kényelmes uralkodás, hanem  
front vonalban való szolgálat és harc. —  Célom, hogy az 
egyházi ébredést teljes odaadással vigyem előbbre... —  M a
gam is sajtómunkás vagyok, ennek a kérdésnek teljes súlyát 
átérzem te h á t. . .  Az egyházi sajtóban örvendetes fejlődést 
látok, a lapjaink iránti szomjúság nöttön-nö, mint ahogy a 

-lapok színvonala is állandóan emelkedik. . . .  én ennek tel
jes kidolgozásába minden erőmmel belefekszem ...

Negyedik esztendeje teljesiti fontos szolgálatát azfEvangélilus 
Élet. Fáradsággal, áldozatokkal járó, idegőrlő és időírebló rrunka 
ez. Hitünk és meggyőződésünk szerint, hasznos és fontos magyar 
evangélikus szolgálat is egyben. Eddigi tapasztalataink szerint nem 
egyszer találkoztunk ellenséges indulattal s nem egy helyen legyőz
hetetlen nemtörődömség bénította meg törekvéseinket. Hiszen onnan 
is, ahonnan legtöbb joggal várhattunk volna útmutatást, megértést 
és támogatást, csak érthetetlen ellenszenvet és bírálatot kaptunk. 
Bátorítóan és biztatóan lelkesített ellenben az a megértés, mellyel 
lapunk hűséges olvasói karolták fel ügyünket. Sokan fáradoznak 
fáradhatatlan és nemes ügybuzgósággal és szeretettel a romániai 
magyar evangélikusság érdekeit szolgáló ügyünkért. Újabb és újabb 
előfizetőket szereznek, újabb és újabb adományok érkeznek be 
ügyünk támogatására. S hogy válóban az ügy iránti lelkesedés 
irányítja ebbeli tevékenységüket, mutatja az a szeretetből fakadó 
leleményesség, amellyel ezt a munkát vállalják és végzik. Így az 
utóbbi időben is több jelentékenyebb adományt könyvelhettünk el.

A napokban egy bukaresti előfizetőnk, Kerimné Orbán Anna, 
550 lejes adományt küldött be a következő levél kíséretében: 
„Régóta gondolkodom afelett, hogy miként nyujthatuánk segítséget 
az Evangélikus Élet-nek, ennek a mindannyiunk részére nagyon 
kedves és értékes lapnak. A jó szándék itt volt, de gyenge az erő. 
Gondolom azonban, hogy az a kevés is valami s hátha viszhangra 
talál s amellett a nagy munka mellett, amit önök szerkesztők vé
geznek talán a mi megértésünk is előbbre fogja vinni e kis fáklyát 
népünk között. Tiszteletes urunkkal való előzetes megbeszélés 
alapján küldöm az Evangélikus Élet munkájának támogatására Nő
szövetségünk általam rendezett teadélutánjának jövedelmét, 550 lejt. 
Fogadják szeretettel...“

Örömmel fogadtuk. A pénznél is nagyobb örömöt jelentett 
nekünk az a szorgoskodás, amellyel a bukaresti gyülekezet Nő
egylete szivén viseli egyházi sajtónk ügyét. Fogadják hálás kö- 
szönelünket. G1LL1CH FÜLÖP.

figyelmét elkerülte ez a hegyek tövén épült
kicsiny telep.

Az 1377 év szomorúm nevezetes Hétfalu 
történetében. Az országkapuja a szorosok 
közül akkoriban a törcsvári volt és a királyok 
igen a szivü ön viselték a törcsvári szoros 
gondját. Ezért gondoskodtak a törcsvári vár 
felépítéséről és azt megerősítendő egy törcs
vári uradalom létesítését határozták el, a- 
meiyhez a területet néhány szász község és 
Hétfalu gazdag vidéke adta. Hétfalu elvesz
tette hát önnáLóságát, gazdag uradalom al
katrészévé vált, de ennek nem volt miért 
Örülnie, mert ezzel előrevetette árnyékát a 
félszred éves fogság árnyéka. Anyagilag kez
detben jelenlek némi előnyt az átcsatolás, 
mert a vári zsoldosok egy jó része a hőtfal- 
vrakból került ki, ők kapták meg a gondozás 
jogát és a csángók fá', kavicsot, homokot 
fuvaroztak a várnak, ők tartották jó karban 
s mindezért elég szép fizetést kaptak. Később 
azonban, amikor a törcsvári uradalom is el
vesztette önnádóságát, egyre több lett a kö
telesség és egyre több a jog.

Ebben az időben jelent meg Európa szín
padán egy, az egész kontinenst évszázadokon 
át rettegésben tartó keleti nép : a török. 
Már 1380 körül felüti a fejét Erdélyben is, 
hogy aztán egyre gyakrabban jelentkezzék és 
pokollá tegye a csárgók életét is. Mert a tö
rök harci kedvének mindig a csángók voltak 
legelső áldozatai. Az első súlyos csapás A- 
murát szultán betörése volt 1421 ben, amikor 
a bodzái szoroson betörve Brassót megtá
madta, felégette Hétfaluval együtt és több 
mint ezer embert íűzött rabláncra. A szegény 
csángók az erdőkbe menekültek, de még on
nan is kihurcolta őket a török, minden va
gyonából kifosztotta és Havasalföldig kellett 
a török zsákmányt fuvarozniok. De az itt 
maradók ismét felépítették falvaikat én még 
virágzóbbá tették. Kiss Béla.

(Folytatjuk).

A hótfalusi csángó nép tehát sem nem 
kun, sem nem besssnyő, mint hitték, hanem 
székely. Kezdetben aligha állhatott több, mint 
pár főből, de ennyi ember is elég volt arra, 
hogy szemmel tartsa a szorosokat és ha a 
kunt közeledni látta, a lömösi szorosban fa 
döntéssel, vizeltöméssel járhatatlanná tegye 
az utat, miközben egy mánk rész lármafákat 
gyuj‘ott meg a hegy ?k n s mire az ellenség 
átkecmergett az akadá!yokon, meg a renge
teg bozóton, mocsáron, — hisz a bercasági 
síkság egy lápos, zsombékos tenger volt ab
ban az időben, — addig a székely nép már 
rég fegyverben várta.

Idők múlva azonban a maroknyi őrség 
nem bizonyult elég erős védelemnek. A kun 
helyett egy veszedelmesebb, tanultabb, jól 
fegyverzett náció kezdett mozgolódni s Erdély 
földje felé is kacsintgatni: a görög A görög
gel szemben az eddigi taktika nem bizonyult 
elég erősnek s a királyoknak legtöbb gondjuk 
volt egy megfelelő szervezettségű őrségről 
gondoskodni. II. Endre király kapva kapott 
az alkalmon azért, amikor a fiandriai német 
lovagrend betelepedési ajánlatot tett neki és 
Aranybullájában a Barcaságot neki adomá
nyozza.

A lovagrend meg is felelt a várakozásnak. 
Birtokba vette Brassót, a várakat, hozzáfo
gott a mocsáré ̂ ápoláshoz, erdőirtásboz, hogy 
a lakhatatlan talajon hajlékot építsen. Az 
akkor már letelepedett „csángók* (elidegene
dettek) akik vadászattal, halászattal foglal
koztak, nagy szemeket mereszthettek a külö
nös jövevényekre, akik mindenféle ördögi 
mesterkedéssel elvezették a vizet, kivágták 
a fákat, kiszedték a gyökereket, eltávolították 
a sziklákat, sőt hatalmas faépítményeket, vá
rakat emeltek. A szász pedig addig nyúlt, 
ameddig tehette, nemcsoda, ha egészen a 
hétfalviak területéig ért el a kezük. Ezért van 
több birtoka a szásznak, mint a magyarnak.

Mivel a fő őrködési szerep a szásznak ju

tott, a csángók letelepedéshez láttak, noha 
őrködési szerepük nem szűnt m eg: a tötnö.i, 
ó sánci szoros rájuk lett bízva. Kiválasztot
ták a legalkalmasabb h jlyef s mivel nagyobb 
részük eserná'eni származású vo t, elnevezték 
Gsernátfalunak. Da nemsokára rohamosan 
szaporodott a lakosság. A hegyak felől nyá
jaikat őrző románok telepedtek le s bár az 
1241 évben bekövetkezett tatárdulás elsöpörte 
a kőzségecskét (a bácsfalusi „tatárhányást“ a 
monda szerint ekkor emelték), nemsokára 
ismét fejlődésnek iádul a kis telep. Büféié 
Hosszufalva, jobbföló Tutkfalva (Türkös) és 
Bácsfalva alakul ki, utóbbi helyen alkalmasint 
bácsok (pásztorok) laktak. (Bácsfalu régi ro
mán neve: S o n : esztena). Az 1366 évben 
kiadott okmány már mindenik községet meg
nevezi s Stanislaus ispán átveszi az uralmat 
felettük, de 1383-bao, amikor Brassóban ó 
piilni kezd a Fekőtetempiom, rengeteg román, 
székely, dunántúli magyar, német, bolgár és 
más náció özönlik Brassóba s ezek télvíz i- 
dsjón Hétfaluban húzzák meg magukat. In
nen a csángók nagy összekeveredése. Még 
ma is mutatják a nevsk a különböző szár
mazást. A túlnyomóan székely nevek mellett 
igen sok szász nevet (Andir, Rsul, Forsner, 
Tomos, Cirmesz, Lénárt (kibalt), Gubás (ki
halt), Taizs, Osvald (kihalt), de románt is 
Budin (kihalt), Koszta, Vernika, Turbüiy (ki
halt), sőt görögöt is (a kihalt Kajtár név!) 
találunk.

Ebben az időben az egyházi élet nagyon 
gyenge színvonalon áll még. Erdélyben a ki
rályi föld, mint amilyen a Barcaság is volt, 
vándor szerzetesekre volt bízva s ezek közül 
a Domokos rendiek kapták meg Hétfalu lel
kigondozási jogát. A szerzetesek azonban in
kább Brassóban tartózkodtak, mint a falvakon 
s valószínűleg a csernát falusi kicsiny kápol- 
nácskában csak ritkán misézett szerzetes. A 
milkovi püspökség, amelyhez Hétfalu tarto
zott, annyi belső bajjal volt elfoglalva, hogy
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Z s id ó k  a z  e g y h á z b a n .
Az Evangélikus Élet 9. számában felvetette ezt a fontos kér

dést. Jól tette, mert szükség, hogy mi is foglalkozzunk vele. A 
zsidók áttérése egyelőre csak szórványos jelenség, de jöhet idő, 
amikor tömeges esetekkel fogunk szemben állani. Szükséges, hogy 
ebben a kérdésben egyöntetű álláspontot foglaljunk el s egyönteíű 
eljárást kövessünk.

A temesvári egyház kénytelen volt ebben a kérdésben szint 
vallani. Tette azt az Evangélikus Élet által idézett határozat for
májában. Elvben, általában ellene van a zsidók felvételének. Elis
meri azonban, hogy lehetségesek esetek, amikor meg kell nyitnia 
kapuját a zsidó betérő előtt is.

Ez a határozat semmiképen sem jelenti a missziói parancso
latnak merev megtagadását. Nem akarja egy néptől az evangéliu
mot megtagadni csupán azért, mert az a zsidó fajhoz tartozik. 
Egyet akart azonban: megakadályozni azt, hogy valaki az egyhá
zat ugró deszkának alacsonyitsa le. Tessék megmondani, mi a 
nagyobb bűn: egy embernek kiszolgáltatni a keresztség szentségét 
akkor, amikor meggyőződtem róla, hogy tisztán csak érdekből 
veti alá magát, hogy megkaphassa a keresztlevelet és a bizonyít
ványt, hogy egy keresztyén egyháznak a tényleges tagja — vagy 
pedig az, hogy az ilyen kísérletezőt elutasítom ?

Egyházunk fenti határozatát nem a politikával foglalkozó 
hívei hozták meg. Azok az emberek mondták ki ezt a határozatot, 
akik vasárnap ott ülnek a szószék alatt, akik szeretik és féltik ezt 
az egyházat. Féltik hitetlen emberektől, névleges keresztyénektől, 
holt tagoktól, amelyekből tulon túl sok van amúgy is a gyüleke
zetben és akik annyi kárt és szégyent okoznak a Krisztus szent 
ügyének. Csak erről van szó. Nem akarta a lelkészt eltiltani, hogy 
az igével és a szentségekkel szolgáljon azoknak, akik a megvetett 
népfajhoz tartoznak, hanem elejét akarta venni annak, hogy a 
missziói parancs hamis értelmezésével azzá legyen az egyházunk, 
amivé a jeruzsálemi templom lett. Aki egykor abból a templomból 
könyörtelenül kiverte a kufárokat, az ma sem cselekedne másként! 
És amikor egyházunk kénytelen volt igy foglalni állást, azt nem 
politikából tette, hanem kirívó és nagyon szomorú, szégyenletes. 
esetekből vonta le a kényszerű következtetést. Nincs jogunk az 
evangéliumot egy néplő! sem meglagadni, De viszont nem felejt
hetjük el az Ur intését sem : „Ne adjátok azt, ami szent az ebek
nek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne 
tapossák azokat lábaikkal és néktek fordulván meg ne szaggassa
nak titeket".

Ravasz László református püspök mondotta egyik beszédé
ben, hogy a keresztyén egyházak nagy óvatosságot kell kövesse
nek a zsidók felvételével szemben. Felsőházi beszédében pedig a 
zsidó faj veszedelmét nem csupán szertelen anyagiságában látta, 
hanem teljesen elütő szellemében és abban a tényben, hogy hosszú 
évszázadok alatt ijesztően kevés zsidó hasonult át a magyar és 
keresztyén szellemhez, de igen sok keresztyén vette át a zsidó 
szellemet. Egy fiatal magyarországi lelkész, Schulek Tibor is ag
gasztó tünetnek látta azt, hogy az elmúlt évben egyedül a buda
pesti ev. egyházba 1400- nál több zsidót vettek fel.

Egy bizonyos. Egyházunk kapuit nem szabad minden feltétel 
nélkül mindenki előtt megnyitni. Péter is megátkozta Simon má
gust, aki pénzzel akarta megvenni a Szentlélek ajándékát. Nekünk 
is valami mértéket kell alkalmaznunk. Az pedig semmi más nem 
lehet, mint amit az apostolok alkalmaztak a keresztségnél: hiszed-e 
hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek a Fia ? E nélkül a hit 
nélkül nincs és nem lehet keresztség az evangélikus egyházban. 
Hogy pedig a középkori egyház megtette, az mindennél intőbb 
példa kell legyen számunkra, mert épen ez okozta az egyház vesz
tét és tette szükségessé a reformációt.

Nem kételkedünk az evangélium erejében, sem pedig a Szent
lélek hatalmában, de lehetségesnek tartjuk, hogy az Ige az útfélre, 
kövecses helyre is eshet és hiszünk a Szentlélek elleni bűn lehe
tőségében is. Az erkölcsi aggályoskodás királyi székébe sem kívá
nunk ülni, de bűn volna, ha mint ajtónálállók mindenkit beeresz
tenénk az akolba. „Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, 
tolvaj az.“ „Én vagyok az ut, az igazság és az élet. Senki sem 
mehet az Atyához, hanem csak általam*. „És valamely lélek nem 
vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől“. 
A temesvári határozat ezt az apostoli utasítást foglalta gyarló 
szavakba és a jövőben eszerint fog eljárni zsidóval és nem zsidó
val szemben I Argay György.

K e d v e s  ev . te stv ére im .
Nagy, felejthetetlen szeretettel marad meg örökre emlékeze

temben az az igen kedves idő, amit a múlt nyáron köztetek tölt
hettem. Sajnos éppen szénagyűjtés ideje volt s igy nem volt a 
legkedvezőbb az alkalom arra, hogy közelebbről is megtudtam 
volna ismerkedni veletek, amint én azt szerettem volna

Talán érdekel titeket az itt északon lakó rokonaitok és hit
testvéreitek élete. Az Észtországban élő finnekről akarok nektek 
beszámolni.

A mi itteni gyülekezetünk kicsiny és szegény. A világháború 
előtt itteni híveink Oroszországban az u. n. Inkeriben éltek, 
amely Szentpétervárhoz fekszik közel. Életük igen nehéz volt, mert 
évszázadok óta hol svéd, hol pedig orosz uralom alatt voltak. 
Annak idején az itt élő őslakokat a svédek az evangélikus hitre 
akarták téríteni, de azok inkább kivándoroltak Oroszországba. A 
finnek azután költöztek oda Nagy Péter cár foglalta el ezt a te
rületet a svédektől és oda építette fővárosát, a róla elnevezett 
Szentpétervárt. Ottlakó finn testvéreink élete ettől kezdve nagyon 
nehéz volt. Nehéz elnyomatás alatt, rabszolgasorsban éltek, amig 
1861-ben az orosz cár fel nem szabadította őket. A finnek az 
orosz elnyomatás idején sem felejtették el anyanyelvűket, annak 
ellenére sem, hogy az iskolákban csak oroszul tanították őket. 
A szülőiház tartotta meg őket finneknek. Eleven keresztyén életet 
éltek és ez tette őket a szenvedésekben is gazdagokká. Az utolsó 
időben helyzetük megkönnyebbült s aránylag anyagilag is jobb lett 
sorsuk. Akkor jött a világháború, követte azt a forradalom. A for
radalom vértengerbe borította egész Oroszországot. Az ott lakó 
finnek közül sokan átmenekültek Finnországba és Észtországba. 
Mindenüket el kellett hagyniok s csupán puszta életüket ment
hették meg. Ott maradtak a régi kedves házak, kedves emlékek 
szülők, testvérek, rokonok sírjai. A tartói békekötés alapján az 
Inkeri föld egy kis része átkerült Észtországhoz.

Ezen a területen dolgozom most. Eltudjátok-e képzelni, hogy 
mekkora fájdalmat jelent az idemenekült finn testvéreknek, ami
kor a közeli határszélen áttekintve ott látják régi otthonukat, szü
lőföldjüket s a még ott maradt testvéreiket ? Néhány esztendej»- 
hogy a kommunisták lebontatták az Inkeriben lakó finnek házait, 
őket pedig állítólag Szibériába száműzték. Éjszaka rontottak rájuk 
s kegyetlen puskatussal kergették őket maguk előtt. Gondolhatjá
tok milyen borzalmas volt ez. Mekkora sirás és fájdalom. Sokat 
imádkoztak a kegyelmes Istenhez. S nem tudjuk ma sem biztosan, 
hogy hol vannak, Ázsiának melyik vidékére űzték őket s milyen 
ottani sorsuk, rabszolgahelyzetük. Nem lehet írni nekik s ők sem 
küldhetnek semmi üzenetet. Ha néha látunk is egy-egy embert a 
határon túl, nem szólhatunk hozzá, mert az első szóra mit akár 
mi, akár ő szólana a rejtve figyelő vörös katonák azonnal lelőnék. 
Csak szomorú, könnyes arcukat láthatjuk ilyenkor s ez is eleget 
beszél. Mint néma árnyékok úgy járnak az emberek az orosz ha
tárokon túl. Isten tudja meddig fog még tartani szenvedésük. 
Mikor elégeli meg népe szenvedését s nyúl bele erős kezével 
annak életébe.

Tudjuk, hogy szenvedő testvéreinknek egy erősségük van, 
az Istenben bizó hit. Ez vigasztalja őket és ad nekik erőt a szen
vedéseikben s biztatja őket a felszabadulás eljövetelének remény
ségével. Sokan járnak templomba. Öregek és fiatalok, annak elle
nére, hogy a hitükhöz való ragaszkodás még jobban mégneheziti 
helyzetüket.

Ennek a legnehezebb sorstól megmenekült, de sok fájdalom- 
terhet cipelő népnek körében rendelte el Isten az én szolgálato
mat s én nem kérek tőle egyebet csupán azt, hogy adjon erőt a 
hűséges szolgálatra. Gyülekezetünknek két temploma van : az 
egyik a városban, a másik az orosz határszélen. Hetenként tar
tunk egy-két seuratot, kézimunka-és teadélutánt. Sokat énekelünk, 
imádkozunk és beszélgetünk.

Testvéri üdvözletünket küldjük néktek s kérjük Istent, adjon 
nektek is sok áldást és örömöt. Krisztus segítsen titeket is, ben
nünket is, mindvégig megmaradni Őbenne. YLÖNEN RE1NO.

J A K A B  I S T V Á N  ügyvéd
i r o d á j á t

S t r .  M á m u l e a n u  20 Scara II,
a l á  k ö l t ö z t e t t e .
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Szentháromság vasárnapján.
O.vassuk János 3, 1 15 varscket 
Adjunk hálát :

Hogy Isten nem hagyott meg bűneinkben, hogy elvesszünk.
Hogy nem a magunk erejéből kell megtalálnunk az üdvösséget. 
Hogy Szentlélek ereje által munkálja újjászületésünket.

Könyörögjünk:
Hogy lelki alázatban felismerjük természetünk romlottságát.
Hogy tudatára jussunk az újjászületés nélkülözhetetlenségének. 
Hogy Isten lelki újjászületést adjon népünknek, egyházunknak. 

Szentháromság utáni első  vasárnapon János 16, 19—31. 
Adjunk hálát:

Hogy Isten senkiről sem feledkezik meg. Mindenkit keres.
Hogy próféták által és a Krisztusban megnyilvánitotta akaratát. 
Hogy igazsága fog Ítélkezni az emberi bűnök felett. 

Könyörögjünk:
Hogy a Krisztusi szellem győzelme igazságot teremtsen.
Hogy minden ember tudatában legyen Isten előtti felelősségének. 
Hogy alázattal elfogadjuk a próféták tanúbizonyságát.

LELKÉSZ1 ÉRTEKEZLET. A brassói egyházmegye lelkészi 
kara május hó 17.-én tartott hivatalos értekezletet. Jónás 
László egyházmegyei s. lelkész tartott bibliamágyarázatot, 
majd pedig az esperes hivatalos előterjesztései töltötték 
be a program további részét.
Lelkész konferencia. A bánsági magyar, német, szlovák esperes- 
ségek lelkészei közös lelkészkonferenciát tartottak május hó 3. án 
Temesvárt. Az értekezletet Szende Nándor esperes imája vezette 
be. Előadást tartottak: Fröhlich Viktor [szemlaki és Giesz Lajos 
kÍ8szemlaki lelkészek. Az előadások témája a feltámadás és örök
élet kérdései voltak. Közös óhajra rendszeresíteni fogják ezeket 
az összejöveteleket.
AZ EGYHÁZI SAJTÓSZOLGÁLAT FOKOZÁSÁRA hozott 
határozatot a bánsági német esperesség konzisztóriális 
gyűlése. A bánsági német evangélikus egyházmegye március 
hó 2l-én tartotta idei konzisztoriális gyűlését. A gyűlésen 
Szende Nándor esperes értékes és figyelmetkeltö előadás
ban az egyházi sajtószolgálat és iratterjesztés fontosságára 
hívta fel a figyelmet. Kifejtette, hogy az egyházi munka 
szempontjából mindenki lelkiismeretbeli kötelességének 
kell érezze ennek a munkának tevékeny felkarolását. 
A gyülekezeteknek pedig anyagi áldozatot is kell vállalniok 
az egyházi sajtó munkájának hatékonyabbátételére.
A három erdólyi magyar kisebbségi egyházak püspökei, 
Vásárhelyi János református, Márton Áron katolikus £ós Vargha 
Béla dr. unitárius, — hivatalos látogatás keretében felkeresték 
Petre Andrei kultuszminisztert, Silviu Dragomir dr, kisebbségi mi
nisztert, valamint Z'gre Miklós dr. kultuszminisztert, akiknél az 
erdélyi magyar kisebbségi egyházak iskolai, kulturális és egyházi 
kívánságait terjesztették elő. A püspökök mindenütt érdeklődésre 
éB figyelemre találtak és jogos reménységekkel telve tértek haza. 
AZ ORSZÁGOS MAGYAR DALOSSZÖVETSÉG közgyűlése. 
Az Országos Magyar Dalosszövetség most tartotta meg 
rendes évi közgyűlését Kolozsvárt, Inczédy Jocksmann 
Ödön elnökletével. A szövetség működéséről szóló évi 
jelentést Tárcza Bertalan főtitkár terjesztette elő. Jelenleg 
268 dalárda tartozik a Dalosszövetséghez. Az újonnan vá
lasztott tisztikar tag ja i: Inczédy Jocksmann Ödön elnök, 
Kovács Elek, Nemes Elemér, Szabó Béni és Ferencz József 
dr. alelnökök, Tárcza Bertalan főtitkár, Wilier József dr. 
országos karnagy.
Négyhetes kamagy-tanfolyamot rendez a Magyar Dalos
szövetség. Az Országos Magyar Dalosszövetség ez évben is 
megrendezi szokásos dalárda-vezető tanfolyamát. A hathetes tan
folyamot júliusban tartják meg a kolozsvári református kollégium
ban. A tanfolyamra junius 10.-ig kell jelentkezni.
A TÁRSADALMI SZOLGÁLAT-ról szóló törvényrendelet sze
rint az ország valamennyi közművelődési egyesülete a 
Társadalmi Szolgálat-ra rendelt szerv hatáskörébe és fel
ügyelete alá kerül, amely egyedül lesz hivatva arra, hogy 
az országban a közművelődést szolgálja. Erdély területén 
az ASTRA nevű román közművelődési egyesület kapott 
ennek vezetésére megbízást.

§ A NAGYVILÁGBAN §

A MAGYARORSZÁGI EVAN
GÉLIKUS LELKÉSZEGYESÜ

LET május hó 4-én tartotta tavaszi konferenciáját. A gyű
lést Németh Károly esperes-alelnök nyitotta meg, aki üd
vözölte a felvidéki lelkészeket, a gyü'ésen résztvevő két 
linn lelkészt s Turóczy Zollán újonnan választott tisza- 
kerületi püspököt. Az értekezletet Turóczy Zoltán püspök 
igehirdetése vezette be. Ugyancsak ö osztott úrvacsorát is. 
Gaudy László dr. A két nemzedék igehirdetése, dr. Kékén 
András és Fuchs János lelkészek A nemzetiségi kérdés egyhá
zunk jelenéhen és jövőjében címen tartottak előadásokat. 
Megváltozott a felekezeti arányszám Németországban. 
Németországban a két legnagyobb felekezet közti arányszám a 
múltban ez volt: kétharmadrész evangélikus és egyharmadrész 
katolikus. Ez az arány némileg változott Ausztriának a birodalom
hoz való csatolásakor. Újabb változást eredményezett Cseh- és 
Morvaországnak odacsato'ása. Az újabb arányszám szerint a kato
likusok szinte elérték az evangélikusok számát s ma a helyzet az, 
hogy kb. 44 millió az evangélikusok és 36 millió a katolikusok 
léiekszáma.
LUTHER MÁRTON dr., egyházunk reform átorának két le
vele került eladásra a közelm últban. Két m agánszem élyhez 
irt rövid levélről van szó. Az egyikért 3050 márkát (122 
ezer lej) a m ásikért 4050 márkát (162 ezer lejt) fizettek. 
A régi római birodalomban, a keresztyén üldözések sötét nap
jaiban volt szokásban, hogy minden megtörtént szerencsétlenségért 
és bűnért az ártatlan keresztyéneket tették felelőssé. Éhez hasonló 
dolog történt Szovjetoroszországban. Az istentagadók tüntetést ren
deztek Kievben egy templom ellen, ahol éppen istentiszteletet tar
tottak s erőszakkal akartak reátörni a hívekre, akik a veszélyt 
látva, eltorlaszolták magukat. A csekka emberei mégis őket tartóz
tatták le. — Szovjetoroszországban érvénytelenítik mindazokat a 
végrendeleteket, amelyekben az örökhagyó az egyház céljaira tett 
alapítványokat.
ELMFNVÉN TEGYETEK TANÍTVÁNYOKKÁ MINDEN NÉ
PEKET . . .  ez a mi Krisztustól kapott parancsunk. Meny
nyire végeztük el ? A ma élő emberiség léiekszáma 
2,095,000.000, ennek csupán egyharmadát, tehát kb. 718 
milliót teszik a keresztyének. Sok az aratás . . . s vájjon 
miként végzik munkájukat az aratók !
Protestánsok és katolikusok közös templomi ünnepélye.
A holland Groningen városkájának református templomában érde
kes ünnepélyt tartottak. Az ünnepélyt a reformátusok és katoliku
sok közösen rendezték s felváltva énekeltek egyházi [énekeikből: 
a reformátusok zsoltárokat, a katolikusok miseénekeket. Az ünne
pélyen számos előkelőség vett részt s a napilapok is ismételten 
Írtak róla, mint olyan rendezményröl, amely igen alkalmas arra, 
hogy a két különböző felekezet hívei megismerhessék egymást, 
megismerhessék egymás hitének szépségeit és megbecsülhessék 
egymást.
TERJED A HITETLENSÉG FRANCIAORSZÁGBAN. Fran
ciaországban 41 millió francia lakős közül 30 millió azok
nak a száma, akik szinte semmi közösséget nem tartanak 
fenn egyházukkal.
A nemzeti Spanyolország és a  katolicizmus. A felszabadult 
Spanyolország nemzeti kormányának munkaprogramja nagy súlyt 
helyez a katolikus egyházzal való együttműködésre. A győzelmi 
hálaadó istentiszteleten részt vett a kormány valamennyi tagja. 
A belügyminiszter egy németországi lapnak adott sajtónyilatkoza
tában kijelentette, hogy amiként a múltban jelentős szerepe volt 
a katolikus egyháznak Spanyolországban, úgy a nemzeti mozga
lomban is az egység ereje lesz. Különösen nagy szerepet szántak 
az egyháznak az ifjúság erkölcsi és vallásos nevelésénél. 
SZOVJETOROSZORSZÁGBAN kegyelemben részesítették 
mindazokat, kik papok ellen elkövetett ' bűntények miatt 
voltak elitélve. Összesen 232 bűntény elkövetői részesültek 
kegyelemben.
Japán diákok [vallásossága. 1000 japán felsőiskolai hallgató 
közül 202 budh istának, 143 keresztyénnek, néhányan a sinto vallás 
hívének vallották magukat, a nagy többség pedig kijelentette, hogy 
szabadgondolkodó.



A k u k o r ica  e l s ő  k a p á lá sa .
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A gazdanapokon — amikor a kukorica műveléséről volt szó 
— többször párhuzamot vontunk a maradi és haladó magyar gazda 
között. A maradi gazda szórva veti a kukoricát és kézzel kapálja. 
Az ilyen vidéken kész átok a kukorica kapálása. A család apraja- 
nagyja, férfi, nő — valamennyien a nehéz munkában gyötrődnek. 
Gyengén táplálkoznak, lesoványodnak, igy minden betegség hamar 
erőt vesz rajtuk. Ezért terjed annyira a tüdóbaj.

A haladó gazda viszont, könnyen megoldja az egész kérdést. 
Sorba, vagy négyzetbe veti a kukoricát és lóval, vagy ökörrel hú
zott gópkapával kapálja. Csupán a sorokat igazítja utána kézzel. 
A család felszabadul a nehéz robot aiói. így több ideje marad 
egyéb, fontos munka elvégzésére. Mindéhez hozzájárul a döntő 
tényező, hogy célszerű kapálással többet terem a kukorica.

Ismertettük a kukorica vetését s az azt megelőző feltételeket. 
Most nézzük mi a többi feltétele az eredményes kukoricatermesz
tésnek.

A kukorica, — ha kellő időben, kökény virágzás kor került a 
főidbe — hamar csírázik. De csírázásnak indulnak a többi gyom
magvak is. E?.ért a fejlődő kukoricát — 7 nappal a kikelés után — 
könnyű boronával megboronáijuk. A boronáit vetés elég siralmas 
képet mutat. A borona éles fogai megazaggatják a fiatal növény 
levelét és néhányat ki is tépnek a földből, — de jól ismerjük azt 
a közmondássá vált szabályt, hogy: „boronálásuál ne nézz hátra 
csak előre". A boronálás felér egy kapálással, irtja a sekélyen 
gyökerező burjánokat és visszatartja a talajban levő nedvességet. 
Boronálás után erőteljesebben fejlődik a növény.

Amint két-három levelet hajtott a kukorica, elvégezzük az első 
kapálást. Kézzel végezni ezt a munkát szsporátlan és fárasztó. 
Telhúzott gépkapa, csupán árrá kell ügyeljünk, hogy minden mun
kát megfelelő időben végezzünk el. A gépkapával 4 —5 kát. holdat 
is megjáratunk naponta, igy gyorsan elkészülünk a munkával. Egyre 
ügyeljünk: ne várjuk mag soha a talaj elgyomosodását, hanem eső 
után — amint a földre rámehötüok — kapáljuk meg. így még csi
rájában pusztítjuk el a fejlődő gyomokat.

Legyünk figyelemmel a gépkap éleire. Úgy a házikészitésü, 
mint a kereskedőtől vásárolt kapa csak akkor jó, ha az a földet 
nem — mint a körömalaku élek — túrja, hanem a sekélyen, alig 
4—5 cm. mélyen végighaiadé háromszögű, vagy ludlábalabu kések 
egyenlően porhanyitanak és kivágják az esetleges gyomokat. A 
gépkapa nem szabad töltögessen — sem az első, sem a többi 
kapálásnál — mert ez a kukorica hátrányára van. Erre részletesen 
kitérünk a következő cikkünkben.

A négyzetben vetett kukoricát még könnyebb kapálni, mint a 
sorost. Ezt keresztben és hosszában is megjáratjuk a gépkapával 
és csupán a tövek körül maradt kspálatlan négyzetet keli kézzel 
utána igazítani. Ez alkalommal hagyjuk meg a két legszebb szálat. 
Ha az előbbi cikkban említett Szepessy-fóle ültetést alkalmaztuk, 
úgy a soron — átló arányban — hagyjuk meg a két legszebb tö
vet. Keskeny földeket, rövid távon, ahol a gépkapával nem járha
tunk keresztben, — Wolf-fóle vonó , vagy Rapid lengőkapával por- 
hanyitunk. Hosszában itt is gépkapát használunk.

Akinek nincs gépkapája, egészen jól használhatja úgy a Wolf- 
féle vonó-, mint a R*p;d lengőkapát a kukorica kapálásra. Nagy 
előnyük, hogy gyorsan megy velük a munka. Naponta egy ember 
1 —IV4 holdat is megjárhat. A sekély porhanyitás pedig teljesen 
megfelel a kukoricának.

A fentieket szívleljük meg, mert itt az ideje, hogy a magyar 
gazda többet dolgozzék az eszével, mint az erejével. Egész csalá
dunkat tönkretehetjük, ha maradi Ságunkkal, haladni nemakaró 
gondolkodásunkkal fenntartjuk a régi elavult gazdálkodási rendszert.

Erdélyi Gazda.

B e sz é ljü n k  róla.
A bukaresti református Egyházi Újság 1939 ápr. 2 és 16. 

számaiban Bukaresti magyarság szervezeti kérdései cim alatt bántó 
valótlanságok láttak napvilágot a közvélemény megtévesztésére. 
Idézőjelben ideiktatunk belőlük néhányat. Az 1850 es évekről igy 
i r : „ Koós Ferenc és társai liberalizmusa, amellyel a lutheránusokat 
a ref. egyházba befogadták tévedés volt. . .  szinte katasztrófa lett 
abból, hogy a Konvent Újvári esperes és Márton ezt a kérdést to
vább erőszakolták“ majd igy folytatja „A református egyház . . .  
mint egy tehetetlenné bénító bilincset viselte magán a protestáns 
igát. . .  hagyta magát kiüresiteni az egyházon és hiten kívüli nem
zeti lét fikciója, pogány bálványa által, amely legjobb erőitől, hí
veinek munkájától, szivének szeretetétől, gondjától és áldozatossá- 
gámk eleven tőkéjétől megfosztotta“ . . .  „magyarkodó liberalizmus
ból idegen testet és idegen lelket fogad bé magába, amely aztán 
feleszi a fiák kenyerét, megviseli hordozóját s ellene fordul majd, 
amikor megerősödik*,.. »Amit nem tud az egyház magába asszimi
lálni, azt idejében ki kell magából vetnie“ stb. Hozzáteszi még, 
hogy mindezeket „mint exikt képleteket és axiómákat kell figye
lembe vennünk, amikor jövő fejlődésünk törvényszabta útjait ke
ressük“ (1905—1908). „A lutheránusok a pap mellé állanak; le
hetett újabb sziták voltak A reformátusok a pap ellen fordultak, 
ki ime a jövevényekkel és bészinletekkel tart*. Végül megállapítja, 
hogy „a lutheránus kérdés akut kórrá sulyosodott a bukaresti ref. 
egyházban. Erdélyből irányított ellenségeskedések színhelyévé vált -- 
egyház“

Van úgy az ember, hogy egy-egy bitében fanatikus el
fogult szavait nem tartja méltónak válaszadásra. Nagy baj azonban, 
ha egy ilyen személy felelős tényezője olyan komoly egyházi ala
kulatnak, mint a bukaresti református egyház. És még nagyobb 
baj, ha ebben az — általunk egyébként mindig nagyrábecsült — 
gyülekezetben nem akad egy másik felelős tényező, aki kijózaníta
ná ezt az ártó indulatokkal terhelt és gyűlöletet szitó történetiró 
urat, aki az Egyházi Újságban sorozatosan megjelenő és reformá
tus színűre átfestett objektiv történeti művét A bukaresti magyarság 
szervezeti kérdései cim alatt ránk akarja erőszakolni.

Ugyanezen forrásból származó támadásokért, rossz hír kelté
sekért és megrövidítésekért, a mai napig nagyon sokat szenvedtünk 
és nyeltünk, de úgy éreztük, hogy legalább a béke látszatának 
fenntartásáért hallgatnunk kell. S talán még ma is azt tennénk, 
ha hallgatásunk is terhűnkre nem könyveltetett volna ez alatt a 
cim alatt: érzik, hogy igazunk van, mert hallgatnak.

Hangsúlyozzuk, hogy válaszadásra most sem a tőrténntiró 
urat érdemesítjük, hanem a nyomtatott belüt, — amely a közvéle
mény mérgezője lehet — mert a tényleges helyzet ismerete nél
küli olvasókban azt a tévhitet kelti, hogy a bukaresti lutheránusok 
— akik nagyrészben Hétfalu csángó-magyarsága — a református 
egyháznak évszázadi parazitái voltak — s amint a történetiró ur 
mondja, — „a fiák kenyerét felették\

Lapunk egyébként nem szokott ilyen természetű kérdésekkel 
foglalkozni, mert meg akarja őrizni igehirdetői és kulturális jelle
gét, azonban mint iskolapéldáját kell elmondjuk, hogy a valóság 
tudatos és tendenciózus meghamisítása mit tud eredményezni ott
ahol legnagyobb szükség van az összefogásra.......... sőt, egymás
védelmezésére. Épen ezért válaszunk célja nem viszonttámadás, 
hanem az indulataitól elragadtatott és saját szavaitól megrészegedett 
cikk író ur tévedéseinek helyreigazítása.

(folytatjuk). Sexty Zoltán

A b r a s s ó i  m a g y a r  e g y h á z a k
e r d e i  ü n n e p é l y ü k e t  

jun. 11.-én (kedvezőtlen idő esetén 18.-án) ta rtják .
GKNZURAT. Inierii la Tribünéiül tírayor sub Nr. 1083/1938. Tip. »ANTAL“ Brafov, Galea Victoriei 86.
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Szántóföldet vettem.
Lukács ev. 14, 16—24.

Nagy vacsorát készített ez az em ber, meg
rakta asztatát m indennel, ami szem nek szájnak 
jól esik... így cselekedett Isten is az ő országá
nak alapításával. Nem m orzsákat nyújt, hanem  
dús nagy vacsorát, m indenkinek épen azt, amire 
éhezik. Nagy vacsorát készített és sok ak it hí
vott meg. 9

Azok az előkelő, g izdag és tudós farizeu
sok. akiknek Jézus ezt a példázatot m ondotta, 
szintén a mpchivottak közé tartoztak, —  sőt el
sősorban ők voltak a hivatalosak.

„És elkülclé szolgáit a vacsora idején, hogy 
megmondja a hivatalosoknak: Jertek el, mert im
már minden kész .“ Ma is így tesz Isten. Nem 
elégszik meg azzal, hogy a keresztség, majd a 
hitoktatás és a konfirm áció ú tján  m ár meghívott 
m inket is a nagy vacsorára, —  hanem  folyton 
hiv. Minden napsugár m inden m adárdal — egy 
egy hivó szózat. Minden harangszó, m inden Ige, 
mely a szószékről szó l: Ish n  üzenetét h o zza : 
Jertek, im m áron m inden kész, vegyetek szerete
ted igazságot, békességet és erőt bőséggel a 
Krisztus m egtérített asztalán...

Es m indnyájan cgyenlöképen kezdék magokat 
mentegetni. Az első monda : Szántóföldet vettem . . .“ 
Mintha a szántóföldet csak a vacsora idején a? 
est hom ályában nézhetné meg. A második ök
reit csak este a pihenés órájában prőbálha 'ja ki, 
a harm adik feleségét-nem  viheti magával az Is
ten házába.. Nem ép igy m aradnak-é lávol ma is 
ép azok az Isten házából, akiknek legnagyobb 
szükségük lenne Isten igéjére? Feleség t vettem 
nem  mehetek ; Mással kötöttem Irigyet, a Te ba
rátságoddal nem  törődöm  : mások az eszméim : 
am it Te nyújtasz, ne m kell nekem. Az egyik 
em ber azt m ondja, hogy dolgai miatt nincs ideje 
Isten szám ára —  Isten szám ára — és aztán ha
szontalan dolgokra fecséreli vasárnapját; a másik 
legalább vasárnap akarna megpihenni és akkor 
fárasztó sporttal még jobban kifárasztja magát, 
am az fájós lábaival nem tud a templomig menni, 
de ugyanakkor m ásért felmászik a harmadik em e
letre. Óh m ennyi üres kifogás.

De azért hála Istennek, mind g lesznek, akik 
meghallják az Igét. Isten nem készíthette hiába 
el az ö vacsoráját.

Boldog az az em ber, aki ott van az ö helyén.
Néhai Beyer Fülöp m arosvásárhelyi lelkész 

hátrahagyott beszédeiből, kivonatosan.

Kérjétek az a r  itá sn a k  Urát . .
Bejelentettük lapunk olvasóinak elhatározásunkat: az Evangélikus Élet 

Barátainak ima- és munkaközössége — címén tömöríteni akarjuk azokat* 
akik szeretettel, hittel és jövőt néző reménységgel ragaszkodnak egyházunk
hoz és annak hivatásához, s hivő és bizó reménységgel tudnak lelkesedni, 
imádkozni és dolgozni ennek az egyháznak keretében. Úgy véltük, hogy ol
vasóink valamennyien örömmel fogadják és teszik majd magukévá ezt a szép 
tervet. Tagjai lesznek kis imaközösségünknek szem előtt tartva Jézus szavait: 
„Kérjétek és adatik néktek“ „Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek 
azért az aratóinak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.“

Az eíőh ’Lreménységből tápláLkozva-^lt aztán bennünk az ajnAsik Jo^gv. 
az aratás Ura u. i. meghallgatja könyörgéseinket és Lélek tüzétől hevített lel
keket, aratókat támaszt körünkben., s kialakul a másik tábor is, azoknak tá
bora, akik a szolgálat terhét vállalják magukra. Az a reménységünk, hogy 
Isten csupán a mi könyörgéseinkre várt, hogy felébressze és szolgálatnak ellen
állhatatlan kényszerével munkába állítsa azokat, kik tőle különleges lelki ado
mányokat kaptak.

Hit, reménység, felelősségtudat és szolgálatkészség irányították akciónk 
megkezdését. S junius 7.-én megtarthattuk első összejövetelünket. Lelkészek 
és tanítók jöttek itt össze, hogy Isten előtti komoly felelősségtudattal nézze
nek szembe e fontos kérdéssel. ítéletként vonultattuk magunk előtt a múltat 
és rajzoltuk meg egyházunk lelki arcát. Megállapításunk így hangzott: Egy
házunk mai lelki arca, annak az egyháznak lelki arcát vetíti elénk, amély még 
nem élte át a Lélek eljövetelét, melynek még nem volt igazi pünkösdje, melynek 
életén nem érződik a Lélek hevülete. Stanley Jones ítéletét vonatkoztattuk ma
gunkra: »Az egyház húsvét és pünkösd között él Húsvét az élet elkészítése, 
felkínálása; pünkösd az élet elsajátítása, megteljesedése, megélése, bátor, 
tiszta, eröteli megvallása. Az egyház ma tétován áll a kettő között. Tétován 
s azért meglehetősen tehetetlenül... az igazi virradat még hátravan: az elin
dulás, a boldog hevület, — pünkösd. Husvét reánk virradt már, pün
kösd még nem! Ha majd az egyház egyszer tétova állapotából elérkezik 
pünkösdhöz, semmi sem állhatja útját, — semmi seml“ S aztán beismertük, 
hogy szükséges a változás, de ez a változás csak egy alapon mehet végbe:
, Szükség néktek újonnan születnetek“. Lélekből újjászületett lelkeket, aratókat, 
apostolokat akar az Isten, hogy megváltoztathassa egyházunk lelki arcát. Ezt 
a „legbelsőbb missziót“ kell nekünk is elsősorban kérnünk, hogy lehessen ered
ményesebb belmissziónk. (Turóczy) Hogy ellenvélemény is nyilvánult, mely 
kifogásolta törekvéseinket, emberi nagyotakarás vádját zúdította reánk s gyar
lóságainkat vetette szemünkre — csak megerősített abban a felismerésben, 
hogy igen, éppen mert ennyire gyarlók vagyunk van szükségünk imaközös
ségre, egymás szeretetteljes támogatására és figyelmeztetésére.

Kérjétek az aratásnak Urát... mondja Jézus. Kérjétek, kérjük, hogy vál
toztassa meg azok szivét, kiket aratásába rendelt. Mi is s ti is kérjétek ezt 
tőle, mert ő a mi könyörgésünkre vár s csak akkor adja meg. Pünkösd előtt 
a tanítványok a hívekkel együtt „egy akarlattal föglalatosok valónak az imád
kozásban és a könyörgésben“. S mikor eljött a Lélek, akkor elkezdődött a ta
nítványok számára a bizonyságtétel — a hívek pedig szakadatlan kéréssel 
kérték az , aratás Urát, hogy küldjön új munkásokat. “

Kérjük hát az aratás Urát, Lélek adományáért, új munkásokért és gaz
dag aratásérti GILLICH FÜLÖP.
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K risztu s láthatatlan e g y h á z á n a k  g y ő z e lm e  O r o sz o r sz á g b a r
Láthatatlanná lett az egyház a mai Szovjetoroszországban. 

Láthatatlan és vértanú egyházzá. Láthatatlan, mert templomait el
vették, bezáríák, lerombolták, mozivá, színházzá, egyleti helyiségekké 
vagy raktárrá alakították át. A hívek állandó üldözésnek, a papok 
vértanuságnak és börtönsorsnak vannak kitéve. A figyelőnek úgy 
tűnik, mintha ma Szovjetoroszországban a sötétség hatalma utolsó 
döntő viadalra feszítené meg erejét Éppen az elmúlt esztendőben 
volt 950 éve, hogy szent Vladimir megnyitotta országát és népének 
szivét a keresztyén hit előtt. 950 éven át volt keresztyén Orosz
ország, ez a hatalmas birodalom, a „szent Oroszország*. Ma úgy 
látszik, hogy a hitetlenség bástyája.

A bolsevizmus istentelen uralma az 1917.-iki véres októberi 
forradalom bűnös virága. Az a példátlan kegyetlenség, amelynek 
alig van párja az emberiség sok ezer esztendős történetében, egy
részt abból a nagy társadalmi nyomorból magyarázható, amely a 
cárizmus alatt a szegény födnélküli parasztságra reánehezedett. 
Az egyházat érintő ítéletnek is némileg itt van a magyarázata. 
Szerves összefüggésben állott a régi rendszerrel, amely önző s 
emberi céljai számára kihasználta. Egészében ellenben a vad gyű
lölet és hitetlenség gyümölcsének kell látnunk azt, ami ma Orosz
országban történik.

Az új oroszországi alkotmány, amelyről annak idején világ
szerte sokat írtak s amely némi életlehetőséget látszott adni az 
egyházaknak, csak porhintésül szolgált a külföld számára. A ke
resztyének üldözése nem szűnt meg. Sőt, úgy látszik, hogy egy 
újabb erőteljes támadás indult meg teljes kipusztitására. Alig van 
használatban egy-egy templom, amelyért a híveknek hatalmas bér
összeget kell fizetniük. A papságot is szinte teljesen kipusztitották.
A hatalom pedig anyagilag, erkölcsileg és hatalmi erővel a hitet
lenséget támogatja. Eltörölték a vasárnapot, az ünnepeket. Némák 
a harangok. Jaj a keresztyéneknek ha bérbe vett templomaikban 
olyan hangosan mernek énekelni, hogy az ének hangjai kiszürem- 
lenek az uccára.

Ve vájjon elpusztult-e az eqgház Szovjetoroszországban?
* '«W'w jiuVgViató, lehet igen. A Jáihjftatfatunem. Sőt, a láthatatlan- 
egyház most bizonyítja be erejét, hűségét. Dicsőségesen ragyog

nak át az üldözés sölét felhőin az örökkévaló evangélium 
dálatos fénysugarai Jézus Krisztus, az ég és föld Ura, h 
ezzel a kicsiny sereggel, amely azért legyőzhetetlen. Pokol 1 
nem fognak erőt venni rajta 1

Az egyház nem halt meg. Az utolsó népszámlálás idej 
falusi lakosság 2/3-a, a városi lakosságnak meg 1/3 keresztyénné», 
hívőnek vallotta magát. S ezt üldözések ellenére. Az istentelenség 
lapjai állandóan panaszkodnak a nép babonás hite miatt. Panasz
kodnak a titkos igehirdetők és a tömegesen terjesztett keresztyén 
könyvek miatt. Sőt kivehető e lapok jelentéséből az is, hogy még 
a párt emberei közt is terjed a keresztyénség. Állandóan közlik 
azok neveit u. i., akiket vallási babonájuk (keresztyénségük) miatt 
töröltek a kommunista párttagok névjegyzékéből.

Amig az egyszerűbb falusi nép az ortodoxia régi, gazdag 
ceremóniáit keresi, a városi lakosság és a munkások inkább az 
evangéliumot keresik. 1937-ben titkon működő evangéliumi ke
resztyének keresték fel T... városkát s kezdték meg tevékenysé
güket. Rejtetten hirdették az evangéliumot. Rövid idő után vasár
naponként 6-7 istentiszteletet is kellett tartaniok. Különösen bá
torító az a tény, hogy az ifjúság körében is megnyilatkozik az 
érdeklődés. Az egyik leányiskola növendéke vallásos verseket íroga
tott s azokat osztogatta tanulotársai körében. A dologra akkor fi
gyeltek fel a tanárnők, amikor már nagyöh is feltűnt, hogy meny
nyire elhanyagolják az osztályban elhelyezett Lenin képet. Minden 
orosz iskolában és házban ama régi szokás szerint, hogy volt egy
u. n. szent sarok - szentképekkel stb. most Lenin sarok kell legyen 
s ezt tiszteletben is kell tartani. Többször olvashattuk, hogy egy- 
egy iskolában kommunista-ellenes propagandának jöttek nyomára.

A papok egyszerű munkásként, vagy koldusruhában vándo
rolnak és igy viszik az evangélium vigasztalását. A szovjet urai 
kémeket küldenek ki, akik hasonló öltözetben járnak s a nép bi
zalmát igyekszenek megnyerni, hogy nyomára akadhassanak a 
vándor prédikátoroknak, akiket aztán minden további nélkül ha
lálra ítélnek..

Isten kezét tartja az ő hűséges nyája felett s egyszer eljön 
majd a győzelem ideje. MOLNÁR REZSŐ.

P r o g r a m 
b e s z é d .
Május lö.-kán ik

tatták be Turóczy 
Zoltánt, a tiszakerü- 
let új püspökét. Az 
alábbiakban részle
teket közlünk, az új 
püspöknek nagyje
lentőségű program
beszédjéből.

„ Mélységes meg
rendüléssel állok meg Isten színe és a tanú
bizonyságként jelenlevő egyMzkerületi közgyű
lés előtt. Úrvacsorát vettem s ez evangélikus 
anyaszentegyházunk legmegrenditőbb cselek
ménye. Azután esküt tettem : föltettem egy 
ügyre emberek előtt a becsületemet és Isten 
előtt az üdvösségemet . . . Azután imád
koztam, ajkamra vettem nagy reformáto
runknak, Luthernek sekrestye imádságát, 
amelyben benne van az egész lutheri teológia 
az elveszett és elkárhozott emberről és ennek 
szolgálatra való teljes alkalmatlanságáról. . ."  
Ezután elismeréssel adózott elődeinek, akik
nek munkáját neki kell folytatnia. Megemlé
kezett arról a nagy szeretetröl, amely püs- 
pökkéválasztása alkalmából feléje áramlott s 
amelyben szivét megremegtető várakozást 
lát. Majd így folytatja: „A püspöki program 
nem igaret, hanem színvallás“. „Úgy érzem, 
hogy először is arról kell bizonyságot ten
nem, hogy „hogyan tekintek a püspöki tiszt
ségre“. E kérdésben kifejti, hogy a püspöki 
tisztnek három sajátos arca van. Az első a 
bibliai. „A Biblia püspöke felvigyázó, tehát 
munkás ember a szó eredeti értelmében . . .  
A biblia püspöke tehát nem kormányzó ha
tóság, hanem lelkipásztor s a tisztség nem 
méltóság, hanem szolgálat". Az emberek sok
szor szinte ember kultuszt űztek és űznek

belőle, pedig már Pál apostol is azt mondja: 
„a folfuvalkodott püspök sz ördög kárhoza
tába esik“. Egyházunk az elsők elsejének 
tekinti és vezetőnek. . . A maga szempont
jából kijelenti: „Nem úgy tekintek tehát a 
püspöki tisztségre, mint mikor egy tisztet ki
neveznek a vezérkarhoz és ezzel visszaküldik 
a hadtápterületre, hanem úgy, mint az első 
vonalba való kikü'dósre . . .  Nem uralkodó, 
hanem szolgáló püspök szeretnék lenni*.

„Püspöki munka-eólkitüzésem jellegzetesen 
egyházi. Az a célom, vágyam, munkám és 
imádságom, hogy az egyház legyen igazán 
egyház . . . “ nem vallásos célú társulat, ha
nem „Krisztus misztikus teste . . . .  “ „hitet 
csak úgy kapunk és az csak úgy erősödik 
meg, ha megigazított bűnösök gyülekezetében, 
az egyházban élünk. Csak Krisztus testének 
többi tagjával együtt tartozunk Krisztushoz, 
a főhöz! . .  .“ „Keresztyénségünknsk nem egy 
láthatatlan és délibábot kergető álmok meg
foghatatlanságában lévő egyház fogalmon kell 
felépülnie, hanem határozott hitvallásos ala
pon*. Az egyház leglényegesebb életformá
jának a missziót ítéli. Ez pedig harcot jelent. 
Harcot a lelkek ^megnyeréséért. „Ez a harc 
mindenekelőtt befelé folyik. Az Ítéletnek Isten 
házán kell elkezdődnie*. A missziói elköte- 
lezésnek egyik ága a szórványmisszió, mert 
a misszió nemcsak evangélizálás, hanem 
gyűjtőmunka is. E téren észszerű ős terv
szerű templomépiíési programot kíván meg
valósítani.

Hivatalánál fogva az új püspök őrködni 
kíván a2  egyház jogi hivatásának kifejtésénél 
ős a történelmi öntudat ébrentartására. A 
munka érdekében pedig össze akar fogni 
minden erőt. „. . . szükséges, hogy fegyel
mezett csatasorba állítsuk mindazokat, akik 
Lu her szerint komolyan akarnak keresztyé
nek lénni. A hitvallók frontjában ott van a 
helye minden hívőnek. Hordjon bár Luther- 
kabátot, vagy nem. Szolgáljon akár oltár előtt,

akár tanítói vagy tanári katedrán, vagy író
asztal mellett, vagy az ekeszarva, vagy az 
üllő, vagy akár a kereskedő pult mellett*. 
Fokozni kívánja ezért az egyházi vezetők 
részére rendezett evangólizációkat és kon
ferenciákat.

Foglalkozott az új püspök a tanügyi 
kérdésekkel. Megemlítette egyházunknak e té
ren szerzett érdemeit, de kijelentette, hogy 
az eddiginél is jobban ki kell domborítani 
egyházi iskoláink felekezeti nevelő karakte
rét.. „tudom — mondja — az iskola evan
gélikus jellegének kérdését nem oldja meg a 
tanterv és tananyagbeosztás, csak a peda
gógus személyisége...“

Az anyagi vonatkozásokról szólván, ki
fogásolta, hogy a gyülekezetek rendszerint 
csak a maguk anyagi ügyeiért éreznek fele
lősséget és gyakran nem veszik észre, hogy 
közvetlen mellettük ott nyomorog egy sze
gény gyülekezet. Több egymás terhét-hordo- 
zásra és szervezettebb jótékonyságra van 
szükség.

Kifejezést adott a más egyházak felé irá
nyuló szeretetének, megértésének s a Krisz
tus ügyéért folyó együttmunkálkodásra irá
nyuló hajlandóságának. Tisztázta az egyház 
és állam viszonyának kérdését. Beszédét 
Snelmann finn államférfi szavaival fejezte 
b e : „Kérjetek Istentől nagy gondolatokat és 
erőt azoknak megoldásához*.

A prófetaság nem azt jelenti, hogy ok-mód 
forradalmat kell csinálni s vagy vértanúha
lált kell hallni, vagy legalább is el kell csa
patni magunkat a papi fejedelmek által, ha
nem azt, hogy benső kényszer alatt, egy 
isteni hajítás eleven erejével szóljuk azt ami 
reánk bízatott.

RAVASZ LÁSZLÓ.
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UJ MAGYAR EVANGÉLIKUS 
TEMPLOM. D. Raffay Sándor 

a dunáninneni egyházkerület püspöke május 18.-án szen
telte fel a rákoshegyi fiókegyház új templomát, amely 
Sándy Gyula evangélikus műegyetemi tanár terve alapján 
készült.
Turőczy Z oltán  tiszakerUleti püspök beiktatása. Május 16.- 
án a magyar evangélikus egyház örömünnepeként zajlott le a tisza- 
kerület püspökének beiktatása. Ezzel kapcsolatban A bástyaepitö 
püspök cimű vezércikkében a magyarországi Evangélikus Élet a 
következőket írja : . . .  „Nem új emberként áll az egyházkerületi 
közgyűlés elé, hogy programot adjoD. Eddigi egyházi szolgálata 
nem programpontokból, hanem munkából és eredményekből á ll. . .  
Turóczy Zoltánról már régen meg volt az egész evangélikus egy
háznak az az Ítélete, hogy Isten őt öt talentummal áldotta meg 
és ő azok közül egyet sem ásott e l . . .  Mikor az oltár előtt első 
szava Luther sekrestye imádságának megrázó alázatosságu mon
dataival hangzott fel... meg kellett látni azt, hogy itt előttünk egy 
olyan ember van, akinek a személyiségében a legmélyebben és a 
legvalóságosabban együtt él az Isten előtti teljes alázatosság és az 
emberek előtt őt semmilyen tekintetben nem feszélyező öntudatos 
felelősség. Hogy ez az ember püspök lett, az nem neki disz, ha
nem az egyháznak ajándék...“

PETŐFI SZOBOR LELEPLEZÉSE. Május 21.-én volt 
az aszódi evangélikus gimnázium előtt felállított Petőfi 
szobor leleplezése. Petőfi Sándor a legnagyobb magyar 
költő, aki tudvalévőén evangélikus volt, 1835— 1838-ig 
volt ennek a gimnáziumnak tanulója. A szobrot Morzsa 
Gyula a gimnáziumnak volt növendéke készítette s az ifjú 
Petőfit ábrázó ja.
Az országos LutherSzövetség gyűlése. A magyarországi e-
vangelikus egyház Országos Luther-Szövetsége április 25.-én tar
tott választmányi gyűlést dr. Bencs Zoltán elnökletével. Tudomá
sul vette az egyetemes egyház elnökségének kilátásbahelyezett tá
mogatását az egyesületi lelkészi állás megszervezéséhez. A vissza
tért felvidéki evangélikus gyülekezetekben meleg érdeklődés nyil
vánul meg az egyesület munkája iránt. Az egyesület lapjáról az 
„Evangélikus Életről“ Kemény Lajos esperes, az Evangélikus Na
pokról Szántó Robert adtak jelentést. A pénztárosi jelentést Artner 
Oszkár terjesztette elő.
EVANGÉLIKUS TANONC- ÉS DOLGOZÓLEÁNYOK OTT
HONA. A magyarországi evangélikus egyház új intézményt 
kapott. Tiefbrunner Karola ny. tanítónő fáradozása folytán 
Budapesten otthont teremtettek a fővárosba került evan
gélikus tanonc- és dolgozóleányok részére. Az otthonnak 
jelenleg 25 lakója van, akik itt meleg családias és evan
gélikus légkörben élhetnek és nevelkedhetnek.
Az építőművészet remeke az'uj német kancellári palota. 
A mostanában befejezett német kancellári palota, Hitler Adolf re
zidenciája, az ujabbkori modern építőművészet valóságos remeke* 
A palota tervét Hitler Adolf egyéni utasításai alapján Speer pro
fesszor a vezér építőmestere készítette. Stílusa egészen újszerű. 
Méreteiben hatalmas. Frontja 430 méter. A középső részben fekvő 
fogadóterem 160 méter hosszú, 12 méter széles. Az egyes termek 
magassága 10-18 méterig változik. A termek fala márvány. Minden 
teremnek bútorzata különleges terv alapján készült. A hatalmas 
arányú palotának 400 terme van.
ORSZÁGOS ÜNNEPKÉNT tartották meg az anyák napját 
Németországban. Az anyáknapján, melyet országos ünnep
ként tartottak meg Németországban, számos többgyermekes 
édesanyát tüntettek ki a Hitler vezér és kancellár által 
alapított becsület-kereszttel. Eddig kb. két és félmillió több- 
gyermekes anya részesült ebben a kitüntetésben. Az ifjúság 
rendelkezést kapott, hogy e jelvényt viselő nőknek tisz
telegniük kell.
A filmipar és a zsidóság. Érdekes az a kimutatás, amely a 
zsidóságnak a iilmiparnál való érdekeltségét tünteti fel. E szerint 
a filmszakmát 957° Amerikában letelepedett zsidók teremtették 
meg. A filmdarabok szövegét 8070 írták zsidók, a zenét 607o, a 
rendezőknek pedig ő0o/o volt zsidó. A filmgyárak 707° zsidó, a 
filmek 807° zsidók készítették,

9 I T T H O N .  #

Szentháromság után 2-!k va
sárnap. Olvassuk Lukács 14,16- 
24 verseket.
Adjunk hálát:

Hogy Isten kegyelme drága ajándékok birtokába helyezett. 
Hogy mint méltatlanokat, de elhivott bennünket is.
Hogy hideg közönyünk ellenére sem vonta meg tőlünk 
meghívását.

Könyörögjünk:
Hogy jobban megbecsüljük Isten kegyelmét, Krisztus vacsoráját. 
Hogy életnek forrása lehessen az úrvacsora gyülekezetünkben. 
Hogy Isten irtsa ki belőlünk a közönyösség érzését. 

Szentháromság után 3-ik vasárnap. Olvassuk Lukács 15,1-10, 
Adjunk hálát:

Hogy Jézus, a jó pásztor szeret minket örökkévaló szeretettel. 
Hogy Jézus, a jó pásztor utánunk megy a bűn utján és 
megkeres.
Hogy Jézus szavai a vigasztalás örömével töltik el szivünket.

Könyörögjünk:
Hogy Isten irtsa ki belőlünk a bűn megátalkodottságát.
Hogy láttassa meg velünk a Jézus megmentő szeretetét.
Hogy a megtalált bárány szelíd örömével engedjük át magunkat 
a megmentő kéznek.

A HALMÁGYI ZENEEGYLET KÖZGYŰLÉSE. A halmágyi 
gyülekezet Zeneegylete február hő 26.-án tartotta évi rendes 
közgyűlését, melyen helyiségének kijavítását, könyvtárának 
gyarapítását és a fúvószenekar szakkiképzését tűzte ki 
m egvalósítandó céljául. Ezen kívül régi egyházi és népies 
szokásokra vonatkozóan hozott nem es intézkedéseket, il
letve tilalmakat.
Kulturház építésre alkalmas telket vásárolt a zajzoni gyü
lekezet. A zajzoni gyülekezet évek óta foglalkozik azzal a gondo
lattal, hogy az egyesületi munka számára alkalmas kulturházat 
építsen. Terve megvalósítására évek óta gyűjti az anyági erőt is. 
Most jelentős lépéssel haladhatott közelebb terve megvalósítása 
felé, amennyiben eddigi munkája gyümölcseként 100 000 lejért az 
építéshez alkalmas telket vásárolt. Ez alkalommal, az eladó család 
özvegy Vernika Györgyné és gyermekei: István, Mihály és Anna,
10.000 leit adományoztak a kulturházépitősi alapnak. A nagylelkű 
adományt az egyházközség ezúton is hálásan köszöni.
MAGYAR SEGÍTÉSI MOZGALOM indult meg a tűznek 
martalékául esett bukovinai csángó község felépítésére. 
A bukovinai Józseffalva nevű magyar telepes községet 
tűzvész ham vasztotta el. 240 épület lett a lángok áldozata. 
A hajléktalanokká váltak segélyezésére a Magyar Népkő- 
zösség vezetősége mozgalmat indított s felszólította az egész 
rom ániai magyarságot, hogy siessenek szerencsétlenül járt 
testvéreik segítségére. Az akciót híveinknek pártfogásába 
ajánljuk.
A nemzeti munkavédelmi törvény az összes román állam
polgárok jogait védi A nemzeti munkavédelmi törvény megje
lenése óta á'Undó vra és találgatások alapját képezte, hogy miként 
kell értelmezni az abb n szereplő r o m á n  kifejezést, t. i. etnikai 
román értendő-e, vagy pedig román állampolgár. A Kereskedelmi 
Alkalmazottak és Magáatisztviselők kolozsvári gyűlésén Chirila Jón 
kolozsvári munkafelügyelő most kijelentette, hogy egyetlen vállalat
nak sincsen joga a nemzeti munkavédelmi törvényre való hivatko
zással kisebbségi alkalmazottakat elbocsátani, mert a törvény in
tézkedései a román állampo’gárok jogait kívánják védelmezni.
MÓDOSÍTJÁK AZ EGYHÁZI TISZTVISELŐK NYUGDÍJ
TÖRVÉNYÉT. Az uj törvénytervezet a nyugdíjbavonulás 
korhatárát az 57 életévben állapítja meg. A tervezet való
színűen csak a regáti ortodox és katolikus lelkészekre vo
natkozik, akik az állami nyugdíjpénztár tagjai. 
Evangélikus Élet Baráti Közösség értekezlete. Felhívjuk ba
rátaink figyelmét, hogy következő értekezletünket junius hó 21-én 
rendezzük Csernátfaluban. Tárgysorozat: Bibliamagyarázat. Gillich 
Fülöp. 2. A finn egyház ébredésének történetéből. 3. Az ige és ige
hirdetésünk. Kiss Béla. 4. Evangélizáció. 51 A románivi magyar 
evangélikus szórványkérdés helyzetképe. Biró Lászlé. 6. Gyakorlati 
tervek a szórvány ellátás megszervezéséhez. Nikodemusz Károly. 
7. Mi az Ifjúsági Keresztyén Egyesület? Raduch György. 8 .Közös 
bibliaolvasás, imaóra. (Nem küldünk külön meghívókat 1).
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Két k ö z g y ű lé s .
A folyó évi május hó 21.-ón, Kolozsvárt tartotta közgyűlését 

az Erdélyi Gazdasági Egylet, a romániai magyar társadalom leg
jelentősebb és legtevékenyebb népi szervezete. Szavaknál ékeseb
ben, meggyőzőbben beszélt ennek az egyetüleinek munkája mel
lett az a tény, hogy a közgyűlés terme zsufólásig megtelt egyleti 
tagokkal, kiküldöttekkel és érdeklődő közönséggel. Erdély kü ön- 
böző falvaiból jöttek el a gazdakörök kikü’döttei, akik felszólalá
saikban fényes igazolását adták annak a munkának, amelyet az 
EGE vezetői egyre fokozódó lelkesedéssel és odaadással fejtenek 
ki a romániai kisebbségi msgyar gazdák érdekében.

A gyűlést Szász Pál dr. nyitotta meg, aki részletes beszámo
lót adott az elvégzett munkáról, további összefogást sürgetett és 
a jövő terveit csillogtatta meg a hallgatóság előtt. Bejelentette, 
hogy az egyesület szaklapja, az Erdélyi Gazda, három esztendős 
odaadó munka után odajutott, hogy ma már gazdáink nagyobb 
tömegei járatják, mert érzik nélkülözhetetlen fontosságát. A lap 
havonta 18 000 példányban jelenik meg. Igen hasznosaknak bizo
nyultak a gazdasági tanfolyamok és gazdanapok. Gazdáink nem 
szégyehk már odaülni a tanuló padokba és hallgatni az előadókat, 
kik nagyobb tudásukkal akarnak segítségükre lenni. Kimutatássze- 
iűen számolt b8 az EGE vetőmagellátási akc'ójáról, mely szintén 
hasznos eredményeket ért el. Részletesen fejtette ki a hallgatóság 
előtt azt is, hogy eddigi magatartásával ellentétben, miért vállalt 
politikai szerepet a magyarságnak a Nemzeti Újjászületés Arcvo
nalában való képviseletében.

A gyűlés üdvözlő táviratot küldött őfelségének, valamint több 
államminiszternek. Tudomásul vette az egylet eddigi nevének meg
változtat ását, amely ezután Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet 
(E.M.G.E.) lesz. Újból választotta tisztikarát. Elnök ismét Szász Pa.1 
dr. lett újabb három esztendőre.

Miként látható az EMGE közgyűlése ismét érthetővé tette 
sokak számára, hogy értékes és szükséges munkát végez.

A másik szintén jelentős és figyelmet érdemlő közgyűlés a 
Hangya Szövetkezetele Szövetségének közgyűlése volt. Kisebbségi éle
tünkben az előbbihez hasonló fontosságot kell tulajdonítanunk a 
szövetkezeti kérdésnek. Jövő építésünk terén fontos szerepet kell 
kapnia a szövetkezeti mozgalomnak. A szövetkezetek lesznek u. i. 
arra hivatva, hogy egyrészt azt a pénzt, amit nagyobb tudással 
folytatott gazdálkodás révén fogunk elérhetni, saját népünknél 
megtarthassuk, tartalékolhassuk s ugyancsak a szövetkezetek utján 
kell beszerveznünk a gazdaságos értékesítést és beszerzést. S me
gint csak a saját szövetkezeteink segítségével biztosíthatjuk népünk 
számára a megfelelő hitelellátást. Jóleső és biztató örömmel tölt el 
tehát annak látása, hogy van megalapozott szövetkezeti hálózatunk, 
amelyet csak jobban ki kell építeni és hasznosítani. Az EGE mai 
helyzete nagyszerűen mutatja, hogy mit jelent egy már megltvő 
szervezet. Uj vért kell adni neki s nagyszerűen működhetik.

A Hangya Szövetkezetek Szövetségének gyűlését gróf Haller 
István elnök nyitotta meg. Beszámolójában képet adott az eddigi 
munka eredményéről és a jövő programját vázo ta fel. A szövet
kezeti élet új, erőteljes megerősödés jelét mutatja. Népünk lassan
ként megérti ennek fontosságát, felkarolja és bizalommal viseltetik 
irányában. A gazdasági nehézségek ellenére a szövetkezetek gya
rapodást értek el. Ebben kiváló érdeme van Tővissy Géza vezér- 
igazgatónak, aki kiváló szaktudását állította a mozgalom szo'gála- 
tába s magára vállalta az üzleti ügyek irányítását. A Szövetség
nek jelenleg 322 tagszövetkezete van. Központban kszeit üzletrész 
tőkéje 6 812 500 lej Elmúlt esztendei forgalma 127 438 802 lej 
volt. Jövedelem 1.200 000 lej. T szta jővedelem 387.139 lej.

Két közgyűlésről számo tunk be. Két sokat ígérő, egészsé
ges mozgalomról. Munkájuk fokozására mögéjük kell sorakoznia 
minden népe jövőjét sz vén viselő masy*n>lf. GilUch Fülöp.

B e sz é ljü n k  róla.
(Folytatás)

Az Egyházi Újság Írójának az a megállapítása, amit az 1905- 
1908 évi időre szőrit, hogy t. i. “a lutheránusok a pap mellé áll
nak“, igaz sőt annyira igaz, hogy ezt cselekedték már a bukaresti 
ref. egyházközség megalapításának legelső dátumánál is 1815-ben. 
Már 1816-ban a sükei egyházkezdő munkájánál a megválasztott 
négy első elöljáró között szerepel Váncsa Mihály evangélikus test
vérünk. (Erről egyébként Koós Ferencz bukaresti ref. lelkész is 
megemlékezik: Életem és emlékeim II. köt. 79. o ) Az első harang 
megvásárolói között, mint egyházi ülnököt találjuk Gyerkó Major 
Mihály nevét, kit a Koós által eltemetett egyházi előljárok között 
hétfalusi csángó kőművesnek mond (44. o ) A régi templomot 
csángók bontották le (82. o.) Az uj templom alapját hasonlóan ők 
ásták ki (76. o.)

Ezek a kezdő dátumnál „bészinlett jövevények“ akik a törté
net iró ur szerint még 1905 8 ban is „újabb sziták“ voltak, állot
tak már Sükei, majd az egymás után következő papok mellé. A 
mi véleményünk szerint az egyház igazi építő erősségei azok az ele
mek, akik a mindenkori pap mellé állanak. Koós igy ir az 1850-es 
és az azt megelőző évekről. „A bukaresti ref. egyház h í v e i a z  
az ev. ref. hitű bevándorolt magyarokból és a brassó vármegyei ág. 
ev. magyar lutheránusokból áll...“ (40. o.) Az egyház elöljárói kö
zött az ő idejében is nem egy evangélikus végzi hűséggel a ref. 
egyház irányítását; Gyerkó Mihály, Dávid Mihály, Hajdú András, 
kiket „értelmes csángó magyaroknak említ“.

Önértékelésében határt nem ismerő utód merészelheti csak 
— egyébként téves állításainak igazolásáért — 80 évvel előtte 
vallási türelemben munkálkcdó elődeit ily kritikával illetni: „Koós 
Ferencz és társai liberálizmusa, mellyel a lutheránusokat a ref. 
egyházba befogadták tévedés volt.“ Sió sem volt lutheránusok „be
fogadásáról“ hiszen bár ezt éreztették volna velük, mert akkor ma 
már 100 éves evangélikus egyház lenne bukarestben. Kizárólag 
közös munka kezdéséről és közös munka folytatásáról beszélhetünk, 
csak a két protestáns felekezethez tartozó ref. ős evangélikus ma
gyar testvérek vállvetett egyház építő munkájáról. Nem volt itt kér
déses, hogy kinek ép tenek, mert mindnyájan „fiáknak“ érezték 
magukat, s abban a tévhitben éltek, hogy mindenki önmagának és 
utódainak dolgozik. Volt itt idő, amikor nemcsak a presbyterium 
háromnegyede, hanem a papi, kántori munkakör betöltője egy- 
személyben evangélikus ember volt. Volt idő amikor 50-65°lo-os 
többségben voltak azok az evangélikus adófizetők, akik szavazati jog
gal bírtak, a ref. egyházi gyűléseken, (lásd a bukaresti Eveng. Ref. 
Egyház Hivatalos értesítőjének adatait: 1906-ban 189 adófizetőből 
94 evang. 89 ref. és 6 más (50%,) 1908: 232 adófizetőből 131 
evang. 101 Ref. és más (57%) 1909-ben 149 fizetőből 86 evang. 
63 ref. és más, (58%) 1910 ben 269 fizetőből 158 evaiig. 101 ref. 
5 r. k. 4 un. (60%) evang 1911 ben 298 fizetőből 180 ev. 114 
ref, 3 r. k. 1 un., 60%  evang., 1912 ben 304 fizetőből 198 ev. 
101 ref. 3 r. k. 2 un. (65°/°) evang. 1913 ban 332 fize'öböl 205 ev. 
127 ref. és más, (62%) evang. 1914-ben 316 fizetőből 194 evang. 
122 ref. és más, (60%) evang., 1915-b in 322 fizetőből 194 evang. 
122 ref. és más, (60%) evang. Sexty Zoltán.

_______________ (Folytatjuk)______________
• S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

ö zv . H. l .- n é  M a r o s v á s á r h e ly .  A küldött összeget megkaptam. 
Nem jelezte, hogy milyen célra. Idei elöfizetésidija már ki volt egyenlítve.

D. J .  K is p e s t .  A kért keresztlevelet az ottani református lelkészi 
hivatal nem tudta kiállítani, mivel nevezett nincsen ott anyakönyvelve. Taná
csára most az imecsfalvi rém. kát. plébánia hivatalhoz fordultam, amelyhez a 
község tartozik. Nem tudja-e az illető pontosan, hogy ki keresztelte ?

M, R. Kéziratokat megkaptam Egyik most jön. Alkalmi írásod késve 
kaptam meg s így nem jöhetett. Valószinüleg júliusban Felkeresünk.

F. A. K is k a p u s . Küldött pénzt megkaptam üdvözlet.

CENZÚRÁT. Inserts Is Trifinamui Brafov *ub Nr. 10831938. Tip. „ANTAL" Brafov, Galea Victoriei 36.
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A b ű n ö sö k é r t  jö tt . A k ö n y ö rü lő  Isten o lta lm áb an .
Lukács 15: 1—10. H. Kir. 6, 8—23.

Jézus Krisztus előtt nincsenek társadalmi 
osztályok, hanem csak egy osztály v a n : a bű
nös emberek. Nem lehet azt mondani, hogy 
különbség van a farizeus és vámszedö között, 
legfennebb csak annyi, hogy az egyik nincs tu
datában bűneinek, mig a másik érzi azt. A fari
zeus és írástudó azt gondolta, hogy ö Jsten vá
lasztott embere a bűnös vámszedővel szemben. 
A bűnösök és a vámszedők, akiket a társadalom 
megvetett, akik nem várhattak mást az embe
rektől csak lenézést, azok mentek Krisztust hall
gatni Nem is ők mentek, hanem Krisztus jött 
hozzájuk. Krisztus leül velük és együtt eszik. 
Miért nem a farizeusokhoz ment és miért nem 
velük evett? Azért mert Ö a bűnösökért jött. 
Nem azokért akik saját erejükből, jócselekede
tekkel, és elhadart imádságokkal és külső dol
gok betartása által magukat igaznak vélik, tisz
tának gondolják, gyönyörködnek magukban és 
nem érzik azokat a mély sebeket melyeket a 
bűn mar. Bűnösökért jött Krisztus, akik mellé 
senki sem ül le. Akikkel nem eszik egy asztal
nál sen k i; és tudatában vannak hogy nem mél
tók arra, hogy valaki melléjük üljön és velük 
együtt egyék. Krisztus mégis leül melléjük és ha 
nincsenek ott keresi őket mint az elveszett drach
mát vagy az elveszett juhot. Ha a világon száz 
ember közül csak egy tartja magát ilyen bűnös 
embernek, Krisztus csak azért az egyért jött. 
Csak ezt az egyet akarja megváltani. Te testvé
rem aki most ezt olvasod, mit gondolsz, hogy 
vájjon Krisztusnak nem kell-e téged keresni, vagy 
talán olyan biztos alapon állasz, hogy nem ingat
hat meg senki. Nem érzed magad olyannak 
mint aki eltévedt, mint aki egy sötét erdőben 
van, ahonnan nincsen kiút. Ha úgy hiszed, 
hogy téged nem kell keresni, akkor Krisztus nem 
is keres. Csak azokat keresi, akik érzik, hogy 
nem jó helyen járnak, akik eltévedtek. Választ
hatsz : bűnös, eltévedt ember vagy-e aki akarja, 
hogy megtalálja Krisztus, vagy nem. Vámszedö 
vagy-e, aki mellé Krisztus oda ül, vele együtt 
eszik, vagy pedig farizeus.

JÓNÁS LÁSZLÓ.

Még nem tépték el láncaikat a gyűlölet és irigység romboló, pusz
tító indulatai, még nem ontottak vért az erőszak fegyverei, de a próféta szol
gája már kon reggel szorongó szívvel figyeli a várost körülvevő, élesre fent 
fegyvereit csörtető, veremásó és prédaéhes ellenség tüzes lovagjait és harci 
szekereit. Az ellenséges siriai sereg vasgyürüje mind szükebbre szorult Dótán 
városa körül a Izrael fiainak szivét a túlerő láttára mind erőteljesebben kerí
tette hatalmába a csüggedés, a reménytelenség és a nyomasztó aggodalmas
kodás. A pró éta szolgájának ajkán a tanácstalanság kérdése tör fel: Jaj, 
édes nramA cselekedjünk ?

Mi vár teánk és mit kell megérnie evangélikus népünknek még ?
Amig a láthatókra nézünk és a saját magunk erőtelenségének, tehetet

lenségének, társtalanságának szemszögéből figyeljük és latolgatjuk helyzetünk 
alakulásait és a gyorsan pergő világeseményeket, addig ügy érezzük, hogy a 
mai történések félelmetesen örvénylő, sebesen hömpölygő áradatában feltar
tóztathatatlanul sodródunk népünkkel együtt a pusziul ás télé. Evangéliumi keresz- 
tyénségünk az élet és világnézetek ütközőpontjába került. Minél szükebbre 
szorul körülöttünk is az ellenség fojtogató s irgalmatlan csatárlánca, annál 
több megkínzott, vergődő szívből tör fel a megfélemlített szolgalelküség kér
dése : Mit cselekedjünk ?

Sopánkodásokkal, panaszkodásokkal, kéztördtlő mentegetőzésekkel sem
mire sem megyünk. Sebeink mutogatásával, hivalkodó és dicsekvő nyomorú
ságainkkal ellenségeinkben nem szánalmat és könyörületet ébresztünk, hanem 
gúnyos megvetést és még kegyetlenebb gyülületet. Meg kell tanulnunk az 
emberi Ígéreteknek a megérdemelt színvonalra való leszállítását és meg kell 
győződnünk arról, hogy a mi gyógyulásunknak nem orvossága a tompa kö
zöny, vagy szertelenül csapongó képzelgés, amelyeknek fülledt légköréhen vala
hogyan átaludhatnék a nehéz időket.

A próféta megvigasztalta szolgáját, aztán könyörgéssel fordult az 
Úrhoz, hogy vigasztalása ne üres beszéd maradjon, hanem az Isten segítsé
gének, szabaditó hatalmának igazolása. Ezzel a segítséggel teszi a szolga- 
lelkűség vakságának rabját tisztánlátóvá, az elbizakodott ellenség szemét 
pedig vakká. Itt lezárja a félelemtől zavaros szemeket, hogy megnyíljanak a 
hit szemei, — ott ismét a vakmerőségtől mámorosán csillogó szemeket 
zárja le, hogy a maguk ásta veremben nyissa fel ismét azokat a megbocsátás 
megszégyenítő, de fel is emelő isteni törvényének, a mindig győzedelmes 
kegyelemnek meglátására. A próféta minden próféták igaz Urának szolgálatá
ban cselekedett, aki a kereszten hozott áldozatával koronázta be a megbékítés 
legnagyobb művét.

Imádságos prófétai lelkületű vezető férfiúkra vár a mi népünk akik 
Istenben erősek, a Megváltóhoz való hűségben engedelmesek és bátrak; 
emberekre, akik a láthatókra figyelő, a helyzet reménytelensége miatt köny- 
nyes tekintetüket oda irányítsák a szahaditás és könyörüld Urára — imádsá
gos lélekkel látni és láttatni tudják az isteni kegyelem ama védelmező erőd
övét, amely népünket körülveszi. Itt meg kell torpannia és meg kell szégye
nülnie minden ellenségnek.

Amig a könyörülő Isten oltalmazó hatalma vesz körül minket és Segít
ségének erejét érezzük, addig nem verheti béklyóba lelkünket a láthatókra 
nézés félelme.

Győznünk kell és győzni fogunk. Még van idő a megbékülésre, a ki* 
engesztelődésre; még világit a kegyelem napja. DÉNES BÉLA.
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S Z Á M A D Á S .
Amikor a csernátfalusi gyülekezet helyzetképét kell felvázol

nom, két mozzanatot látok magam előtt: Isten ítéletét és Isten 
kegyelmét. Isten igazságos és rettenetes Ítéletét, amellyel a min
denkori embert az ő bűneiért, Isten megtagadásáért sújtja, de lá
tom Isten végtelen kegyelmét, amellyel érdemtelenül, kizárólag a 
Jézus Krisztus érdeméért az ő evangéliumával lehajol a bűnben 
fuldokló emberhez és kimenti, megváltja, megszenteli.

Ezt a kettős mozzanatot érezte gyülekezetünk szünetnélkül 
az elmúlt évben. Isten ítélete abban nyilvánult meg számunk^ 
hogy büntetésből engedte a gyülekezet nagy részét távol élni őtőle. 
Engedte, hogy lelki vakságban sínylődve kizárólag ennek a világ
nak éljen és a bűn átkát hordozza testében, lelkében egyaránt. 
Fáj nekünk, fáj az egyház vezetőségének, hogy az istentiszteletek 
Igéje kevés szívnek okozhat örömöt, 
fáj a közömbösség, Isten ügyével való 
nemtörődés. Fáj látni, hogy Istennek 
tulajdonképen milyen kevés megbíz
ható munkása van és hogy Isten 
evangéliuma milyen lassan tör ma
gának utat a szivek kőfalain. Fáj, 
mert rettenetes dolog az Isten Sza
va és ereje nélkül élni. De- nem te 
hetünk mást, csak imádkozhatunk, 
hogy Isten könyörülete mindenkit 
megtaláljon.

Fájdalmunk mellett végtelen örö
münk Isten kegy Imét látnunk és él
veznünk gyülekezetünkben. Ez a ke
gyelem mindenekelőtt az anyaszent- 
egyház megtartásában és felhaszná
lásában áll. Isten a gyarló eszközök 
dacára is bőven felhasználta egyhá
zunkat az Ő Igéje hirdetésére. He
tenként háromszor hétköznapokon, 
amellett vásár- és ünnepnapokon, 
gyermek és felnőtt-istentiszteleteken 
kivül a hittanórákon és a vasárnapi

iskolában történt, utóbbiba csak az az V-VI osztályos gyeimekek 
jártak. Itt a hittanórákon nem tanult bibliai történetekkel foglal
koztunk, átlag 30 gyermekkel. Felekezeti iskolánk olyan felbecsül
hetetlen kincs, hogy nem tudunk érte hálát adni az Istennek.

Az ifjúság lelkigondozása nagyon nehezen ment, mert az 
összejöveteleink be voltak tiltva és alig néhányszor gyűlhettünk 
össze. Bár az IKE munka csak a kezdet kezdetén áll és sokat kell 
tennünk, mégis örvendetes az ijuság érdeklődése. Általában meg
állapíthatjuk, hogy ifjúságunk komolyabb része a felnőtteknél is 
komolyabban veszi az evangélium ügyét. Az ifjúsági egylet tagjait 
rendesen ott láttuk a templomban és önkéntes egyházi adó-válla
lásukkal bizonyságát is adták komolyságuknak...

5 szeretetvendégséget és 8 önképzőköri összejövetelt tarthat
tunk csupán, ezeken énektanulással, 
bibliamagyarázattal, történelmi, iro
dalmi, egészségtani, kulturális előa
dásokkal és felolvasásokkal foglal
koztunk. A Leányszövetség 20 ösz- 
szejövetelt tartott bibliaórával, felol
vasásokban. Ifjúsági könyvtárunk 30 
kötettel gyarapodott.

A felnőttek lelkigondozása a 
vallásos estélyi előadásokon, biblia
órákon, összejöveteleken történt. Saj
nos távolról sem olyan érdeklődés 
mellett, mint kellett volna. Örvende
tes javulá az istentisztelet látoga
tásának és urvacsoravevésnek a nö
vekedése.

Ünnepélyeket a reformáció ünne
pén, halottak napján (november utol
só vasárnapja), advent ünnepén, ka
rácsonykor rendeztünk, imahetünkön 
átlag 200-an vettek részt.

Ezzel az énekkel léptük át az új 
esztendő küszöbét: „Ne csüggedj el 
kicsiny sereg!“ Kiss Béla.

T  U D X  a5V.m G  <=w~iav-• •y^|oícl és &FWcA5ág- 
A csángó nép történetéből szóló cikkünkhöz.

A csángó nép történetéből.
(Folytatás)

Alig építik fel a hélfalviak hajlékaikat 
s rendezik be azokat, újabb csapással kell 
mrgbirkózníok és ez szabadságuk, önnálló- 
ságuk elvesztése. A hétfalu vidéke gazdag. 
Nem szántóföldben, hanem erdőben, vadban. 
Az erdők valóságos rengetegeket képeztek 
akkoriban, termelésre alig gondolt valaki, vad 
pedig annyi volt, hogy a medvék egész Brassó 
városáig sétáltak. Egyszer huszonnégy darab 
tett látogatást a város falai alatt,

Nem csoda, ha ez a gazdag vidék ha 
mar felébresztette a barnaság akkori uraiban 
a szászokban a vágyat ezen vidék megkeri- 
tésére. Bűsás jövedelemmel kecsegtetett erdő 
és falú egyaránt. A csángók élénk kereske
delmet űztek a román fejedelemségekkel: 
bort, szarvasmarhát, bőröket, ipari cikket 
hoztak be, ezeket pedig mind meg lehetett 
adózni... Meg is indultak az alkudozások a 
királyi udvarokkal hamarosan. A módszer 
a legtöbb esetben ugyanaz volt: biztos ki
küldése, aki illő helyen hangsúlyozta a szász- 
ság szerepét az ország megvédése szempont
jából (kétségkívül nehéz hüyzetb9n volt a 
szász: magyar, román, német, török, talár 
őt látogatta meg elsőnek, de ki is használta 
ezt a helyzetet az udvarnál!), majd követke
zett a Barcaság vidékének ismertetése és 
végződött azzal hogy a szászság csak támo
gatás által tud eleget tenni országvédő köte
lességeinek ! így küldetett el 1486 ban az e- 
redetileg magyar származású, de elszászo- 
aodott Mtdvés Péter uram Bathori István

vajdához, akit sikerült is az ügynek meg
nyernie és aki február 27-én azt a nagy örö
met keltő üzenetet küldi a szászoknak, hogy 
„Törcsvára iránt őfelségével (Mátyás) beszél
tünk s ö ránk bízta ez ügyet s így tudhat
játok, hogy rövid idő múlva megkapjátok azon 
várat, miként circumspectus Medvés Péter vi
lágosabban meg fogja az ügyet beszélni." Ter
mészetesen a vár körüli alkudozásoknál nem 
a vár képezte a főszerepet, mert arra szá
szok csak ráfizethettek, hanem a törcsvári do 
minium, amelynek koronája Hétfalu és vi
déke volt. De akármilyen nagyszerűen vé
gezte is circumspectus Medvés Péter a meg
bízatását, az igazságos Ő3 az igzságot hamar 
meglátó, törhetetlen és hajlithatatlan Mátyás 
királyon az ügy elakadt, mert Báthori vajda 
sehogy sem tudta a domínium átadására bírni 
a királyt. Mátyás ismerte hátfalút hiszen 
1460 aug. 25 ón ő adta ki Diósgyőrben 8zt 
az ok irányt, amelyben Hétfalút a Forró csa
ládnak adományozza a háborúkban szerzett 
érdemei megjutelmazásául. Később is gyak
ran gondolt erre a vidékre és igazságos lel- 
kületére jellemző, hogy mindhárom nemzet 
ügyeit igazságosan védelmezte: juhőrző ro
mánokat figyelmeztette a szász ók birtokai 
tiszteletbentartására. a szászokat a kisebb 
népek védelmezőiére. így hát az ő uralko
dása alatt le kellett moudsniok a szászoknak 
Hétfalu megszerzéséről. Meg kell említenünk, 
hogy a későbbi uralkodók közül egyik sem 
karolt* fel annyira a szegény csángók érde
keit, mint Mátyás.

De bezzeg más lett a helyzet az utána 
következő uralkodó idejében. Mátyás tehe

tetlen de egyben könnyelmű, költekező és 
örökös pénzzavarban szenvedő utód?, (Dob- 
zss) Lász'ó vagy U á-zló időében elérkezett 
az idő a szándék végrehajtására. Mit törő
dött Ulászló az ország s íőeg a magyarság 
érdekeivel s mit törődött ő az igazsággal, ha 
pénzt látott, mindenre kapható volt. Nem 
tudjuk, hogy Ulászló kórt-e pénzt a szászok
tól, vagy ők ajánlották-e fel, tény az, hogy 
1498-ban 1000 forint „kölcsön“ fejében Ulászló 
megszüntette a törcsvári vár önállóságát és 
10 évre Brassónak adományozta.

Ez szonbm csak áz első lépés volt. A 
szászoknak inkább Hétfalura volt szükségük 
mint a várra és tovább folytak a tárgyalások 
mindaddig, amig a pénzéhes király 2000 fo
rintért bele nem egyezett a falvak átadásába. 
De ugylátszik, hogy az összeget keveselte, 
mert nemsokára ismét 2000 forint vándorol 
Budára azon feltétel alatt, hogy 10 év múlva 
az ő u'ódai visszaválthatják a várat és birto
kait. Az 1.500 julius 24.-én kelt okmány ki
mondja, hogy Brassó város és vidéke fejlesz
tése végeit! a törcsvári várhoz tartozó birto
kokat, úgy mint: „Purkerecet, Zajzont, Tat- 
rankfalvát, Hosszúfalut, Szent Mihályfalvát, 
(Csernátfalu), Thyrkest, Bathfalut, Rriczpo- 
kot (Krizba) és Apáczyát stb. kiszakítja az 
erdélyi vajda fennhatósága alól és Brassónak 
adja adózás és katonáskodásra nézve." . . . 
Ugyancsak megkapta Brassó a Földváron 
szedett sóvámot, sőt még a cigányokat is. 
Kikötés csak az volt, hogy várnagy magyar 
legyen és arra Brassó jól gondot viseljen.

így lett Hétfalu Brassó birtoka. Mert bár 
az okmányok világosan mutatják, hogy a 
községek csak adó és katonai szempontból 
csatoltatnak Brassóhoz, a szászok úgy érte l
mezték, hogy övék az egész Hátfalú és reá 
tették a kezüket alaposan. A csángók eleinte 
még vigaszta’gatták magukat a szabadulás 
reményével, de 1508 bau, a tiz év leteltével
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„Mert a mi < rszágunk a mennyekben van, 
honnét a megtartó Ur Jézus Krisztust is várjuk ki 
elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy 
hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez.“ (Filippi 
3: 20—21).

Mint derült égből a villámcsapás, olyan hirtelen súj
tott közénk a h ir : Gillich Fülöpné testvérünk átköltözött 
az örök h azáb a ! Néhány nappal ezelőtt még maga a 
megtestesült életkedv, most pedig elcsendesedett a mosolygó 
ajak, elnémult az ezüstcsengésü hang és itt hagyta ezt a 
földi életet a maga szépségeivel és keresztjeivel. Földi 
otthonát felcserélte az örök hazával és szive ssieretetével 
az érte jött Megváltót öleli át. Nehezen tudott férjétől, 
gyermekeitől megválni, hisz érezte, hogy mennyi köteles
sége lenne még velük szemben, de Isten kegyelme meg
könnyítette lelkének szorongását: csodálatos ragyogással 
jelent meg előtte Jézus és ö elfeledett mindent, mindent, 
ami e földön van és átszellemült boldogsággal mondta az 
utolsó szavakat: Jézus hiv és én jövök:

Idegen földről, Resicáról jött közénk. De hamar ott
hont talált körünkben és Istentől adott erejét az Ur ügyé
nek szolgálatára bocsátotta. Ott volt mindenütt, ahol egy
szer szükség volt rá. Különös szeretettel karolta fel egy
házi énekünk elhanyagolt ügyét. Alig van templom egyház
megyénkben, ahol ne csendült volna fel kellemes, m deg 
és áhitatos hangja istentiszteleteken, vallásos estéken. De 
különösen szerette egyházközségét, amelynek egy időben 
énekvezére, dalárdavezetője is volt. Mint nőegyleti elnöknö 
lankadatlan szorgalommal dolgozott a nöegyleti munka 
fellendítésén, szegények segítségétől kezdve családi össze
jövetelek tartásáig és soha nem fáradt bele a nehézségekbe, 
hite vitte egyre erősebben és erősebben előre. Uj kezde
ményezések fűződnek nevéhez és munkája által kiemelő* 
dött a nöszövetségi munka a sablonos keretekből és ba
ráti melegséget és Isten országát terjesztő áldott eszközzé 
változott. Amit és ahol egyszer tehetett, örömmel tette, — 
mert szerette Jézust és szolgálni akart Neki.

Milyen szeretettel karolta fel lapunk ü gyét! Csak a 
beavatottak tudják, hogy milyen igyekezettel és mennyi 
fáradsággal vállalta a lap szétküldésének fárasztó munká
ját. Más talán zúgolódott volna, ö hétröl-hétre férjével és 
egész családjával együtt késő éjszakákig dolgozott, hogy 
ne történjen fennakadás. Amit tudott, ami öllet eszébe 
jutott, mindazzal igyekezett szolgálni egyházának. Szives 
volt mindenkihez és szeretett mindenkit. Különösen férjét 
és két gyermekét.

Lankadatlan munkája közepette érte őt Isten hívása. 
Ártatlannak tetsző mandulagyuladással kezdődött, de csak
ham ar komolyra és válságosra fordult helyzete és a leg
nagyobb eröteszitéssel sem sikerült megmenteni életét. 
Isten jónak látta, hogy hü szolgálóját haza szólítsa és a 
gyarló testet és földi örömet átváltoztassa dicsőséges testté 
és örökké tartó mennyei ölömmé. Jum us 26.-án, hétfőn 
este már maga is érezte Jézus hívását és hihetetlen hittel, 
mennyei sóvárgással vette fel az Ur vacsoráját férie kezé
ből. Ebben a pillanatban eltűnt a fájdalom, ehünt a földi 
élet és Isten kimondhatatlan jósága következtében meg
pillantotta a hozzá lépő Megváltót, hallotta hivó szavát és 
ő nyugodtan, boldogan válaszolt reá: És az „ám en“ után 
elcsendesült vidám a jk a : úgy lett, beteljesedett. Este 9 
óra 20 perckor elköltözött Istenhez.

Az a Jézus Kris tus, Akit szolgált, Aki Magához vette, 
átölelte, megdícsöitette és erős hangon szól az itt maradt 
hítvestárshoz, gyermekekhez, édesapához, rokonhoz : „nem 
hagylak titeket árvákul, eljövök tihozzátok!“.

• KISS BÉLA.

Próféta sors.
Az igazi próféta sorsa sohasem volt és sohasem lesz könnyű. 

Megnemértés, félreértés fogadja. Közömbösség áll útjában vagy 
ellenséges ellenállásba ütközik. Sokszor lélekbe, elevenbe vágó 
bántalmazásokba részesül. A prófétának pedig az okoz a legkíno
sabb kint, legmaróbb marást, fájdalmat, ha azok, akikhez külde
tett, nem hisznek neki; akikhez szól, nem hallgatnak beszédére ; ha 
azok, akikhez jön, elfordulnak tőle; ha azok, akiket szeret, aki
kért ég, hideg közönnyel, vagy a gyűlölet fagyasztásával fogadják; 
ha azok, akiket figyelmeztetni, emlékeztetni akar, szántszándékkal 
elfelejtkeznek róla. És ebben a kegyetlen kínban, kegyetlen sors
ban része lehet minden olyan szívnek, aki próféta módjára az élet 
és megmaradás útját nem úgy látja és hirdeti, mint ahogy elvár
ják tőle. Keserű sors a próféta sors. A nép hivatalos vezetői fél
tik tőle hatalmukat s azért árulónak, rontónak és ellenségnek, 
kiáiltják ki a prófétát; s a nép sem igen szereti azt, aki nyíltan 
feltárja bűneit, szeme elé állítja a bűneiért reá váró jövendő ké
pét. A nép sohasem tudja elképzelni és összeegyeztetni azt, hogy 
hogyan szereti az olyan, aki korholja, korbácsolja őt s sötét jövőt 
jósol neki. Már pedig a próféta, ha hü akar lenni küldetéséhez, 
nem tehet mást, minthogy szólja és hirdesse azt amit hall és lát 
— úgy ahogyan előre látja — épen népének az érdekében.

Ezek a gondolatok és megállapítások jutottak eszembe, ami
kor e lap hasábjain keresztül mi is megakartunk emlékezni né
pünknek egy próféta-szerű küldöttéről: Szabó Dezsőről, hatvanadik 
születési évfordulója alkalmából. Ki ez a Szabó Dezső és miért 
emlékezünk meg mi is ő róla? Oh nem azért, mert ebben az esz
tendőben töltötte be hatvanadik életévét és ebből az alkalomból a 
legtöbb foylóirat megemlékezett róla. Hanem azért emlékezünk meg, 
mert népünk egy olyan emberének ismertük meg írásain keresztül, 
aki szereti népünket és kiáltó figyelmeztetései, elevenbevágó Írásai, 
világos meglátásai által szerette volna ezt a népet a halál útjáról 
az élet, a megmaradás útja felé irányítani. Egy próféta-szerű 
küldött a mi népünk számára, akinek a sorsa egészen próféta-sors 
annyiban, hogy kevesek kivételével, nem hallgattak figyelmezteté
seire, nem akarták látni látásait, elfelejtkeztek, el akartak felejt
kezni róla.

Kicsoda Szabó Dezső ? író, aki Írásaiba öntötte belé minden 
gondolatát, minden meglátását, szerétét és fájdalmát, féltését és 
ostorozó haragját, melyet népéért érzett, s írásaiban akarta ki
kiáltani, — hogy szolgáljon a népének. Minden, amit irt, — amint 
maga mondja — „csak alkalmak voltak nekem, hogy körültopor- 
zékoljam fajom, hogy fülebe harsogjam az élet, a serkentés har
sonáit, hogy rásuhintsam eleven húsára a harag ostorait és rá
döbbentsem a készülő koporsóra“.

„Letörhetetlen szándékom — irja, — hogy a magyarságot 
minden egészséges haladás, minden praktikus jóság, minden élet
képes gondolat hazájává tegyem.“ — Más helyen önmagával kap
csolatban ezt irja: „következetlenséggel, elpártolásokkal, áilhatat- 
lansággal vádolnak. Pedig egész pályám egyetlen egyenes út egyet
len hívó céllal: szerencsétlen fajom hozzájuttatása az élet asztalá
hoz, ahoz a történelmi helyhez, melyet ezeréves súlyos európai 
munkájáért megérdemel“. „Életet kerestem. Félrevert harang vol
tam.“ — Így csak magát prófétának tudó valaki irhát magáról.

Igazat kell adnunk abbeli jóslásainak is, melyben ezt jósol
ja: „ha majd Kolozsvár temetője visszafogad rögei közé, fajom 
— ha megkésve is — szeretettel fog hajolni elnyugodott harcosa 
fölé; mert tiszta szándék volt és végtelen szeretet“. 
_____________________________________RADUCH GYÖRGY.
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Szentháromság u 4.-ik vasár
nap. Lukács 6, 36 42.
Adjunk hálát:

Hogy Istan nem érdemeink, hanem kegyelme szerint ítél m8g.
Hogy Isten igéjében újból é3 újból megtérésre int.
Hogy az orvos biztos kezével tapint reá fájó sebeinkre. 

Könyörögjünk:
Hogy ne keményítsük meg szivünket felebarátunkkal szemben.
Hogy ne magunk eszére, bánom az ige világosságára tekintsünk.
Hogy saját hibáinkat Ítéljük és azokra kérjünk gyógy irt Istennél
s alázattal szolgáljunk másoknak.

Szentháromság u. 5.-lk vasárnap. Lukác3 5, 1 11.
Adjunk hálát:

Hogy Jézusnak semmi sem lehetetlen, de mindeneket megtehet.
Hogy isteni hatalmát mindig megmutatta, mikor szükségét látta.
Hogy nem veti el magától a megtérő bűnöst, de kegyelmet ad. 

Könyörögjünk :
Hogy meghalljuk Jézus szavát, mikor parancsát intézi hozzánk.
Hogy szó nélkül és azonnal engedelmeskedjünk Ö neki.
Hogy lábaihoz tudjunk esni bűobánaUal és új életre indulni.

SZÉPEN SIKERÜLT A BRASSÓI MAGYAR EGYHÁ
ZAK KERTÜNNEPÉLYE. Junius 18.-án tartották a brassói 
magyar egyházak szokásos kertünnepélyüket. A brassói 
egyházaknak ez az ünnepe az egész brasső-megyei ma
gyarságnak megmozdulását szokta jelenteni. A mostani 
ünnepély szépségében és keretében messze túlszárnyalta 
az eddigieket. Impozáns volt az ünnepélyt megnyitó ha
talmas felvonulás. Különösen feltűnt a brassói magyar 
nöegylet tagjainak gyönyörű diszmagyar csapata. A mene
tet a sok népviselet tett élénkké és színessé. A jövedelem 
az egyházi iskolák támogatására szolgál.
Az Erdélyi Magyar Evangélikus Gyámíntézet hírei: Felhív
juk a figyelmet a most folyó gyűjtésre. — A Gyámíntézet kert
ünnepélyét augusztus hó folyamán fogja rendezni szabadtéri prog
rammal. — A tanulók sególyiránti kéréseiket illetékes lelkészi hi
vataluk útján nyújtsák be. — Augusztus 1-ig kell beadni a pálya
munkákat.

KÖZSÉGEINK GYŰJTÉSE A JÓZSEFFALVI TŰZ KÁ
ROSULTAK SEGÉLYEZÉSÉRE. Községeinkben mindenütt 
lelkes gyűjtési akció indult meg a Józseffalvi lüzkárosult 
csángók segélyezésére. Brassó megyei községeink együtte
sen küldik el adományaikat. Bácsfaluban a gazdakör telte 
magáévá az ügyet s 3000 lejen felüli összeget gyűjtött. 
Türkös gyűjtése meghaladja a 4000 lejt. Többi gyüleke
zeteinkben bizonyára hasonló szép eredményekre számít
hatunk.
Lelkészavatás. Junius hó 22.-én volt két ifjú lelkésztestvérünk 
felavatása Kolozsvárt. Páter Gusztáv kolozsvári és Schuller Ödön 
temesvári végzett lelkésznövendékek sikeres vizsga után lelkészekké 
ftvftt&ttsk
NÉMETNYELVŰ ÓVÓDÁT ÁLLÍT FEL A MAROSVÁSÁR
HELY! GYÜLEKEZET. A marosvásárhelyi evangélikus 
gyülekezet közgyűlése németnyelvű óvóda felállítását ha
tározta el.
Munkaközösségi értekezlet. Az Evangélikus Élet Baráti 
Munkaközössége julius hó 5.-én tartja legközelebbi értekez
letét Bác3fa;uban. BibJiamagyarázatot tart Kiss Béla. A finn ébre- 
dési mozgalom történetéből olvas Antal Márton. A program többi 
részében az ifjúsági munkával fogunk foglalkozni. Bevezető előa
dásokat tartanak: Raduch György, Mátyás Béla, Gillich Fülöp, Kiss 
Béláné. (Külön meghívókat nem küídünk).

ILLETÉKADÓ MENTESEK A LELKÉSZEK ÉS KÁNTO
ROK JÖVEDELMÉT KÉPEZŐ EGYHÁZI INGATLANOK. A 
nagyváradi adófellebbezési bizottság elvi jelentőségű hatá
rozatot hozott az egyházi vagyon illeték megadóztatásának 
kérdésében. Fellebbezés folytán több református egyház- 
község erre vonatkozó ügyét tárgyalta. Az egyházak kép
viselője kimutatta, hogy az 1939. április 1-én megjelent új 
törvény az államsegélyben részesülő egyházak ingatlanait 
minden további feltétel nélkül mentesítette az illetékadó 
alól. A Revista Administrate! Financiare 1939. április 15-i 
138. számában megjelent törvénymagyarázat ugyanezt 
megerősíti abban a formában, hogy mentesiti azokat az 
ingatlanokat, amelyek az egyházi tisztviselők fizetését képezik.
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LELKÉSZEVANGÉLIZÁCIÓ. A 
Magyarországi Evangélikus 

Lelkészek Egyesülete idei lelkészevangélizációját augusztus 
21-töl 25.-ig rendezi a gyenesdiási lelkészüdülőben. Az 
előadásokat Turóczy Zoltán püspök tartja.
Magyar evan g é lik u s  írónő sikere  Amerikában. Sörődy Ka
tó Amerikába elszármozott magyar evangélikus írónő nyerte meg 
ez amerikai könyvkiadók nagydiját. A dij nemcsak a könyv tar
talmának, hanem az Írónő által készített illusztrációknak is szólt. 
Az irórő díjnyertes könyvében a magyar csodaszarvas legendát 
dolgozta fel.

MAGYARREFORMÁTOROK SZOBRAINAK LELEPLE
ZÉSE. A Debreceni református Kollégium 400 éves jubi
leuma alkalmából április 27.-én lepi» zték le Huszár Gál, 
Szenei Molnár Albert és Komáromi Csipkés György élet
nagyságú bronzszobrait.
A magyarországi MlsszióegyesUlet számadatai. 1937 é v j 
b e v é t e l  5 123 pengő (163 936 lej), kiadás 5 048 pengő. A be
vétel a kö étkezőkből srá mázott: tagdíjból 510, fiókegyesületek 
díjából 138, offePó iumokból 1316, perzsslyekbő! 523, adományok- 
bó 476, gyermekszövetíéjektől 614 pengő. 1938. évi bevétel: offer- 
tóriuoBokból 1003, perzselyekbő! 342, i dományokból 390, bélye
gekből 362 pengő. Ezen összegekből az egyesület a Lipcsei-misszió
nak 2 984. a finn missziónak 2 400, sz ukrán-missziónak 180 pen
gőt bocsájtott rendelkezésére. A miszióí áldozatkészségre nekünk 
is szükségünk lenne, hiszen ez olyan áldozathozatal, amelyből nem- 
c ak a misszió ügye nyer, de talán ugyanannyit nyer az az egy
ház is, amely ezt az áldozatot meghozta.

REFORMÁTUS EGYETEMI TEMPLOMOT ÉPÍTENEK 
DEBRECENBEN. D. Révész Imre dr. debreceni reformá
tus püspök indítványára Debrecenben kb. egy és félmillió 
pengő költséggel egyetemi templomot építenek.

Krisztus e időből való sírt fedeztek fel Oroszországban 
Oroszországban egy a Krisztus sz. e. harmadik-negyedik századból 
va'ó sirt fedeztek fel, amolybon egy férfi 10 lóval volt eltemetve. 
Érdekes, hogy a sírban lévő bőr, gyapjú és szörmetárgyak tökéletes 
épségben maradtak.

HARC AZ ERKÖLCSTELEN ÉS LÉLEKMÉRGEZÖ ÚJ
SÁGOK ELLEN. Az amerikai Egyesült-Államok katolikus 
egyházai a múltban eredményes harcot folytattak az er
kölcstelen és lélekmérgezö filmek ellen. E téren elért e- 
redmények által felbuzditva most ugyanazt a harcot indí
tották az erkölcstelen és lélekmérgező sajtó ellen is. Küz- 
delmükhez a többi egyházak is csatlakoztak. Az összeállí
tott kimutatás szerint 421 újság és folyóiratról van sző, 
amelyek havonta 15 m iliő  példányban jelennek meg. 
Kitiltották a zsidókat Berlin előkelő városrészeiből. Berlin 
polgármestere rendeletét adott ki amely megtiltja a zsidóknak, 
hogy a város előkelőbb negyedeiben letelepedjenek.

IMÁVAL NYITJÁK MEG AZ EGYESÜLT-ÁLLAMOK 
SZENÁTUSÁNAK GYŰLÉSEIT. Az amerikai Egyesült-Álla
mok szenátusa határozatot fogadott el, amelynek értelmé
ben minden gyűlést imával fogják megnyitni. Valóban üd
vös határozat ha nem lesz csupán üres formaság, hanem 
tényleges megalázkodás Isten előtt, mert növelni fogja a 
felelősségtudatot és komoly igazságkeresést.

A németországhoz tartozószudétanémetek között az
elmúlt esztendőben az előző évekhez viszonyítva is emelkedett az 
evangélikus egyházba betérők s?äma. Bátértek 7.912 en s ezzel 
szemben csak 407 volt a kitérők száma. A betérők nagyobbrészt 
a katolikus egyház hivai közül kerültek (4513).

KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLETI ÉLET NOR
VÉGIÁBAN A KIÉ mozgalom németországi minta hatá
sára indult meg Norvégiában. Haeren Péter alapította meg 
az első egyesületet Oslóban. A mozgalom egészen egyházi 
talajon fejlődött ki. Jelenleg 474 egyesülete van összesen 
13.446 taggal. 153 épületük van és 32 nyári táboruk. A 
munkát 32 titkár irányítja.

Világkonferenciát rendez a holland KIÉ szövetség. 
A folyó évi julius 24. augusztus 2.-ig lesz a KIÉ Világszövetség 
idei világkonferenciája Amszterdamban a holland KIÉ szövetség 
rendezésében. Eddig a világ külömböző országaiból 1500 ifjú je* 
lentette be részvételi szándékát.

\



E V A N G É L I K U S  É L E f T 1939, julius 2.r 6.

Hogyan keletkeztek a  szövetkezetek?
Mostani életkörülményeink között egyre jobban érezzük], a 

gazdasági szervezkedés halaszthatatlan fontosságát. A gazdasági 
szervezkedésnek egyik jelentős tényezője a szövetkezetek. Lássuk 
hát, hogy hogyan, miért s mikor is keletkeztek a szövetkezetek?

Előzmények. A középkor hűbérrendszerót új társadalmi irány
zat váltotta tel. Ez az irányzat a kapitalizmus, a nagytőke. A hű
bőrrendszer alatt az embereknek nem volt személyi szabadságuk, 
a nagytőke rendszere megfosztotta gazdasági szabadságuktól a nagy 
tömegeket. Az ipar fejlődik. Óriási mértékben hóad előre. A nagy
tőkének azonban nem érdeke a munkásság helyzetének javítása. 
Alapeszméje: minél kevesebb ős olcsóbb munkaerővel, a lehető 
legnagyobb anyagi hasznot elérni. A tőkének gyarapítására törek
szik tehát, s ennek kizsarolt rabszolgáivá teszi az embert, a mun
kást. Természetes hogy ennek idővel ellenhatása is kellett jelent
kezzék. Uj mozgalmak keletkeznek s lépnek fel vele szemben: a 
szociálizmus, majd pedig a szövetkezeti mozgalom. A szociálizmus 
azt hirdeti: nem a tőkét és a nagytőkéseket kell úrrá tenni a mun
kások százezrei felett, hanem ellenkezőleg, a töke legyen a dol
gozó közösség szolgálatára. A szociálizmus h vei forradalmi utón 
akarták megvalósítani a nagytőke ellen irányuló küzdelmüket. E 
küzdelem kivívására hosszabb időre volt szükség s ezért keletke
zett aztán az a másik mozgalom, amelynek hivei nem akarták meg
várni a nagytőke forradalmi úton való megbuktatását, hanem azt 
érezték, hogy azonnal kell cselekedő’. Helyzetük is kényszeritette 
őket erre. így jött létre aztán a szövetkezeti mozgalom. Először 
Angliában a nagyipar révén leginkább sújtott kisiparosok körében.

Történeti áttekintés. 1844 ben, Angliában, 28 takácsmester 
megalakítja az első szövetkezetei. A szövetkezet alapszabályában 
kitűzött cél szerint azért, hogy kölcsönös támogatással lehetővé 
tegyék műhelyeik megfelelő felszerelését, a munkához szükséges 
anyag beszerzését és értékesítését. Ez a szövetkezet eredményes
nek bizonyult. Ma is fennáll s jelenleg 25000 tagja s kb. 500.000.000 
lej tőkéje van. A legnagyobb angliai szövetkezet 1847-ben alakult. 
Ez fogyasztási szövetkezet.

P mezőgazdasági államokra a tőkehiány kényszeritette a hi- 
telswv- ikretek  felállítását. Anglia után Németországban talált meg
felelő i. jra és megértésre a szövetkezeti eszme. Itt két formája 
honosult mag, a Schultze-féle, és a Raiffeisen-féle. Különösen az 
utóbbi terjedett el nagy mértékben.

A szövetkezeti mozgalom mibenléte. A szövetkezet szellemi és 
erkölcsi alapon álló gazdasági rendszer. Szellemi alapja a segités. 
(Nem a tőkegyarapitás). Nem a töke uralkodik az emberek felett, 
hanem emberek egyesülnek, hogy a lehető legjobban biztosíthassák 
egymás munkalehetőségét. Célja nem az egyén, hanem a társada
lom. A társadalmi életet akarja fellendíteni, könnyebbé tenni. Er
kölcsi alapja, hogy megakadályozza a tőkének egy kézben való 
összpontosítását. Megőrzi az egyéni szabadságot annak ellenére, 
hogy benne a személyi érdekek fölé a társadalmi érdekek kerülnek. 
Kifejleszti az együvétartozás érzését, gondolatát. S ezért az anyagi 
előnyök mellett nagy erkölcsi hasznot is jelent. Hiszen a közös 
teherviselés, a közös munka, ameiy nem kényszer hatására történik, 
szükségszerűen és erőteljesen építi ki a nép életében — a nép
közösséget. S ezért bizonyult a szövetkezeti mozgalom annyira hat
hatós erőtényezőnek különösen a kisebbségi sorsban élő népek 
harcában.

Népünk jÖ7Őtépitő útján mindinkább fogja szükségét látni a 
szövetkezeti mozgatom erőteljes kiépítésének. Anyagi érdekek mel
lett a benne rejlő erkölcsi erők teszik azt majd számára fontossá. 
Viszont meg keli látnunk azt is, hogy igazi szövetkezeti élet csak 
erkölcsi alapokra építhető fel. Bizonyos, hogy egyszer majd ez 
lesz legfőbb és legbiztosabb erőforrásunk.

Jónás László.

B eszé ljün k  róla.
(Folytatás)

Adatok alapján bizonyítottuk, hogy a bukaresti ev. ref. egy
házközség adófizetőinek 50—60°/0-t tettók ki a magyar evangélikus 
híveink. Ezek után azt kérdezzük: Mi lett volna akkor, ha ez az 
evangélikus „lutheránus“ többség valamelyik eqyházsközségi közgyű
lésen kimondja, hogy különválás esetén arányos vagyonrészre tart 
igényt? S tegyük hozzá: melyik bíróság lenne az, amelyik a fen
tiek alapján megtagadta volna tőle ezt a jogos s indokolt követe
lését? Legalább a vagyon felét meg kellett volna kapniok a kü
lönvált evangélikusoknak. Most pedig olyan valamit kell monda
nunk, amitől minden elfogulatlan bírálónak hajaszáia az égnek me
red: mi a „lutheránusok“ a „jövevények“, akik cikkíró úr állítása 
szerint — „felettük a fiák kenyerét“ 1933-ban önálló egyházköz
séggé alakulván, heti egy órai istentisztelet tartásáért évi 10.000 lej 
fizetünk ma is a református egyházban visszamaradt kisebbségnek4 
akiket csak egyszerűen azért nem támadtunk meg vagyonjogi per-' 
rel, mert magyar potestáns testvéri szeretettel érzünk irántuk. 
Nem akartuk sem magunkat, sem testvéreinket kitenni annak, hogy 
esetleg a fülemüle füttyén vitázó Póter-Pál sorsára jussunk.

Másképen nézett volna ki a református egyház, úgy anyagi, 
mint erkölcsi értékében, ha Sükei tői Koós Ferencig, majd az egy
más után következő papok az evangélikusok egyházépuő segítségét 
„protestáns igának“, „bénító bilincsnek. . . .  akudt kórnak“, az 
egyház evangélikus vezetőit és több mint 40 éven át egyházi fő- 
gondnokait „jövevényeknek . . .  és bäszintetteknek“ nevezték volna 
s nem így írna róluk Koós (40 o.) „Krisztusi szeretetben éltünk 
együtt“. Ha ez kezdettől nem így történik, senki más, hanem a 
református egyház látta volna kárát, mert több mint 100 éven át 
az a rengeteg evangélikus adomány és adó nem folyt volna be 
pénztárába. Nekünk meg bizonyára legalább 80 éves evangélikus 
egyházunk lenne Bukarestben.

Nem tartjuk sem okos, sem ildomos dolognak a történetíró 
részéről, ha a szükséges testvéri kézfogás helyett az alaptalan vá
dak úiját választja és vádjait a tények elferdítésével próbálja iga
zolni. Mert bár ö ezt vallja: „Az egyház soha nem lenet a nem
zeti élet hátizsákja, sem paravánja, sem menedéke. . . Amit nem 
tud az egyház magába asszimilálni, azt idejében ki kell magából 
vetnie.“ Mi ezt a véleményét nem írjuk alá, kijelentjük, hogy bár
milyen értéktelen a „nemzeti lét“ a cikkíró úr szemében, szerin
tünk mégsem volna szabad a protestáns keresztyénsóg kibékítő 
kulcsát egy jól hangzó mondat kedvéért profanizálni azzal, hogy 
„nemzeti lét likciójának és pogány bálványnak“ nevezze. Erre e- 
gyébként fel kell hívnunk az illetékes hatóság figyelmét. Közbe- 
vetően pedig feltesszük azt a kérdést is: ugyan miért is hangoz
tatta cikkíró ur, aki ma tehernek és bilincsnek mondja az evangé
likusokat, néhány évvel ezelőtt, az evangélikusok önnalióságra való 
törekvései mozgalmának kezdetén „minden eszközzel meg fogjuk 
akadályozni a lutheránusok önnaió szervezkedéséi“?

S most mar végre nyilvánosságra kell hoznunk azt is, hogy 
az evangélikus és református egyházkerületek között létrejött meg
egyezés — mely az ö-ináló pásztoroiás alá szervezkedett 
4000-nyi evangélikus hivő önnauóvá szervezkezkedése után, 
1934 ben köttetett — kizárólag a történetíró lelkész úr fanatikus 
akarnokoskodása miatt nem hajtatott végre és csak az evangéliku
sok részéről tartatott meg.

Sexly Zoltán.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

D. J. K isp e st . Az illetékes lelkészi hivatalok értesítése szerint Sz. 
M. sem a református, sem a katolikus egyház anyakönyveiben nem található. 
Üdvözlet.

CENZÚRÁT. Inserts la Tnnunaiul Brajov mb Nr. J.Obd/1938, Tip. „ANTAL“ Brasov, Galea Victoria! 36.
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A mi
mindennapi kenyerünket.

Máté 6: 11.
Egy év fáradságos munkája jut eszünkbe 

mikor végig nézünk az aratásra érett gabonaföl
deken. Sok verejtékezés hullott míg kisarjasztotta 
a föld az elvetett magvakat, sok küzdelem amig 
elérkezett az aratás, sok félelem és aggódás az 
időjárás kiszámíthatatlansága, bizonytalansága 
miatt. Igen, sok küzdés és sok aggódás, mert az 
Isten m egátkozta  a bűnös, engedetlen ember vi
lágát (I. Mózes 3 : 17— 19). Azóta verejtékezve 
nyomorgunk a földön, tövisét és bogáncsot terem 
számunkra, S2árazság pusztít, jég veri el a 
vetést.

Ha a sáfár akire nagy vagyont bíztak en
gedetlenné válik, elveszti a megbízatást s legfel
jebb csak jogtalanul bitorolja tovább a rábízott 
javakat. Milyen gyönyörű, gazdag és csodálatos 
világot bízott ránk a Teremtő s mi, hogy elferdí
tettük azt engedetlenségünkkel, gonoszságunkkal! 
Csoda-e, ha megátkozta Isten a földet ? Zúgolód
hatnánk-e, ha teljesen kitöltené ránk rettenetes 
haragját? És mégis van aratás, van mindennapi 
kenyér! A megátkozott világban hűtlenségünk, 
gonoszságunk ellenére gondviselő kegyelmében 
részesít Isten. Meghallgatta imánkat, megadta most 
is a mindennapi kenyerünket.

Tudjátok Testvéreim miért teszi ezt Isten? 
Tudjátok milyen örömteljes bizonyságot lát eb
ben a hivő ember ? Meglátja, amire Jézus 
tanított, hogy mi drágák vagyunk Istennek és 
ezért gondoskodik rólunk (Máté 10 :31). Hogyne 
lennénk drágák Istennek mikor olyan nagy árat 
fizetett értünk, Egyszülött Fiának vérét ontotta! 
Hogyne gondoskodna rólunk, mikor a minden
napi kenyérnél sokkalta nagyobb ajándékot igér: 
az ö dicsőséges és boldog országát! Mert Isten 
nem  akarja, hogy a világ megátkozott világ ma
radjon, tövisét és bogáncsot teremjen, nyomorú
ság és reménytelen küzdelem legyen a sorsunk, 
hanem  el akar vezetni minket az Ö csodálatos 
igaz világába. Hát ezért nő fel a búzakalász még 
az átokkal sújtott földből is, ezért hallgatja meg 
Isten a mi mindennapi könyörgésünket, A hivő 
embernek még a kenyér áldásán keresztül is üzen 
Isten a legnagyobbről, az Ö országáról. Kettős 
ajándék kettős öröm így az aratás.

KOVÁCS LÁSZLÓ.

K ö z ö s  K ö t e l e s s é g .
Az egyház életében időnkint új feladatok merülnek fel, amelyeknek 

megoldása nehéz, de amelyeknek teljesítése életkérdés. Van eset arra, hogy 
egy egész népet kell új útakra vezetni, mert a régi útak járhatatlanokká vál
tak, vagy egészen elzárultak előtte. Amikor égy nép új életviszonyok közé 
jut, akkor t rmészetszerűleg új feladatok szakadnak reá, amelyekről azelőtt 
nem is tudott, vagy amelyeket azelőtt mások teljesitettek helyette.

Népünkre nézve egy új és nehéz feladat gyermekeinek a neveltetése, 
anyanyelvű szellemi kincsekkel való ellátása. Régen a szülőnek az képezte fő 
gondját, hogy gyermekének anyagi javakat adjon útravalóul. Ma a szellemi 
örökségről szülők kell gondoskodjanak és pedig első helyen, mert hasz
talan örököl valaki bármennyi vagyont ä szüleitől, ha szellemileg szegény, 
elmaradott, koldus, akkor szánalomra méltó, mert a mai életharcban nemcsak 
alul marad, de hamarosan szegény és szolga is lesz.

Egy népet új útakra vezetni nem könnyű dolog, mert a nép mindig 
szeret a régi, járt útakon járni, amelyen apái jártak, különösen, ha azok 
könnyebb útak voltak. Ma azonban a mi népünk keserű tapasztalatokból 
láthatja maga is, hogy új útra kell térnie, a minden téren vaió önfenntartás 
útjára. Ideje már annak, hogy vegyük komolyan a figyelmeztetést és térjünk 
a cselekvések szinterére.

Az egyház keretei között felekezeti iskolákat kell létesíteni. Ez a leg
fontosabb, a legnagyobb feladat. De addig is, amig különböző okból nem 
valósítható meg a legnagyobb, halaszthatatlanul meg kell valósítani azt, ami 
a legkisebb feladat, amiből alkudozni nem lehet: népkönyvtárakat kell fel
állítani s a meglévőket bőviteni keik A népkönyvtárnak felbecsülhetetlen az 
értéke, nemcsak a gyermekekre, hanem az ifjúságra és a felnőttekre nézve is. 
Ahol népkönyvtár van, amelynek könyveit kézről-kézre kapkodják gyermekek, 
felnőttek, ott a gyermekek jórésze nagyszerűen olvas magyarul és jellemben 
nevelődik, szellemi kincsekben gazdagodik, mert a jó könyvek olyan világban 
hordozzák, ahol érzésviláguk tisztulhat és tudásuk gazdagodhatik. Amelyik 
faluban a gyermekek és felnőttek olvasni szoktak jó Könyveket, ott annak a 
hatásait könnyen észre lehet venni. Ha az ember jó könyvet olvas, az annyi 
mintha jó társaságban lenne. Egy jó könyv olyan, mint egy jóvizű forrás 
lehet belőle új erőt, életörömet, kitartást meríteni, amire ma nagy szükség van 

Északi népekről, finnekről, svédekről tudjuk, hogy még a falusi emberek 
közt is a legtöbbnek saját könytára van, amelybe tehetsége szerint évről-évre 
gyűjtögeti, vásárolja a könyveket. Pedig nem mondhatni, hogy az északi 
ember könnyebb megélhetési viszonyok között élne mint mi. De nem mond
hatjuk azt sem, hogy a mi népünk nem tudna vásárolni könyveket, mert 
amig egy népnek van pénze életet mérgező italra, meg dohányra, addig le
hetne pénze lelket nemesitő és szivet derítő könyvekre is. Mi nem kívánjuk, 
hogy minden ember saját könyvtárat vásároljon, vegyen mindenki csak egy 
könyvet évente a népkönyvtár részére és hamarosan egy könyv árán több 
száz könyv áll rendelkezésére. írja belé mindenki nevét az általa vásárolt 
könyvbe s sokkal jobban megörökíti nevét az utókor számára, mintha 
drága sírkőbe vésetné. — Lehet ma sok árva, akiknek nincs, -aki kenyeret 
adjon, de még sokkal több az olyan, akiknek nincs aki magyar szellemi táp
lálékot nyújtson, pedig ez mindannyiunkra váró Közös Kötelesség.

MÁTYÁS BÉLA.



2. E V A N G É L I K U S  É L E T 1939 julius 16.

L  E  L  K  I A  R  C .
A gyülekezet Istenországának földi hordozója. Cserépedény, 

melyben drága értékek vannak elrejtve. Isten az Ő drága igéjének 
hirdetését és a szakremenlumok kiszolgáltatását bízta rá. Feladata: 
Isten akaratának hirdetése s az Ő dicsőségének visszatükröztetése. 
Hogy egyházközségünk ebből Ja feladatból mennyit és hogyan 
tudott megvalósítani, elsősorban nem 
mi vagyunk hivatottak elbírálni. Mi 
csak az emberileg mérhetőt mérhetjük, 
pl. az egyház anyagi gyarapodását vagg 
hanyatlását, de a gyülekezetnek, mint 
Istenországában élő gyermekek szeretet 
közösségének növekedését vaey után
pótlását számokkal, vagy egyes kiemel
kedő ünn pélyes megnyilvánulásokkal 
mérni nem tudjuk.

A türkösi gyülekezet is csak akkor 
válik Istenországának hordozójává, ha 
az imádkozó szeretet fűzi össze a lel
keket. Az imádkozó szeretet elsősorban 
a templomban a közös igehallgatás és 
imádkozás által lesz megfoghatóvá és 
valósággá. Ehhez az Igehallgató gyüle
kezethez híveinknek csak egy része 
tartozik. Az egyik arc az, melyet nem 
látunk, ez az igazi, a másik arc, mely 
az egyháztagok összeírásában szerepe 1 
és látható, ez a nagyobbik része. Mive] 
templomi Igehallgatása a rossz temp- 
lombajárás miatt gyér. a nagyobbik 
arc igen beárnyékolja a kisebbik arcot, 
a bűnösen is igazabbat Ha őszinték 
akarunk lenni, bátran vallhatjuk, hogy 
híveink nem jó templom bajárók.

E\\ enben egy arcnak több oldala is van
Az évi egyházi adó 400-500 lejes

hiánnyal minden évben befolyik. Ez az egyházzal szembeni felelős
ségre és szeretetre vall. Az egyház terheit, pár kivételével, szívesen 
hordozzák. — A templombajáráshoz viszonyítva az Úrvacsorával 
élők száma a többi gyülekezetéhez hasonlítva elég nagy. A szivek 
az adakozásban nem restültek meg. — Elfoglalt nép vagyunlc! !

Ezt nemcsak a hivek mondogatják, 
de a vezetőknek is látni kell. Ezért 
igyekezünk és igyekeznünk kell azt a 
drága kegyelmi időt, melyet Isten nyújt 
nekünk a kalmas és alkalmatlan időben, 
minél jobban felhas? nálni lelkünk épü
lésére. Az idő alkalmatlan. Nem úgy, 
azt is akkor cselekszünk, mint ahogy 
a nyugodt munkához kellene.

A gátlások dacára Nőegyletünk ál
dott munkát végzett. Öt teaestélyén jó 
munkát végzett s mutatta meg életre 
valóságát. Más helység hiányában a 
papilak összes szobáiban egy-egy este 
180—200-an is résztvettek. Ezen a mun
kán volt Isten kegyelme legnagyobb. 
Az akadályok miatt az ifjúsági munka 
a Nőegyletével együtt halad.

Isten csodálatos kegyelmének kell 
tulajdonítanunk nehéz küzködésünkben 
a vallástanitás csodálatos áldásait. Az 
Isten Igéjének a gyermekek közti hir
detése a heti 2 órai vallástanitáson és 
a minden vasárnapi gyermekistentisz
teleten folyt.

Hiába dicsekedném, hogy ezt, vagy 
azt csináltuk, ettől a gyülekezet lelki- 
arca meg nem változik. Isten kegyelme 
által vagyunk ami vagyunk és leszünk 
amivé O tenni akar. ANTAL M.

—

Teljes bizonyossággal, mely most az én szi
kemben van:

Ember, meghalunk — rákban vagy tüdő-
[sorvadásban,

Vagy szívbajban, vagy vesebajban, vagy guta-
fűtésben,

Válogatott f jaiban az újonnan felfedezett
betegségeknek,

Vagy végelgyengülésben az emberi kor ieg-
[végső határán,

Kimondhatatlan szenvedések után — ágyban
[párnák között is!

Szeretnélek m ellenragadnL.
Irta. Reménylk Sándor

Ember, akárki légy —
Ha államfő, népvezér, sorsot forgató kormány

[kormányosa vagy 
Ha forradalmár, ellenforradalmár, hadiszer-

[készitő vagy,
Ha akármilyen hatalom van a kezedben —

[annyival inkább:
Szeretnélek mellenragadni!
Szemedbe nézni, igéző, iszonyatos, fekete

nézéssel}
Sokáig, végtelen sokáig —
S szeretném megkérdezni azután tőled: 
Tudod-e vájjon, hogy meghalsz?
Tudod-e vájjon?
Nem úgy, ahogy tudni szokás,
Nem azzal az olykori, vagy mindennapi, de 

[mindig távoli tudással. 
Nem azzal, hogy persze, egyszer mindnyájan

[meghalunk,
Én is, hogyne, de talán mégis hamarább a

[másik,
Nem igy, ahogy tudni szokás,
Hanem azzal az egészen személyes, közeli

borzadással,

Ember, akárki légy —
Gondoltál-e valaha már erre, a gondolatnak 
Azzal a teljes tökéletességével,
Amellyel most én erre gondolok,
Gondolok iszonyodva.
Ámde a borzalomnak 
Milliomodrészét sem bírom kifejezni ? 
Ágyban, párnád között is igy —
Résztvevő emberek, orvosok, ápoló-testvérek

[között is igy —
Természetes halállal!

Természetes hát a halál?
Szükségszerű, de nem természetes.
Ágyban, párnák közt sem természetes. 
Végelgyengülésben, az emberi kor legvégső

[határán sem az.
Nézz magadba ember, akárki légy,
S tagadd, ha tudod ezt 1
Mióta vagy, mióta embervilág létezik,
Egyetlen egy ellenséged van csupán, ember,

neked: a halál. 
Egyetlen egy, aki ellen küzdeni, reménytele

nül bár: méltó feladat — 
Ha ugyan érték valóban ez az élet 
És isteni ajándék, amint papjaid nem győzik

[hirdetni eléggé.

S te mit cselekszel ?
Mit c elekszel időtlen idők óta?
Egyetlen ellenséged pártjára álltái,
A halál szövetségesévé szegődtél önmagad

[ellen,
Mióta Kain Ábelt agyonütötte,
Emberléted embervértől véres hajnala óta. 
Nem elég neked a természetes halál iszonyúsága 
Nem elég a himlő, kolera, pestis, minden

[dögvész kaszája. 
Kiegyenesítetted a halál természetes görbe

[kaszáját,
Mögéje áltál szuronyerdeiddel,
Mögéje tankjaiddal, tengeralattjáróiddal, re

pülőgépeiddel.
Aratását megezerszerezted.
Jó munkát és hihetetlenül gyors munkát vé

geztetsz vele.
Agyrémeid, melyeket világnézeteknek nevezel, 
Melyektől világod jobbrafordulását várod, 
Melyek tövét vér óceánokkal áztatod:
Nem érik meg egyetlen ember egyetlen ki- 

[ontott csepp vérét sem soha!

Ember, akárki légy —
Gondoltál-e már igazán arra, hogy közeleg

[a vég,
Az enyém, a tiéd, az övé, mindannyiunké? 
Közeledik az embervilág embervértől véres

[napnyugovása — 
Az utolsó Ábel és az utolsó Kain 
Egyetlen egy utolsó rettentő baltacsapással 
Egymást ütik agyon.
S a porondon a te őrületed hű szövetségese, 
Öröktől való egyetlen, könyörtelen ellenfeled 
Egyedül ?! [marad csupán

A jókönyv melegszívű jóbarát. 
Olvasssuk tehát az

EVANGÉLIKUS ÉLET-et!
Támogassuk az Evangélikus Élet irat- 
terjesztését !
Szerezzünk új barátokat mindkettőnek!
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Kel j  fel!
Egy gyermek játék közben ele

sett az utcán. Arcával a földön 
feküdt és keservesen sirt. Egy 
ember lépett hozzá, m°gfogta a 

kezét és így szólt: Jöjj gyermekem, kelj fél! A gyermek azonban 
nem mutatott semmi hajlandóságot arra, hogy megragadva a feléje 
nyújtott segi'ő kezet, felkeljen. Csak a fejét emelte fel és tovább 
sirt: »Elestem.'

Hányszor vagyunk mi magunk is egészen igy. Túlságosan bí
zunk önmagunkban, erőnkben, hitünkben. Eyyszer aztán elbukunk. 
Előbbi önteltségünk helyébe félelem és fájdalom sírása torzítja el 
arcunkat. Ha előbb azt hittük, hogy nem kall nekünk senki segít
sége, támassza, most egészen kétségbeesünk. Bíztunk jóságunkban 
s amikor a bűn kegyetlenül földhöz vert, akkor elveszítjük minden 
reménységünket, hogy lehetetlen nekünk még egyszer felemelked
nünk. Isten is hiába nyújtja felénk felsegíteni akaró jobbját. Nem 
is tekintünk reá, hanem cssk sírunk, csak jajgatunk. Egészen el
foglaljuk magunkat panaszkodásunkkal, ahelyett, hogy hittel meg
ragadnánk az Isten megmentő kezét. Hány embert ismerünk, kik 
örökké telve vannak panasszal, jajjal, arról pedig teljesen meg
feledkeznek, hogy Isten rég ott áll mellettük, feléjük nyújtja kezét 
és szelíden, atyai mosolygással b iztat: Gyermekem, kelj fé l!

Testvéreim nehéz a földi ember számára megismerni Isten 
rejtett cő'jait. Milyen sokszor van úgy, hogy fáj a szivünk, majd 
hogy kétségbeesünk, mert sehogysem ltudjuk megérteni terveit, 
melyek emberileg húsunkba és vérünkbe vágnak fájó sebet. S csak, 
amikor Jézusra tekintünk, akkor érezzük, hogy az Ő szeretető 
cselekedte azt, mivel közelebb tud vinni önmagához. Csak fogjuk 
meg kezét, hogy figyelmünket e világi életről az örökélet felé irá
nyítsa s akkor máskép látunk majd mindeneket s más szint nyer 
az is mi addig emberileg kimondhatatlan fájdalmat jelentett nekünk. 
Isten keze lemetsz egy egy szálat azokból, amelyek a fö'dhöz 
kötöttek és szaporítja azokat, melyek az örökélet felé utalnak.

GILLICH FÜLÖP.

E szm élje tek  f e l  t i  k e r e s z ty é n  szülök!
Az erdélyi magyar katolikusok a közelmúltban nagyszabású 

konferenciát tartottak. Gyűlésüknek kimondottan propagativ jellege 
volt. Krisztus és a gyermek jelszó jegyében állott. Három napon 
át előadásban, vitában és imában ezzel a kérdéssel foglalkoztak. 
Foglalkoztak vele, mert érzik ennek a kérdésnek nemcsak a fon
tosságát, hanem időszerűségét is. Valami borzalmas bűn az, ami 
ma ezen a téren történik. Pedig valamennyi emberi hivatás közül 
ez a legszentebb: gyermeknek életet adni és gyermeket nevelni. 
Isten maga pedig úgy rendezte a dolgot, hogy a gyermekeken ke
resztül tartja meg, vagy veszi el egy nép életét.

Az erdélyi magyar katolikusság vezetői komolyan foglalkoztak 
e kérdéssel. S itt legelőször is azt a jólismert, de sajnálatos tényt 
kellett megállapitaníok, hogy ma a lpgtöbb ember, legtöbb család 
kínlódva ős kényszerből vállalt terhet lát a gyermekben. A szülők 
n»m Isten áldását látják abban, hogy szülők lehetnek, hanem 
nyűgnek érzik a gyermeket. Legszívesebben ment i ülnének előle s 
legtöbbször már csak akkor vállalják, mikor másként szabadulni 
nem tudnak. Pedig . .  . találóan mondotta sz egyik előadó: A szé
kely népet csak a meddő asszonyok tudják kiirtsni. Nekünk nem 
koporsóápoló, hanem bölcsöringa*ó asszonyok kellenek! Nekünk 
Krisztus mellé a gyermek kell, mert e nélkül megver az Isten.“

Hasonlóan szomorúak voltak azok a megáll» pit ások, miket a 
gyermeknevelés kérdéseiknél kellett leszögezni. A csak kényszerű
ségből vállalt gyermekkel nem igen szeretnek foglalkozni a szülők. 
Tengernyi sok az a bűn, Bmi ezen a téren van. Nagyon megkapta 
figyelmemet, hogy a magyarországi evangélikus egyházban folyó 
népmissziói munkának egyik igen határozott megállapítása az, 
miszerint a legtöbb szülő nemcsak, hogy nem igán törődik gyer
mekének lelkiéletével, de egyenesen akadályai tudnak lenni annak, 
hogy gyermekeik komoly, keresztyén életet kezdjenek. Erőszakkal 
tartják vissza őket ettől s nem egy szü'ő jobban szereti, ha gyer
meke korcsmába jár, mint a templomba.

Szükséges volt odakiáltani a mai szülőknek: Eszméljetek I
GILLICH FÜLÖP.

S ir k ó é k  s z é n á t  hoznak.
I r t a  i PÁL ANDRÁS.

— Jánosi — A kiáltás, mint a kiröpitett 
psritíyakő szállt az erdő felé, shol egy tiz 
éves legényke őrizett két ökröL A hang 
megszakadt az erdőbeD. János két füle is 
elfogta, hogy aztán ő is visszarikoltson tele 
torokkal.

— Mi az ?1
— Kerítsd ide az ökröket!
János szó nélkül tesz elpget a felszólítás 

nak ; Sirfeó gazda, mert ő volt, egyenként 
adogatja fel a szénával megrakott szekérre 
a mindenróle cók-mókot, amit a felesége ra
kosgat el ide oda. Az üstnek külön lukat csi
nál és abba illeszti, nehogy a zökögés hirtelen 
ledobja. — Gereblyét, villát jól beszúr, még 
az iszáket is a rudhoz köti.
‘ Ezelőtt három nappal jöttek fel ide a Te

tőre : ő, a felesége ős a gyerek. Kőt szeke- 
recskére való fű volt s mert jó idő járt azt 
megcsinálták s megrakódva indulni akarnak 
hazafelé. Az ssszony leszáll a szekérről; a 
köröskörül levő szénahulladékot öss-zegerebli 
s feldobja a szekérre. Ezalatt a gazda körül
járja a szekeref; itt-ott igazgat; a lekivánkozó 
csomókat kezével lenyomja, a kerekekre érő

szálakat is leszed», nehogy útközben hull
janak el.

— No hála Istennek! !ezzel most megvol
nánk, — fohászkodik fel Sirkó — csak sze
rencsésen leérhessünk az aljba.

— Talán az laten megsegít! mondja rá 
asszony és leül felhúzni a papucsot. Ezalatt 
Sirkó cigarettát sodor, rágyújt és élvezettel 
szívja, amíg az ökrök a szekérhez öregéinek. 
Járomba kerül mind a kettő — Egy kerék 
már meg van kötve; mert lejtőn áll a sze
kér s könnyen elszaladna. No meg azt se 
kell elfelejteni, hogy a Tetőn vagyunk, ahol 
nagyon is szükséges az ilyen intézkedés. Ha 
jobbra tekintünk, ott látjuk Ósáoc, Hosszú 
falu környékét teljes szépségében; balról a 
a Zajzon völgye gyönyörködteti szemünket, 
szivünket s arra fönt, a Daragójon tú‘, mint 
egy össz6szoritott ököl, emelkedik ki az 
azurkékségbe a Csukás. — Sirkót mindezek, 
nem érdeklik. A Zajzonvölgyébe való léeresz
kedés : ez neki most minden gondja.

— Hej, Binda, Sugár!
A két cerán ökör nekifekszik és lassú tem

póban kimozdítják a szekeret. Jobbról az 
asszony, balról Jánoska kiséri figyelemmel, 
hogy ha valahol dőlni akar, belekapaszkod
janak a szekér tetején hosszan kinyúló ba 
fcócb». Sirkó gazdának a fpje, a szeme jár, 
mint a menyéi; mert hát ha nem vigyáz, 
hsmar felbillen a szekér. — Gyanús hely 
közeledik, hátra szó1:

— Fogd meg a bakócot asszony! János 
te is menj oda s csipekedj bele!

Az ökrök elé ál); biztatja őket kedveskedve:
— H j Bindácska, h íj!
A Bindácska hirtelen fogja a jármot, a 

Sugár is nekifekszik. Meg'ódul a szekér, hajtja 
a két ökröt; ezek meg szinte őt is leverik a 
lábáról. A szekér gyanúsan dől.

— Fogjátok-ó te?!
— Fogjuk!
— Csipeszkedj rá! — Hohoho! — Hij, 

no h ij! Tyi kutya teringatte. Csak egy haj
szál! tartotta, hogy fel nem dőltünk.

No de nincsen semmi b a j; a kerekek biz
tatóan recsegnek, forognak. Két bábakalácsba 
botlik; leszakítja és odaadja a Bindának és 
a Sugárnak, amit azok jóízűen esznek meg.

— Hoho! Ez az ökröknek szól, mire ezek 
egyszerre megállanak.

— Kössétek meg a másik kereket i s ! — 
és ugyanakkor ő az egyik elfő kereket köti 
meg. Meredek pontocska következik, legalább 
hármat kell kötni, máskép Ínütik a marhát. 
— Biztató, bátorító hangon mondja:

— No kicsikék! — Mire az ökrök lassan, 
előrefeszitett lábakkal ereszkednek le a me
redeken. A szekér nyomja, űzi az ökröket, 
ezek a szarvukkal tartják a jármot s igye
keznek ellensúlyozni a nyomást. Hiába min
den. A meredék vége felé már nekilódul 
minden : ökör, szekér megy mint a szemvilág 
vesztő. Asszony, gyerek ordít torkaszakadtábó):

— Hohoho! hohohoho! Álljon eléjük! Jaj 
Istenem, mindjárt feldől. — Né, no, n é ! — 
Fogjad te ! — Cs'psszkedj bé János!

Sirkó gazda is szaled: eleget üti az ökrök 
orrát, hogat; nem lehet megállítani.

Egy nagy, begyepesedett h°ngyalurásra 
szalad az első kerék, mire a szekér széna 
négyöt lódul és szépen lefekszik. Az ökrök 
is megállnak és olyan okosan néznek egy. 
másra, éppen, hogy meg nem szóla’nak. 
Sirkó gazda is keresi a szót; mert valóság
gal elhfiít bf nne a vér, mikor meglátta, hogy 
a szerencsétlenség elkerülhetetlen. Nem is 
tud szólni hirtelenében, c»ak nekiszalad a 
Bindának, meg a Sugárnak és püföli irgal
matlanul.

SCHERG V. ést-saiR.T.j
t ™  - — 51 ~ ~ ~ " ~ 1
^  B ra ssó i posztó - és d iv a tá r u g y á r  ^  
($> Női és férfi szövetek &
<| versenynélküli kivitelben. $
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I  ASSZONYOK ROVATA. |  

A mi istentiszteletünk.
K e d ve s  A sszo n y te s tvé re im

Neked szól ez az Írás, aki most ke
zedben tartod ezt a lapot. Neked sze
mély szerint . . .  és természetesen ne

kem is aki ezeket leírom. Istentiszteletünkről van szó. A Tiedről 
és az enyémről. Nézzük meg; ki miért megy templomba, ott hogy 
viselkedik, és életére milyen hatással van az istentisztelet látoga
tása. Nézzük meg együtt ezeket az égető kérdéseket és ezen kér
dések tükrében saját magunkat. Vonjuk le a következtetést a ma
gunk számára. Te is, én is.

Nézzük meg talán először; ki miért nem megy templomba?
Tudjuk, hogy van nehány komoly kifogás (betegség, kis

gyermek, amik Isten előtt is megállják helyüket, de van nagyon 
sok haszontalan kifogás (főzés házi munka, mezei munka, vagy 
egyenesen kényelmesség, lelkipásztor iránti ellenszenv, hitetlenek 
csúfolódása, szomszédasszony megszólásától való félelem, stb. 
stb. sib. Hihetetlenül leleményesek vagyunk a kifogások terén). De 
minden kifogásnak csak egyetlen alapja van. Nem éget minket az 
Isten iránti buzgó szeretet. Nincs igaz hitünk! Sem neked, sem 
nekem.

Ki miért megy templomba? Tudjuk, hogy mind többben van
nak közöttünk, akik érezzük tehetetlenségünket, Isten nélküli sem
miségünket, Isten elleni bűnös voltunkat. Ezek az asszonyok igaz 
istentiszteletet mennek tartani. Közösségben bűnt megbánni, együt
tesen irgalomért könyörögni és a hozzánk leszálló, hozzánk szóló 
Isten ingyen kegyelméért tiszteletet tartani, dicséretet mondani. 
Nem akarjuk magunkat Neki komolyan, egészen átadni. Nem akar
juk Rábízni magunkat, nem hisszük, hogy Ő jobban elintézi a mi 
kis életünket, mint m i! Nincs igazi hitünk ! Sem Neked, sem nekem.

(folytatjuk)

B e s z á m o ló.
Junius hó 4-én, gyönyörű napos időben, folyt le bukaresti 

egyházunk erdei ünnepsége. Már kora reggel helyükön állottak 
azok az egyházukért testi fáradságot hordozni kész testvéreink, 
akik vasárnapi pihenésüket is feláldozva, reggeltől egészen a késő 
éjszakai órákig vezették szép sikerhez erdei ünnepségünket. Jól 
esett végig tekinteni soraikon, mert bennük nem csupán a jövendő 
reményét, hanem egyházunk biztos kamatozású tőkéjét ismertük 
fel. De szemlélésük bizonyos fájdalmat is jelentett, mert kevés ki
vétellel immár hat esztendeje ugyanazokat az arcokat és munkás 
kezeket látjuk dolgozni, mintha bizony az másképen nem is le
hetne, csak úgy, hogy egyik szüntelenül dolgozzon és áldozzon 
egyházáért, a másik pedig csak javakat inkasszáljon belőle. Ebben 
a megállapításban munkára hívást kell érezzenek azok, akik eddig 
bármely okból kimaradtak a munkából, vagy akik eddig úgy gon
dolták, hogy egyházuknak elegendő a négy vagy hatszáz lejjes 
alamizsna. De teljes elismerést kell érezzenek azok, akik a 365 
napból nem csupán egy napot, hanem még sokszor munka alkal
mat is elhagytak azért, hogy építsék azt a bölcsőt, amelyikben 
unokáikat fogják ringatni.

Az istentisztelet idejére már nagy sokaság érkezett s nem 
maradhatott elfogulatlanul egy szív se, amikor az erdő csendjében 
felhangzott: „Mennyben lakó én istenem vedd füledbe dicsérétem“ 
gyönyörű dallama. A bukaresti cégek ajándékaiból és híveink gyűj
téséből sok szép és értékes tombola tárgy gyűlt össze. A hideg 
büffét, kürtös kalácsot bogrács gulyást nagyrészt Nőegyletünk 
ajándékából állítottuk össze. A barakok megépítése, a rend fenn
tartása egyháztanácsosaink vállára nehezedett. Ifjúságunk a majá- 
lisi jelvények darusításával volt elfoglalva, amely ez évben kemény 
papírra nyomtatott Luther rózsa volt. Anyagi siker tekintetében is 
egyike volt a legjobban sikerült erdei ünnepségeinknek, mivel a 
bukaresti magyar társadalom védnöki támogatásával és a megma
radt deszkaanyaggal együtt 50.000 lejen felüli anyagi eredménnyel 
zárult. Egyházunk köszönetét juttatjuk kifejezésre mindazoknak, 
akik munkájukkal vagy anyagi támogatásukkal ehhez a szép siker
hez segítették emlékünnepünket. SEXTY ZOLTÁN.

A felesége megsokalja és rászól:
— Hagyjon már bőkét no! Most üti? Mért 

nem állott eléjük, hogy ne szaladjanak. Most 
rakhatja megint ú jra !

No még csak ez kellett Sirkónak, hogy a 
felesége leckéztesse. Abba is hagyja mindjárt 
az ökrök verését és fut a feleségének. Az 
ostornyéllel neki igyorkodva ordít rá:

— Ne járjon a szájad, mert keresztül 
megyek rajtad! Mért nem fogtad mag te is 
a bakócot: no mért ?! Megöllek mind a 
kettőtöket, mint a kutyát!!

— Üssön ide, no!
— Még jár a szájad ?
— Üssön no!
Supp! Az ostornyél szinte fütyöl amint le

vágódik az emberi testre. Utána fájdalmasan 
jajdul fel az asszony!

— MegüWt az átkozott! Hogy törjék le 
mind a két keze. Ne tudjon vele fogni sem
mit ! — Ó3 a könnyek nehéz cseppakben gör
dülnek le arcán.

Sirkó gazda mőlj jobban kiabál, lármáz: 
de már befelé érzi, hogy a verekedésre nem 
igen volt ok. 0 ;t hsgyjaasiró asszonyt; kör
bejárja az eldőlt szekeret.

— No most mi lesz ? kérdezi mérgesen 
és hol az asszoyt nézi, aki fel-felcsuklik a

H E S S H A I M E R  
i. L. & A.

F ű s z e r - , G yarm at-, é s  
F e s té k á r u  n a g y k e r e s k e d é s
P a m u tfo n a la k -,
V etem én y m a g v a k -,
K ávén agyp örk öld e

B r a s o v .  B r a s s ó .

sírástól, hol Jánoskát, aki ugyancsak igyek
szik elfordulni apjától, nehogy egy kettőre ő 
is kapjon az ostorból.

— Gyere, old le a láncot! riad az oldalgó 
gyerekre, amit ez nagy gyorsasággal igyek
szik teljesíteni. Addig ő az ökröket 
akasztja ki jármostól. A két kerék
kötő láncot összeköti; az egyik végét ráköti a 
nyomtatérudra, a másikat a járomra. Nincs 
más mod: megpróbálja falhuratni a szekeret 
Az asszony is elcsitult, félreállva nézi, hogy 
mi lesz ? Megint felhangzik Sirkó biztató, 
bátorító bangjá:

— Hij Binda 1 Hotnegide Sugár!
Mire észreveszik magukat a szekér már 

megint talpon áll, alig látszik meg a szénán, 
hogy ezelőtt egy minutával még a földön fe
küdt. Megkönnyebbülten néznek egymásra és 
akartalanul is egy sóhajtás hagyja el sjkukat.

— V sszakerüi minden a helyére: az ökrök 
az ökkörrud mellé, a két lánc a nyújtóra és 
újra megindul a költözködő menet. A vesze
delmesebb részekből még esek a sátés van 
hátra; ha ott valami baj nem éri, őket ak- 
aker már könnyebben megy a leereszkedés 
az aljba. Az ám! már ott is vannak. Az ök
rök lába csülökig dagaszt a vizenyős helyen 
a nyomukba mindjárt víz ömlik.

A két ökör elnyúlva, teljes erejéből fekszik 
neki a járomnak. Balról Sirkó vagdalja a 
szíjostoital az ökröket, jobbról meg Jánoska 
riógatjs, rá ráhúzva a hajszásra a kezében 
levő suhogóval. Már-már kint van a szekér, 
az ökrök lába szilárd földet ér, mikor a két 
első kerék még mélyebbre vágódik: nem le
het tovább mozdítani a szekeret.

— No hogy az Isten pusztítsa el ezt a 
helyet! fakad ki nekikeseredve Sirkó bátyánk 
s észre sem veszi, hogy a lába majdnem tér
dig merült a sáros latyakba. Az asszony is 
odajön; nekifeküsznek mind a hárman egy- 
egy lőcsnek. Újra suppan az ökrök háta, 
nyomják a vállukkal a lőcsöt, hátha mégis 
kimozdulna a szekér.

K önyvet, írószert, 
p a p ir t,
isk o la i könyveket

E L E K E S - n é l
v á s á ro ljo n  I
B r a s o v ,
Str. Voev. M ih a i 52.

— Nem megy no, hiába minden eről
ködés !

A közelben egy karó fekszik. Érte megy 
és azzal próbálja kiemelni az első kereket. 
Az ökrök csak íde-cda csavargatják 8 rudat, 
félős, hogy a járom is eltörik, abba kell 
hagyni ezt a kísérletet is. A verejték csurog 
arcáról, izzadó homlokát az ing ujjával törli 
le s aztán körültekint, mintha valahonnan a 
segedelem eljövetelét várná. Csend van kö
röskörül, izzón süt a nap az égről, nem 
messze egy őzecske lépeget át a kaszálón; 
feléjük néz csodálkozva, aztán eltűnik az erdő 
homályában.

De nini! Szürke tányérsapka tűnik elő a 
mogyorósból: látni már a legényt is, kezé
ben egy kapanyél vastagságú husáng. Nem ia 
idegen, özvegy Balognénab a fia Péter, ta
vasszal jött haza a fogságból.

— Adjon Isten János bácsi! — köszönti 
a legény a gazdát. — Talán csak nem re
kedtek meg ?

— Meg biz’a, n o ! Nem lehet kimozdítani 
a szekeret.

— Próbáljük csak mégegyszer! — mondja 
Péter és ő is nekifekszik egy lőcsnek. Észre 
is veszi mindjárt, hogy a bajszas csak teke
reg, nem akar egyformán húzni a csássaL
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Miért
I. IC. E.?

I. K. E, alatt az Ifjúsági 
Keresztyén Egyesületet értjük.
Ez a ma már az egész vi
lágot átölelő protestáns evangéliumi ifjúsági szervezet az 
összes „világi“ ifjúsági szervezeteknél állandóbbnak, erő
telesebbnek, életképesebbnek bizonyult. Mert mig a világi 
szervezetek hovatovább tartalomnélküli' üres keretekké vál
tak, az I K.É. az Istentől áramló lelki erő következtében 
egyre gazdagabb, tartalmasabb és ezzel erősebb lett.

Megalakulási körülményei rendkívül érdekesek és szá
m unkra tanulságosak. Megmutatják, hogy elsősorban nem 
a pénz, hanem a lélek, nem a külső támogatás, hanem 
Krisztus ereje tud életképessé tenni egy meginduló m un
kát. Williams György, akinek nevéhez ez az ifjúsági moz
galom fűződik, egy egyszerű iparos tanuló volt. Szomorú 
szívvel látta kora ifjúságának egyre nagyobb mérvű rom
lását és züllését. Az alig tiz és egynéhány éves ifjú lel
k ik  a város rontó hatása következtében a mulatozás, ki
csapongás, erkölcsi fertő örvényei áldozatai lettek és ez a 
körülmény mérhetetlenül bántotta a komoly iparos ifjú lel
két. Tudta, hogy az angol nemzetnek, amelynek tagja volt, 
érett, tiszta, komoly ifjúságra van szüksége, mert az egyre 
sokasodó terhekkel csak egy komolyan felkészült nemze
dék veheti fel sikeresen a harcot. De mit tegyen ? Hogy 
lehessen az ifjúságot erre a jő útra tereln i?

Ezek a kérdések égették és feszítették, amikor egy
szer kezében került a Szent írás. Eleinte immel ámmal, 
időtöltésből olvasgatta, de egyszerre csak szemközt találta 
magát egy, a sorok közt megelevenedő élő szem éllyel: 
Krisztussal. Krisztusról eddig is sokat hallott, de csak ha
lott alak volt a számára, mig m ost: az Igéből egyszerre 
megelevenedni látta. Érezte hangját, hívását, kegyelmét,

— Várj csak, várj! Majd segítek én ne
ked mindjárt!

Avval otthagyja a lőcsöt, kiugrik a hajszás 
oldalához elorditja magát és a husánggal ir
galmatlanul odavág az oldalába, hogy csak 
ügy döndiil. Hanem ki is ugrottak a kerekek 
egy pillanat alatt.

Magyarázza is dicsekedve Péter Sirkó gaz
dának — így kell kezelni a marhát János 
bácsi. Lássa: egy hoppra kivitték, mig az
előtt csak tekeregtek a járomban.

— Hát bizony jól csináltad Péter. Az Is
ten fizesse meg a segítségedet! — és bol
dogan nyújtja oda a dohányt. — Gyújts rá 
n o !

Péter nem mondatja kétszer, sodorint e- 
gyet ős rágyújtva elköszön. Emezek meg 
boldogan eregelnek befelé az ú ton; most 
már cs<k itt-ott kell fogni a bakécot, mert 
tele van az út lyukakkal, ahol ugyancsak li- 
pinkázik a szekér. Jánoska örömében fütyö- 
részni kezd, hanem el is hallgat mindjárt, 
mert apja kilátásba helyezte, hogy ha nem 
lesz csend, valamennyi fogát beveri. — No 
de érthető is ez a rendszabály, hiszen tudva 
van, hogy rakott szekérrel jövet nem jó fü- 
työlni, mert feldűl a szekér. Elég volt ebből 
mára.

Be is érnek szerencsésen az aljba. Jánoska 
az ökrök elé áll Sirkó a feleségével a kö
telet huzza m eg: amig bejöttek, megeresz
kedett. A kerekekről is le kell kaparni a 
sárt. Hanem ez már Jánoska dolga. Meg
történik ez is, lehet vinni már a szekér szé
nát. Előttök sima országút, ahol nem kell 
félni a feldőléstől.

Sirkó gazda kihúzza a villát a szénából s 
hivja a gyereket is, hogy másszanak fel a

szeretetét és a hozzá lépőt 
Megváltó egyszerre megmu
tatta neki az u tat: Krisztus
hoz kell vezetni az ifjúságot, 
és ha az ifjúság megismeri a  
Megváltó örömét, magától ei 
fog fordulni a veszedelmet 
jelentő világi örömöktől, élve

zetektől és akkor Krisztus olyanná teszi, amilyennek len
nie kell !

Sok viaskodás után egy kis padlásszobában, három, 
négy egymásért imádkozó fiú munkájából nőtt az I. K. E. 
mozgalom. De egyre többen látták meg Krisztus dicsősége 
nagyszerűségét és ezzel egyre többen fordítottak hátat a  
fertelmes életnek és lettek Isten rabszolgáivá: nem sokára 
egyesült erővel egy külön hajlékra van szükség a közös 
összejövetelek tartására. Megindul az összegyűlt ifjúság 
megszervezése és száz év alatt milliókra rug a tagok szá
ma. Mert egyre többen döbbennek reá az ifjúság seregé
ből arra, hogy „senki sem vethet más fundam entum ot 
azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus“ . Jé 
zus Krisztus az egyetlen út, igazság, és élet az ifjú
ság számára is, mert Krisztus kiemel az értéktelen, 
sivár életből, megvált és megszentel, öntudatos, komoly* 
felelős gyermekeket teremt Magának az elveszettek 
seregéből.

A mi kicsiny egyházkerületünk ifjúságának száma kb* 
4 — 6000. Hatalmas tömeg. De ez a hatalmas tömeg elve
sző ifjúság. Az iskolából kikerülve a hittanórák „tanulsá
gai“ rég elvesztek számára, magárahagvatva ezer kisér
téssel áll szemközt falun és városon egyaránt. Legtöbbje & 
mulatozás virtusában találja legfőbb öröm ét: egy nép bu
kásának biztos j t le 1

Mit tesz egyházunk érettük ? Prédikálunk a tem plo
m okban? Hány ifjunakyaz összes közül? Mi lesz a többi
vel ? „A ti mennyei Atyátok nem akarja, hogy egy is el
vesszen közülük“ . (Mt. 18.) KISS BÉLA.

szekérre. Az asszony már fogja is a kötelet, 
hanem ebben a pillanatban mély szirőna- 
búgás hangzik fel s utána mint a sebes forgó
szél ront elő a kanyarodóból egy fekete autó. 
Az ökrök megriadva kiugranak a sáncba, 
magukkal rántva a rakott szekeret is, amely 
kecskebukát vetve, ég felé emeli mind a 
négy kerekét. Etmeredve néz a Sirkó család. 
A benzinfüst és a porfelleg pádig mindent 
betakar. . .

Gyermeki bizalom .
Egy kis gyermek megnyerte egy gazdag

ember jóindulatát, aki a gyermeket meg
akarván jutalmazni, kihúzta asztalának fiókját, 
mely tele volt ezüstpénzekkel és igy szólott 
a gyermekhez: végy egy marókkal. A gyer
mek kedvesen nézett az emberre és igy szó
lott bizalommal: inkább a bácsi adjon egy 
marokkal nekem.

Arra a kisgyermek éppen nem gondolt, 
hogy a gazdag bácsinak nagyobb keze van, 
mint neki, hogy sokkal jobban jár úgy; ő 
inkább azt gondolta: én inkább hagyom, 
hogy adjanak nekem, minthogy én vegyek; 
ez a bácsi olyan jó hozzám, hogy — tudom 
— eleget fog úgyis adni.

Ilyen bizalommal kellene, hogy legyünk mi 
is a mi mennyei Atyánk iránt, hogy igy 
szóljunk hozzá : Atyám én nem akarok vennif 
adj Te nekem! Te tudod legjobban, mi és 
mennyi jó nekem. Ha én magam vennék, 
lehet, hogy kishitűségem miatt kevesebbet 
vennék, mint amennyire szükségem van. Le
hetnék azonban nagyigényű is és többet 
vennék, mint amennyi nekem elég lenne. 
Azért adj Te, Atyám! Ahogy Te teszed, 
úgy van jól 1

Szerkesztői üzenetek.
K. V. d r . B u d a p e s t . Régebbi megkeresésére vo
natkozóan közölhetem a következő adatokat: idb~ 
K öpe János volt bácsfalusi, majd Barcaujfalusi lei' 
kész születési adatai. Csernátfalu I, 216. lap 27„ 
szám alatt bejegyezve. Született Türkösön 1768'. 
máro. 20 (ez a dátum a keresztelés is leheti 
Atyja Köpe János türkösi lakos (az akkori anya
könyvi bejegyzéseknél csupán az édesapa .nevét je
gyezték be). Keresztszülők- Antal István János, Bor
osa Márton, Mezei Istvánná — türkösi lakosok* 
Keresztelő lelkész: Dévai Márton. — I f j .  K öpe  J á 
nos adatai: Születet Bácsfaluban. Anyakönyvelver 
Csernátfalu II. 25 lap. 14. szám alatt. (Bácsfálu ak
kor még nem volt önálló egyházközség). Született 
1801 január 26.-án. Atyja Köpe János bácsfalusi lel- 
kész-tanitó. Keresztszülök: Borosa János, Pajor 
János, Gocsmán Mártonná. Keresztelő lelkész: Deák 
András. — Ezen adatokat Törökországban élő roko
nának Keöpe András bankigazgatónak is elküldöttem. 
Szívélyes üdvözlettel.
G. F. R e s ic a . Elutazásod váratlan volt. Sajnálom^ 
hogy nem találkozhattunk. Okvetlenül kellett volna 
beszélgetnünk. Halaszthatatlanul fontos kérdésekről 
van szó ! A naptár és az iratterjesztési füzetecske. 
cím-vázlatait magammal hoztam. Tartsam magamnál* 
vagy küldjem el neked megtekintés végett? Gonda 
lom, hogy nem túlságosan sürgős. írd meg a pontoi- 
címedet, hogy visszatértedig is 'értekezhessünk leg
alább levél útján, Megnyugtató, felejttető és békéit, 
adó nyaralást kivánunk.

Tem plom ok, ku ltu rházak
M Ű V É S Z I  
f e s t é s é t  vá lla lom

B E K E H. E.
CLU J, S tr . B. H á$deu 9 3 .

t f j U S f i «
RO VAT
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fi I T T H O N .  j

S z e n t h á r o m s á g  u  7 .-lk  v a s á r 
n a p .  Márk 8, 1—9.
Adjunk hálál:

Hogy Jézus szánakozik a tömegen, a bűnösökön.
Hogy testi és lelki eledellel megelégiti az éhezőket.
Hogy Jézus ma is gondoskodik lelki éhségünk kielégítéséről. 

Könyörögjünk:
Hogy tudjunk mindig Jézushoz fordulni segítségért.
Hogy sohase kételkedjünk Jézus segítő hatalmában..
Hogy mi is lehessünk asztali közösség vendégei 

S z e n t h á r o m s á g  u . 8.-lk v a s á r n a p .  Máté 7, 15—23.
Adjunk hálát:

Hogy Jézus óv bennünket a hamis prófétáktól és ámitóktól. 
Hogy megmutatta nekünk miről ismerjük meg őket.
Hogy Jézust nem lehet megcsalni az Ítéletkor.

Könyörögjünk:
Hogy ne legyünk öndicsőségünket kereső hamis próféták. 
Hogy életünk gyümölcse Isten akaratának szolgálata legyen. 
Hogy Krisztus magáénak valljon az utolsó napon.

LAPUNK MOSTANI SZÁMA összevont szám. Lépésünket 
a  szerkesztés munkáját végző testvérünk családjában tör
tént szomorú esemény és szabadsága teszi indokolttá. 
Lapunk legközelebbi száma augusztus hő közepén fog 
megjelenni.
+  G illlc h  F ü lö p n é  t e m e t é s e .  Lapunk utolsó számában közöltük 
az Urban való elköltözésének hírét. Temetése, óriási részvét mellett, 
junius hó 28.-án volt. Az egyházi szolgálatot Sipos András esperes 
Antal Márton, Raduch György és Mátyás Béla lelkészek végezték. 
A templomtól, ahol oly sokszor énekelt és végezte a kántori teen
dőket, kedves énekével Jöjj szent közelébe búcsúztattuk el. A gyá
szoló család barátai és tisztelői nagy számmal jelentek meg vala
mennyi gyülekezetünkből, de igen sokan voltak a román lakosság 
köréből is, az iskolás gyermekek pedig igazgatójuk és tanitóik 
vezetésével formaruhában vonultak fel. — Ifjan, de az Urban meg
nyugodva eltávozott testvérünknek Istentől örökéletet kérünk. 
Feltámadunk!

Fájdalmunkban résztvevő barátainknak, itt és távol és közöt
tük azoknak, akik leveleiket igy kezdették: „Személyesen nem ta
lálkoztunk, de az Evangélikus Élet útján barátunknak tekintjük“ 
hálás köszönet. Isten erősítsen meg valamennyiünket alázatos szol
gálatnak és engedelmességnek leikével!

BRA66ÓI NÉPBANK R.T.
folyósít kellő fedezetre röuid 
lejáratú kölcsönöket, elfogad 
e l ő n y ö s e n  takarékbetéteket.

§ A  N A G Y V I L Á G B A N  #

MAGYAR EVANGÉLIKUS ZE
NEMŰVÉSZ KITÜNTETÉSE. 

A Luxenburgban tartott m m zetközi nagy müvészversenyen 
Faragó György, a budapesti Zeneművészeti Főiskola fiatal 
és nagytehetségü evangélikus tanára, első dijat nyert. 
E v a n g é l ik u s  Ifjú m ű v é s z e k  k iá l l í tá s a .  Május hó 21.-én nyílt 
meg az Egyetemi Luther Szövetség helyiségeiben az Országos M. 
Kir. Képzőművészeti Főiskola evangélikus hallgatóinak kiállítása. 
A szépen sikerült s sok értéket hozó kiállítást Megyer Meyer 
Antal a képzőművészeti főiskola rektora nyitotta meg. Fővédnökei: 
D. Raffay Sándor püspök, Megyer-Meyer Antal rektor Rudnay. 
Gyula és Kandó László főiskolai tanárok Voltak. 24 ifjú művész 
több mint 100 darabját állította ki. A jól sikerült kiállítás annak a 
sok reményre jogosító munkának egy újabb gyümölcse, amely a 
főiskolai hallgatók között folyik azóta, hogy beszervezésükre és 
vezetésükre külön egyetemi lelkészi állást szerveztek. 
LELKÉSZVÁLASZTÁS. A nyáregyházi gyülekezet Kendeh 
K. György s. lelkészt egyhangúlag lelkészévé választolta. 
Az új lelkész a néhai vitéz dr. Kendeh Kirchknopf Gusz
táv volt kolozsvári lelkész fia. Munkájára Isten áldását 
kérjük!
Aki bűnbe esett, azért még ne essék kétségbe, hanem javuljon meg 
és hagyja el, a bűnt. Amikor Judás elárulta Krisztust, ez bizony 
bűn volt: de nem halálra méltó. Mikor azonban megbánta, de nem 
állt talpra a hit által, akkor lett bűne súlyosabb és nagyobb s igy 
következett be a kétségbeesés. Luther.
V a s á r n a p i  is k o la i  v e z e t ő k é p z ő  ta n f o ly a m . Május 1 5 -31-ig  
tartott a nagylarcsai evangélikus népfőiskolában rendezett vasár
napi iskolai vezetőképző tanfolyam, amelyen az ország különböző 
gyülekezeteiből 14. vettek részt. A tanfolyam előadói voltak : Szen- 
czy Gábor, Danhauser László, Virág Jenő, Urbán Ernő és Dezséry 
László lelkészek, Mokry Eszter, Esztergomyné dr. Mikó Eszter, 
Brokes Márta, Hegedűs Ilonka, Haluska Rózsa és dr. Molnár 

^Gyula.
EMELKEDETT SZOVJETOROSZORSZÁG LAKÓINAK SZÁMA 
Az oroszországi népszámlálás kimutatása szerint Szovjet
oroszország lakóinak száma 1926 óta 15 9°/o emelkedett. 
Jelenleg Oroszországnak 170,467.286 lakója van. 
T i l t a k o z n a k  a z  a n g o l  k a to l ik u s o k  a  s z o v je t t e l  v a ló  s z e r 
z ő d é s  e lle n . Az angol katolikusok legnagyobb lapja erélyesen 
tiltakozik a szovjettel való szerződés ellen és kijelenti, hogy az 
angol katolikusok nem hajlandók az istentagadók oldalán harcolni. 
Ugyancsak tiltakoznak az amerikai katolikusok is, akiknek egyik 
püspöke azt javasolja, hogy tagadják meg a katolikus férfiak az 
engedelmességet, ha az Egyesült Államok kormányának eszébe jut
na Szovjetoroszország szövetségeseként venni részt valamely hábo
rúban.
Amennyire mi emberek nem tudunk segíteni a napnak a világítá
sában, éppoly kevéssé segítenek a mi cselekedeteink Isten kegyelmének.

Arnd János.
UJ MAGYAR EVANGÉLIKUS TANÍTÓ. Simon András bács- 
falusi tanítóképzőt végzett növendék jősikerrel tette le a 
képesifő vizsgát és ezzel tanítói oklevelet szerzett Népünk 
ügyének ifjú m unkását szeretettel köszöntjük és jövendő 
m unkásságára Istentől áldást kérünk!
A Szentirás magasztos isteni könyvi csupa vigasztalás minden ki
sértések ellen. Mert a hitről, reményről és szerétéiről egészén másképp 
tanít, mint ahogy a puszta emberi értelem lát, érez és tapasztal. 
A  Szentirás megmutatja, hogy az említett erények a bajban is ho’ 
gyan tündökölnek és e szegény földi léten túl megmutatja a másik 
életet. L u th e r  M á r to n .
M a g y a r  n a p i l a p  c i k k e  a  b u k a r e s t i  e v a n g é l i k u s  e g y h á z r ó l .
A Budapesten megjelenő „Evangélikus Élet“ 17-ik számában em
lékszik meg. arról, hogy a „Pesti Napló,, vezéi cikkben, \Három 
magyar templom cim alatt foglalkozik a Bukarestben élő magyarok 
egyházi életével s cikkében nagyobb figyelmet szentel ottani ev. 
egyházunknak is. A cikk, amelyet Koréh Ferenc újságíró irt, 
részletesen ismerteti bukaresti egyházunk szervezésének munkáját, 
jelenlegi helyzetét és a jövőt építő törekvéseit. Az „Evangélikus 
Élet“ örvendetes dolognak Ítéli, hogy a napi sajtó is figyelmet és 
elismerést szentel az egyházak munkájának.

ÚJABB LÉLEKNYERESSÉGE VOLT AZ OSZTRÁK EVAN
GÉLIKUS EGYHÁZNAK. A most már Németoszágnak szer
ves részét képező Ausztriában az elmúlt esztendőben is 
számosán tértek be az evangélikus egyházba. A kitérése
ket leszámítva az evangélikus egyház léleknyeresége 7.435. 
S z o m o r ú  s z á m o k .  Az amerikai methodista egyház egyik kon
ferenciáján tartott előadásból valók a következő szomorú számok, 
amelyek az ottani lakósságnak nagy tudatlanságára vetnek fényt. 
Egyenesen félelmetes, hogy mekkora a tudatlanság a hit kérdései
ben. Az előadó szerint a 49 milliót számláló amerikai ifjúságnak 
25% soha nem volt még templomban. Megtartott vizsgálat alapján 
megállapították, hogy 55.000 iskolás gyermek közül 16.000 soha 
nem hallott a tízparancsolatról, 18.000 gimnáziumi tanuló közül 
2000 ismeri a bibliai prófétákat, csak 6000 az evangélistákat. A 
legszomorúbb az előadó szerint pedig az, hogy ezek később azt 
a keveset is elfelejtik, amit tudtak s teljes lesz a tudatlanságuk a 
hit kérdéseiben. Milyen nagy feladatok várnak az egyház szol
gálatára.

Olvassa és terjessze az „Evangélikus É!et“-et.
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Kényszerszünetet tart a  temesvári gyülekezet német 
nyelvű lapja A temesvári gyülekezet Luther-Zeitung címmel ad 
ki német nyelvű gyülekezeti lapot. Értesülésünk szerint a lap meg
jelenésében kényszerszünet állott be, mivel az új sajtótörvény ér
telmében bizonyos formaságoknak kellett eleget tenni s itt téve
désből olyan hiba történt, amely a lap működésének elvesztését 
eredményezte. A gyülekezet vezetői megtették a szükséges lépé
seket a hiányok pótlására, az elintézésig azonban be kellett szün
tetni a lap megjelenését. Remény van arra, hogy a lap az őszi 
hónapokban ismét megjelenhetik.
EGYHÁZKÖZSÉGEINK ADOMÁNYA a Józsefíalvi tüzkáro- 
sult csángó kö ség felépítésére. Estyházközségeinkben erö- 
telj-s mozgalom indult a józsefíalvi tüzkárosult csángók 
segélyezésére. Eddig a következő gyülekezetek adományai 
kerültek befizetésre: Brrcaujfalu 1400, Bácsfalu 3500 
Türköz 7355.
Ne félj te kicsiny nyáj, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek 
adja az országot. Lukács 12, 32.

Felhívás! Baróti gyülekezetünk gondnoka, akinek 
jómenetelü péküzeme van, két magyar 
evangélikus ifjút keres, kiket tanoncként fel
fogadna, hogy a pékmesterséget megta
nulva kenyérkereső álláshoz juthassanak. 
A jelentkezők Írjanak kiadóhivatalunk címére

Felavatták az országos egyház belmlssziói-otthonát Az
országos egyház, a németországi Gusztáv Adolf Egyesület támo
gatásával, belmissziói-otthont létesített a szebenmegyei Nagydisznó
don. Ezt a szép épületet junius 4 -én D. Glondys Viktor püspök 
avatta £fel. Az ünnepélynek az adott különös jelentőséget, hogy 
azon a keleteurópai német evangélikusságnak több képviselője vett 
részt, igy Popp Fülöp dr. jugoszláviai ev. püspök, továbbá az észt 
és a lett német evangélikus egyházak kiküldöttei s Heckel dr. 
püspök, a németországi evangélikus egyház külügyi hivatalának 
vezetője, aki keleteurópai körútja alkalmából látogatott el Romá
niába Az ünnepségen személyesen résztvett Bálán dr. a görög 
keleti egyház metropolitája s a kultuszmini ztérium képviseletében 
Jenciu államtitkár.
MEGVÁLASZTOTTÁK ROMÁNIA UJ PÁTRIÁRKÁJÁT. Az 
ortodox egyház pátriárka választó gyűlése Nikodim mol
dovai érseket választotta meg az ország legfőbb ortodox 
papjává. Az uj pátriárka 75 éves.
A brassói szász evangélikus egyház aggnőotthonának 
felavatása. A brassói szász evangélikus egyház a közelmúltban 
kibővítette és modernizálta régi aggnőotthonát amely mostani for
májában nemcsak szép és imponáló külsőt kapott, de belső be
rendezésében is sok kényelmet biztosit lakóinak. — Keserű száj
ízzel vagyunk kénytelenek itt ismételten feltenni magunknak a kér
dést, hogy miért is nincsen nekünk egyetlen szeretetintézményünk ? 
Épületünk van, de nem szolgálja rendeltetését. Egyházmegyei köz
gyűléseink határoznak, de marad minden a régiben az új gyűlésig, 
ahol újból határozunk egy esztendőre, miből ismét nem lesz semmi!
A  keresztyén ember élete három dologból áll: hitből, szeré
téiből és szenvedésből, Luther Márton.
ÁLLAMSEGÉLYT KAPNAK A FELEKEZETI ISKOLÁK TA
NÍTÓI. A kultuszm inisztérium nak az erdélyi reform átus 
egyházi főhatósághoz intézet leirata szerint a felekezeti 
iskolák tanítói ezután rendesen ál'am segélyben fognak ré 
szesülni. A m inisztérium nak ez a lépése általános örömöt 
keltett.
Amilyen kevés egy csepp viz a tengerrel szemben, amelybe beletorkol, 
olyanok bűneim Krisztus felfoghatatlan kegyelmével szemben.

Arnd János.

KR1SZTUSSZ0B0R ÉSZAK A MER KÁNAK SZOVJETOROSZ- 
ORSZÁG FELÉ NÉZŐ PARTJÁN. Észak-Am erikának leg
északibb részén, amely egészen közel nyúlik Szibériához, 
hatalm as Krisztus szabrot állítottak fel. A szobrot a nem  rég 
elhunyt angol szobrász, Kitson, készítette, akinek végrende
letében kifejteit akarata szerint történt a szobor felállítása, 
amely Krisztust ábrázolja, am int Szovjetoroszország felé 
nyújtja ki kezét.
Az anyák követelte jobb világ ott kezdődik a különbé vált anyai szívben.

Ravasz László.
UJ Luther képet fedeztek fel Párizsban. Párizsban egy eddig-
ismeretlen Luther képet fedeztek fel, amely a reformátort Wart
burg várában való tartózkodása idejéből ábrázolja lovagi öltözet
ben. A szakemberek véleménye szerint Cranachnak, Luther hires 
művészének, egyik alkotásáról van szó, a legszebb az eddigiek 
közül.
EREDMÉNYES AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ POGÁNY- 
M1SSZ1ÓI MUNKÁJA. Az evangélikus egyház által végzett 
pogánymissz ói m unka eredm ényeként az utolsó 10 esz
tendő alatt 8 millióról 13 millióra szaporodott a m isszió 
által m egnyert keresztyén k s?ám a, s ez annak  ellenére, 
hogy a m isszióra fordított összeg szinte felére csökkent. A 
különböző egyházak által elért eredm ény 30 millió. 
Hatalmas összeget fizetnek a  hívek a templomok nyltva- 
tartásárt. Ismeretes, hogy a szovjet államhatalom állami tulaj
donnak minősítette az összes templomokat. Nagyobb részüket le
bontotta, vagy más célok szolgálatára rendelte. A hivek, akik ra
gaszkodnak hitükhöz bérbe vehették a templomokat. 1937.-ben 
már alig kaptak csak néhány templomot. Ezekért hatalmas össze
geket kellett fizetniük. 1937. ben a hivek 145 millió Rubel bért 
fizettek az államnak, amely ebből az összegből 100 milliót bocsáj- 
tott az egyházak ellen dolgozó istentelenek mozgalmának rendel
kezésére. A híveknek kellett tehát megfizetniük azt az. összeget,, 
amit az egyházak elleni propagandára használnak fel.
AZ ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYOK KORÁBÓL VALÓ VÁRKAS
TÉLYT ÁSTAK KI MAGYARORSZÁGON. P u n á z o n  község 
melletti Klissa dom bon egy hatalm as m érelü várkastély 
romjait ásták ki. A várkastély az Árpádházi királyok ide
jében épült, a ta tárjárás után elpusztult, m ajd Nagy Lajos 
építette fel újra. Utoljára Szilágyi Erzsébet és M átyás 
király felesége Beatrice élt a palotában.

Ha szépet és tartó 
sat akar vásárolni:

s i e s s e n ZAMINER A.
B r ü z le té b e . B ő é s  g a z d a g  v á la s z té k o t  r a S 8 0, ta lá l:  női é s  fé r f i s z ö v e te k b e n , k e -  

’ le n g fé k b e n , ágy  g a rn itú rá k b a n  é sLibertájii No. 12. v á sz n a k b a n . E l v ü n k :  jó  m in ő s é g ,  
o lc s ó a r a k , k ifo g á s ta la n  k is z o lg á lá s

Húsz év óta nem volt a helyzet ennyire súlyos. Daladier
francia miniszterelnök, a francia képviselőházban tartott politikai 
beszédjében a mostani politikai helyzetet ismertette és többek kö
zött ezt mondotta: Húsz év óta soha a helyzet nem volt ennyire 
súlyos. Ez a felismerés arra kellene késztesse azokat, akiknek 
kezében van a világ emberi sorsának intézése, hogy jóakarattal 
és megértéssel megmentsék az emberiséget a katasztrófa bekövet
kezésétől.
De azt bevallhatjuk, hogy egy modern lánynak sok qondot okoz az, 
hogy van-e udvarlója, vagy nincs: van-e kelengyéje, vagy nincs: 
van-e haja. ruhája, szép termete, vagy nincs; de ki törődik azzal: 
van-e lelke, vagy nincs ? Ravasz László. ,
TEMPLOMOT- ÉPÍTTETETT GÖRING NÉMET M1NITZTER- 
ELNÖK. A Lüneburg melletti repülötelep szám ára Göring 
m iniszterelnök, a légi haderő parancsnoka, tem plom ot ala
pított. A tem plom ban felváltva tartják az evangéliku- és 
katolikus istentiszteleteket.

f ö v a n c f é t i ( i l l e t

vvcm<jélií.ui> ie .lvn isst.i6 i, h ízb a A a t'm i í t  Jt-uftHizáfii. ketifap  
Szerkesztőség és kiadóhivatal; B A C I U  J U D .  B R  A § O V  
Megrendelhető, előfizetés eszközölhető Minden lelkészi hivatalunk utján. 
Külföldi előfizetősek cime. R o llk  L o lo s , E g e r, S z e n t  J á n o s  u c c a  12 —

A lap e lfo g ad ása  előfizetést jelent!

Saját érdeke mindenkinek, 
hogy belépjen egyházunk

TEHETKEZÉ5I EGYLETÉ-be.
A temetkezési egylet 3000 lej temetkezési 

segélyt fizet tagjainak.
Jelentkezni lehet és felvételt kérni bármely 

evangélikus lelkészi hivatalunk utján!
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A  S z ö v e tk e z e t i  m o z g a lo m  a z  e rd é ly i 
m a g y a r s á g  é le té b e n .

Az 1848 as törvényhozás a jobbágyság számára egyéni sza
badságot eredményezett. Politikailag felszabadult a szegény nép, 
de földhözragadt szegény lővén nem igen volt mit kezdenie sza
badságával. Gazdaságilag továbbra is függőségben maradt, sőt né
mileg még rosszabb is lett sorsa.

Ezen akarván segíteni alakítja meg Károlyi Sándor gróf az 
első magyar hitelszövetkezetet, 1886 ban. Ez azonbau még igen 
kezdetleges volt. Később maga az állam karolja fel a szövetkezeti 
mozgalmat éa megalakítja az Országos Központi Hitelintézetet. En
nek támogatásával aztán hatalmas lendületet is vesz a szervezke
dés. 1915 ben már 2441 hitelszövetkezet működött a volt Magyar- 
ország területén.

Ugyancsak Károlyi Sándor Gróf kezdeményezésére alakult a 
„Hangya" fogyasztási szövetkezet is. Ennek 1918-ban 2140 fiók- 
intézete volt, tagjainak száma pedig meghaladta a 600.000-t. Ezzel 
«ztán a magyar szövetkezeti mozgalom annyira fejlett és tevékeny, 
hogy e téren nyugodtan felvehette a versenyt bármelyik nyugati 
országgal.

A világháborút befejező határváltozással 702 magyar szövet
kezet kerül Romániához kb. 221.000 taggal. Ezek a szövetkezetek 
az első időben minden szellemi és anyagi támogatás nélkül ma
radtak. A romániai szövetkezeti törvény nem volt érvényes a ki
sebbségi szövetkezetekre. Engedélyt kaptak ellenben az újjászerve
zésre. Ezt fel is használták s igy alakult meg 1920-ban Kolozsvárt 
a Gazdasági és hitelszövetkezetek központja (G. H. Sz.) és Nagye-- 
nyeden a Hangya fogyasztási szövetkezeti központ 1986.-ban a 
Gazdasági és Hitelszövetkezetnek 802 fiókja van 99.138 taggal. Az 
1923—1933-ig tartó időben az erdélyi magyar hitelszövetkezetek 
húszszorosára emelik fel tőkéjüket, takarékbetét állományukat pe
dig hatvanszorosára a réginek. Ebben az időben egészen atőbefel- 
halmozásrá fektették a fősulyt.

Meg kell állapítanunk, hogy a háború utáni első időben ki
sebbségi népünk és annak vezetői nem ismerték fel rögtön a szö
vetkezeti mozgalom nemzetgazdasági és lőtfentartó fontosságát. 
Csupán a gazdasági válság és nyomás érlelte meg bennük a gaz
dasági szervezkedés felismerését. Az erdélyi magyarságot csak fo
kozatos gazdasági lemaradása és diplomás ifjúságának munkanél
külisége tudta a szövetkezeti mozgalom felkarolására kényszeríteni, 
hogy ezzel anyagilag segítse magát s a lehetőség szerint tanúit fiai
nak is megélhetést biztosítson.

Az 1934. évi konverziós törvény viszont újabb nehézségeket 
jelentett a szövetkezeteknek. Az állam, tudatában a szövetkezetek 
fontosságának, 2 milliárd lej hitelt biztosított az országban levő 
szövetkezeteknek, hogy újból talpra segítse őket. Ma az erdélyi 
magyar szövetkezetek életének egy uj korszakába jutottunk. Ennek 
jellemző vonásai: 1. az egyházak fokozatosabb érdeklődése a 
mozgalom iránt, 2. új ipari és termelő szövetkezetek alakulása.
A feltokozott érdeklődés és felismert jelentőség hatására újabb és 
újabb szövetkezetek alakulnak és egyre inkább jelszó lesz: .gaz
dasági életünk, megmaradásunk elengedhetetlen feltétele a szövet
kezeti mozgalom teljesen erőteljes felkarolása." Uj szövetkezetek 
alakulnak az őstermelők körében, de megindul a szövetkezeti szer
vezkedés az eddigi elhanyagolt városi iparosság körében is.

A szövetkezeti mozgalom fontosságát már ma is látjuk. Pon
tosabban felfogjuk majd ismerni jeléntőségét akkor, amikor látni 
fogjuk, hogy ezek segítségével nemcsak hitelt nyújthatunk gazdák
nak és iparosoknak, de állást is teremthetünk nem egy értelmiségi 
magyar ifjúnak. Népünket ma már egészen érezhetően az a veszély 
fenyegeti, hogy rövidesen nem lesz értelmiségi vezető osztálya, ha 
nem tudunk azok számára megélhetést biztositani. Ennek kárát
viszont az egész fogja megérezni. JÓNÁS LÁSZLÓ.■ - ' ■

CENZÚRÁT. Inserís la Tribunal«! Brayov *ub Hr. 1083/1938.

B eszé ljü n k  róla.
A két egyházkerület püspöke aláírásával garantálta az egyez

ségnek végrehajtását, amelyben néhány jog elnyerése ellenében az 
evangélikus egyház nem kisebb dologról mondott le, mint minden
nemű vagyonjogi követeléséről, elismerve a közösen szerzett va
gyonra nézve: a református egyház kizárólagos és korlátlan tulaj
don jogát.

A református püspökség garanciája ellenére, még ezek után 
is a történetíró lelkész úr az egyezség minden pontja alá elhelyezte 
fondorlatos torpedóját, aminek következtében az egyezséget a re
formátus egyház, érvénybelépésének ötödik esztendejében sem 
hajtja végre. Biztosiíja az egyezség az evangélikus egyház részére 
a Stirbei Vcda-i református templom használatát tíz éven át, min
den délelőtti isten iszteletre d. e. Va 12 órától Icezdödöleg, délután 

pedig . . . minden lelkészi funkció (esketés, keresztelés stb.) végzé
sére. A református lelkész úr ezt az ügyet minden püspöki garan
cia ellenére, — azzal dobta félre, hogy nem hajlandó megengedni, 
mert szerinte nem valósítható meg. És ezt Almási előadó tanácsos 
úr előtt jelentette ki. „így a templom ma sem nyílt meg azok 
számára, akik felépítésében és fenntartásában a legnagyobb részt 
hordozták/

A temető használatát illetőleg az LEgyezség kimondja: „az 
evangélikus egyházközség tagjai a református egyházközség tagjai
val teljesen azonos elbánásban részesülnek úgy a jogok, mint a 
kötelezettségek és természetesen taxa fizetés tekintetében i s /  
Ez mindenki által érthető, de moat jön a lelkész úr magyarázata: 
a z  evangélikus hívek fizetik az előirt rendes taxát, mig a reformá
tus hívek 50°/o kedvezményben részesülnek, vagyis felét fizetik. 
Ttxa fizetési azonosság pedig akárhogy csavarjuk, vagy manipu
lálunk a szavakkal azt jelenti, hogy .ugyanazon összeget kell fi
zesse egyik, mint a másik. Vagyis az evangélikus hivő, az evan
gélikus egyháznál történő adófizetői minőségből kifolyólag, ugyana
zon illetékeket fizeti a temető igénybevételénél, mint a református 
hivő a református egyháznál való adófizetői minőségében. Sőt itt 
még tovább is elment a lelkész úr, — s ebbo jóhiszemű presby- 
teriumát is bele vitte — hogy t. i. azonkívül, hogy mőgegyszer 
annyi pénzt fizet az evangélikus hivő sírhely vásárlásánál mint a 
református, az evangélikus hívekre külön „temető karbantartási 
illeték címén" egészen jogtalanul és az egyezséggel ellentétben 
rendszeres évi adót fizettet a református egyháznak, amit pedig a 
református hívekre egyáltalán nem vetnek bi. „Ez tehát a teljesen 
azonos elbánás.“-Ezek a sirhelyenkinti évi 300, 200 és 100 lejes 
„illeték azonossági többletek csak 100 evangélikus sirhelytulajdo- 
nőst véve alapul gyönyörű összeget jelentenek. Jól vigyázzunk, ez 
nem sirgondozást jelent mert az külön fizetendő, hanem a .jöve
vények és bészinlettek" taxája, akik a temető kápolnáját építették 
s a temető bekerítését végezték. Betetőzi a sírhelyek kegyeleti pré
sének megszorítását azzal az intézkedéssel, hogy az 1933 előtti 
időből származó bármely egyházi és iskolai bátrálékot sírhely hát
raléknak tekint s csak annak kiegyenlítése után nyúlhat valaki gon
dozás céljából atyjának sírjához. Ezt a kérdést pedig a kultusz 
törvény világosan elrendezi a következőkben: „egy felekezet hívei 
sem kötelezhetők arra, hogy más felekezet fenntartásához bármely 
címen hozzájáruljanak" tehát még sírhely présen keresztül sem. 
Ezt a külső temetőt egyébként a városi tanács magyar protestán
sok temetkezési helyéül adományozta. így érthető hogy a történet 
iró úr miért nevezi protestáns létünket .igának és bénító bilincsnek."

J A K A B  I S T V Á N ügyvéd
i r o d á j á t

S t r .  M á m u l e a n u  20 Scara II,
a l á  k ö l t ö z t e t t e .
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Tip. „ANTAL“ Bra§ov, Calea Vicioriei 36.
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A föld sava.
.Ti vagytok a földnek savai; ha 

pedig a só megizetlenedik, mivel sózzák 
meg ? Nem jó azután semmire, hanem, 
hogy kidobják és eltapossák az emberek. “

Máté, 5 13.

Régi időkből fennmaradt szokás szerint, ki
rályokat, hadvezéreket, nagy államférfiakat a mély 
tisztelet jeléül az egyes népek kenyérrel és sóval 
fogadják. Ezzel a szimbólummal kiakaiják fejezni 
az emberek azt a fontos szerepet, amit a kenyér 
és a só a testünk fenntartásában játszik. E nél
kül a két ajándék nélkül, az élet sem lenne le
hetséges. Ezért a kenyérben és a sóban a népek 
életüket ajánlják fel annak, akinek ezt átnyújtják.

A sónak azonban az a tulajdonsága, hogy 
csak más anyaggal vegyítve válik élvezetessé: 
magábanvéve nem nyújt eiöt és üditést, de az 
ételbe hintve, a tésztába szórva, az egyszerű ele
delt is élvezetessé teszi.

Krisztus Urunk figyelmeztetése arra int ben
nünket, hogy mi legyünk a föld sav a i; azaz, 
m int a só az ételt élvezhetővé teszi, úgy mi is 
életünkkel, beszédünkkel, cselekedetünkkel köny- 
nyitsük meg egymás életét.

„Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek 
be a Krisztus törvényét“ mondja Pál apostol a 
Galatabeliekhez írott levelének 6.-ik részében.

Mi kell legyünk a földnek sav a ! Vigyázzunk 
ezért már a családi életünkben is, hogy gyerme
keinket ne botránkoztassuk meg Istent káromló 
beszédekkel! Munkásainkkal, szomszédainkkal a 
türelem hangján beszéljünk és cselekedjünk. Ha 
az a só, amit Isten Igéjében mindig tisztán ka
punk, életünkben is tisztán megmarad, akkor 
boldogabb lesz a családtagok élete is. Akkor nem 
kellene panaszkodni a szülőknek gyermekeik en
gedetlensége miatt, akkor nem lenne szükség 
arra, hogy oly sok asszony a korcsmából kell 
előhozza az urát esténként a családjához.

Bennünket Krisztus Urunk azért helyezett a 
világba, hogy a föld savai legyünk, azaz, mutas
suk meg életünkben azt a nagy csodát, hogy 
Isten Igéje megváltoztatott minket, régi pogány 
szokásainkból kivetköztetett és az evangélium 
tiszta fényébe öltöztetett fel.

Azok pedig, akik életükkel, beszédükkel Isten 
Igéje ellen vannak, a gyümölcstelen fához hasonlí
tanak, amely hasznot senkinek sem nyújt. Az Igé
nek beszéde Ítélet felettük „ha pedig a só meg
izetlenedik, mivel sózzák meg ? Nem jó  azután sem
mire, hanem, hogy kidobják...“  Molnár Rezső.

Petőfi Sándor.
A n y á m  a z  á l m o k  n e m  h a z u d n a k :  
T a k a r j o n  b é r  a  s z e m f ö d é l  
D i c s ő  n e v e  köl tő  f i a d n a k  
A n y á m  s o k á ,  ö r ö k k ö n  él!

A  gyermek álmai valóra váltak : a költő hamvait már kilencven esztendő 
pora borítja, kilencvenedikszer hullt el azóta a virág, de az ő neve soká: 
örökkön élni fog, valameddig magyar él a földön és emberi szív dobog.

Álomablakából messzire tudott tekinteni s jövőbelátó lelke előtt meg
rezzent önön halhatatlansága épp úgy, mint népének és az emberiségnek 
soha el nem érhető vágya: kicsik és nagyok utópikus törekvése. Petőfi a 
szabadságszeretet nagy költője, elvérzett hőse, eljutott abba a magasságba, 
ahol a közszeretet nem ismer emberi korlátokat: nem ismeri a vagyoni
osztály- és fajikiilömbségeket, mert e szeretet már beleolvadt az örök krisz
tusi eszmébe: a világszabadság halhatatlan gondolatába.

Igen, ő a szent világszabadság költője volt: ezért élt és ezért halt meg 
a segesvári csatatéren. így lett ő nemcsak a magyarok, hanem a népek 
nagy költője.

Petőfi Sándor a nép egyszerű fia. A kiskőrösi szülőházban egyszerű 
fabölcsőbe ringatták, de neki ez a kicsi, falusi házacska drágább volt minden 
fénynél és dicsőségnél. Huszonöt év szárnyán ide tér meg, hogy mégegyszer 
vesszőparipán lovagoljon és anyja ölébe hajthassa fáradt fejét.

A nép állt leikéhez a legközelebb: az a nép, amelynek nagy fáradalmait 
gyönyörű dalaival olyan édesre tudta enyhitgetni. Megtanított mindenkit, 
hogy a népet szeretni és tisztelni kell: becsülni a kérges kezet, amely a ke
nyeret adja.

Versein keresztül megérezzük a szegény juhász bojtár keservét, a kis 
béres pirkadó szerelmét és megnemésedik előttünk a faluvégi kocsmában mu
lató legények fitymáló-duhaj jókedve, akik, szónélküi hörpintik ki boraikat, 
hogy a beteg édes anyát ne zavarják.

Még Zöld Marci, a kemény alföldi betyár, alakja is rokonszenvessé lesz, 
hiszen viszik szegényt az akasztófára, pedig bűne csak annyi, hogy amit a 
gazdagoktól elrabolt a szegényeknek adja.

Saját szegénysége nem ejti kétségbe. Jó humorával nemesíti azokat: a 
vándor fiú szegénysége és kopottsága olyan derűs, hogy a hintóbán ülő, fé
nyes ruházatú uraság megirigyelhetné. Kukorica Jancsi mesevilágában a ki
rály is meghajol a hős János vitéz bátorsága előtt.

A szegénység nem bűn, sőt, ha lelkinagysággal párosul messzire ra
gyogó erény tud lenni. A szegényeket felkarolni, segíteni a legszentebb kö
telessége mindenkinek, mert csak így tud az emberiség, testvériséget — 
egyenlőséget jelenteni.

Petőfi lánglelke elvérzett a szabadság-egyenlőség-testvériség eszméiért, 
de az örök ember ezáltal is közelebb jutott ezekhez a világotváltoztató esz
mékhez. Közelebb jutott, de el nem érhette.

kell vallanunk, hogy kilencven év múltán is dadogó a szavunk és 
oizonytau . a mozdulatunk, amellyel embertársainknak testvérkezet akarunk 
nyújtani. S z t^  ?ékenyülés pillanatai, de Petőfi nyugtalan lelke, vajon
megtud e pihenni Hg tartó magyar összedobbanást nem követi ta-
tos összefogás. No v. Ai.uk Petőfi szellemét, hanem kövessük és csele-
kedjük azt. Ennek az akarásnak piros virágai hulljanak a sírra s ebből fakad
jon élet és erő a jővő nemzedék számára. R. OYERKÖ ANNA.
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B E S Z Á M O L Ó . w

A term észet örök törvénye szerint a tavaszt a nyár, 
—  az éjszakát a nappal s a m unkát a pihenés váltja fel.

Ezt a term észeti igazságot követi m ost iskolánk is. 
B efejeződött az előirt m unka, elkövetkezett a pihenés 
ideje. A vándor is a hosszú út u tán  m egpihen, hogy 
nehéz ú tjá t tovább folytathassa.

A gyerm eki szervezetnek pihenőre van szüksége, 
hogy  szellemi fejlődésével kapcsolatban teste  szabadon 
fejlődhessen  Engedjük hát gyerm ekeinket ki a napsü
téses. verőfényes levegőre, hogy vidám énekszó,- já ték  
és tánc közben végzett m ozgásokkal a tanterm ek pad
ja iban  m eggörbü lt testük  kiegyenesedjék, a friss leve
gő tő l elszokott tüdejük  fölfrisüljön s a sok elm életi 
tanu lástó l elsápadt arcukat piros rózsák váltsák fel. A 
rendes táplálkozás, sok levegőn való tartózkodás, moz
gás és kellő edzés által szervezetüket úgy felfrisitsék, 
hogy a jövő  tanév nehézségeivel m egbirkózhassanak. 
D e nem csak a gyerm ekeknek, hanem  a tanítóknak is 
szükséges a pihenés. A tananyagot, mely ettől az év
tő l kezdve kibővült, sok fárad tsággal és türelem m el 
kelle tt elvégezniük. A különböző gyerm eki term észet 
és tehetség  szerint a tanító  eredm ényes m unkát akkor, 
csak akkor tu d  felm utatni, ha nem csak tanít, de nevel 
is. Nevelni pedig csak úgy tud, ha a gyerm ek leikéhez 
hozzáférközhetik. Szeretet, jóság , következetesség, jó 
kedv az, ami felébreszti a gyerm ekben tan ító ja  iránt a 
bizalm at. E rre  pedig a tanító  is csak akkor képes, ha 
egészséges, nyugodt é letet élhet. B etegség, anyagi és 
lelki gondok nem  egyszer o tt és akkor is okoznak fá j
dalm at, hol a türelem  gyógyíthatna. Akinek gyerm eke 
van, csak azt tud ja , mit köszönhet a jó  tanítónak, vagy 
m iért aggódik, ha gyenge kezekbe kerül iskolás lánya, fia.

A dja Isten, hogy a tanítók is kipihenve évi m un
kájukat, szeptem berben ism ét öröm m el m egkezdhessék 
tanítói és nevelői feladatukat.

Az 1938— 39. tanévben a csernátfalusi evangélikus 
felekezeti ellemi iskolában 134 evangélikus és 3 róm ai 
katholikus gyerm ek leikébe olto tták  a tanítók a hitnek, 
szeretetnek és tudásnak nem es m agvait, hogy ezáltal 
hazánknak, fajunknak, hitünknek és iskolánknak derék  
polgárokat neveljenek.

Isten m eg is á ldotta  m unkájukat, m ert a 137 ta 
nuló közül csak 1 növendék nem m ehet át a felsőbb 
osztályba. T izenkét növendékünk Türkösből já r t isko
lába, akiket az állam hatóság engedélye alapján vettünk 
fel. N övendékeink vallásos érzelm einek fejlesztésére 
m inden m ásodik vasárnap gyerm ek-istentisztelet ta rta 
to tt. Vallásos estélyeinken pedig tanulóink énekszá
mokkal közrem űködtek. L egjobb tanulóinkat ju ta lo m 
ban részesítettük. 50 drb. könyvet osztottunk ki, rész
ben az egyház, rézben a jószivű egyháztagok adom á
nyából. N őegyletünk pedig  karácsonykor 15- növendé
ket részesített ruha segélyben és m indenik tanulónkat 
szeretet csom aggal ajándékozta meg. G azdakörünk 
1000 lejes adom ányából szem léltető  eszközöket sze
reztünk be. A H étfalusi T akarékpénztár szintén 1000 
lejes adom ánnyal seg ítette  iskolánkat.

Am ikor ezt m egköszönöm  e helyről, ism ételten  
kérem  továbbra is iskolánk tám ogatását.

Iskolánkat úgy az egyházi, mint az állami hatósá
gok m eglátogatták . A látogatásokról fe lvett jegyző
könyvek a legm esszebb m enő elism erésről tanúskodnak. 
Legszebb bizonyítékunk azonban .a m unkánkról az a 
sok értelm es, vidám gyerm ekarc volt, am ely a rende t 
fegyelm et, engedelm ességet oly hiven tükrözte vissza 
és akiknek ajkáról oly búzgón csendült fel búcsúzóu l: 
„E rős vár a mi Istenünk!“

C sernátfalu , 1939. évi ju lius hó.
KANABÉ GYÁRFÁS.

igazgaió-tanitó.

Irta: Petőfi Sándor.

A v i l ág  a z  Is ten  ker t je :
G y o m  s  v i r ág  v a g y t o k  ti b e n n e ,  
E m b e r e k l
Én a  k e r t n e k  e g y  kis  m a g j a ,
D e  a z  Ur h a  p á r t o m  fogja :  
B e n n e  g y o m  t á n  n e m  l e s z e k .

T i s z t a  e  k e b e l n e k  m é l y e ;
Égi k é z  lövel t  b e l é j e  
L á n g o k a t :
É s  a  l á n g o k  s z ű z e n  é g n e k ,  
S z e n t  o l tárul  a z  e r é n y n e k ,
El n e m  rom lo t t  s z í v  alatt .

N e m  é p í t e k  s o r s  k e g y é r e ,  
T ű r ö k ,  mi t  f e j e m r e  m é r e ,
J ó t ,  r o s s z a t ;
Mit m a  ád ,  e lv e s z i  h o l n a p :
M ajd  m e g a d j a ,  a m i t  e l k a p  — 
J e l l e m k é p e  vá l toza t .

,Mint, a  ró n a ,  hol  s z ü l e t t e m ,  
L e l k e m  út ja  a  t e t t e i m b e n  
E g y e n e s :
S z a v a i m m a l  e g y  a z  érze t ,
-Célra  jutni á l b e s z é d e t  
T é t o v á z v a  n e m  k e r e s .

É s  a z  é g  s z i v e m  fö ld éb e ,
D r á g a  f á d a t  ű l t e t é  be ,
S z e r e l e m  I
K o s z o r ú b a  f ű z ö m  ágit,  
K o s z o r ú m  s z o r é n y  v i r ág a i t  
A h a z a n a k  s z e n t e l e m

Sirkoék szénát hoznak.
H a za fe lé .

A porfelleg lassacskán eloszlik s a Sirkó- 
család felesződik a nagy ijjedtségböl. Sze
rencsére sem ökörben, sem szekérben nem 
történt semmi baj. A nap már alig két öl- 
nyire van a Komlós tetejétől; ha mögéje 
bújik, hamar itt van a szürkület: sietni keli 
a széna újra rakásával.

Sirkó a két ökröt kifogja a járomból s 
odaköti egy csigojabokor mellé. Azt azonban 
nem állhatja meg, hogy a járompálcával az 
egyikhez is, mr>g a másikhoz is oda ne vág
jon irgalmatlanul.

Aztán ráriad a gyerekre :
— Ne tátsd a szájad! Egy kettőre old le 

a hordókötelet! Újra kell rakni a szénát.
Sirkóaé a kendőt a fejőről leveszi s a ki- 

óldodott hajfonatot megigazítja. Ahogy a 
hordókötél lekerül a nyomtatórúdról, a rúd 
után omlik a széna is, csak a szekér dere
kában marad egy kevés. Sirkó leakasztja e- 
lül a láncot s a rudat férrébb dobja. Kasza, 
gerebe, villa, üst, iszák, cserge, gyéba megint 
egy csomóba kerülnek.

Sirkó egyik kezével a kalapot fogja, má
sikkal meg a fejét vakarja s úgy nézi a sze
keret, hogy miképpen lehetne talpra állítani. 
Jánoska figyelve lesi az apja száját: várja, 
hogy mi lesz a parancs.

— Te asszony! János, te is! vegyetek 
villát a kezetekbe. Mikor mondom: a felső 
rajtoja állást nyomjátok jó erősen. Én majd 
itt elöl nyomom . . .  No most! . . .

Asszony, gyerek neki fekszik a villáknak; 
Sirkó nyakán a nagy erőlködéstől kidagadnak 
az erek. Kicsit nehéz a szekér! de azért mé
gis lassacskán féloldalt emelkedik. Még egy 
erőlködés s a négy kerék a földön áll.

Sirkó kettőt-hármat mélyet lélegzik, arcáról 
az ingujjával letörüli a verejtéket. Néhány 
pillantással körültekinti a helyet s már fogja 
is a sze’ i J f* '<< búz^s

— No ta s z if s á 'o k  ti i s  . . .  . így. I t t  m á r  
rakodhatunk. Nem kell messzire hordani a 
szénát. Ott alább, ez egerfa mellett, elég 
menedékes az út martja, ki leh9t menni a 
rakott szekérrel.

Kereket, tengelyt, lőcsöt, rsjtoját, fürgetőt: 
mindent jól szemügyre vesz, vájjon nem tö- 
rött-e el valami ? Nincs semmi baj.

Mozogj h e j! — kiált rá Jánosra s egy 
vasvillával nekimegy a szénának. Próbálja 

. emelni; de a villa, mint a fésű a hajban, 
kiszalad a szénából. Hiszen, ha a lapjára 
dűlt volna! De az éllén áll; így sem végig, 
hanem a közepén kétrét bajolva. Itt csak a 
puszta kézzel lehet boldogulni. A villát le
teszi: kézzel markolja meg a szénát. A töb
biek is követik a példáját.

Tépik, ölelik, emelik szó nélkül. Az úton 
szekerek mennek-jönnek, rakottan, üresen. 
A szekereken ülők meglepődve nézik a küz- 
ködőket. Egyik-másik — talán ismerős — 
odarikolt :

— Mit csináltok, h e j!
Sirkó egy gorombaságot morog az orra 

alatt.
— Hát nem látod ? vaksi 1 — füstölgí 

tovább magában. — Most és mindjárt el
kezdem neked mesélni, hogy min mentem 
keresztül, amig leértem ide az aljba . . .  Az 
az átkozott au tó! Hogy ott vesse fel a láng, 
ahol van. Törjön ki téged is a nyavaja, ha 
nem jösz segíteni!

Minden figyelme odairányul, hogy minél 
előbb készen legyen a rakodással . . . .  No 
végre ! . . .

— Hála Istennek, csakhogy megvagyunk !...

A jókönyv melegszívű jóbarát. 1 
Olvassuk tehát az:

EVANGÉLIKUS ÉLET-et!
Támogassuk az Evangélikus Élet 

iratterjesztését!
Szerezzünk új barátokat mindkettőnek D

m m
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Adósok vagyunk.
Mikor Livingstone, a nagy 

misszionárius, egyszer egy néger törzsfőnek az Evangéliumot ma
gyarázta, az váratlanul ezzel a meglepő kérdéssel fordult hozzá : 
„ Vájjon a te apád ismerte-e ezt az Evangéliumot?“ — Hogyne, 
ismerte — felelt a kérdésre Livingstone, aki nem is sejtette, hogy 
mit akar a törzsfő ezzel a kérdésével, „Igen, ismerte — mondotta 
reá az — dekát akkor miért nem jött el elmondani az én apámnak, 
aki igy az ö tudatlanságában pogányként halt meg ?“

Hasonlóan meglepő és egyben megszégyenítő élményben volt 
része egy másik missziónáriusnak, aki Amerika pogány indiánjai
nak hirdette az örömüzenetet. Egyszer levelet Íratott tanítványai
val s a keltezésnél felirta az évszámot: 1861. „ Miért ezt a nagy 
számot?“ — kérdezték csodálkozva. — „Azért — felelte nekik — 
mert ennyi esztendő telt él azóta, hogy Krisztus megszületett.“ — 
„Hogyan — kiáltottak fel megbotránkozva hallgatói — 1861 esz
tendő télt el azóta és mégis csak most hozzátok el nekünk?“

Keresztyénnek lenni, kedves testvéreim, nagy öröm, megnem 
érdemelt boldogság. Mi legtöbbször számot sem tudunk adni ma
gunknak, hogy mennyit is kaptunk mi azzal, hogy Isten kegyel
méből keresztyénekké lettünk, hogy apáink keresztyének voltak. 
De keresztyénnek lenni egyúttal nagy felelősség és kötelesség is. 
Isten szándéka nemcsak annyi, hogy megakarta adni nekünk az 
Evangélium csodás fényét, de egyben ennek az Evangéliumnak 
fáklyavivőivé is akar tenni. Adósai vagyunk Istennek, adósai em
bereknek. Istennek adósai vagyunk azzal, hogy drága adományáért 
neki adjuk egész életünket. Az embereknek pedig adósai vagyunk 
az általunk megismert Evangéliumnak hirdetésével. Mivel pedig az 
Isten szeretetében megtisztított szeretet soha nem önző, hanem el
lenkezőleg adakozó, tékozló — azért az igaz hit feltétlen velejá
rója volt mindig a missziói kötelesség komoly vállalása.

GILLICH FÜLÖP.

Alig több egy hónapnál, amikor Isten akarata arra kénysze- 
ritett, hogy fájó szívvel álljak ott és virrasszak hitvestársam szo
morú betegágya mellett. Váratlanul jött a betegség. Könnyen mu- 
lónak látszott az első pillanatban. Hirtelen megváltozott és magá
nak követelte az eddig életerős életet. Nem most álltam először 
betegágy mellett. Hivatásom sokszor vezet oda. Minden eddigi
nél jobban tanultam meg azonban most, hogy mit jelent a beteg
ágy. Mit jelent a betegnek és mit jelent az ápolónak. S igy meg
döbbentően ismertem meg azt is, amiről eddig is már nem egy
szer beszéltünk, tárgyaltunk: szükségünk van egy olyan imakönyvre, 
amelyet a betegnek adhatunk, amelyből az vigasztalást tud meríteni 
és amelynek segítségével fél tud készülni az utolsó nagy harcra. Is
ten különös kegyelmének kell mondanom, hogy volt egy ilyen könyv 
a birtokomban, amit odaadhattam. Tudom azonban, hogy nem 
igen van több ilyen forgalomban. Amikor azért bekövetkezett a 
halál és a temetésről kellett tárgyalni az volt a szerény kívánsá
gom, hogy gyülekezetem és annak egyesületei ne vegyenek szo
kás szerint koszorút, hanem fizessék be azoknak értékét egyházunk 
pénztárába. Az volt a felfogásom, hogy ezt az összeget arra kell 
használnunk, hogy alapot adjon ahhoz, hogy imakönyvet adjunk 
ki betegek részére. Ne maradjanak betegeink vigasz nélkül a leg
nagyobb megpróbáltatás, a leghevesebb lelkitusa idején, hanem 
kapjanak kezükbe egy olyan könyvet, amelyből erőt meríthetnek* 
Mivel Isten oly megdöbbentően figyelmeztetett erre a hiányra, ma
gam részéről kötelességemnek ismertem fel, hogy teljesen felkarol
jam ezt a gondolatot és mindent megtegyek ennek sikeres ke
resztülvitelére. Kérem azért testvéreimet, akik áttudják érezni en
nek a kérdésnek fontosságát, tegyék magukévá ezt az ügyet, járul
janak hozzá adományaikkal ehhez. Tegyük lehetővé, hogy lelkipász
toraink minden gyülekezetünkben imakönyvet adhassanak a betegek, 
a szenvedők kezébe. Áldott és szép munka lesz a z !

GILLICH FÜLÖP.

sóhajt fel. Egy pillanatra megáll, mert kezét, 
lábát alig bírja. Az inai is reszketnek: pi
henni kell. Hiszen, ha pihenni lehetne?! 
De az idő nem vár, sietni kell. Ingeujjával 
végigtörüli arcát, melyen a lefutó verejték, 
összekeveredve az út- és széna porával, ba
rázdákat szántott a bőrén.

Hej ti városon élő urak, urfiak és más 
ingyenélők 1 Jertek ide, nézzétek meg, tanul
játok meg, mi a z : véres verejtékkel keresni 
meg a mindennapi kenyeret 1 Mert igy él, 
igy kínlódik bora tavasztól késő őszig, — de 
még télen i s ! — a hegyvidéken élő kis gaz
da, a lenézett paraszt.

Az asszony összegerebelta köröskörül a 
szénát. Már szalad is a rudért s aztán a 
cókmókot viszi a szekérhez. Sirkó gazda fel
adja a rudat Jánoskának, mert most ő állí
totta a szekérre, hadd tanulja meg ő is a 
szekérrakást. A rúd, amint a lánc ráakad, 
lefelé hajlik Jánoska nyomásától. Kétszer re
pül a hordókötél a rúdon keresztül. Sirkó 
még a lábát is beleakasztja s úgy húzza 
meg feleségével együtt. Ennek már hazáig 
kell tartania!

A kötélhúzásban valahogy kezéhez ér a 
puha, meleg asszonyi test. Mintha tűz sza
ladna végig minden porcibáján. Egy pillanatra 
megáll a kötélhúzással s belemarkol az ele
ven húsba. Az asszony felsikolt s rávág a 
kezére.

— A nyavaja törje ki, nem tud nyugodni ?! 
— s ott hagyja az urát.

Sirkó böffentve nevet s jobbról-balról rá- 
hurkolja a kötelet.

— Gyere hamar adj fel mindent János
nak. Én megyek s hozom az ökröket.

Előbb megitatja a közeli patakban s aztán 
járomba kerül mind a kettő.

— Leszáiljak é apó? — kérdezi János a 
szekérről.

— Ne, ne! Rakjál jól mindent, ha kime
gyünk az útra, mi is felülünk. — Mehetünk* 
é te ?! kérdezi a feleségétől. — Nehogy itt 
maradjon valami!

Az ostorral átcsap a hojszás ökörre.
— Homegide Sugár! Csa Binda, csa!
A menedékes marton kikapaszkodnak az 

útra s a kanyarodón alul, az útszélen meg
állítja az ökröket.

— Ülj fel hamar! — kiált oda feleségé
nek Sirkó, ő meg elül az öbörrúdra áll s 
onnan mászik a szekér tetejére. A iúd mel
lett befészkeli magát. Még egyszer körülte
kint. Minden rendben van: Jánoska mellette 
hasal, a felesége kicsit hátrább háttal ül. 
Hátrafelé néz, nehogy valaki a szénából a 
gerebét kihúzza.

Az ostor gyöngén suhanva srálj; a vége 
alig érezhetően megcsípi a hojszás ökör 
oldalát.

— H'j Binda, Sugár!
Léptiben indítják a szekeret s bekanya

rodnak az út közepébe. A szekér zökögve, 
lipinkázva haladoz. A három fáradt testet 
hintázza, rengeti, mint anya a csjcsemőt. 
Jánoska egy nagy zökkenőnél szinte leejti a 
kalapot a fejéről, éppen ezért bedugja az 
iszáfeba s helyette felteszi a sapkát. Sirkó 
szivarozva néz előre : hangosan köszöD, vagy 
fogadja a köszönést, ha jövő, vagy menő 
szekerek kerülik el. Csak most kezdi érezni, 
hogy a nagy testi erőlködés után meglepi 
valami zsibbasztó, álmositó elernyedés . . . .

Aludni, ha csak egy keveset i s ! — ez min
den vágya. Odaadja az ostort Jánoskának s 
végig nyúlik a rúd mellett. A kalapot sze
mére borítja s ez alól adja ki a parancsot 
Jánosnak.

— Járj mindig c«ából. Az ostorral ne 
csapdoss ! Ha az őrházhoz érünk: költs fel.

A szekér zökögve haladoz.
Jánoska éberen figyeli az útat. Tekintete 

elkalandoz a messzeségbe.
Egymás után maradnak el a régi és az új 

Hidegkút, az Inátvölgye, ahol annyi a málna, 
mint a sár. Most jön a nagy kanyarodó, 
aztán a fűrész. Innen látni lehet az őrházat 
is. A nap már lebukott a Nagymész mögé. 
Vörösen izzó sugarai, mint a kiterjesztett 
páva farka: egy lángözönbe borítják a Nagy
mész tetejét. Mire a szekér az őrházhoz ér, 
a lángcsóvák eltűnnek az égről.

Nyugaton még világos az égbolt, de a 
Csukás felett az alkonyat kékesszürkesége 
borong. A Daragój felett hunyorogva pillog 
egy borán kelő csillag.

Jánoska meglöki az apját.
— Apó, keljen fel! Itt vagyunk az őrház- 

nál . . .  s hoogatja is az ökröket, hogy áll
janak meg. Az ö*rök lépése mind lassúbb 
lesz: imra megállanak, már Sirkó is lent 
van mellettük. Datűs tekintettel köszön az 
erdőpásztornak:

SCHER6 ¥. «s t-sai R. t.
Brassói posztó- és divatárugyár 
Női és férfi szövetek

versenynélküli kivitelben.
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A s s z o n y o k  rouat an
A mi is te n tis z te le tü n k .

Az, hogy ki miért megy istentisz
teletre meglátszik egész templomi ma
gatartásán. Aki csak szokásból vagy 
kényszeredetten, vagy mert úgy „illik“, 

megy templomba. És nem számol azzal, hogy mit cselekszik. Nem 
gondol arra, hogy tulajdonképpen a készítmény megy az alkotójá
hoz, a porszem megy a világmindenség hatalmas Urához életéért 
dicséretet mondani, az elitéit megy az ítélő bíróhoz kegyelemért... 
Ugy-e nem jut ilyesmi eszünkbe, amikor valami haszontalan ok 
miatt megkésve érkezünk a hatalmas Isten színe elé s bizony arra 
is kevesen gondolunk, hogy ilyenkor mások áhítatát ne zavarjuk.

Ne zavarjuk mások áhítatát haszontalan kérdésekkel sem. 
Legyen egy órai türelmünk egészen Isten számára. Egész héten 
keresztül úgyis keveset törődünk Isten akaratával, bár ebben az 
órában hallgassuk meg az Izenetet, vegyük át az Ur napiparancsát. 
Figyeljünk a prédikációra, mert az igazi prédikáció sohasem emberi 
bölcselkedés, hanem amint tudjuk, Isten beszéde. Igaz, hogy néha 
töredezett emberi szavakon szól, néha meg nagyon elrejtőzik fé
nyes körmondatok mögé, de mégis csak jelen van és keresi az 
utat a lelkünk felé. Épen ezért hallgassuk alázattal és könyörögjünk 
azért, hogy törjön meg mibennünk a közönyösség átka és gyűljön 
fel bennünk a Szentlélek tüze; rázzon fel és égessen ki belőlünk 
minden álmosságot, szép szavakon való andalgást vagy ellensé
ges érzéseket.

Könyörögjünk úgy, mint akinek az egész élete fordul meg 
azon, hogy a kérése meghallgatást találjon. Könyörögjünk nem 
csak azért mert tudjuk, hogy az Ur nem fordul el az Őt keresőktől, sőt 
Ő biztat: Zörgessetek és megnyittatik néktek — hanem mert a közös 
imádságban óriási erő van, mely szükséges a mi megtartásunkra.

(folytatjuk.)

„Ü zenet L eán ya in kh o z.“
— AJTAI BÉLÁNÉ három előadása viseli ezt a közös címet. 

Ez a három előadás három külön kis füzetecskében jelent meg:
1. A keresztyén leány és a házasság, I I  Ha férjhez meqyek és ha 
nem megyek férjhez, 111. A Szerelem, mint hitem iűzpróbája alcí
mekkel !

Ezt a három előadást olyan valaki irta nagy hozzáértéssel, 
akinek a lelkét nem csak leányaink iránti forró szeretet égeti, ha
nem Isten előtti felelős égtudat is.

Amint a címek is mutatják, a Ieányélel legfontosabb sors
döntő kérdéseit igyekszik megvilágítani. Az első füzet, A keresz
tyén leány és a házasság Ravasz László egy gondolatához kap
csolódik: „A házasság Istentől szerzett út arra, hogy az emberi 
szívből kitermelődjék mindaz a jóság, szépség és erő, amire ké
pessé tette Isten, amikor képére teremtette őt.“ A háza ság intéz
ményének rövid történeti áttekintése után, tárgyalja az asszonyi élet 
hármas hivatását: családanya, háziasszony, de mindenek előtt és 
fölött élettárs Rámutat továbbá arra az igazságra, amely a mai 
ember tudatából szinte egészen kiesett, hogy a házasság nem ön
cél, hanem út, amely valami magasabb cél felé vezet.

A második füzet két főkérdése: „Ha férjhez megyek, milyen 
legyen a férfi, akit megálmodtam magamnak, hogy fogom meg
hódítani, megtartani mit kívánok tőle és mit adok neki,... s ha 
nem megyek férjhez..,, hogy töltöm meg ezt az űrt, hogy életem 
mégis szép legyen ?

A harmadik füzet jellemzésére pedig álljon itt a következő 
rövid idézet: „Uram köszönöm Neked, hogy ezt a szép érzést a 
szivemben kivirágoztattad, hogy gyönyörködhetem egy másik lélek 
kedvességében s érezhetem, hogy én is öröm vagyok valaki szá
mára. De én Uram ne hagyj magamra ebben az örömben . . . .  
légy velem és mutasd meg nekem, hogy mi az ebben, ami a Te 
akaratod szerint való. aminek bátran és boldogan örülhettek s mi 
az, amit Te nem helyeselsz . . .“

E három kis füzet a Református Jövő iratterjesztésében je
lent meg. Az „Evangélikus Élet“ szerkesztői a „Református Jövő“ 
szerkesztőivel megállapodást kötöttek, amely számunkra megköny- 
nyiti az iratterjesztést, amit az őszi hónapok beálltával indítunk 
meg a lehető legméltányosabb árban. KISS BÉLÁNÉ.

— Adjon Isten jó estét! Aztán meg ne 
szúrja valamelyiket odafönt.

Az erdőplsztor egy hosszú vaspálcával 
szurkál a szekér derekába. Tilalmas fát ke
res. De még a nyomtatórudat is megnézi. 
No mert igy nyáron át a szénával sok tilos 
fa jön haza az erdőről.

Sirkóaé is leszállóit a szekérről. Ő a he
gyen keresztül siet haza, hogy valamit ké
szítsen, mire ezek megérkeznek.

— Isten áldja meg! — köszön el Sirkó, 
mikor látja, hogy a következő szekeret veszi 
vizsgálat alá az erdőpásztor. Egy darabig az 
ökrök mellett mendegél, aztán felül az ágasra.

Jánoska a sapkát a fejére húsza s hányát 
fekszik a szénán. Körülhordozza tekintetét az 
égboltozat végtelenségén. Két sast Iát átre
pülni a vö'gy felett s azokat nézi, míg el 
nem nyeli a messzeség. A szekér ringatja, 
rengeti. A zörgés, a zökögés, az ökrök láb- 
dobbanása mindinkább elhalkul. Csak a széna 
illatát érzi még, végre az is megszűnik. Pillái
leragadnak: alszik és álmodik . .  .** *

Otthon van a kapu előtt. Kukella István 
jön a kutyájukkal. Együtt mennek a kicsi Me-

Hesshaimer J.L.&Ä.
Fűszer-,

Gyarmat-, és
Festékáru nagykereskedés

Pamutfonalak-, Veteménymagvak, Kávé- 
nagypörkölde
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zőcskére. Négykézláb másznak ki a m artra: 
versenyeznek a kutyával, hogy melyik ér ki 
hamarabb. A mert tetejéről meg behenga- 
rednek. Csuda jó játék, csak arra kell vi
gyázni, hogy hengsredéskor az ember oda ne 
vágja a fejét. A kutya velük játsz'k, velük 
ugrándozik.

Hát egyszer csak látják, hogy a Ssticze 
felől ereszkedik befelé négy vadász. Már a 
Felnyuiókban vannak, a Szépasszonyok kútját 
is elhagyták. Mindenik vadásznak a kezében 
puska: egyenesen feléjük tartanak. Az a bo
lond kutya meg szalad a vadászokhoz, aztán 
vissza: fiszkol, ugrál, lehasal a földre, fel
szökik . . . .  Elhül a vérük, mikor az egyik 
vadász a kutyát célba veszi.

— Jaj, édes bácsika, ne lőj je meg a ku
tyát! kiált fel kétségbeesetten Jánoska. Két 
kezével átöleli a kutya nyakát s még a fejét 
is odaszoritja a kutya fejéhez.

Egybefolyó két láng csap ki a puska csö
véből, két durranás hasítja a fülét s utána 
metsző fájdalmat érez a fejében . .  .

* *
*

— Jajajaj! — kiált fel szivbemarkolóan 
Jánoska és hirtelen felül a szekér tetejen. 
Szeméből az álom elrepült. Az ijjedtségtől 
és a fájdalomtól megdermedve, — apját látja 
maga előtt: kezében az ostor, újra ütésre 
készen. A hang elakad torkán, kezét védőleg 
emeli maga elé. Anyja kiszalad a sütőből a 
jajgatásra s úgy szidja az u rá t:

— 0, hogy az áldott Isten szakassza el a 
kezét 1 Hát nem tud elférni attól a szegény 
gyermektől?! Mit vétett az feóedneV, hogy 
olyan pogányul veri ? !

Sirkó már jön lefelé a lajtorján s úgy 
mentegeti magát:

Könyvet,
írószert, papirt,

iskolai könyveket

E L E K E S - n é l
vásároljon!

B R A $ O V, Str. Voev. Mihai 52.

— Eleget kiabáltam neki: János te! Kelj 
fel te 1 Itthon vagyunk te 1 Gyere kösd bő 
az ökröket te! . .  . Ds csak nem akar moz
dulni. Odatámasztottam a rajtoját, avval ver
tem meg a nyomtatórudat: arra sem moz
dul. Felmentem a rajtoján, rávágtam vagy 
kétszer: Nem törött el a csontja.

De Jánoska csak sir, sir keservesen és 
tapogatja az ütés helyét; mert az ostor nem
csak a sapkát érte, hanem a cupasz arcán 
is ujjnyi vörös vonalat vágott. Egy helyen 
még a vér is kiserkedt. Anyó kézen fogja 
Jánost s úgy viszi az asztalhoz, ahol már 
párolog a puliszka s a lábasban a hagymás 
rántotta. Előbb még letörüli a pirosló vér- 
cseppeket s a nagy kés lspját kétszer-há- 
romszor odanyomja az ütés helyére, hogy ne 
dagadjon meg. Édes, vigasztaló hangon 
mondja:

— Egyél fiam, ne sírj 1 Hadd el, mert azt 
a hóhért is megveri az Isten.

A hóhér hallgat. Szó nélkül nyeli a fa
latokat. PÁL ANDRÁS.

Nekünk nem az a célunk, hogy politikát, 
vagy elméletet, vagy szociálizmust csináljunk, 
hanem az, hogy az egyesek éljék at a ke- 
resztyénséget, mint létünk igazságát, akara
tuk erejét, jellemük szilárdságát, b»nső vilá
guk nemességét. RAVASZ LÁSZLÓ.
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M ié rt
I. K. E.?

Múlt szám unkban foglalkoz
tunk  az Ifjúsági Keresztyén E 
gyesület m egalakulásának körülm ényeivel, most meg kell 
látnunk a mozgalom lényegét.

Kétségtelen, hogy W illiamsnak az ifjúság nevelése fe
küdt a szivén. Iskolák az ifjúságot értelmileg, szellemileg 
nevelő intézm ények az ö korában is voltak. Sőt igen hi
res nevelő intézetekkel is rendelkezett az angol birodalom  
Ennek dacára Williams még az ilyen intézm ényekben ta 
nu lt ifjúságnál is a nevelés csődjét állapíthatta meg. A 
gyermek m egtanulta az „erkölcsi iskolákat", hogy „m ilyen
nek kell 1 nn ie“  és mégsem lett olyan! Miért nem  lett 
o ly a n ?  Mert nem  tudott! Miért nem  tudo tt! Mert benne 
volt, benne van a bűn h a ta lm a ; amely egyfelől a jó ra  
való képtelenségben, másfelől a rossz felé való vonzódás
ból áll! Ilyenform án a tanult és a külvárosokban züllő if
júság  egyaránt szerencsétlen, romló, elvesző ifjúság volt.

Williams rádöbbent ezzel szem ben az isteni kegye
lem csodájára. Rádöbbent a K risztusban adott kijelentés 
és a SzentLéiek csodálatos erejére. Nem volt optimista 
Williams. Tudta, hogy a bűn  olyan irtozatos erő, hogy az 
isteni kegyelem dacára sem léphetünk az „erkölcsi töké
letesség“ útjára, az szám unkra elérhetetlen ideál m arad ; 
de viszont, az isteni kegyelem, a Jézus K risztusban adott 
m ngváltás annyira felébreszti az Isten tiszta világa utáni 
vágyakozást, hogy a lélek többé nem  leié öröm ét a bűn 
ben, hanem  im ádkozva sóvárog a megváltása után. Ez az 
út, pedig végeredm ényben, keresztyén bűnbánó életet, fe
lelősségtudatot, Isten szolgálatába állani-akarást eredm ényez.

Az I, K E. m unka ennek megfelelőiig, nem  a szel
lemi nevelést, tanítást tette gerincévé, hanem  Isten Igéjét, 
annak  hallgatását. Ez azután azt eredm ényezte, hogy mig 
a „nevelő  rendszerek“ egym ásután megbuktak, az I. K E. 
m unka egyre erősebb n  hódította meg a világot. Nem zárta 
ki a testi, kulturális nevelést, hanem  az Ige körébevonta. 
Ezzel azt érte el, hogy mig azelőtt a kulturális nevelés 
puszta „lelkesítésen, biztatáson“ , ideálizm uson alapult, ad
dig az I. K. E m unka a kegyelem tényezőjével komoly, 
reális alapot adott annak végzéséhez. Mig pl. egy világi 
mozgalom puszta em beri tényezőben : haza szereteten, lel- 
kesültségen, am bíción alapszik, ezek pedig ham ar keletke
ző és ham ar kialvó tényezők, addig az I. K. E m unka 
egy abszolút, biztos örök fundam entum ra : a Jézus Krisz
tu sra  alapítja módszerét.

A mi kicsiny egyházkerülerünk a népnevelés terén 
sokat nem  tehet. 4 iskolája van midössze, egyetlen kö
zépiskolája nincs, népfőiskolára nem  is gondolhatunk. Van 
azonban egy nagyszerű mód, amely eredm ényesebb lehet 
m inden pom pás szervezetnél és ami pénzbe sem  k e rü l: 
az 1. K. E. m unka megindítása. Ennek a m unkának fel
tételei nincsenek. Tehát nem  okolhatunk senkit és semmit. 
Legfeljebb m agunkat.

Az I. K. E. négyes program ja kinyom tatva rendelke
zésre áll. Az állami hatóságok is engedélyezik jelenleg az 
összejöveteleket. Tehát gyűljünk össze és kezdjük meg az 
I. K E. m unkát, Mert elm aradásáért, népünk folytonos 
rom lásáért felelősek vagyunk és hanyagságunkra nincs 
m entség. Ennek a m unkának az egységes beindítását, be
szervezését kértük ősszel az egyházkerületi közgyűlésen, 
sajnos, beadványunkat nem  kisérte siker. Ez azonban nem  
gátolhatja a mi m egm ozdulásunkat, m ert Isten előtt va
gyunk felelősek az ifjúságnak és rajta keresztül egész népünk 
jövendőjéért, jobb sorsáért. KISS BÉLA.

TEMPLOMOKKUITŰRHÁZAK
MŰVÉSZI FESTÉSÉT VÁLLALOM

JÉZUS, LUTHER, STB. OIAJFESTMÉNTEK
MEGRENDELHETŐK

**EKE B~0o E. c1 » ^ str,b.hasdeui93

Petőfi halála.
A 2700 főnyi (székely) csapat 

megindul Segesvár felé.
Az oroszok — 16.000 gyalogos 

és lovas 24 ágyúval — meglepeté- 
sükban húzódnak vissza a merész 

kis öreg (Bem tábornok) elől, úgy, ahogy a ló megtorpan az egér
tő l. .  . Bem Fejéregyháza romjai körül, a dombokon foglal állást. 
Egymás után küldi fiait rohamra; merészen az ellenség ágyutele- 
peit akarja elfoglalni. Az oroszok ingerülten védekeznek. 5 óra 
felé az óriás végre rájön, hogy ez a kis liliputi tábor az egész 
ellenség. A hatalmas sereg jobbról, balról kinyújtja karját, a ku
koricák és cserjék fedezete alatt a kozákok bekerítésre indulnak. 
Ugyanakkor nekilendül a gyalogezred szuronyseprője is. Az üt
közet keserű öldökléssé válik.

Bem még Marosvásárhelyen megparancsolta a költőnek, 
hogy maradjon hátra; tudta, hogy mire vállalkozott. A költő a 
parancs ellenére indult a sereg után, kocsin, mert se lova, se 
fegyvere, még egyenruhája sem volt. Mikor a csata kezdetén Bem 
megpillantja, haragosan rákiált, hogy térjen vissza azonnal legalább 
a tartalékhoz.

* **
Aztán a csatatér különböző pontján látták. A leégett falu 

szélén a sütőkemencén ült, zsebkönyvében jegyezgetett. Félóráig 
egy árokhid karfáján könyökölt. Később a tüzérekhez ment, egy 
lecsapódó ágyúgolyó porfellegbe takarta; kabátujjával hosszasan 
törölgette két szeméből a szemetet. Mikor az orosz támadás vad 
hurrája egyszerre három oldalról is fölhangzik, gondolataiba me
rülve a falu gyepűjénél állt, közel a kötözőhelyhez. A sebesülteket 
ápoló orvos rémülten mutatja neki a jobboldalon a két ezred 
dzsidást, akik alig ezer lépésre szétszórják a hasztalanul védekező 
magyar huszárságot. „Potomság“ — feleli a költő. Az orvos bal
felé mutat. A balszárny is, az egész arcvonal menekül. Kiáltások 
hangzottak: be vagyunk kerítve! A költő balra pillantott; futotta 
vezérkar, maga a merész kis öreg i s ; erre szónélkül megfordult 
és ő is futni kezdett.

Ami ezután következik: mint a megszakadt filmszallag ug
ráló, ferde képei a hökkentő fehér üresség előtt. Itt már a képzelet 
is mutat annyit a valóságból, amennyit az utolsó szemtanuk ré
mülettől vibráló tekintete.

Valamicske remény a menekülésre az elpusztult falu és a 
dombok fölött kezdődő erdőbe nyílott, vagy oldalt a Fehéregyhá
zára vezető út felé, de erre is, arra is csak a lovasok számára. 
A kozákok gyűrűje villámgyorsan zárult.

Őrült vérengzés kezdődött; az oroszok Szkárjatyin és hat
száz bajtársuk eleste miatt nem ismertek hadifoglyot. Aztán iszonyú 
embervadászat: a katonák az elesetteket kifosztották.

Az orvos a dombról visszapillantva még látni vélte a költőt, 
amint az országúton fedetlen fővel, szétterjesztett ingujakkal, lengő 
zubbonyában menekül. Aztán utolsóként ő is szem elől vesztette.

Az orosz fegyverkezelési oktatás szerint a pikát a legnagyobb 
felületet nyújtó, legpuhább testrészbe, a gyomorba kell döfni.

A költő, mikor a lovak már sarkát tiporták, a valószínűség 
szerint szembefordult az üldözőkkel. Polgári ruhában volt, semmi 
fegyver nála Megpróbált szóval hatni a támadókra ? Értett a nyel
vükön. A szláv vértestvérek, vagy az ugor nyelvtestvérek azonban 
életénél többre becsülték a rajta levő ruhát s azt, amit zsebeiben 
sejtettek.

A kozákok mögött nem nagy távolságra egy osztrák ezredes 
lovagol. A katonai kormányzósághoz küldött jelentése szerint 
Fejéregyháza és Héjjasfalva között, közvetlenül a szökőkútnál el
torzult arcú, elölről leszúrt felkelőt látott, aki már nadrágjáig le 
volt vetközíetve. Mellette vérrel bemocskolt iratok, melyeket a  
rabló kozákok fosztogatás közben szórtak el, mint számukra ér
téktelen holmit. A személyleirás ráillik a költőre.

De hátha mégsem ő volt ? Hátha csak megsebesült ? Más
nap a segesvári szász polgárok kivonultak a csatatérre, a sebe
sülteket gondosan agyonverték és ami érték még volt, azt össze
szedték. S ha véletlenül ő még ezután is életben maradt ? Nem 
mende-monda, hogy az 1030 elesett közt sebesülteket is eltemet
tek. Volt legenda, sőt szemtanú arra, hogy a költőt is eleven 
dobták a közös sírba. A gödör aljából még felkiáltott: — Ne te
messetek e l . . .  élek! — Dögölj meg, hangzott felülről és gurgat- 
ták rá a holttesteket. {Ilyés Gyula Petőfi című könyvéből.)
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Szentháromság u.-i 12-ik va
sárnap. Márk 7, 31-37.
Adjunk hálát:

Hogy könyörülő és irgalmas Krisztusunk van.
Hogy mindenható és csodatevő Krisztusunk van.
Hogy mindörökké ugyanaz a Krisztusunk van.

Könyörögjünk:
Hogy Krisztus nyissa meg fülünket igéje meghajlására.
Hogy Krisztus oldja meg nyelvünket bátor hitvallásra.
Hogy tudjuk mindenkoron hálás élettel dicsőíteni Öt. 

Szentháromság u. 13-lk vasárnap. Lukács 10, 25 37.
Adjunk hálát:

Hogy Jézus szeretetben munkálkodó életet kíván tőlünk. 
Hogy kegyelmével végezhetjük 4 könyörület munkáját.
Hogy amit embertársainkkal teszünk, azt Krisztussal tesszük. 

Könyörögjünk:
Hogy törekvéseinkben mindig a szeretet indítson bennünket. 
Hogy nyerjünk lelkierőt igaz könyörületre és segítésre.
Hogy tudjunk másokért önmagunkról lemondani.

Figyelem! * * * M egnyílt a Rom ániai M agyar N ép
közösség brassói és brassóm egyei 
tagozatának népközösségi irodája. 
Az iroda Brassó, Sír. Regele 
Carol 54 szám alatt működik. 
Telefonszám a 679. Az iroda veze
tő je  RÁ DU LY  SÁ N D O R  ügyvéd
titkár.

*  Az Isten őrizzen engem attól, hogy engem a pénzemberek, a 
zsarolók és a közönséges emberek dicsérjenek. Az egyházi igehirdetőt 
nem hallgatóinak a száma után kell megítélni, hanem aszerint, hogy 
a meg szomorodott lelkiismeretek igazolják-e? A tapasztalatlan és 
erőtlen lelkészek beszédjüket vagy a tömeg tetszéséhez, vagy a föurak 
kívánságaihoz szabják. Luther.
GYÁMINTÉZETI KERTÜNNEPÉLY. Az Erdélyi Magyar 
Evangélikus Gyámintézet augusztus 27.-én szabadtéri elő
adással egybekötött kerlünnepélyt rendez Csernátfaluban a 
Papp féle kerthelyiségben. Szeretettel hívjuk meg híveinket 
erre az ünnepélyre. — A gyámintézethez beadott pálya
tételek eredményének kihirdetése a közgyűlésen fog tör
ténni. Ezt az eredményt lapunk következő számában fog
juk közölni.
Egyházunk küldöttsége a kultuszminiszternél Egyházkpj il
leti elnökségünk megbízásából Nikodemusz Károly kerületi főjegyző 
Sipos András bukaresti egybázsegédkező kíséretében és Mikó 
Imre, a Magyar Nópbözössóg bukaresti titkárának vezetésével ki
hallgatáson jelent meg Z gre Mik'ói dr. kultuszminiszternői, akivel 
egyházunk hivatalos elismertetésének kérdésében folytatott tárgya
lásokat.
MÓRICZ ZSIGMOND A VÄLEN1I DE MUNTE-I SZARAD- 
EGYETEMEN. A Iorga professzor rendezésében álló sza
badegyetemen, Pálffy Endre nagyenyedi tanár Móricz 
Zsigmondról, a kiváló magyar Íróról tartott előadást. Elő
adásában Pálffy Endre Rebreanu Liviu román iró és 
Móricz Zsigmond alkotó zsenije között vont párhuzamot.
*  Ha az almát a sertés megeszi, ez még nem azt jelenti, hogy 
az annak a számára termett. A jót cselekednünk kell még akkor is, 
ha hálátlan emberekkel tesszük. A rózsa kedvesen illatozik a tövisek 
között is. Luther.
Egyháziadótartozások biróságiúton behajthatók. A kultusz 
törvény 30 § a értelmében az egyháziadók behajtásánál az egyhá
zak igénybavehetik a pénzügyi hatóságok segítségét. Miután ez 
nem volt mindig alkalmazható, ismételten megtörtént, hogy egyes 
egyházközségek bírósági útra vitték az eljárást nemfizető tagjaik 
ügyében. A Curtea de Casare Serbia I. No. 1506—38 sz. alatt 
döntőjelentőségű határozatot hozott most ebben az ügyben s ki
mondotta, hogy a bíróságok az egyházközségeknek a járulékok 
behajtásában minden támogatást kötelesek megadni.
GAZDASÁGI TANFOLYAM. Az E.M.G.E. rendezésében két 
hetes gazdasági tanfolyam volt Nagyenyeden, a magyar 
felekezeti tanítók és papok részére.

# A  N A G Y V I L Á G B A N  #
l|:=@:cgr^ír^sí^;!^s!®:=0£5®-E®:sö

Döntés a Luther szobor pá
lyázatban. Mint ismeretes, a 

magyarországi evangélikus egyház hiveinek körében nagy megmoz
dulás és erőteljes akció indult volt meg az elmúlt esztendőben 
egy, a budapesti Diák téri evangélikus templom előtti téran fel
állítandó Luther szobor érdekében. A szobor készítésére pályázatot 
írtak ki, de az ebő két esetben a bizottság egyik művész munká
ját sem Ítélte a követelményeknek megfelelőnek. A bizottság most 
Lux Etek evangélikus szobrászművész pályatervét fogadta el. 
A terv szerint lépcsőzetes alapon s szép ivelésű félkör alakú hát
tér előtt magas alapzaton fog állani Luther Márton alakja, amint 
kezével a Bibiára mutat.
KIVÁLÓ FINN IRÓ HALÁLA. Jarventaus Arvi, evangélikus 
lelkész, kiváló finn iró hirtelen meghalt. Jarventaus az 
egyik legismertebb magyarbarát Írója volt Finnországnak, 
aki több regényében magyar témát tárgyalt. Érdemeinek 
elismeréséül a debreceni egyetem diszdoktorává válasz
totta, továbbá tagja volt a Petöfi-Társaságnak és a Magyar- 
Finn Társáságnak.
*  Szabad női lélek az, aki halhatatlan lelkére büszke. Aki érzir 
hogy minden világnál drágább ajándék benne az Isten képe~

Ravasz iAszló.
A magyarországi református egyház egyetemes gyűlése.
A magyarországi református egyház április 19 és 20.-án tartotta 
idei egyetemes konventjét, D. Ravasz László dr. püspök és D. 
Balogh Jenő dr. főgondnok elnökletével. A református egyház ló- 
lekszáma a felvidékiekkel szaporodva meghaladja a 2 milliót. 
A gyűlés előadói részletesen számoltak be az egyházban folyó 
munkákról. Evangólizáciő volt majdnem minden gyülekezetben. 
Csak egy egykázkerületben 268 vasárnapi iskola működik. Értékes 
munkát végez az Országos-Szeretetszövetség, a Református Szo
ciális Misszió, a Balaton melletti fürdőtelepeken a nyári Misszió, 
a sárospataki diákok Falu-szemináriuma, a Soli Deo Gloria diák 
szövetség, a Bathánia Egyesület. Az egyetemes gyűlés az egész 
egyházra kiterjesztette azt a tiltó rendelkezést, amely szerint az 
egyházak és egyházi egyesületek nem rendezhetnek táncmulatsá
gokat. A felekezeti iskolákban a tanitást mindennap egyházi ének
kel, imával és bibliaolvasással kezdik meg.
TANÍTÓK ÉS TANÁROK KONFERENCIÁJA ROZSNYÓN, 
A magyarországi evangélikus egyházban Turőczy Zoltán 
tiszakerületi püspök vezetésével 4 napos tanítói és tanári 
konferencia volt.
Megszüntetik a franciaországi egyházellenes törvényeket
Az Osservatora Romano, a katolikus egyház hivatalos lapja 
azt írja, hogy Franciaország képviselőinek nagy többsége Írásos 
előterjesztést nyújtottak be, amely szerint kérik az alkotmány 
egyházellenes intézkedéseinek hatálytalanítását, illetve eltörlését. 
Elsősorban arról van szó, hogy újból bevezessék az iskolai hitoktatást. 
NÉPFŐISKOLA. Junius hő 8 .-án nyilt meg a magyaror
szági református egyház első népfőiskolája Veszprémben. 
Az evangélikus egyház népfőiskolája tudvalévőén még az 
elmúlt esztendőben nyilt meg Nagytarcsán.
*  A szeretet azok iránt, akik bennünket szeretnek: természetes.
Viszont az ellenséget is szeretni, ezt csak Isten gyermekei tudják 
megtenni: mert az Istent szeretni 'azt jelenti, hogy jelebarátunkat 
szeretjük. Luther.
ORSZÁGOS EVANGÉLiZÁLÓ KONFERENCIA. A magyaror
szági ev. egyházban aug 26-29.-ig evangélizálő konferencia 
lesz azoknak a gyülekezeti csoportoknak a részére, ahol 
az elmúlt téli időszakban gyülekezeti evangélizáció volt.

BRASSÓI NÉPBANK R. T.
folyósít kellő fedezetre rövid

lejáratú kölcsönöket, eiíogid 
e lő n y ö s e n  takarékbetéteket.
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HANGYASZÖVETKÉZÉTI GYŰLÉS VOLT SEPSISZENT- 
GYÖRGYÖN. A sepsiszentgyörgyi szövetkezeti körzet 
augusztus 6.-án avatta fel m odernül felszerelt raktárát. 
Az ünnepélyen m e -jelentek a Hangya központi vezetői, 
valam int a szom szédos községek szövetkezeti körzeteinek 
tagjai. A hatalm as gyűlés erőteljes bzonyságté tel volt a 
szövetkezeti eszme térhódítása mellett.

Felhívás! Baróti gyülekezetünk gondnoka, akinek 
jómenetelű péküzeme van, két magyar 
evangélikus ifjút keres, kiket tanoncként fel
fogadna, hogy a pékmesterséget megta
nulva banyérkeresö álláshoz juthassanak. 
Ajelentkezőkirjanak kiadóhivatalunk címére

* Az, hogy az embert Isten nemzetekre tagolta, ez az Ö különös 
nagy gondolata, olyan felséges gondolat, amit csak egy Isten képes 
kigondolni. Az 0  dicsősége abban áll, hogy nem szereti az általá
nosságokat, mindig eredetieket alkot. Ravasz László.
É rtekezletek . A brassómegyei magyar evangélikus egyházmegye 
gyülekezeteinek egyházsegódkezői és kántorai értekezletet tartottak 
julius hó 25.-ÓD, ahol a gyülekezeti éneklés, az énektanítás, vala
mint dalárdák szervezésének kérdéseit tárgyalták. — Augusztus hó 
9.-én pedig a lelkészek és tanítók tartottak közÖ3 értekezletet, ahol 
iskolaügyi kérdésekkel foglalkoztak. Ezen az értekezleten szóba 
került a bukaresti szegény evangélikus gyermekek nyaraltatásáuak 
ügye is. Reméljük, hogy e szép terv a jövőben kivitelre talál. 
RENDEZHETŐ AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG. Julius hó 27.-én 
je len t meg az uj rendelettörvény, amely m ódot biztosit 
azoknak, akik az 1924.-i állampolgársági névjegyzékből 
kim aradtak, bogy most utólagosan rendezhessék állam pol
gárságukat. Fontos, hogy m indenki u tánajárjon állampol
gársága ügyének, m ert ha ezt az utolsó alka 'm at is el
m ulasztja, elveszti állampolgárságát és ebből sok hátránya 
szárm azik.

Saját érdeke,
hogy azonnal belépjen egyházunk

T e m e t k e z é s i  e g y le té -b e
A temetkezési egylet 3000 lej temetkezési segélyt fizet tagjainak. 
Jelentkezni lehet és felvételt kérni bármely

evangélikus lelkészi hivatalunk utján.

Finn lelkészek erdélyi körútja Egyházi életünkre csak jótékony 
hatással lehet, ha megismerkedünk más evangélikus egyházak éle
tével. Örömmel üdvözöltük azért, amikor személyes barátság útján 
megindult a kapcsolat köztünk és finnországi testvéreink között. 
Ezelőtt egy esztendővel érkezett hozzánk az első tinn lelkész, 
Yiönen Reino, aki azóta is megtartotta meleg érdeklődését egyhá
zunk iránt. E nyár folyamán Pietlä Hannu lelkész és Soisalon- 
Soininen Ilmari teológus tettek látogatást Erdélyben, hogy meg
ismerjék és szeretőtökbe fogadják egyházunkat és népünket. A meg
induló kapcsolatok feletti örömünket reményteljessé teszi még az 
a tény, hogy Mezei István s. lelkész testvérünk megérkezett Finn
országba, ahol egy esztendőt fog tölteni, hogy megismerkedjék a 
finn evangélikus egyházak életével és tudását és tapasztalatait 
itthon kamatoztathassa.
-X- A biblia egy mérhetetlen naqy érdő, de egyetlen olyan fa sincs 
benne, amelyikről néhány almái vagy körtét ne kaptam volna. Luther.
EGYHÁZKÖZSÉGEINK JÓZSEFFALVÁÉRT. A józseffalvi 
csángó tüzkárosultakat segélyező m agyar m ogm ozdúlásban 
tevékenyen résztvesznek gyülekezeteink is. Újabban a kö
vetkező gyülekezetek fizették be gyűjtésűket: Brassó 2360, 
Csernátfalu 3355, Krizba 2387, Pürkerec 2288 lej.
Házasság, ifj. Dally-Szabó Géza evangélikus lelkésztestvérünk, 
az ismert zongoraművész és zenetanár, az elmúlt hónap folyamán 
tartotta esküvőjét Rigában, Haensell Susanne orgonaművésznővel, 
Haensell Frigyes rigai egyetemi tanár leányával. Isién kegyelme 
tegye széppé családi életüket!

í

v

Az ev an g é lik u s  eg y h áz  Ju g o sz láv iáb an . A Keresztyén Igaz
ság máj mi szamában Szán ó Róbert budapest-kalenföldi lelkész 
irt részletesebb ismertetést erről az egyházról. Az uj államalakulás 
első napjaiban fcö?öi megbeszélést tartottak az átcsatolt részek 
protestáns egyhazai. Ez nem vezetett eredményre. A szlovákok 
erőazakosan léptek fel s ez visszariasztotta a többieket. Az első 
egyházkerületet a szlovák evangélikusok alakították. Az egyház
kerület lélekszáma 50.000. A magyar és német evangélikusok 
együttesen alakították meg egyházkerületüket kö*el 130 000 lélek
kel. Első vezetője, fzervezője Wagner Gusztáv Adolf esperes volt, 
Első püspöke dr. Popp Fülöp. Az egyház kezében nincsen ma 
már egyetlen iskola sem. Épületeiket az állam vette használatba. 
Kiiiön sérelme és vesztesége a magyar evangélikusoknak, hogy a 
vegyes nyelvű gyülekezetekben sok helyen erőszakosan megszün
tet* ók a magyar nyelvű istentiszteleteket. Nincsen egyházi lapjuk 
sem. A német magyar egyházkerületnek Torzsán árvaháza, Ujver- 
bászon diakonissza-háza van. Több szeretetintézményt tart fenn.v
UJ KULTUSZTÖRVÉNY JAPÁNBAN. Hírek szerint Jap án t 
ban uj kultusztörvény készül. Az uj törvény nagyobb 
szabadságot fog biztosítani a keresztyén egyházaknak is.
* . . . .  minden nemzet Istennek egy felséges, szinte azt 
mondhatnám, kedvenc gondolata.“ Ravasz László.

Pályázati Més!_____
A brassói magyar evangélikus egyházközség pályázatot 

hirdet nyugdíjazás folytán megüresedő tanítói állásra. Pályáz
hatnak evangélikus vallásu tanítók illetve tanítónők, akik a tör
vényes követelményeknek megfelelnek. Az állás jövedelme e- 
gyenlő az állami helyettes tanítók jövedelmével. A szolgálattételre 
való jelentkezés idejét az egyháztanács állapítja meg. Kellően 
felszerelt pályázati kéréseket a magyar ág. hitv. evangélikus lel
készi hivatalhoz (Bra$ov, Str. Iuliu Maniu 2 ) kell benyújtani, 
amely szükség esetén bővebb felvilágositással is szolgál. Pályá
zati határidő: augusztus 31.

Brassó, 1939. augusztus 18.-án. N1KODEMUSZ KÁROLY
ev. lelkész.

Evangélikus álláspont a zsidó betérések kérdésében.
A budapesti evangélikus esperessóg presbiteri konferenciáján Ke
mény Lajos esperes foglalkozott ezzel a kérdéssel. Kifejtette, hogy 
sz evangélikus egyháznak különleges figyelemben kell részesítenie 
azokat a zsidó betérőket, akiknek családja, vagy hitvestársuk 
evangélikus. Védekeznie kell az érdek áttérőkkel szemben. Dol
goznia kell azért, hogy akik evangélikusokká lettek, valóban azok 
legyenek. Bár kétségtelen, hogy a zsidóságot nagy bűnök terhelik, 
az egyház nem zárkézhatik el s nem büntetheti a bűnössel együtt 
az ártatlant is. Szántó Róbert kelenföldi lelkész előadásában ki
fejtette, hogy a keresztyénségnek tiltakoznia kell a középkori 
G tthó rendszer vissz&állitása ellen. A zsidó problémát komoly 
ev,4Dgólizációval kell megoldani. —
BESZÉLŐ BIBLIA. Az angol vakok intézete a vakok szá
m ára gram ofonlem ezre veszi fel a Bibliát. A kiadás költ
ségeit az állam és a Brit- és Külföldi Biblia Társulat 
vállalták m agukra.
Prédikáció kívánságok. Egy amerikai egyházi lap jelentése 
szerint egy amerikai lelkész ivet körözött hivei között, amelyben 
többek között annak megjelölését is kéri, hogy milyen kérdésekről 
szeretnének hallani a prédikációban. A kérdésre 100 egyháztag 
válaszolt, akiknek válaszából megtudjuk, hogy legtöbben az Uc 
visszajöveteléröl szeretnének hallani, sokan a pokoli ól, mások a 
hit és imádkozás erejéről, stb.
* Gyakorold magad a kegyességre: Mert a test gyakorlásának 
kevés haszna van : de a kegyesség mindenre hasznos, meglévőn 
henne a jelenvaló és a jövő életnek Ígérete. I . Timotheus 4, 7-8.

ü'i'H 'U Cv

ja t  zva\iOjíl\Lut> ízlvn isszió i, -táfceaclafmi ít> t-uf-tuiáfi» h e tila p

Szerkesztőség és kiadóhivatal; B A C I U  J U D .  B R A § O V .  
Megrendelhető, előfizetés eszközölhető Minden lelkészi hivatalunk utján 
Külföldi előfizetések cime. Rollk Lajos, Eger, Szent J á n o s  u c ca  12 —

A lap  e lfo g a d á s a  e lő fize tés t Jelenti

Olvassa és terjessze az „Evangélikus
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Az erdélyi román és  szász  szövetkezeti 
mozgalmak.

A román szövetkezeti mozgalmak beinditója Visarion Roman 
Rä$inar-i tanító. Ő a szász szövetkezeti intézmények tanulmá
nyozása után 187-ben megalakítja az első román hitelszövetkezetet 
Rá§inar községben, „Societate de Pästrare $i Imprumut“ név alatt. 
Azonban a tulajdonképeni szövetkezeti munka csak akkor indul 
meg, mikor az ASTRA (Asociatia pentru Literatura §i Cultura Po- 
porului Román) ötven ezer koronát kap a szövetkezeti propagan
da és a szövetkezeti szervezetek megalakítására. Ezt a pénzössze
get a lehető legjobban feltudják használni. Szakértőket küldenek 
Ó-romániába, Magyarországra és Bukovinába, hogy az ottani szö
vetkezeti életet tanulmányozzák és ezt minél eredményesebben fel 
is használhassák. A külföldön való tanulmányozások nem járnak 
eredménytelenül. Az Ó-romániai szövetkezeti mozgalom rövid időn 
belül erősen fellendül és közvetlen a világháború kitörése előtt 
már kétszáz új szövetkezet alakítás van előkészítve. Ha összeha
sonlítjuk Erdélyben a három nemzet szövetkezeteinek számát, azt 
látjuk, hogy a lakósághoz viszonyítva jóval kevesebb a román szö
vetkezetek száma a szász vagy a magyar szövetkezetek számánál. 
A világháború után a román állam nagy segítséget nyújt saját szö
vetkezeteinek. Évről-évre fokozatosan nő a fiókok száma és ezzel 
együtt a betét, a tőke és a tiszta haszon. 1929-ben már a tőke 
eléri az 55,984,377 lejt, a tiszta haszon pedig 10,768,890 lejt.

Erdélyben a román szövetkezeti mozgalom megindulása előtt 
a szász szövetkezeti mozgalom kezd megalakulni. Ahogyan a ro
mánok Bukovinába és Magyarországra küldenek szakértőket e 
mozgalom tanulmányozására, úgy a szászok a Németbirodalomból 
kapnak indításokat a szövetkezetek megalakításához. Németbiro
dalmi hatásra már az 1850-es években megalakul az első hitel- 
szövetkezet Besztercén. Dr. Karl Wolf az erdélyi németség kiváló 
politikusa vissza vonul politikai pályájáról és az azutáni életét a 
szászság gazdasági életének megszervezésére fordítja. Minden ere
jével azon dolgozik, hogy a szász szövetkezeteket felállítsa és ez 
által a szász nemzeti vagyont a szász földet megvédje. Egymás
után harminckét hitelszövetkezetet létesítenek Karl Wolf kezdemé
nyezésére. Ezek a szászhitelszövetkezetek felbecsülhetetlen szolgála
tot tettek a szász népnek. Elsősorban is a szövetkezeti tagoknak 
kölcsönök nyújtásával megakadályozták azt, hogy ingatlanaikat el
adhassák, hogy a szász föld ne jusson idegen kezekbe. Vagy pe
dig ha éppen kölcsönöket nem folyósítottak, akkor a szövetkezet 
maga vásárolta meg a szász földeket nehogy az ismét idegen va
gyonként szerepeljen.

Amilyen nagy eredménnyel jártak a hitelszövetkezetek a szász
ság életében, annyira kevésbbé lendült fel a fogyasztási szövet
kezetek elterjedése. Azt mondhatni, hogy a fogyasztási szövetkezet 
egyáltalán nem érdekelte a szászságot. A szász kereskedelem any- 
nyira fejlett volt minden időben, hogy a fogyasztási szövetkezetek 
alakítására nem is volt olyan lényeges szükség.

Amint láttuk a szövetkezeti mozgalmak úgy a román, vagy a 
magyar vagy a szász részen óriási hatást gyakorolnak együttesen 
magára az erdélyi gazdasági életre, és külön-külön pedig a saját 
nemzeti életükre. Ez különösképen a szászságnál észlelhető.

Az állam, hogy a szövetkezetek gazdasági önállóságát korlá
tozza meghozta az 1938. júniusi törvényrendeletet, amelynek értel
mében a szövetkezetek az állam irányítása alá kerülnek.

Némi változtatásokat hajlandó ezen törvénycikken végezni, 
de a jelen ~ kisebbségi szövetkezeti mozgalom jövője
Erdélyben még nyitott ke. is . Nekünk pedig meg kell értenünk 
fontosságát és fel kell karolnum. ' érdést, mert gazdasági
életünk erős alapot nyer általa. 1ÓNÁS LÁSZLÓ.

B eszé ljün k  róla.
Az egyezség 3. pontjában a református püspökség kötelezi 

magát, hogy az evangélikus egyház tanítói képesítéssel biró kán
torát az iskolánál tanítóként alkalmazza. Ez az egyetlen pont. ami 
a püspökség közvetlen hatáskörébe tartozik, amit a püspökség 
maradék nélkül meg is tett; azonban a református lelkész úr min
den rendelkezésére álló eszközzel megpróbálta ezt is elbuktatni. 
Damoklesi kardként tartja kezében, amellyel évről-évre kényszerit 
10 000 lei lefizetésének eleget tenni, még akkor is, ha a ref. egy
ház a többi pontok egyikét sem tartja be, mert a fizetés megta
gadása egy tanító ember existenciájába kerül.

Biztosítja az egyezségi okirat 10 éven keresztül az iskolai 
díszteremnek, valamint egy iskolai teremnek tanítás idején kívüli 
használatát. A díszteremnek kultur célra lörtérő használatáért, a 
karbantartási illetéken kívül külön 500 lej esetenkinti illeték fize
tését igénylik egyházunktól, holott az egyezség kimondja a díjtalan 
használatot. Hogy pedig bemehetünk-e pl. konfirmándusainkkal az 
teljesen az iskola igazgató úr kegyétől függ, aki kijelentette, hogy 
őt az egyezség nem kötelezi. Talán nem érdektelen megemlítenünk 
azt sem, hogy az evangélikus hittanórák számára nem jut más 
helyiség, mint a w. c. cementes folyósója, mig pl a szép tágas 
tanítói szoba üresen áll. De talán ne merüljünk el ilyen részletek 
tárgyalásába, bár különösen télnek idején- úgy a gyermekek, mint 
a hitoktató egészségét veszélyezteti, hanem vessünk egy pillantást 
arra a méltányos elbánásra, amivel minden előzetes értesítés nélkül 
— városszerte köz megbotránkozásra — kilakoltattak a lelkészi 
hivatal céljára nyújtott helyiségből, oly módon, ami még a polgári 
törvények előtt is tiltott erőszak u. i. éjnek idején egyszerűen ki
hordották bútorainkat. Bár ez a kérdés nem foglaltatik az egyez
ségi okiratban, de az egyeség 5. pontja tételesen megállapítja azt 
a szellemet ahogyan létrejött, hogy t. i. „a református egyházke
rület az önálló egyházközséggé szervezkedő bukaresti evangélikus 
egyházközségnek, a kezdet nehézségeiben akar magyar hittestvéri 
segítséget nyújtani“. Bizonyosak vagyunk felőle, hogy ezt a Fő
tisztelet ü és Méltóságos Igazgató tanács meg is tenné, sőt ily ér
telemben rendeleteket is adott ki, azonban helyi potentátjai akar
ják prestizsüket őrizni főhatóságukkal szemben s úgylátszik mód
jukban is áll, mert megtorlás nélkül készíthetik pillanatnyi anyagi 
érdekek hajszolásáért a testvér gyűlölet melegágyát, amelyből évti
zedes testvérharc minden veszedelme reánk zúdulhat.

A két egyházkerület által létrehozott egyezség azokat a mi
nimális jogokat nyújtja számunkra, amelyeket évszázados közös 
egyházépités után elnyerhettünk, de amiből semmi köiülmyek kö
zött nem engedhetünk. Ha pedig semmi hatalom nem tud az 
egyezségnek érvényt szerezni és kimondaná a két egyházkerület 
annak semmségét, akkor a természetes következményekért — ami 
semmi körülmények között nem volna kívánatos — magára kell 
vállaljon Nagy Sándor lelkész úr minden felelősséget.

SEXTY ZOLTÁN.
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H á tra lék o s  e lő f iz e tő in k e t  tisztelettel kérjek, hogy szíveskedjenek hát
ralékaikat rendezni. Lapunk csak úgy teljesítheti zavar nélkül hivatását, ha 
előfizetőink is becsületesen teljesitik előfizetői kötelességüket.
A le lk é s z i  h iv a ta lo k a t, ahonnan évi beszámolókat és templomuk képét 
kértük, arra kérjük, hogy sürgősen küldjék be ezeket szerkesztőségünk 
címére. Ugyancsak már most ikérjük a lelkészi hivatalokat, hogy küldjék be 
esetleges kívánságaikat a jövő esztendőre szóló naptárunkra vonatkozóan.
P . L .-n é  K ézd iv á sá rh e ly . Hátráléka 1938-ra 60 lej, folyó esztendőre 60 
lej, tehát összesen 120 lej.

CKNZUBAT. Inscris la Tribunalul Brayov lub Nr. 1083/1938. Tip. (’„áNTAL'.BxBfov, C ílta Victoriei 36.
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Első az evangélium!
Ő pedig felelvén a hozzá szólónak: „Kicsoda az 

én anyám és kik az én testvéreim ?■ És kinyújtván 
kezét az ő tanítványaira, monda „Imé az én 
anyám és az én testvéreim! Mert aki cselekszi az én 
mennyei atyám akarátát. az nékem fitestvérem, 
nőtestvérem és anyám!* Máté 12, 48-50.

Ez az ige valóságos botrány —  em beri szem 
mel n é z v e ! A szokásos értelem ben vett erkölcs- 
birák szerint a legtökéletesebb szeretet a családi. 
„Édesanyánkat, gyerm ekünket szeressük a leg
jobban a világon“ —  babjuk a sok vallás-erkölcsi 
tanulságból. Áz egyinasközu szeretet a „világ 
megváltója“ , a keresztyénség az egymás szere
t j é n e k  a vallása —  olvassuk az újságok frázi
saiból.

És akkor itt van ez az Ig e ! Egyenesen sze
mébe vágja az em bernek : nem  igaz ! Nem az 
egymás iránti szeretet és nem  a rokonsági, faji 
kapcsolatok a legfontosabbak! A legfontosabb az 
evangélium , az Isten törvénye!

ím e : Mária kereste a fiát és beszélni akart 
vele. Az Ur valószinüleg tanítványait tanította és 
megzavarták azzal, hogy: anyád keres ! És Krisz- 
lus élesen utasítja a zavarót ren d re : Isten ügye 
az első. Az Én igazi anyám  az, aki az 0  ak a 
ratát cselekszi.

Mekkora nyom orúsága a mi életünknek, 
hogy Isten ügye másod és harm adrendű ténye
zővé szorult az emberi érdekek és kapcsolatok 
között! Mekkora Isten-tagadás, am ikor az egyéni, 
rokoni, közösségi kapcsolatainkat fontosabbnak 
tartjuk, mint Isten ügyét! Ez a balvány-imádás!

A világ életében, népünk között a m e g é l 
h e t  é s, az anyagia legfontosabb. Az egyházi élet
ben a személyi vonatkozásoknak az Isten ügye 
e 1 é való tolódása a bűn. Pedig semm ilyen em
beri érdek nem  versenyezhet az Isten érdekével. 
Isten terem tett, váltott meg, a keresztségben Ö 
pecsételt el engem , a konfirmációban Neki fo
gadtam engedelmességet, term észetes tehát, hogy 
csak neki akarok engedelmeskedni. „ Bizonyára, 
ha embereknek igyekezném tetszeni, a Krisztus 
szolgája nem volnék.“

Tanuljuk meg ebből az igéből a m agunk 
ügyeinak az Isten ügyei alá való rendelését. Ki
csiny egyházunkban nagyon nagy az önzés bűne. 
Nem lehet m egnyugodni addig, amig ez az evan- 
géliumiatlan gondolkozás el nem tűnik egyházunk
ból. Egy evangélikus egyházban az evangélium  a 
döntő. Félre tehát az önző emberi érdekek kere
sésével és győzedelmeskedjék az Isten ügye. KISS B.

SZEPTEMBER.
Csodás varázsa, valami különleges romantikája, költészete van ennek a 

hónapnak. Nevének emlegetésekor tisztára meszelt iskolák képe jelenik meg 
előttünk s lázasan siető kicsi és nagy diákok, amint komoly és fontoskodó 
léptekkel térnek be az iskolák kapuján. Mert szeptember a kapunyi
tásnak, az iskolai esztendő megkezdésének hónapja s mint olyan nemcsak a 
gyermekek, de a szülők életében is fontos és jelentős esemény. Bizony sok 
gondot és nehéz tépelődést jelent ma a szülőknek, hogy hová, melyik isko
lába járassák gyermeküket. Az iskola jól ismert hivatása az, hogy az élet 
számára neveljen. Egészen döntő befolyása van az iskolának az ott nevelt
gyerme!^-fyAsdaégéj,&J..-.jövft;ém,. Johhaa . miat-rrA^feot-^egdi k - . felelfasA-. 
get. Amikor az édesanya kiáll a kapuba s utána tekint iskolába siető gyer
mekének, akkor szerető tekintetével legszívesebben keresztül hatolna a jövő 
ködfátyolán, hogy megismerje hová vezet az az út, amelyen a tippegő gyer
meklábak most indultak el.

September hava ez évben nem a maga sajátos problémáival köszöntött 
be hozzánk. Világesemények viharának előszele zug körülöttünk és mi aggód
va figyeljük, hogy vájjon sikerül-e akár utolsó percben is visszaparancsolni 
a pusztulás lovasát, vagy pedig feltartóztathatlanul rohan az egész világ egy 
újabb katasztrófa felé, amikor ismét a halál angyala tart bő aratást. Iskolába 
siető gyermeke után ma ezer és ezer szülő azzal a félelemmel tekint: mi lesz 
velük ? nem lesznek-e ők is az újabb vérözön áldozatai ?

Fordítsuk el egy pillanatra tekintetünket világháborúk fenyegető vesze
delmétől és gondoljunk arra, hogy mint szülőknek legelső kötelességünk 
gyermekeink leikével és életével törődnünk. Az életért való aggódalom pedig 
ne foglaljon le annyira, hogy egészen elfelejtkezünk a lélekről. Mert az egész
ségnél, a földi életnél és jövőnél is fontosabb kérdés kell legyen nekünk 
ez: mi l e s z  a g y e r m e k e m  l e i k é v e l ?  mi  l e s z  g y e r m e k e m  
ö r ö k  é l e t é v e l ?  S ennek a felelősségnek komoly tudatával készüljünk 
fel mi szülők is az új iskolai esztendő munkájára. Hiszen jól kell tudnunk 
azt, hogy kárba vész az iskola minden munkája, ha nem áll vele összhang
ban az otthon munkája és élete. Csak káros lehet a hatása annak, amikor a 
gyermek otthon és a szülei életében éppen ellenkezőjét látja mindazoknak, 
miket az iskolában tanítanak neki. Amit az iskola egy esztendő alatt felépített 
a gyermekiélekben azt a szülőknek egy adott esetben tanúsított rossz példa
adása pillanatok alatt rombolja le. Hány szülő van, aki {iskolát és tanítót 
okol, amiért gyermekét nem találja olyannak, amilyennnek ő azt szeretné, de 
nem gondol reá, hogy ő az ki mindent elront, ki a maga életének hamis 
példaadásával legveszedelmesebb ellensége saját gyermekének.

Szeptemberben a jó tanuló azzal az eltökéléssel indul el az iskolába, 
hogy ő fel akar használni minden időt és erőt a komoly munkára. Legyen 
hát bennünk szülőkben is egy ilyen komoly elhatározás. Segíteni akarunk 
gyermekeinknek, mellettük állni szeretettel és hasznos példamutatással. Mel
lettük állani imádkozó szeretettel és komoly felelősségtudattal. Őrködni életük, 
tanulmányi és erkölcsi előmenetelük felett. Főként pedig erősen be akarjuk 
vésni szivünkbe az igének tanácsát: „ Higyj az Ur Jézus Krisztusban és idve- 
zülsz mint te, mint a te házadnépe 1“

Gondoljunk tehát arra, hogy nemcsak a gyermekek részére van iskola, 
hanem a Sí ülők részére is. A gyermeket megbüntetjük rossz bizonyítványáért, 
pedig hányszor nem őt, de szüleit illetné meg teljes joggal ez a rossz bizo
nyítvány amit a gyermek kapott. GILLICH FÜLÖP.

T
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I S T E N  K E G Y E L M É B Ő L .
A szatmárnémeti ágostai hitvallású evangélikus gyüle

kezet múlt esztendei életéföl szóló beszámoló jelmonda
tául választottam a fennti címet. Ebben a gyülekezetben 
különösen kell látni és hinni az Ur Isten kegyelmét Harminc 
esztendős, történelmi események súlya alatt roskadozó 
múltja és megtartása hirdeti az Urnák kegyelmét. Hadi- 
kőlcsönben elvesztette egész vagyonát, átszenvedte népünk 
egyik legfájdalmasabb érvágását, a repatriálást, a legne
hezebb időben életét elölről kezdte s az utolsó 18 esz
tendőben 5 évig lelkész nélkül élt. Mégis megmaradt, meg
erősödött és hittel áll. Beszámolóm kezdetén kél tényt kell 
megragadnom a gyülekezet életéből. Először: költségveté
sének felét még ma is csak összejövetelek rendezésével 
kénytelen fedezni. M ásodszor: mint örvendetes tényt lát
juk, hogy minden egyházi megmozdulásunkat igazi test
véri szeretettel és áldozatkészséggel támogatja városunk 
egész társadalma, de különösen a református egyházak 
vezetősége és összessége. Az elmúlt esztendőben ünnepelte 
a gyülekezet 30 éves fennállá
sának jubileumát egy nívós 
hangverseny és díszközgyűlés 
keretében. Rendezett kertjében 
egy nagyobb és egy kisebb 
összejövetelt és mint esemény 
kiemelkedett szokásos szeretet- 
vacsorája. Itt kell megemlíte
nem, hogy gyárak, üzemek, hi
vatalok elhelyezése folytán sok 
buzgó munkást veszítettünk el 
éppen az elmúlt esztendőben.
Valósággá lett azonban éppen 
a szeretetvacsora megrendezé- 
nél a régi m ondás: „ha rövid 
a kardod, told meg egy lépés
sel“, — mert a megfogyott szá
mú asszonysereg buzgósága pó

tolni tudta az eltávozottak hiányzó munkáját. Akkor láttam 
meg, hogy ahol jóakarat és áldozatkészség van, ott nincs 
ok a csüggedésre. Az összejővel anyagi eredménye 32.502 
lej volt. Születés volt 2, esketés 3, halálozás 2 ; hozzánk 
tért 1, tőlünk a görög-keleti egyházba tért 1. Úrvacsorát 
vett 126, konfirmált 4. Rendbehozta a gyülekezet a lelkészi 
lakást s a gyűjtött templomalapot biztositásképen ingat
lanba fektette.

így szemlélhetjük egyházunk múlt esztendei életében 
is az Urnák kegyelmét, mely megajándékozta a lelkeket 
egyházszeretettel, buzgósággal és a munkát gyümölccsel 
áldotta meg. MATOS PÁL.
* Legalább egyszer egy évben minden protestáns embernek szembe 
kell néznie azzal az örökös számonkérö gondolattal, amelyet Isten a 
világhistoria nyelvén állít elibénk: mi a reformáció ? Boldog, aki 
erre a magábaszállás nehéz óráiban igaz feleletet tud adni; boldog, 
mert erejéről tett bizonyságot és magasabb igaszságök titkai tárultak 
fel előtte. Ravasz László

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

K. J .  H a j d u h a d h á z -  A lapot rendesen 
postáztuk. Nem tudjuk miért nem kapta 
meg, A kért számokat potlóan küldöm, 
b r .  M. NI. K alo  z s v á r .  A lapot uj cí
mére küldjük.
A. Gy. T e m e s v á r .  Egyházközségetek 
jubileumáról részletesebb beszámolót ké
rek. Lehetne ugyanakkor küldeni egy jó 
fényképet templomotokról.
R. K. N a g y b á n y a .  Bár eseménytelen 
volt a mült esztendő, mégis kérnék egy 
rövid összefoglaló beszámolót, 
E v a n g é l ik u s  É le t  a r a n y k ö n y v e .  
Bartolf András Arad 40, Kerimné Orbán 
Anna 550, Horváth Béla Nagyvárad 40, 
Orbán János Bukarest 20, Jani György 
Bukarest 20, egy özvegyasszony 800

Északi levél.
Az utóbbi években sokszor hallottam 

és olvastam Finnországról és a finnekről, 
akik közelebbről érdekeltek és kell, hogy ér
dekeljenek mindannyiunkat; egyrészt, mert 
rokonaink, másrészt, mert szinte kivétel nél
kül mind (98%) evangélikus vallásuak.

A hallott és olvasott dolgok hatása 
alatt, bennem is felébredt a vágy: milyen 
jó lenne nem csak messziről, hanem közvet
len közelről megismerni őket. — Eleinte alig 
mertem erre gondolni, de azután, amikor az 
ideutazás lehetőségének reményével biztat
tak, egyre többet foglalkoztam a kérdéssel.

Ez év tavaszán az indulás közeli idő
pontja is elézkezett, amennyiben Finnország 
fővárosának, Helsinkinek egyik gyülekezete, 
a nyári hónapokra, a város közelében fekvő 
szigeten épült Nyári otthonába hivott meg.

Hazulról való eljövetelem előtt, sokan 
helyeselték tervemet, hogy felkeressem északi 
rokonainkat, — de voltak, akik megkérdez
ték, vagy akiknek a szeméből olvastam ki a 
kérdést: mire való mindez ? Azután, az elő
készület alatt felmerült sok nehézség s néha 
leküzdhetetleDnek látszó akadályok közben, 
bennem is felmerült a gondolát: miért mind 
ezt a küzdelmet végig csinálni? Nem jobb-e 
itthon maradni, mint kiszakadni a családi 
körből, elválni jóbarátoktól és ismerősöktől 
s az otthonomtól több ezer km.-re fekvő or
szágba, ismeretlen emberek közé menni? 
— De most örömmel adok hálát Istennek, 
hogy a nehézségek és csüggedések között 
megsegített s elvezetett ide.

Ma két hete érkeztem Helsinkibe. Hel

sinki az ország déli részén, a tengerparton 
fekszik. Gránátsziklákból álló, szelidhajlású 
dombhátakra és völgyekbe épült város. A 
nyílt utcák, hatalmas épületek, szép temp
lomok és középületek, — de különösen a 
város lakói vonták magukra a figyelmet. 
Csendes, rokonszenves emberek, akiknek sze
méből ős magatartásából egyszerűség, szelíd
ség, jóság és becsületessék sugárzik.

Négy napig maradtam a városban, hogy 
nagyjából megismerjem s akkor bz előbb em
lített szigetre jöttem, ahol vártak és szívesen 
fogadtak. Alig ismerjük egymás nyelvét, mé
gis, a rokonérzések és gondo'atok segítségé
vel, már az első napokban jól megértettük 
egymást.

Ez a kicsi sziget, melynek hosszúsága 
és szélessége nsm haladja meg a 300, illetve 
200 métert, Helsinkitől 10 km.-ra van. Ilyen 
és ehhez hasonló, kisebb nagyobb szigetekkel 
van itt tele szórva a tengerpart, amelynek 
nsgyrősze télen lakatlan, de nyáron vidám 
élet folyik rajtuk. Eanek a szigetnek a neve: 
Kivisaart (Kősziget). Valóban sok a kő és a 
szikla rajta, de azért nemcsak követ terem ; 
a keresztyén életnek sok áldott gyümölcse 
bimbózik és érik meg itt. Finnország jelleg
zetes fái a nyír,- a fenyő- és még sok má>- 
féle fa. Érdemes megemlíteni még azt is, hogy 
itt tulajdocképen még tavasz van s mig ná
lunk ilyenkor kaszálnak és aratnak, itt most 
virágzik a jázmin és a íabdarózsa. S a vi
rágoknak olyan élénk, tüzes és mély színe 
van, amelyhez hasonlót még nem láttam.

Még arról szeretnék rövidsn szólani, 
hogy hogyan és milyen célt szolgál ez a szi
get, mint egy gyülekezet által fenntartott

s annak munkája előmozdítására rendelt 
hely.

Már a neve „Nyári-otihon“, magában 
foglalja rendeltetését. Otthona s nyári össze- 
jöveteli helye a gyülekezet ifjúsági egyesül
teinek s bárkinek, aki ide akar jönni. A gyü
lekezet szegényebb gyermekei ingyen, a töb
biek olcsó ellá'ási dij fejében, ifjúsági vezető- 
lelkész fő ügyelete mellett nyaralnak itt. A 
napot minden reggel áhítattal kezdjük s ugyan 
igy térünk nyugovóra is. Napközben mindenki 
szabadon foglalkozhatik, amivel akar, csak a 
közös étkezésre hivó réztányér kongatására 
kell pontosan összegyülekazni.

Időközben ifjúsági lelkigyakorlatokat s 
cserkésztábokorat rendeznek, amelyeket szin
tén ifjúsági lelkészek vezetnek.

Szombaton este és vasárnap, néha több 
százan jönnek ki a városból, öregek és fia
talok, hogy itt testi lelki felüdülésben része
süljenek. Vasárnaponkint istentisztelet, estére 
ifjúsági bibliaóra (seurat) van, amelyen rend
szerint mindenki részt vesz.

Örvendező és boldog emberek vannak 
itt, akikkel jó együtt lenni. Isten jelenvaló
ságát, az Ö közelségének s irántunk való 
szeretőiének boldog érzését ritkán tapasztal
tam annyira, mint ezek között az emberek 
között Látni és érezni lehet rajtuk, hogy 
Isten szereti őket s ők viszont szeretik Istent, 
ez teszi, szinte kivétel nélkül mindennyiu- 
kat egyszerű, önzetlen, jólelkű emberekké,
I Leonék örvend ző, boldog gyermekeivé.

Más világ, más emberek és más élet 
van itt, amit érdekes magnézni, jó megis
merni és érdemes élni!

MEZEI ISTVÁN.
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Szentháromság után 14 va
sárnap. Lukács 17, 11—19.

Adjunk hálát:
Hogy Jézushoz kiálthatunk a mi nyomorúságunkban.
Hogy Jézus számontartja a mi bajainkat és nyomorúságainkat 
Hogy alkalmas időben mindig megsegít.

Könyörögjünk:
Hogy Isten óvjon meg minden betegségtől és bajtól.
Hogy mindig és mindenért hálásak tudjunk lenni Istennek. 
Hogy Krisztus reánk is alkalmazza mondását „a te hited. . .“ 

Szentháromság u. 13-lk vasárnap. Máté 6, 24—34.
Adjunk hálát:

Hogy Isten szo’gálatára méltat bennünket.
Hogy akik Istennek szolgálnak, nem kell sggódalmaskodniok. 
Hogy a mennyei Atya. gondoskodik rólunk gyermekeiről.

Könyörögjünk:
Hagy ne legyen úrrá felettünk a hitetlenség félelme.
Hogy a földi javak felett meglássuk az örök mennyeieket. 
Hogy Isten országának keresése legyen nekünk az első.

Figyelem! Ősszel jelenik meg, az ERDÉLYI ENCIK
LOPÉDIA könyvkiadó vállalat kiadásában, 
Vámszer Géza gimnáziumi tanárnak a 
szakadáti magyar evangélikus nép életét 
és történetét tárgyaló, 26 fényképpel, raj
zokkal ős térképpel ellátott könyve. E'ő- 
jsgyzési ára 80 lej. Előjegyzéseket közve
tít az Evangélikus Étet kiadóhivatala.

A NÉMETORSZÁGI GUSZTÁV ADOLF EGYESÜLET EL
NÖKE ROMÁNIÁBAN. Gerber dr. a németországi Gusztáv 
Adó f Egyesület elnöke látogatást tett Erdélyben, ahol dr. 
Glondys püspök vendége volt. Gerber dr. nagy érdeklő
déssel tanulmányozta az országos egyház életét és m un
káját.
Nyugalomba vonul a lugosl gyülekezet lelkésze. Klösz Al
fréd, a lugosi evangélikus gyülekezet lelkész, ez esztendő végén 
nyugalomba vonul. Klösz Alfréd hosszabb ideig volt a lugosi gyü
lekezet lelkésze s ott lelkes munkát végzett. Különösen szónoki 
tehetsége révén szerzett magának jó nevet. A lugosi evangélikus 
lelkészi állás betöltésénél figyelemmel kell kisérnünk, hogy az ille'é- 
kesék számításba vegyék az ottani magyar evangélikus hívek lelki
gondozásának kérdését is s az állásra csak olyan jelöltet engedjenek 
pályázni, aki magyar igehirdetést is tud végezni.
AZ ERDÉLYI MUZEUM EGYESÜLET VÁNDORÉYÜLÉSE. 
AZ E. M E. háromnapos, előadássorozattal egybekötött, 
vándorgyűlést tartott Gyertyőszenlmiklóson. Az előadások 
iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg.
Kisajátítják a bukaresti reformátusok templomát A főváros 
főpolgármesteri hivatala hivatalos értesítést küldött a bukaresti re
formátus egyházközségnek, amelyben bejelenti, hogy az egyházköz
ség központi templomát és parochiális épületeit a város városren- 
dézeti érdekekből kisajátítja. Az elvett épületekért a város 15 millió 
lejt fizet az egyházközségnek. A bukaresti református egyház már 
is intézkedéseket tett egy templom felépítésére. Ugyancsik új tem
plom, illetve isko’atemptomot, tehát egy mindkét célt szolgá’ó 
épületet aksrnak építeni a déli parochiális körzetben is.

VEGYES BIZOTTSÁG TÁRGYALJA LE AZ ÁLLAM ÉS A 
KATOLIKUS EGYHÁZ KÖZTI VITÁS KÉRDÉSEKET. Szep
tember hő első hetében vegyes bizottság ül össze a ki
sebbségi minisztériumban, hogy letárgyalja az erdélyi ró 
mai katolikus egyház és az állam között felmerült vitás 
ügyeket.
A kisebbségi iskoláknak joguk van községi segélyekre
A kolozsvári közgizgatási tábla elvi j lmtő'égü ítéletet ho
zott a fenti kérdésben Két egyházközség, fgy szász evangélikus 
és egy magyar reformá'us, keresetet indítottak községük elöljáró
sága ellen, amiért azok nem részesítették őket segélyben. A köz- 
igazgatási biróság helyt adott a keresletnek és kimondotta, hogy a 
községek kötelesek a kisebbségi iskolákat is segélyezni.

# A N A G Y V I L Á G B A N  §

Börtönbüntetés hitetlen Ira
tok terjesztéséért. Az amerikai 

Luisana államban négy személyt fejenként 100-100 dollár és 90 
napi elzárásra ítéltek, mert vallásellenes iratokat terjesztettek. 
Az ítélet indokolásában a biró többek között ezeket mondta: 
„Önök veszedelmes iratokat terjesztettek nálunk, hogy megzavar
ják békénket és viszályt támaszthassanak. Az önök tanítása táma
dás Isten és az emberek boldogsága ellen."
KERESZTYÉN LELKÉSZEK A SZOCIÁLIS MUNKA SZOL
GÁLATÁBAN. A japán hadsereg Kínában levő csapatainak 
parancsnoksága 30 keresztyén lelkészt hivott meg, hogy 
résztvegyenek az Észak-Kínában szervezendő szociális 
munkában.
Nem lehet zsidó fajú evangélikusokat az evangélikus 
temetőbe temetni. A németországi Szászország evangélikus 
egyházi vezetőségé rendelkezési bocsájtott ki, amely szerint zsidó 
fajú evangélikusokat csak abban az esetben lehet evangélikus te
metőbe temetni, ha nincsen más temető. Némelyek felfogása sze
rint tehát már a halottak sem tudnak békében pihenni egymás 
mellett. Szomorú, hegy ezt egyházi vezetők mondják ki! Vájjon a 
Bibliának mely helyén találnak erre utasítást?
ESZKIMÓ ÚJSÁG. Egy kanadai misszió társulat kiadásá
ban jelent meg az első eszkimó újság. A lap tudósit a 
legfontosabb eseményekről, magyarázza a természeti tü
neményeket és vallásos cikkeket közöl. Az eszkimók nagy 
érdeklődéssel olvassák.
Számok a magyarországi református egyház IskolaUgyó-
nek köréből. Felekezeti iskoláiban 2603 tanerő 221.000 gyer
meket tanít. Az iskolák fenntartására 4,153 000 pengőt (kb. 
132 896 000 lej) fordítottak. Kecskeméti jogakadémiáján 320 volt 
a hallgatók száma. 19 református felekezeti gimnáziumban 8131, 
5 leánygimnáziumánál 2168 volt a tanulók száma.
SZENT ISTVÁN-KORABELI TEMETŐT TÁRTAK FEL A 
MAGYARORSZÁGI BARANYÁBAN. Dombay János, a m a
gyarországi Baranya vármegye múzeumának igazgatója, 
évek óta végeztetett ásatásokat a vármegye területén. Az 
ásatások eddig is sok műkincset hoztak napvilágra, most 
pedig sikerült feltárni egy az első magyar király korából 
való temetőt.
Amerikai magyar telepesekkel akarják kicserélni a m a
gyarországi zsidókat. A H é t f ő  című pesti lap hiradása sze
rint illetékes magyar tényezők azzal a tervvel foglalkoznak, hogy 
a Magyarországból kivándorló zsidókat Amerikában ólő magyarok
kal cseréljék ki. Nemcsak ember cseréről, hanem vagyon-cseréről 
is van szó. A szegénység kényszeritette a magyar lakosságot a ki
vándorlásra, mert a zsidóság tervszerű munkával birtokbavette a 
fő det és a pénzt. Most utólagosan akarják jóvátenni a múlt mu
lasztását. Persze kérdés, hogy mit szól e tervhez Amerika.
EGY KIS EVANGÉLIKUS ORSZÁG A POGÁNYMISSZIÓ- 
ÉRT. A norvég evangélikus egyház hívei az elmúlt esz
tendőben kb. 100 millió lejnek megfelelő összeget hoztak 
össze a pogánymisszióra.
Miért evangélikus kórházakat? A németországi Evangélikus
Kórház-Egyesület most tartotta tízéves jubileumát. Az egyesület 
életre hívására 10 évvel ezelőtt az adott alkalmat, hogy az akkori 
szociálista uralom idején megtiltották a lelkészeknek áz állami 
kórházakban ápolt betegek látogatását. Az egyesület munkájának 
első eredménye a  berlini Luther Márton kórház felépítése volt, 
ame'y ma is egyike a  legmodernebbeknek. Tíz év alatt az egye
sület 30 ló  házat lótesi ett belföldön és 2 külföldön. Jelenleg pe
dig többnek építési munkálata folyik. A tízéves jubileum megmutatta, 
hogy a z  önfeláldozó munkának megvolt a maga gyümölcse.

KOVÁCS A.
Ú R I D I V A T  S Z A B Ó

Str. Mihail Weiss No. 18. Bra?ov.



4. EWdAW Or É L I K U S É L E T

V e s s ü k  el ő s z i  ta k a rm á n y k e
verék ein k et!

Álattenyésztősünk belterjesebbé tétele ma elsőrendű feladat. 
Az első ily irányú lépések között, az ősszel vetett, koratavasszal 
bő kaszálást adó takarmánykeverékek meghonosítása szerepel.

Az össze! vetett takarmánykeverékek kora tavasszal kaszál- 
hatók, tehát a zöldtakarmányozási időszakot etetésükkel m egnyit
juk s mivel korán bekerülnek, utánuk még egy takarmány (csala- 
mádé, borsós csalamádő, muhar, marhakáposzta, mustár stb.) vagy 
rövid tenyészidejű kapás vethető s igy a kettős termelés kiterjesz
tését lehetővé teszi.

Ha tehát mesterséges kaszálókról, fagyálló raarhakáposztáról 
répáról és korai kaszá'ású takarmánykeverékről gondoskodunk, 
szinte egész évee át van zöldtakarmányunk, ami különösen fejős 
állatot tartó gazdáknál nélkülözhetetlen.

Május elejétől kezdve (néha már április végén, — amikor 
más zöldtakarmánynak még nyoma sincs — á tápanyagokban oly 
gazdag ősszel vetett takarmányokat polyvával és szalmával kever
ve etetjük.

A fentiekből világosan kidomborodik az őszi takarmánykeve
rékek termesztésének óriási jelentősége. A keverékek alkalmazása a 
helyi viszonyoktól függ, s a leírásból mindenki kiválaszthatja a ma
ga talajának legjobban megfelelőt. Itt a vetés ideje, tehát bármi
lyen kis területen próbáljuk ki, hogy az eredmények felől szemé
lyesen meggyőződve, a jövőre ne dobjuk el magunktól ezt a ki
tűnő lehetőséget.

Erdélynek — különösen nyugati vármegyéiben van elterjedve 
a repcének egyik keveréke, amit Keszthelyi keverék néven isme
rünk. Összetétele: 50 kg. rozs és 10 kg. repce augusztusban vet
ve, rendszerint először a rozsot, utána keresztbe 20 cm-es sortá
volságra a repcét vetjük el. A vetést aztán 10 naponként ismétel
jük azért, hogy ne egyszerre kerüljön a bsvetett terület kasza alá. 
Az összes takarmánykeverékeket, tehát ezt is gabonatarlóba, tar
lóhántás és vetőszántással vetjük. A keszthelyi keverék nagyon 
meghálálja az is* állótrágyát, mig az utána jövő növénynek is gazdag 
talajt biztosit. Legkorábban kaszálható. Hátránya, hogy nem ad a 
többihez hasonló mennyiséget. Főleg a jobb talajt szereti. Etetésre 
csak az egy nappal előbb vágott takarmányt vehetjük igénybe, 
24—36 órai renden történő fonnyadás után. Megfelelő időjárás 
esetén október közepén bő őszi kaszálást is nyújthat.

Rendkívül sikerült keverék, s hozzá kevés kockázattal jár a 
bükkönyös-borsós keverék, melynek 50 liter őszi bükköny, 50 liter 
őszi borsó, 25 liter rozs és 25 liter árpa az összetétele. Ná'unk 
azonban az őszibükkönyt gyakran szöszösbükkönnyel helyettesítjük.

Egyik legelterjedtebb és valóban legsikerültebb keverékünk a 
szöszösbükkönynek rozzsal, őszi árpával, v?gy őszi buzávál törté
nő vegyítése, (homokos talajon, hidegebb vidéken a rozs jő, vájog- 
talajon, ahol az őszi árpa megy, őszi árpa agyagos, hosszú telü 
vidéken: őszitúza). Ennek a keveréknek egyedüli hátránya nagy 
magszükséglete. Vetését szeptember elején kezdjük gabona sortá
volságra, holdanként 100—120 kg ot vetve, melysek legfeljebb 1h  
részét tegye ki a szalmásgaboca (30—40 kg.) Termése 140—180 q. 
zöldtakarmány, amit az állatok legszívesebben szecskázva fogyasz
tanak. Előnye, hogy a többinél igénytelenebb, fagyálló és biztos 
hozamú.

A Paoonbükköny később vethető, mint a szöszös, előkészítési 
vetési munkálatai ugyanazok. Inkább őszi búzával keverten szoktuk 
vetni holdanként 90—100 bg-ot számítva, melyből Vs rész a búza. 
Termése 100—150 q. zöldtakarmány. Előnye a szöszösbükkönnyel 
szem^eD, hogy magot sokkal jobban köt, tehát magtermesztés cél
jaira alkalmasabb. Aki magot akar nyerni, ősszel 40—50 kg. bük
könyt 15 kg. búzával 30 cm. sortávolságra vessen. E. Gazda.
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B e sz é ljü n k  róla.
Uj bort új tömlőbe ez az igazság érvényesült gyámintézeti 

választmányunk legutóbbi gyűlésén. A változó idővel megsokasod
tak gyámintézeti teendőink! Régebben elegendő volt tanuló ifjú
ságunknak pénzzel való támogatása, mert művelődéséről az isko
lák kellőképen gondoskodtak. De ma a gyámiatézetnek új szellemre 
van szüksége. Ki kell lépjen eddigi élettelen keretéből az élet szín
padára és fel kell karolja népünk nevelésének ügyét. Annál is in
kább, mert egyházaink nem sokat töprengenek ifjúságunk iskolán 
kívüli nevelésének ügyével. Belmissziói munka beindítására bea
dott kérésünk a kerületi gyűlésen a legnagyobb értetlenséggel ta
lálkozott !

Ez az új szellem nyilatkozott meg gyűlésünkön. Örömmel 
terjeszthettem a gyűlés elé, hogy a segélyeknek pályatételekhez való 
kötése a várakozáson felüli eredménnyel végződött. Szorgalmas 
diákjaink valósággal rávetették magukat Petőfire, egész sereg 
könyvet olvastak össze és igen szép dolgozatokat küldtek be. Van 
olyan köztük, aki azóta szenvedélyes olvasója lett Petőfinek. Kell 
ennél szebb eredmény ? De igen szép dolgozatokat kaptunk a ta
nítóképzősöktől, egy nagyváradi gimnázistának Apácai Csere Já
nosról írott munkája egyenesen kinyomtatást érdemelne. Hisszük, 
hogy az igy dolgozó, egyházunk munkájába bekapcsolódó fiatalok 
fellendítik egyházunk szellemi színvonalát!

S O D R O N Y A G Y R K T É T K K l
vasbutorok, keritéssodronyok homok- és kavicsrosták, I  
vasrácsok, kerítések, kapuk, autó- és villanyheggesztések, 
valamint régi ágybetétek ujrafeszitéSe is jutányosán:

K u r k ó  lakatosáruüzeménél, Brassó, I. G. Dúca No. 123. ■ 
T e le f o n  9 9 6 .

A siker arra buzdította választmányunkat, hogy ezt a kérdést 
még jobban elmélyítse. A jövő évben az elemi iskolák és inas
iskolák mellett a nem tanuló ifjúság részére is Írunk ki pályatéte
leket, hogy n é p ü n k e t  is bekapcsoljuk a gyámintézeti mun
kába és szellemi színvonalának emelkedését biztosítsuk. Mutassák 
meg fiaink és leányaink, hogy akarnak és tudnak dolgozni.

Egy másik szükséges újítás volt az, hogy a segélyt ezután 
csak dolgozatok és bizonyítvány alapján folyósítjuk. Ezáltal nem
csak hathatós kulturmunkát tud végezni a gyámintézet, nemcsak 
ifjúságunk gondolkodását ismerteti meg, hanem az állandó pana
szokat is megszünteti. Nem annyira az anyagi helyzet, hanem a 
szorgalom fog dönteni. Az részesül segélyben, aki rászolgál és 
megérdemli 1 Akik tehát a jövő évben segélyben óhajtanak része
sülni, kísérjék figyelemmel lapunk közleményeit, hogy a feltétele
ket megtudhassák.

Még csak a k ö z ö n s é g  részéről kellene nagyobb érdek
lődés a gyámintézet iránt és biztosan betölthetné a rá várakozó 
szerepet.

Ennek az érdeklődésnek egyik szép megnyilvánulását láthat
tuk a gyámintézet által rendezett és, szépen sikerült kertünnepélyen 
ahol az ifjúság szép előadásokkal és énesszámokkal szórakoztatta 
a vendégeket, akik hálás elismeréssel jutalmazták az ifjúság mun
káját. A tiszta jövedelem 12.000— Lej volt. KISS BÉLA.

„C O  M P A S  S “
ü g y n ö k s é g  B r a § o v ,  S tr .  R e g i n a  M a r i a  5 .

(Tulajdonos: Koszta Rab Mihály Satulung 
1901 házszám) — Készít 20 lejtől kérvényt, 

fordítást, irogépmásolatot stb.

Közvetíti  házak,  t e l k e k  eladását-és  vételét.

CENZÚRÁT. Inieriila Tribunilat Brasov mb Nr. 1083/1938. T;p “ANTAL“ Brafov, Calea Victoria; 36.



Evangélikus Élet 1939. szeptember 10.

A Z  E V A N G É L I K U S  É L E T  G Y E R M E K L A P - M E L L É K L E T E

. . . Sámuel az Urnák templomában 
feküdt, hol az Istennek ládája volt. 
Szólott az Ur Sámuelnek, ő pedig jelele: 
Imhol vagyok! És Étihez szalada és 
monda: Imhol vagyok, mert hívtál en
gem ; ö pedig felele: Nem hívtalak, menj 
vissza, feküdjél le. Elméne azért és le- 
féküvék. És szőlitá az Ur ismét: Sámuel! 
Sámuel pedig felkelvén Elihez ment és 
monda: Imhol vagyok, mert hívtál en
gem. Es ö jelele: Nem hívtalak fiam, 
menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig 
még nem ismerte az Urat, mert még 
nem jelentetett ki néki az Urnák igéje. 
Es szolitá az Ur harmadszor is Sá
muelt: ö pedig felkelvén, Étihez ment 
és monda: Imhol vagyok, mert hívtál 
engem. Akkor eszébe jutott Étinek, hogy 
az Ur hívja a gyermeket. Monda azért 
Éli Sámuelnek: Menj él, feküdjél le és 
ha szólítanak téged, ezt mondjad: Szólj 
Uram, mert hallja a te szolgád Elméne 
azért Sámuel és leféküvék az ö helyére. 
Akkor eljővén az Ur, oda állott és szó- 
litá, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! 
És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a 
szolgád! 1. Sámuel 3, 3 11.

Munkára fel!
Kis tanutősereg, elég volt a pihenésből ! Elő a  

könyveket, füzeteket és irőszerszám okat! Hegyezd meg 
a cernzádat, tolls tintát a kalamárisba, vond be szé
pen a könyveidet és készülj vidáman az iskolába! *

Ugy-e milyen jól esik e készülődés? Vidámság 
ül az arcodon : hiszen újra találkozol a kedves, régi 
pajtásokkal, újból üdvözölheted jő tanáraidat és taní
tóidat s újból folteheted a kedves diáksapkát, amelyre 
a legfényesebb rangjelzés már mutatja, hogy Te a 
múlt esztendőt nem hiába töltötted. Előre örülsz an
nak, hogy mennyi újat és szépet tanulsz az új isko
lai esztendőben. Szinte várod, hogy az első leckét 
feladják 1

így indul minden jó diák az iskola felé és nem 
duzzog, vagy szomorkodik hogy vége a vakációnak. 
A nyári napsugarak zománca ugyan ott látszik a 
meggömbölyödött arcocskákon, de az iskola kezdeté
nek boldog izgalma is már felragyog a tiszta és ő- 
szinte gyermekszemekben. Egyik sem fél a munkától, 
hiszen tanulni jő, tanulni öröm és boldogság. Min
denki tudja, hogy csak szorgalmas munkával boldo
gul, csak így tud előre haladni.

Kicsi gyermekfejecskékben ilyenkor nagy elhatá
rozások születnek : az idén még jobban fogok tanul
ni, még jobb és szorgalmasabb leszek !

Szépek és dicséretreméltók ezek az elhatározások: 
fokozni a szorgalmat, erősíteni a munkakedvet. Áldás 
is kiséri ezeket a nemes gondolatokat, ha egyet nem 
felejtettünk e l : imádkozni a munka kezdetén. Kérni 
a jő Istent, hogy adjon erőt és kitartást a m unká
hoz. Adjon jő egészségét és lankadatlan szorgalmat. 
Hitet és reményt minden nehézségben !

Éppen azért most az iskolai év kezdetén búzgon 
kérjétek a jő Isten segítségét! így aztán hozzá kezd
hettek a munkához ! R. GYERKÓ ANNA.
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Jö jje tek  J é z u s h o z !
Kapunyitás élőt*, vagyunk. Néhány nap még 

s megnyílnak az iskolák kapui. A nyitott kapuk 
pedig tireátok várnak, hogy ti belépjetek rajtuk a 
tudémánynak otthonaiba. Vájjon hogyan várjátok 
ti ezt a percet? Örömmel,j 
tudásszomjjal, avagy féle
lemmel és ellenszenvvel ?
Tudjátok-e miért nyílnak meg 
az iskolák kapui? Azért, 
hogy nektek módosok legyen ( 
reá megismerkedni a tudo
mányokkal, amelyek élesítik 
az észt, eljövendő hivatásra i 
nevelnek és adnak erőt é 3  ' 
tudást. Legfőképpen azon
ban mégis azt kell érezne- 
tek, hogy ez az uj iskolai , 
esztendő, ez a mostani kapu- * 
nyitás, kapunyitás az Ur Jé
zus szivéhez is, aki ez évben 
is hiv: Jöjjetek énhozzám. . .
Közelebb togtok-e kerülni 
ebben az iskolai esztendő
ben Jézushoz? E z lenne a ——
legboldogxbbléiilegmgyobhjtudominy!

Boldog gyermekház, aki örömmel megy az 
iskolába, aki örömmelJveszi kezébe újra a könyvet. 
Aki tanulni [szeretJaz’gazdag ember lesz, mert

sok kincset, drága ismeretet szerez magának. De 
még boldogabb az, aki meghallja az Ur Jézus hí

vását is, mert 
annak a lelke is 
gazdag lesz. Pe
dig csak azokból 
a gyermekekből 
lesz igazi ember, 
aki nemcsak okos, 
de jó is lesz. Aki 
tud szeretni, hin
ni és az igazsá
gért harcolni, ha 
kell. Ezekre pe
dig csak az Ur 
Jézus tudja meg
tanít mi a gyer
mekeket, akik 
hallgatnak az Ö 
hivó szavára. Ti 
jól tudjátok, azt 
a történetet, a 
melyet ez az itt 
látható kép ábrá

zol. A gyermekek Jézushoz jöttek és 
Jézus megáldotta és keblére ölelte őket. 

Sejtitek is bizcnayal, hogy milyen nagy, milyen 
maradandó hatással lehetett ez ezeknek a gyer
mekeknek életére. A Jézussal való találkozásnak 
maradandó hatása van.

M it tudok P e tő f i  S á n d o r r ó l ?
Az Erdélyi M agyar Evangélikus G yám in téze t  irodalmi ver.  

senyén  pályadijat  nyert  do lgoza t .

1822, dec. 31.-én este minden ember tele 
volt ó-évi hangulattal. Sokan siratták az elmúlt év 
örömeit, sokan rettegtek az új év ismeretlenségétől. 
Az éjféli harangszó^mindenkit megrázott. Sírásban 
tört ki a csüggedő, a reménykedő egyaránt. Sen- 
kisem álmodta, még a szülők sem, hogy az éjfél
kor született Petőfi (Petrovies) Sándor lesz a leg
nagyobb magyar dalköltő.

Az 1823. év tehát jól kezdődött. A kis Sán
dor szülei, Petrovics István és Hrúz Mária, szlá
vok és szegények voltak. Kiskörösön mészárosság
ból éltek. Gyermeküket 22 hónapos korában már 
elhagyták, mert Félegyházára költöztek. Itt tanult 
meg járni és beszélni a kis fiú s ezért ezt a he
lyet tekintette később is szülőhelyének. A kis Sán
dor gyorsan növekedett. Arca anyjáé, természete 
apjáé volt. Szerette a beszélgetést, de apjának 
egy intésére napokig hallgatott. Futásban mindig 
első volt. Dobni is jól tudott. De egy barátja, mert

balkezes volt, azt mondta róla, hogy balogsuta, 
ezért többet nem dobott. Énekelni is szeretett, de 
egyszer botfüléért kinevették társai, többet nem 
énekelt. Petrovics István, bár szigorú volt gyerme
keihez, de nagyon szerette őket. Mihelyt vágyó, 
nosodott, elhatározta, hogy úrat nevel belőlük. 
Egyelőre azonban csak Sándort tanitatta. Az első 
évben Félegyházán, azután Kecskeméten, majd 
Szabadszálláson tanult a gyermek. A gimnáziumot 
Sírszentlőrincen kezdette meg. Apja ekkor már jó
módú volt, ami meglátszott a fiú külsején és élet
módján is. Mig társai a magyar jobbágyoknál lak
tak, addig ő a falú jegyzőjénél, a legszebb házban 
volt elszállásolva. Legjobb barátja egy földesúrnak 
volt a gyermeke. Hazulról sok csomagot kapott, 
tele süteménnyel, gyümölccsel. Anyja is gyakran 
meglátogatta. Már őt is úrifiúnak számították. Eb
ben az évben minden vágya beteljesedett. Első 
volt a tanulásban, ugrásban, futásban, dobásban, 
sőt énekelt is. Ezt a boldog időt 13 évvel később 
5 versében is elsirattá. Apjának azonban ez az is
kola nem tetszett, mert németül itt nem tanultak.
A következő évben Pestre vitte fiát az evangeli*
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Füstbe ment terv.
Petőfi S á n d o r .

Egész úton haza fölé 
hm gondolko ám,
Miként fogom szólítani 
Rég nem látott anyám,
Mit mondok majd először is 
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsöm ringatá,
Ä kart terjeszti ki.
S jutott eszembe számtalan 
Szebbnél szebb gondolat,
Míg ádni látszék az idő 
Bár a szekér szaladt.
S a kis szobába toppanék... 
Röpült felém anyám.,,
Séncsüggtemajkán,,, szótlanul.., 
l in t  a gyümölcs a fán,

Vége a szép vakációnak gyer
mekek, kezdődik a komoly tanulás. 
Mi is megkezdjük újból a tanítást, 
hogy azok a gyermekek „akik a 
magyar nyelvből nagyon keveset ta
nulnak az iskolában i t t : ebből, a 
kis rovatból bővitgessék a tudásu
kat. Ne mulasszátok el ezt a rova
tot figyelemmel elöl/ásni és a fel

adott rövid leckéket megcsinálni. Nagyon sokat nem tu
dunk nektek adni, mert hiányzik az élő szó ereje. Ha
bár elvontabb és nehézkesebb az írás útján való tanulás, ne 
sajnáljátok a fáradságot és kisérjétek rendszeresen figyelem
mel ezt a kis rovatot. Ha minden leckét szorgalmasan meg
csináltok észrezétlenül gyakoroljátok magatokat a magyar be
szédben és helyes írásban. A sok rövid lecke lassanként 
összefüggő egészet ad nektek s aki valamennyit megcsinálja 
lassanként megtanul helyesen irni.

Legutóbb a cselekvés szóról: az igéről tanultunk Meg
tanultuk éz ige személyragjait: az ikes és iktelen ragozást. 
Az igével nemcsak azt fejezhetjük ki, hogy melyik személy 
végzi a cselekvést, hanem azt is, hogy milyen időben törté
nik a cselekvés. Ha a cselekvés most történik, akkor az ige 
jelen időben van. Pl. jön, megy, ír, olvas, számol, varr stb. 
A jelen időnek nincs semmi ragja. Ha a cselekvés már meg
történt akkor az ige múlt időben van. Pl. jött, ment, irt, ol
vasott, varrt stb. A múlt időnek ragja tehát a „t“.
A múlt időben az igéket akkor Írjuk egy „tw-vel ha előtte 
mássalhangzó van. Pi. ment, járt, stb. Akkor írjuk két Bt“-vel 
ha előtte magánhangzó van. Pl. nézett, olvasott stb.

bus gimnáziumba. Itt Petőfi semmiben sem vált 
ki társai közül. A VIL-ik gimnáziumot a Pesti pia
ristáknál végezte el. Ez volt akkor az ország leg
jobb iskolája. Itt csak a magyar nyelvben tűnt ki 
Ez azonban nem volt dicsőség, mert itten a leg
több diák német volt. Konfirmációra Kollár János 
szláv pap készítette elő. Emiatt egy alkalommal 
reformátusnak vallotta magát, holott evangélikus 
volt. Attól félt, hogy vallása miatt esetleg tótnak 
tartják. Ebben az időben ismét komor, zárkozott 
lett. Még a város legelőkelőbb gyermekeinek tár
sasága sem vidította fel. Esténként a színház kö
rül ólálkodott. Évvégére bizonyítványa is elromlott 
Németül ugyan megtanult, de környezete miatt 
apja Aszódra vitte. Itt hol a vidám gyermekek 
között volt, hol tudományos könyveket olvasott 
németül és latinul. Az iskolában megint első ta
nuló lett. Ö javította a német és latin gyakorlato
kat. Rajzból magánleckéket adott havi 2 garasért 
Szépen irt és szavalt, de az éneklésben gyenge 
maradt, pedig már zongorázni is taníttatták. Aszó
don a második évben már a tanáraival is vitatko
zott. A harmadik évben színész akart lenni. Orr

hangja miatt sajnálta a színigazgató elutasítani 
azért iskolai elbocsátó bizonyítványt kért tőle. Ö 
ettől sem riadt vissza. Bátran megmondta tanár
jának tervét. Tanára nagyon megharagudott emiatt 
és értesítette róla apját is. A haragos apa azon
nal felkocsizott Aszódra és szigorúan megleckéz
tette fiát. A lecke használt. Évvégére már a bú
csú vers megírását tanára reábizta, holott máskor 
ezt mindig csak ő maga irta meg. Ez az első ver
se Petőfinek, ami reánk maradt. Mikor az iskolá
ból hazament, nagy nyomor várt reá. A házat a 
tanyát, állatokat elvitte a Duna tavasziái adása. Az 
ercsi bérletet egy sikkasztó vitte el, a kölcsön
adott pénzeket a rokonok és jó barátok A barát 
a szomszédokra szorult. A boldogan hazatérő Pe
tőfi mindezt szomorúan látta, de mégsem mondott 
le nagyratörö terveiről. Apja otthon akarta tartani 
a mészárszékben, de ő megint színész akart lenni. 
Őszre apja nagynehezen összegyűjtötte a tandíjat 
és fiát Selmecre vitte. Sikerült ingyenes kosztot 
kapnia. Egy részeges hajdúval lakott egy szobában. 
Osztályfőnöke szláv volt. A magyar történelmet is 
olyan tanár tanította, aki egy szót sem tudott
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Kedves kis barátaink! Eltelt a nyári vakáció ideje. 
Bizonyára mindnyájan kellemesen töltöttétek el. Pihenésre 
és erőgyűjtésre használtátok fel. De talán nem felejtkez
tetek. el a komoly munkáról sem s sokan közületek hasz
nos könyvek olvasására is felhasználták a vakáció idejét. 
Most ismét megnyílnak az iskola kapui. Kezdődik a mun
ka, a készülődés az életre. Tanítóitok szeretettel várnak1
hogy Isten akarata szerint vezetőitek legyenek ebben a 
komoly munkában. Kedves barátként köszönt a Gyermek- 
világ is. Szeretetet hoz nektek s szeretetet vár tőletek. 
Fogadjátok hát kedves barátként, aki szórakoztatni, szóra 
koztatva tanítani és nevelni akar. Becsüljétek meg Olvas
gassátok őrömmel. Tanuljatok belőle s nagy buzgósággal 
versenyezzetek a rejtvények megfejtésében. Itt is elsősor
ban azt vegyétek észre, hogy ez is eszköz kíván lenni a 
ti számotokra, hogy játszva tanuljatok. Fel uj munkára!!!

Takács Juliska Varsánd A legutolsó rejtvénypályá 
zatnál egy kis Bibliát nyertél. Sajnos, nem volt még alka
lom reá, hogy elküldjük neked. Legközelebb azonban pos
tázni fogom és akkor hamarosan megkapod. Dolgozzál 
szorgalmassan ebben az esztendőben is és szerez uj bará
tokat a .Gyermekvilágnak“!
A Gyámintézet pályatételeire sokan adták be pályázatukat 
és értékes munkát végeztek. Legközelebb Írni fogunk róluk 
és akkor majd megtudjátok azt is, hegy kik nyertek dija
kat. A legjobb dolgozatokat a Gyermekvilág közölni fogja. 
Mostani tárcarovatunk is egyik ilyen beadott dolgozat. 
Olvassátok el figyelmesen.

magyarul. Ez Petőfit a neve után szlávnak tar
totta és ezért első tanuló volt. Mikor meghallotta, 
hogy ő kiskunnak nevezi msgát, üldözni kezdte. 
Diáktársai nagyon szerették Petőfit és az önképző
körben is kezdett kimagaslani. Félévkor azonban 
magyarból megbukott s ezért az ingyenes kosztot 
elvesztette. Ezért apja kitagadta. Ö pedig minde
nét eladta, búcsúlakomát tartott és éjfélkor, hó 
viharban, gyalog nekivágott Pestnek. Nehezen fel 
jutott oda. A „Vörös Ökör“-be szállott be. Itt vé
letlenül az apjával találkozott, de szerencsésen 
megszökött előle. Éjszakánként a rákosmezei csű
rökben és istállókban húzta meg magát. Végre 
bejutott a Nemzeti Szinházhoz. Igaz, hogy csak 
az uraságok lovainak kantárját tartogatta, vagy 
sört és kolbászt hordozgatott a színészeknek, ami
ért a fizetése csak borrava’ó volt, mégis örült, 
mert szemével láthatta a két nagy költőt: Vörös 
martyt és Bajzát. Az ör^g P rovics sokat reme
gett fiáért a pesti komikus találkozás óta. Mikor 
egy kiszuperált huszártól megtudta fia hollétét, fe
leségével együtt utánament. Sikerült hazacsalniok.

(Folytatjuk). KANABÉ GÁBOR.

R ova tveze tő :  KOGLER KAROLY.

Fejtörő rovatunkat az idei iskolai évben is  
folytatjuk. A megfeji ők között, amint azt a mult- 
bBn is tettük, az idén is értékes, tanulságos köny
vet sorsolunk ki. Elvárjuk tehát kedves gyermekek, 
hogy minél többet foglalkozzatok a rejtvények 
megfejtésével! Mindenki nyerhet!

Rajta hát!
Beküldési határidő szeptember 20.

1. Kinek a lányát támasztotta jel Jézus ?
2. Hol született Arany János ?
3. Hol halt meg Péter apostol ?

4.
1 2 3 4 5

6 9 7

8 g§ 9

10 ■
■ i i

IS 12 9
V í z s z i n t e s  s o r o k :  1. A legnagyobb- 

magyar költő. 6. Időmérő. 7. Előd. 8. A 7 víz
szintes fordítottja. 9. .Lekvárt“ más szóval. 
10. Tamás, Sándor. 11. Vissza: ékezetnélkül gyü- 
mö’cs. 12. Menyasszony másszóval.

F ü g g ő l e g e s  s o r o k :  1. A levelet to
vábbítja. 2. Nagyerejű. 3 Duplán egyik szülőt je
lenti. 4. A mama a tűzhelynél . . .  5 Az 1 víz
szintes öccse. 9. Leánynév. 11. Ékezettel valami
nek a dija.

Hesshaimer J.L.&Ä.
Fűszer-,

Gyarmat-, és
Festékáru nagykereskedés

Pamutfonalak-, Veteménymagvak, Kávé- 
nagypörkölde

B R A $ 0  V — B R A S S Ó

Tip. „ANTAL" Brf~§ov. Szerkeszti: R. Gyerkó Anna.
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l ie  l l é z z  Hátra» Újfalu megint példát mutat!
Valaki az ekeszarvára veti kezét és hátra tekint, 
nem alkalmas az Isten-országára, Lukács 9. 62.

Az ekeszarvára való kézrátétel nem  jelent 
m ást mint egy m unkának a megkezdését. De 
milyen m unkának? Istenországáért való m unká
nak. Az ekeszarvára teszi a kezét a tani tó, mi
kor belép az iskolába, a gyermek, mikor a fela
datok elvégzéséhez fog. A földmives, a keres
kedő m ind-m ind odateszi kezét midőn m unkáját 
megkezdi.

istennek az a célja, hogy Istenországa ra 
gyogjon fel a m unkás kezek által. Hogy az is
kola padjaiban, az iparos m űhelyében, a hiva
talnok irodájában Istenországának íénye tükrö
ződjék vissza. Isten akarata, hogy m unkálkodni 
kell az ö  országáért. De vajon ez igy van-e?

Az Ige azt m ondja, hogy aki hátra néz nem 
méltó Isten országára. Bizony legtöbben bátra 
néznek. Azért nem  Istenországáért dolgoznak. 
Elindulunk de m ár az út elején vagy a középén, 
vagy mikor m ár célhoz érnének hátra néznek. 
H átra néznek és nem  tudnak tovább m enni. Mit 
látnak? Testvéreket vagy barátokat vagy égő vá
rosokat, álruhába öltözött em bereket. Látják az 
u. n. életet. Ezek olyan jók és olyan szépek, 
hogy hátra kell nézni érettük. El kell még b ú 
csúzni tőlük. Még egy pillanatig velük kell lenni. 
Ezek a vérrokonok, ezek a testvérek az önzés, 
irigység, gyülölség, gőg, szereplési vágy. Egyszó
val a bűn. Testvérek ezek, mert lényegük lénye
günk. Megállunk egy pillanatra, hátra nézünk, már 
ott van az egyik testvér és nem  enged tovább. 
Olyan szép hátra nézni. Olyan szép meglátni a 
pusztuló várost mint ahogy azt Lót felesége látta 
és elgondolni, hogy mi nem  vagyunk ott a lán
gok között. És olyan jó  dolog azt meglátni, hogy 
a pusztuló városba nekem  is van egy csomó el
lenségem. Vagy pedig ha én kősziklára várat 
építek, amelyik engem és az én hozzátartozóim at 
megvédi m inden veszélytől, o’yan jó dolog egy 
pillanatra hátra nézni és elgondolni azt, ha én 
nem  építettem volna, akkor bizony az én hozzá
tartozóim  és talán én is elvesznék.

Ne nézzetek hátra. Mert a ti testvéreitek 
erősebbek m int ti vagytok. A ti m unkátokban 
hiába vezet Krisztus. Hiába fogod í z Ö kezét és 
úgy méssz utánna. Mert ha egy pillanatra is 
bátra nézel a te sok-sok testvéred vérből és 
b ú sb ó l’való testvéred nem  enged tovább.

JÓNÁS LÁSZLÓ.

Barcaujfalú egyházközsége ritkán hallat magáról. Csendesen, szinte 
visszavonultan él. Csendessége mögött azonban szorgalmas, komoly munka 
folyik, talán azért csendes, mert minden idejét a munka foglalja le.

Már csaknem egy évtizede annak, hogy egyházi körökben először 
hallottam az ujfalusi gyülekezetről. Nem a leghizelgőbb hangon! Az ujfalusi 
népet makacs, egyháziatlan népnek hallottam. . és ime egy időtől fogva Új
falu gyülekezete a legjobban gondolkozó és l*g egy háziasabb gyülekezetek 
egyikének bizonyul. Amikor lelkész! körökben azon sopánkodtunk, hogy kul- 
turházakat keit épiteni, egy szép napon Újfalu azzal áll elő, hogy reklám és 
hangoskodás és mellverés nélkül szép kulturházat épit. És most értesülünk 
hogy Újfalu nem állt meg a kulturház-épitésénél, dülledező papilakját ujjal 
cserélte fel

ragadott rneg engem ennél az építésnél. Az egyik az, 
hogy a papilakot is Újfalu csaknem teljesen a saját erejéből építette fel. 
Újfalu példát mutat: az idők vihara minden erőforrásunktól megfoszt és nem 
marad más forrás a rendelkezésünkre, mint a saját zsebünk, keservesen ke
resett kenyerünk. De viszont csak a sajátunkból keletkező gyarapodásokra le
hetünk büszkék. Az mutatja meg hitüknet, áldozatkészségünket, szeretetünket 
egyházunk iránt, hogy mennyit tudunk áldozni érte. Valamikor Újfalu egy
házát olyannak könyvelték el, amely nem törődik az egyház ügyeivel. És most 
ime: az egész egyházkerületünkben a legtöbbet tesz egyházáért, a legsúlyosabb 
években, amikor más egyházak iskolájukat sem tudták tartani, épített két 
nagyszabású épületet. Igaz, voltak máshol is építkezések és az is igaz, hogy 
pompásabb, gazdagabb épületeket emeltek, mint az ujfalusi kulturház és pa
pilak, de viszont tekintetbe kell vennünk, hogy Újfaluban nem élnek búsás 
vagyonnal rendelkező presbiterek, aránylag szegény földmives és napszámos 
az egész falu és ezek a szegény emberek valóban áldozatot hoztak, mert nem 
a feleslegből áldoztak, hanem a mindennapiból. Talán egy egy gyermektől 
vonták meg annak a nehány liter tejnek az árát, talán szomorú szívvel vált 
meg az az özvegy asszony a neki nagy kincset jelentő tyúktól, amelyet el
adott, hogy azzal járuljon egyháza segítségéhez. És az egyháznak magának 
sincs vagyona, amelyre fedezetet vehessen. Újfalu a semmi-bői épített! Job
ban mondva: az egyedül igaz és értékes alapból: a szivek szeretetéből és a 
felelősségből.

A második megragadó körülmény az a csendesség, ahogyan Újfalu 
épit. Nem hangoskodik, nem veri a mellét: ime, mit tudunk m i! Nem kéje- 
leg a saját alkotása gyönyörködtető érzésében és nem tömjénezi saját magát. 
Egyszerűen csak ép it! Épit, mert érzi a reá háruló felelősséget a jövővel 
szemben. Újfalu nem magáért épit. A jövőért épit. Azért épit csak hogy 
legyen. Hogy eleget tehessen kötelességeinek.

Dalárdája mellett az építés az, amivel Újfalu gyülekezete példát mutat.
Csak két építést kívánunk neki hasonló buzgalommal: iskolát és belső 

építést, hogy az egész gyülekezet az evangélium tógára épüljön, mert hiszen 
Isten előtt ez a legfontosabb s a lélek szempontjából is ez a legszüksége
sebb. Hiszem, hogy az ujfalusi hívek áldozatkészsége és az a csendesség, 
ahogyan ezt megteszi már is a lélek erejéből fakadt és abból is táplálkozik. 
Tehát itt is csak ugyanazzal a bátor kitartással kell folytatni az építést.

A lelkiismeretet felébresztő Ur Istennek ezekre is lesz és van gondja!
Újfalu keresztyén módon épit. Épüljön hát szent házzál Efézus 2 : 

2 0 -2 2  I. Péter 2 : 5 !  KISS BÉLA,
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A  tem esvári e g y h á z  tem plom szen te lés i ünnepe.
A temesvári gyülekezet ebben az évben ünnepli meg 

a Karner Vilmos lelkész buzgósága állal megépült tem
plomának 100 éves jubileumát. A gyülekezet erre a ne
vezetes évfordulóra két év óta készült s azt a templom 
alapos javítása állal akarta emlékezetessé tenni. Ezért már 
a múlt évben indította meg erre a célra a hívek között a 
gyűjtést, amely a bizonytalan és roppant nehéz idő dacára 
is a legteljesebb eredménnyel zárt. Mindenki sietett tehet
sége szerint a szép munkából kivenni a maga részét. A 
kétnyelvű gyülekezet ezen alkalommal is fényes bizonyí
tékát adta az összetartásnak és az áldozatkészségnek, a- 
mennyiben egy emberként sorakozott 
fel vezetői mögé. így vált lehetségessé 
a kitűzött cél legteljesebb mértékben 
való elérése. A javítási munkálatok 
380.J)00 lejre rúgtak. Ebből a város
50.000 lejt adott építkezési segély cí
mén, a többit a hívek adták össze.
Megható volt, hogy még a vasárnapi 
iskolások is a maguk kicsi pénzeikből 
890 lejt gyűjtöttek össze a templomra.
Hatalmas részt vállalt a munkából a 
nöegylet is, amely 10.000 lej készpénzt 
és egy nagy oltári szőnyeget adomá
nyozott az új templomnak.

A megújított istenháza felszente
lése folyó évi szeptember hő 10.-én 
folyt le bensőséges, szép ünnep kere
tében A gyülekezet Isten iránti nagy 
háláját széleskörű ünnepségekkel akarta 
bemutatni. Sajnos, a mai helyzet ezt 
lehetetlenné tette, amennyiben az ün
nepre meghívott vendégek csaknem 
mind lemondták érkezésüket. Magának 
a szuperintendens úrnak is egészségi 
állapotára való tekintetből lehetetlen

volt az ünnepélyen megje'ennie és a felemelő szertarlást 
elvégeznie. Nem jöhetett a kerületi felügyelő úr sem, sem 
pedig a szász országos egyház képviselői sem. így az ün
nepség a temesvári egyház belső, de annál melegebb és 
meghittebb ünnepe volt.

A templom felszentelését a szuperintendens úr meg
bízásából Nikodemusz Károly brassói tb. föesperes, egy
házkerületi főjegyző végezte a helybeli lelkészek segédle
tével. Ugyancsak ö tartotta a magyar ünnepi beszédet is 
János ev. 4, 19-24 alapján, amikor is lélekbemarkoló mó
don állította a gyülekezet elé, mivé kell válnia az új tem

plomban való istentisztelete. Német 
nyelven Argay György hirdette az igét
I. Kor. 4, 10 és II. Kor. 12, 9. alap
ján, rámutatva, hogy a nagy hitbeli 
cselekedethez honnan vette a gyüleke
zet az erőt. Az ünnepségen megjelen
tek a helybeli református és unitárius 
egyház képviselői, valamint a város fö- 
és alpolgármestere. Az ünnepi offertó- 
rium 2.400 lejt tett ki. A gyülekezet 
nem akarja a jubileumi alkalmat te l
jesen elszalasztani és azt a reformáció 
ünnepén, a templom akkori felszente
lésének napján készül megülni, abban 
a reményben, hogy annak az idő job
ban kedvez, mint a mostani felszente- 
lési ünnepnek. Akkor fogja ünnepélyes 
keretek között elhelyezni a templom 
falában a templom építésének évét, é- 
pitöjének, Karner Vilmos lelkésznek a 
nevét és a mostani megújítás évszá
mot feltüntető márvány emléktáblán.

Adja Isten, hogy békés légkörben 
és a szivek egyetértésével ünnepelhesse 
egyházát. ARGAI GYÖRGY

M iért választottam  a  tanítónői 
pályát?

Az E rdélyi M agyar E vangélikus  
G yám in tézetn él l-sö  d ijat n y er t  

d o lg o za t.

Manapság mindenkinek legnagyobb kérdései 
közé tartozik a kényérkereset kérdése. Ma min
denki arra törekszik hogy olyan pályát válasszon 
amelyen legbiztosabban és könnyű szerrel 
keresheti meg a maga mindennapi kenyerét. 
Nagy kérdés ez ma úgy a nőnek, mint a 
férfinek, de különösen a mi kisebbségi sors
ban élő árva népünknek. Hány meg hány 
kisebbségi embernek nincs ma kenyérkere- 
resete és könnyes szemmel rebegi: „A mi 
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.u 
A régebbi és jobb időkben amit mi mai fia
talság csak úgy ismerünk mint mesét, a nő
nek és férfinek különböző volt a hivatása és 
munkaköre. A kenyérkereset gondja a férfi 
vállain volt, s igy a nő egyedüli hivatása a 
családi kör és a háztartás szervezése volt. 
Az akkori nő minden idejét, és energiáját 
családjának szentelhette. A szép hivatás a- 
zonban, a mai nehéz időkben megváltozctt. 
Megszólalt egy bús, méla harang, mely a ke
nyérkereset munkájára hiv. Személyválogatás 
nincsen mint régen, nem választ külön mui- 
katáborba nőt és férfit. Ma a nő munkaköre 
kettős: a család gondja és a kenyérkereset.

Ha megfigyeljük és tanulmányozzuk a 
női munkaköröket láthatjuk, hogy igen sok 
nő hivatásban görnyed egész napon át. Csa

ládjának alig néhány percet szentelhet, hi
szen az Íróasztal mellett már annyira kifá
radt, hogy pihenésre van szüksége. Azután 
ott vannak a különböző ipari pályák. Ma lát
szólag ezeken boldogulnak legjobban, mond
hatnánk ez egy biztos állás, amellyel meg
kereshetik a mindennapi kenyerüket. De mi
lyen messze áll e pálya a nő régi hivatá
sától, a neveléstől.

Kérdezhetjük tehát, melyik pálya az, 
amely a legközelebb áll a női hivatáshoz? 
Az, amelyet magam is választottam, mely 
falé, mint végcél télé haladok immár hét 
esztendeje: a tanítónői pálya. Nehéz pálya 
ez, hiszen ma nagy munka vár a kisebbségi 
magyar tanítókra és tanitónőkre, különösen 
a felekezeti iskolákban. Lássak tehát ezt a 
pályát, melyet anyagiakért nem érdemes vá
lasztani, hiszen ebből .a szempontból, ma le 
is néznek az emberek, de van egy másik az 
erkölcsi szempont, amelyet ha szemünk előtt 
tartunk, akkor sok örömet lelünk e pályában.

Tanítónő akarok lenni, mondja a gyer
mek még kicsiny korában. Vagy amikor el
végzi az elemi iskola IV-ik osztályát, esetleg

a gimnázium IV. ik osztályának elvégzése 
után mondja ezt. De vájjon tudja-e, hogy 
mit jelent az, hogy valaki tanítónő?

„ Tanítónő“ magában foglalja ez aszó, 
hogy egy nő tanít valakit, vagyis valaki rá 
van bizva. Ki van rá bizva a tanténőre és 
kit kell tanítania ? Két megbízatása van: ne
velje, tanítsa a gyermekeket úgy testileg mint 
szellemileg; vezesse a falu népét egészség- 
ügyi, gazdasági és kulturális szempontból, Ez 
a tanítónő megbízatása, küldetése. Ez nem 
egyszerű dolog különösen ma, amikor a mi 
magyar gyermekeink mindinkább kezdik fel
cserélni drága anyanyelvűnket idegen nyel
vekkel. Mindinkább apad felekezeti iskoláink 
száma.

Falusi népünk azt hiszi, hogy ha a re* 
gátban hallott nyelvet beszéli, akkor talán 
több lesz az emberek szemében. Különösen 
a mi Csángó népünk könnyen megválik nyel
vétől. Pedig ez a mi legdrágább kincsünk, 
amit Istentől és a mi apáinktól kaptunk drá
ga örökségbe. A tanitónőaek és minden nép 
nevelőnek szent kötelessége tehát népünket 
inteni, figyelmeztetni e drága és szent örök-

SCHERGY.-t-saiR. T.

Brassói posztó- és divatárugyár 
Női és férfi szövetek

versenynélküli kivitelben.

B R A $ O V
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Nem megy kárba.
Öreg papilakunk udvara 

tele volt ültetve sok sok egy
szerű, de kedves és illatos vi
rággal Úgy ölelték körül az 
öreg lakást a virágok, mint 

megtört aggastyánt az unokák vidám, üde gyermekserege. Az idő 
azonban halált mondott az öreg házra s rommá kellett lennie. 
A bontás miatt romladékkal telt meg a régi ház s a virágok kő- 
és tégla törmelékek alá kerültek. A törmelékeken, romokon össze
vissza szaladgáltunk s nem gondoltuk, hogy kíméletlen lábunk 
virágokon tapos. Majd széthordottuk a romokat s az egész udvar
ból levágtunk sokhelyt 10-20 centit is. Megépült az új ház, de 
körülötte minden kopár lett. De csak egy darabig. Megszűnt az 
örökös taposás s Íme kitűnt, hogy a feltúrt, majd keményre tapo
sott, levágott és széthordott föld mélyére is hullott virágmag. S a 
papilak udvara ismét kezdett megtelni virágokkal. Kövek és ro
mok között virágok nyílnak ismét. De akik földet vittek az udvar
ról, a széthordott földdel azok is vittek virágmagot S ime, ott is 
kidugták fejüket a virágok, hogy széppé tegyék a törmeléket. 
Egyik kedves hívem, aki szintén vitt földet az udvarunkról, vala
melyik nap, mikor végighaladt udvarunkon, látta a virággal befo
nódott udvart, igy szólt: na, most már értem, hogy honnan van 
a mi kertünk végében is olyan virág, amelyet mi nem is ültettünk. 
A törmelékekkel vittük a virágmagot.

Amikor felfigyeltem erre a megjegyzésre, az jutott eszembe: 
nemcsak a gyom terjedhet; a nemes virág is kikel, áttöri a ke
ményre taposott rétegeket, megküzd az ellenállások, akadályok 
ezerféleségével — csak hullhasson el egyszer a magva S arra 
gondoltam, hogy milyen szép és jó lenne, ha a templom környé
kéről széthordódna és beplántálódna — ha lassan és észrevétlenül 
is — az az áldott mag is, melyet az igazi Magvető akar elhin
teni az emberek Kikébe s amelyekkel megakarja szépíteni és bol
doggá tenni az emberi sziveket Biztatást jelentett számomra és kell 
hogy jelentsen valamennyiünk számára, akik aggódva figyeljük a 
lelkekbe hullatott mag sorsát. Ha a gyom uton-útfélen növekszik, 
a virág is kikel és fejlődik. Raduch György.

Ismételten fejtettük ki e lap hasábjain azt a nézetünket, hogy 
mi evangélikus öntudat alatt nem valami üres, hiú, öntelt és egy
oldalú túlértékelését értjük annak, ami a miénk, hanem értjük 
alatta a hivatásunkból származó kötelességeknek bátor vállalását, 
így értelmezve az evangélikus öntudatot csak természetesnek kell 
látnunk azt is, hogy annak egyik legbiztosabb velejárója a közös 
egyházi ügyekért hozott áldozat. Az evangélikus öntudatnak nem 
szavakban, különleges hanghordozásban, sajátos fellépésben kell 
megnyilvánulnia, hanem áldozatkész, önérzetes tettekben.

Itt fekszik előttem az Erdélyi Magyar Evangélikus Gyám
intézet idei gyűjtésének pontos kimutatása. Egyházunknak egyik 
leghasznosabb intézménye ez. Főcélja a tanuló ifjúság segélyezése. 
További munkarendjét képezhetné aztán a szórványmisszió felka
rolása. Kétségtelen, ez a hasznos intézmény megérdemelné úgy a 
vezetők, mint pedig a gyülekezetek, hívek legteljesebb támogatását. 
Az előttem fekvő kimutatás ilyen körülmények között nem lehet 
más, mint szomorú vádirat. Vádirat, mely vezetőket és híveket 
önzés, nemtörődömség kemény vádjával Ítél meg. 15.000-nél több 
lelket számláló egyházmegyénk gyűjtésének összege alig 8 000 lej. 
1.300-1.600 lelket számláló gyülekezetek adománya 200—300 lej. 
Sőt, van olyan gyülekezet is, amely teljesen kivonta magát ebből 
az akcióból annak ellenére, hogy nem egyszer maga is élvezte 
már ennek az intézménynek támogatását. Összehasonlitottam ezt a 
gyarló eredményt azzal, hogy az országos egyházhoz tartozó bán
sági német evangélikus esperesség ilyen célú gyűjtése meghaladta 
a 40 000 lejt. Pedig kisebb a miénknél. Beszéltem az ottani es
peresség egyházi elnökével, azt mondja náluk is megtörtént, hogy 
az egyik népes gyülekezet igen csekély összeget küldött be 
Azonnal vizsgálatot rendeltek el s kitűnt, hogy nem a hívek vol
tak szűkkeblűik, de a ieikész ki sem küldötte a gyüjtöivet. Szo
morú, amikor egyházi vezetők elfelejtik, hogy mekkora erő van az 
adakozásban. Nem az adományban, hanem az adakozásban, ab
ban az érzésben, amely az adakozásra késztetett. Gillich F.

súg megtartására A régi h más, színes szöt 
tes szoknya is veszített régi értékéből. Fel 
cserélték azt ifjaink a városi ruhákkal, mert 
úgy tartják, hogy szőttes az „parasztos“. Pe
dig ebben tévednek.

Talán egyedül a tanító tudja visszave
zetni, helyes útra terelni az iskolán keresz
tül ifjainkat. Rajtunk áll tehát, hogy megma
radnak e a falvainkban az ősi és értékes vi- 
seletek.

Azután ott vár ránk a falu egészség
ügye, amiben ma már a hatóságok is segít
ségünkre vannak. A falú gazdaságához is 
tanácsokat kell adnunk népünknek. Milyen 
nehéz kérdések ezek mind. Mag8m nem ér 
tem még tökéletesen, hát hogy tanítsak mást? 
Már az iskolában megtanultam, hogy másnak 
csak azt adhatom, ami az enyém. Azonban 
nem kell visszatorpannunk, hiszen: „Holtig 
tanul a jó pap, de a jó tanító is“, ha más
hol nem, akkor az élet iskolájában, ahol 
Krisztus irányit, ő fogja a kezemet és igazgat 
tanácsával amint megígérte. A tanítónő pá
lyája ugyanis nem hivatal, hanem hivatás, 
nem anyagi pálya. A tanítónő hivatása, má
sokkal megosztani azt ami neki van. Meg
osztani a néppel, ahi várja a taniióeőt. Azok-

Könyvet,
Írószert, papirt,

iskolai könyveket

E L E K E S - n é l
vásároljon!
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kai a gyermekekkel, akiket rá bízott Isten és 
a szülők. Kell adnom a népnek elméleti, és 
gyakorlati tanácsokat, példát kell mutassak 
nekik.

Ezenkívül még kell adnom valamit, ami 
annyira hiányzik ebből a mai világból ez a 
megértés és a szeretet. Megérteni azt az el
hagyott magyar falusi népet, amelyet olyan 
kevesen értenek meg. Szeretettel tanítani a 
gyermekeket. Azzal a mérhetetlen szeretettel, 
ahogy a Jézus Krisztus szerette őket.

A kérdés az volt, miért választottam a 
tani'ónői pályát? Azért mert szeretem ma
gyarnépemet, érte akarok dolgozni, szeretem 
az ártatlan gyermeki lelkeket és' hiszem, 
hogy köztük mindent megtalálok, amit kere
sek. Van e ennél szebb pálya; munkálkodni 
az ártatlan gyermeklelkek között. Néha el
képzelem a jövendőbeli iskolámat. Látom a 
sok kiváncsi szemmel néző gyermeket. Né
melyik szeméből már visszatükröződik a bol
dog élet. Még nem érintették tiszta gyermek
iekét az élefgondok, még hófehér a lelke. A 
másik bágcyadt szemeiből láthatom, hogy 
korán megismerte az élet gondjait, terheit.

Őnkénytelenül is eszembe jut egyik 
kői őnknek gyönyörű verse, amit a „kezdő 
tanítóhoz“ intéz és követem tanácsát.

Mikor először lépsz az iskolába,
Legyen arcodon, Jézé» nyájassága 
S; ó itsd köréd a kis gyermekeket 
És simogasd meg fejecskéjüket.

Ha látsz közöttük rútat, rongyosat 
Gyermeki arccal búbánatosat 
Ismerd meg benne a korán szenvedőt 
Öleld magadhoz és csókold meg őt.

Testi szempontból nehéz munka a ta
nítás tudom, de mi ehhez képest az az öröm 
amit akkor érezhet a tanító, amikor látja, 
hogy munkája eredményes. Kora reggeltől 
késő délutánig a gyermekeket tanítja, azután 
a falusi embereket az ő tanácsaival ellátja s 
példát mutat a falúnak a helyes útra. f

Ma azonban nehéz időket élünk. Ma 
száz-meg száz kéz nyúl egy falat kenyér után. 
Kenyérkereset ez a pálya is és sokan van
nak rajta. Nehéz álláshoz jutni. Ez sem ret
tent vissza, hiszen ha máskép nem, a családi 
nevelésben érvényesítem azt, amit annyi 
éven át a telkembe oltott az iskolám. A sa
ját gyermekeim nevelése által alkotom meg 
a párhuzamot és kapcsolatot az iskolai és 
családi nevelés között.

Soha sem bántam, hogy erre a pályára 
adtak szüleim s ha ma kellene pályát válasz
tanom, ma is ezt pályát választanám, mert 
ez a női hivatás egyetlen pályája.

Ha néha kell is küzdeni, lemondani sok 
mindenről, de azért a célért lemondani, amely
nek eléréséért küzdünk, nem nagy dolog 
á’dozatot hozni. Ez a cél pedig a „nevelés“.

Hivatást érezve haladok mindig előre.

„És ha szívem lassan hűlni kezd 
S érzem, hogy erőm elfogy teljesen 
Erőnek lelke esengve kérlek.
Te vezess engem, dicső Szentlélek*.

Az Úr ügye győzni fog örökké a „Hit* 
és „Szeretet" által.

BÍRÓ ILONA VII. o. tsn. kép. nőv.
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0 A ö s z o n y o k  r ova t a
V .  ______

A mohamedán nők

3

A mohamedán világ szíve kőkemény 
és üres. Üressége és nyomorult sze
génysége ráutalná az evangéliumra; de 
a szivek megáltalkodott keménysége 
miatt a keresztyén misszionáriusoknak 

talán a mohamedánok között van a legnehezebb munkája. Az ige 
ott a legtöbb esetben hasonlít ahhoz a maghoz, amely „az út
félre esék és eltapostaték és az égimadarak megevék azt“. Hogy
ha a mohamedán misszióról olvasunk vagy arra gondolunk imád
kozzunk mindig azokért, akik a mohamedánok közt dolgoznak 
Egy missziónáriusnő (Nőtt Brenda kisasszony) egy missziói össze
jövetelen elbeszélte, hogy mi láttatta meg vele a mohamedán nő 
nagy nyomorúságát.

Nőtt kisasszonynak egy könyv került a kezébe. Abban a kö
vetkező mondatot olvasta: „A mohamedán nő mint kisbaba nem- 
szivesen látott jövevény; gyermekkorában elhanyagolják; a házas
ságban nem tapasztal szeretetet; mint anyát nem tisztelik; és ha 
nyomorúságos élete véget ér, megsirattatlanul temetik sujába azok, 
akiknek amig élt mint hitves és anya szolgált“.

A mohamedán nő sorsáról festett ez a siralmas kép Nőtt 
kisasszonyt szivén találta és Isten kiküldte őt, hogy a mohamedán 
nőknek szolgáljon az evangéliummal. De mikor néhány esztendeig 
a missziói mezőn munkálkodott, Isten megint visszaszólította ha
zájába Angliába.

S 0  I) R 0  N Y Á G Y B K T É T h. K I
vasbutorok, keritéssodronyok, homok- és kavicsrosták, 
vasrácsok, kerítések, kapuk, autó- és villanyheggesztések, 
valamint régi ágybetétek ujrafeszitése is jutányosán:

K u r k ó  lakatosárutizeménél, Brassó, I. G. Dúca No. 123. I 
T elefon 996 .

Angliában egy külmissziói konferencián dr. Zwemer előadá
sát hallgatta, aki a világ nyolcvan millió mohamedán gyermekéről 
beszélt. Zwemer előadása közben Nőtt kisasszonynak látomása 
volt: látta, amint azok a gyermekek a földnek egész kerületét be
övezik ; látta vidám kis arcukat, ragyogó szemüket, csillogó fogu
kat s látta, amint a gyermekek feléje integetnek és azt kiáltják: 
„Jöjj 1“ Később látta amint ezek a gyermekek szomorúan és fáj
dalmasan tördelték a kezüket, mert nem volt elég missziónárius, 
akiket hozzájuk lehetett volna küldeni: s amint Nőtt kisasszony 
megint rájuk tekintett, úgy látta, hogy a gyermekek lekicsinyléssel 
mutatnak kicsiny ujjúkkal a keresztyén egyház tagjaira.

A harmadik látomásában akkor részesült Istentől, amikor 
Egyptomból tért haza szabadságra s egyik nap, amikor Bibliáját 
kinyitotta, a Prédikátor Könyvének 4, 1 szavai ötlöttek szemébe: 
„Viszont látám én mind a nyomorgatásokat, amelyek a nap alatt 
történnek, és ime nyilván van azoknak könnyhullatásuk, és vi
gasztalójuk nincs nékik “ Számára ez felhívás volt Istentől, hogy 
megint menjen munkába; és nemsokára igy ezulán megint 
kint volt Egyptomban, ahol egy sárkunyhóban asszonyokat 
tanított.

Nőtt kisasszony egyszer az egyik missziói ház egyik hálószó
bájában állt. Hangos veszekedés lármáját hallotta az udvarról, 
ahol sárviskók álltak. Egy férfi veszekedett a feleségével s Nőtt 
kisasszony fülfanuja volt annak, hogy a férfi hogyan bontotta fel 
házasságát az asszonnyal. Háromszor ismételte meg a férfi, a sza
vát s igen jól tudta Nőtt kisasszony, hogy ez mit jelent annak az 
asszonynak. „Takarodj!“ szólt a férje s az asszonynak távoznia 
kellett abból a házból, visszatérnie szüleihez, hogy ezek a legtöb
bet Ígérőnek megint eladják. Itt tehát volt látomás és küldetés; 
és tsaiás 58, 6 megtalálták a megbízást: „Hogy megnyisd a go
noszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon 
bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek “

MISSZIÓI LAPOK.

Hajdani s ik erek
Bár az idők mostohasága egy ideig meggátolt őseink életé

nek folytatólagos feltárásában, most a rég elszakadt fonalat ismét 
fölvesszük, hogy nyomon kövessük a történelem hosszú ország
úján elődeink lépteit.

Legutoljára arról számoltunk be, hogy az öccsének tett ígé
retet megbánva, a királyi koronát öccse helyett minden áron a 
fiára akarta hagyni I. Endre király. Céljának keresztülvitele ér
dekében az ország ellenségével, a német császárral is hajlandó 
volt szövetségre lépni s hogy a császár barátságát annál jobban 
biztosítsa, annak leányát eljegyezte fiával Salamonnal. Emiatt azon
ban testvérharc támadt s a testvérharcbán Endre király halálosan 
megsebesült s nem rókára meg is halt

I Endre uián a vitéz daliás Bé,át kiáltották ki királynak 
!060-ban, még pedig a győzedelmes ütközet után harcmezején. 
Azt a Bélát, akit hősiessége miatt a nép amúgy is bálványozott s 
akinek a nevéhez fűződik a német seregek többszöri leverése. 
Még Endre király idejében történt, hogy igényei érvényesítése vé
geit több oldalról tört a német az országra Számos sereg hajó
kon a Dunán közelitett az ország felé. Az ellenséges seregeket 
hozó hajókat azonban egy Kund nevű magyar búvár egy zivataros 
sötét éjjelen mind megfúrta s a német hajók egymásután süllyed
tek a viz fenekére. A főhadseregei melyet maga a császár vezetett, 
Bé!a herceg állott szembe a Dunántúlon. S a kiéhezett, a meg
gyengült német sereget a vitézségre kelt magyarok úgy széjjel 
verték, hogy azok fejvesztve futottak s még a vértjeiket is eldo
bálták, hogy könnyebb n menekülhessenek. Az eldobált vértekről 
nevezik annak a hegynek a nevét, amely mellett az ütközet le
folyt, Vérteshegynek. S mivel Béla nevéhez több ilyen diadal fű
ződött, örömujjongással választották meg királyuknak a hősiességet 
szerető magyarok. Királlyá választásához örömmel járultak a po
gány valláson maradt magyarok is, mert tőle a pogányság visz- 
szaállitását remélték. S azért a Székelyfehérváron tartott koronázó 
gyűlésen Vatha fia, János vezetése alatt, a nép egy része a po
gány vallás visszaállítását követelve, fellázadt. Béla nagy eréllyel 
verte le a lázadást, mely az utolsó kísérlet volt a pogány vallás 
visszaállítására.

Mihelyt a külső támadások ellen sikerült biztosítani országát 
s a belső zavarokat is kiküszöbölte, minden gondját és erejét az 
ország és a nép javának gvanpitására fordította vitéz, bölcs jellemes 
és jó uralkodó volt. A régi krónikás ezt Írja róla és tetteiről: 
„Tiszta ezüstből jó pénzt veretett, és az adás-vevés tárgyainak 
árát igazságos mértékkel határozta meg. Nem engedte, hogy a ke
reskedők és a pénzváltók kárhozatos uzsorával az együgyüektől 
túlságos nyereséget gyűjtsenek A vásárokat mind szombat napra 
határozta, hogy az is'entiszteletet ne háborítsák. A nép terheit 
megkönnyebbitette, megtil ván a régi szokott sarcolásokat. Miért is 
Magyarország a szomszéd országokat mind meghaladta gazdag
ságban és dicsőségben. Akkor a szegények meggazdagodtak és a 
gazdagok „dúlakodtak.“

Áldást fakasztó munkáját nem folytathatta sokáig, mert az 
Endre király fia, a gyermek Salamon, aki atyja halála után édes
anyjával együtt a német földre menekült, sógorának, IV. Henrik 
német császárnak segítségével trónjának visszaszerzésére indult. 
Vissza akarta szerezni azt a koronát, mellyel atyja őt még kis 
gyermek korában megkoronáztatta. A sokszor legyőzött németek 
örömmel segítették, hogy gyámságukat újból az egész országra ki
terjesszék. Ä háborút Béla súlyos betegen érte meg Amikor ugya
nis Dömsödön tanács ülést tartott, rászakadt a királyi trón meny- 
nyezete s a királyt halálosan megsebesítette. Ebbe a halálos sérü
lésbe, rövid három évi, de áldásos uralkodás után, bele is halt 
1063-ban. RADUCH GYÖRGY.

Olvassuk és terjesszük az Evangélikus Elet-et

rEM PLO M O K K Ü LlíIRH Á M K
MŰVÉSZI FESTÉSÉT VÁLLALOM

JÉZUS, LUTHER, STB. OLAJ FESTMÉNY EK
MEGRENDELHETŐK

B E K J L  H. E.
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A sz u p e r fo sz fá t-m ű tr á g y a  
h a sz n á la tá n a k  je le n tő s é g e .

Szántóföldi terményeink legnagyobb része, de különösen 
azok, amelyeket szemtermésükért termelünk, leginkább a foszfort 
veszik igénybe a talaj tápanyagai közül.

Ha a növény elegendő mennyiségben találja meg a talajban 
a termés, különösen a szemtermés teljes kifejlődéséhez szükséges 
foszfort, megfelelő termést fog ugyan adni, de az utána következő 
növény elvet lse előtt pótolnunk kell az általa felhasznált tápanyagot.

Ez még a jobbik eset. Azonban Erdély legtöbb talajában — 
ha gondos talajvizsgálatot végzünk, — többnyire foszforhiányt fo
gunk észlelni. Tehát szemes terményeink — különösen azoknak 
válfajai — csak akkor adnak igazán nagy terméseket, ha foszfor
tartalmú műtrágyázásban részesítjük a talajt és nem várjuk meg a 
nagymérvű foszforhiány tüneteit.

A foszforos műtrágyázás nemcsak a termés mennyiségét és 
minőségét befolyásolja nagy mértékben, hanem sietteti a növény 
fejlődését és ezáltal biztosítja a korai érést. Ez különösen azon a 
vidékeken fontos, ahol a junius végén, julius elején fellépő rozsda 
és nagy hőség komolyan veszélyezteti szalmás gabonáink termés- 
eredményeit, főként minőségi szempontból.

Az istállótrágyázás hatása is erősen növekszik, ha azt fosz
fortartalmú műtrágyázással együtt végezzük. Az istállótrágya nitrogén 
és kálitartalma csak úgy fejtheti ki {hatását igazán, ha a talajban 
elegendő foszfor áll rendelkezésre. Talajaink, illetve szemestermé
nyeink foszforigényét 16% szuperfoszfát műtrágya helyes alkal
mazásával elégíthetjük ki legbiztosabban és legolcsóbban, Szuper- 
foszfátműtrágyát leginkább ősszel, de szükség esetén tavasszal is 
alkalmazhatunk. Az őszi műtrágyázás hatása biztosabb mert a téli 
nedvesség biztosítja a műtrágya oldódását és a foszfornak a talaj
ba való behatolását. A tavaszi műtrágyázás — különösen ha az 
nem kombinált vetőgéppel, hanem kézzel elszórva történt — szá
raz időjárásbsn nem fejtheti ki hatását.

Összehasonlítva a külföld magas színvonalú mezőgazdasági 
kultúrájú országainak foszfortartalmú műtrágya fogyasztásával a 
miénket, — lehangolóan világlik ki, hogy erdélyi gazdáink elenyé
szően csekély mértékben használják a legelterjedtebb műtrágyát, 
a szuperfoszfátot.

Ez a tény arra készteti az Erdélyi Magyar Gazdasági Egye
sületet, hogy a legszélesebb, legerősebb propagandát indítsa meg 
annak érdekében, hogy gazdáink — meggyőződve a szuperfoszfát 
használatának szükségességéről és jövedelmezőségéről — az eddi
ginél sokkal nagyobb mértékben vegyék azt igénybe

Különösen búzatermesztésünk fogja a jövőben megkövetelni 
a foszforos műtrágya fokozottabb használatát. A búzánál, amely a 
legfontosabb szántóföldi növényünk, világszerte túltermelés mutat
kozik. Minden valószínűség szerint, — a mi országunkban is — 
szükség lesz a búzával bevetendő területek hatósági úton való 
csökkentésére. Gazdáink arra lesznek utalva, hogy előre meghatá
rozott kisebb területeken ugyanannyi búzát termesszenek, mint 
eddig, szabadon választott nagyságú területeiken. A többtermelést 
itt csak a talajerő hathatós fokozásával és nem utolsó sorban a 
foszfortrágya állandó helyes alkalmazásával érhetjük el.

Már az idén tavasszal 42 szuperfoszfát mütrágyázási kísérletet 
állítunk be egész Erdély területén, ugyanannyi kisgazda árpa, 
vagy zabvetése alá alkalmazva a műtrágyát.

E kísérletek célja elsősoraan az, hogy a mütrágyázási kísér
letben résztvevő kisgazdák saját terméseredményeikből győződjenek 
meg a foszformütrágyázás hatásáról és jövedelmezőségéről, látva 
a trágyázott és trágyázatlan vetések termésében mutatkozó különb
séget, ugyanazon a talajon, ugyanazon körülmények közölt.

Annak idején majd részletesen beszámolunk e kísérletekről, hogy 
gazdáink meggyőződhessenek a műtrágyázás fontosságáról E.G E.

B e sz é ljü n k  róla.
A Gyámintézetnek a tanulók önnevelését elősegítő pályázati 

akciójára igen sok értékes dolgozat érkezett be. A bírálóbizottság 
szerint „örvendetes és elismerést érdemel az őszinte megszólalás, 
a bátorság és önbizalom, a tenni, alkotni vágyás, mint amely ér
zelmek és lelki tulajdonságok ezeket a tanulókat a pályázatban 
való részvételre késztették*. Az eredményeket itt közöljük.

Előre bocsátjuk, hogy a dolgozatok felülbírálása kizárólag a 
dolgozat érdeme alapján történt, mert a neveket tartalmazó borí
tékokat csak a bírálat után bontottuk fel.

I. Az elemi iskolák kategóriájában csak a brassói és cser- 
nátfalusi felekezeti iskolák buzgólkodtak, holott az állami iskolákba 
járó evangélikus növendékeknek nagyobb szükségük van önneve
lésre. Reméljük, hogy illetékes tényezőink a jövőben nagyobb gon
dot forditanok a gyámintézeti munkára való ösztönzésre.

A II—III. osztályos növendékek: Ancsa Etelka, Hajdú János 
Giró István és „Kék nefelejts“ jeligés egy-egy könyv jutalomban 
részesültek (biblia).

A csernátfalusi IV. osztályos növendékek dolgozataira egy
formán a „rendes, gondos“ megjegyzést irta a bíráló. Magdó Ilo
na, Hajdú Piroska, Molda Ilona, Kiss Károly, Fekete Sándor egy
formán 50-50 lej jutalomban részesülnek.

A brassói IV. osztályos növendékek gondos dolgozataival 
szintén meg volt elégedve a bíráló. A sorrend jelzi a dolgozatok 
minőségét. Lőrinc Erzsébet, Jónás Erdélyi Ilona, Henning Márton, 
Henning Zoltán, Fejér Irén 50-50 lej jutalomban részesülnek.

Az V—VII . osztályos növendékek dolgozatai közül kiemel
kednek a brassói növendékek dolgozatai A bíráló ezt a megjegy
zést fűzte hozzájuk: „az elismerés és dicséret szavait érdemli mind 
a három pályázó. Biztatásként ezt mondjuk nekik: csak előre és 
el ne csüggedjetek magyar gyermekek.“ Szakái Etelka, Bartos 
Sára és Lőrinc Mária 60-60 lej és egy-egy könyvjutalomban ré
szesülnek.

Stiekert Klára (Temesvár) aránylag gyengébb minőségű dol
gozata dacára szorgalmáért 50 lej jutalomban részesül. Pajor Ist
ván 50 lej Antal Jakab Jolán (Bácsfalu) egy könyvjutalmat kapnak.

Erdélyi András inasiskolás 80 lejt kap.
II. A középiskolák alsó tagozatú növendékei közül Kanabé 

Gábor, Biró Erzsébet 200-200, Biró László és Bálint Ladomér 
150-150 lej jutalomban részesülnek.

Dicséretreméltó az a szorgalom, ahogyan ezek a növendékek 
dolgoztak. Nagyobb önállóságra intjük őket, bár célunk Petőfi 
megismertetése volt. Ezt a célt el is értük.

III. Középiskolák felső tagozata. Beérkezett három dolgozat. 
Örömmel láttuk a nagyváradi tehetséges diákok bekapcsolódását 
a munkába, ami Opfermann E. s lelkész érdeme.

S:edvts y Pál Gojdu líceum beli VI. o. tanuló dolgozata az 
egész pályázat legkiemelkedőbb eredménye. A dolgozatot közölni 
fogjuk. Az előirt 500 lejt kivételesen 1000 lej jutalomra emeltük 
fel. Második: Rombauer Pál (Sepsiszentgyörgy) dolgozata, mely 
600, mig a harmadiknak minősített Lukács György (Nagyvárad) 
dolgozata 5C0 lej jutalomban részesül. Nagyobb önállóságra van 
szüksége. Szorgalma elismerést érdemel.

IV. A tanítóképzős növendékek dolgozatai közül a Bíró Ilon
káét illeti meg az első hely. 700 lej jutalomban részesül, mig a 
Mátyásovszky Adél (Nagyvárad) dolgozata 500 lejt kapott.

V. Az egyetemi hallgatók kategóriájában beérkezett egy dol
gozat a hétfalusi csángók helyzetéről. A dolgozat nem üti meg a 
kívánt mértéket. Felületessége miatt sok tévedés van benne. 700 
lej szorgalmi díjban részesül.

A dijakat a lelkész! hivatalokhoz küldjük. Kiosztott össze
günk: 5560 lej.

Jövő évi pályatételeinket nemsokára kiírjuk I KISS BÉLA.

CSNZÜRAT, Tríbúaiiul Brafot ?ub Cir. 1083/1938 Tip. •* aNTAL“ Brafov, Caloa Victoriei 30.
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ik s z e r e t e t  p a r a n c sa .
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szivedből, tel
jes telkedből és teljes elmédből... Szeresd felebará
todat, mint magadat.. Mt 22, 37, 39.

Az Isten ezt parancsolja nekünk az igében: 
Szeresd az Urat a te Istenedet és szeresd feleba
rátodat. Ennek a parancsnak a teljesítése azon
ban  lehetetlen. Lehetetlen m ert olyat kíván, ami 
gyökeres ellentétben áll velünk. Az em ber u. i. 
csak gyűlölni tud, de szeretni, úgy ahogy az ige 
parancsolja sem m iképen nem . ^__

Pedig m egpróbáltuk szeretni Istent. Templo
m okat építettünk, im ádkoztunk, dicséretet éne
keltünk. Végül mégis m eguntuk m indezt. Meg
untuk az összekulcsolt kezet, az igét, a templo
mot. Értéktelennek és bolondságnak tartjuk az 
egyházat, az evangéliumot, m ert mi csak gyű
lölni tudjuk Istent. Lebet hogy most még sokan 
tagadják ezt, de eljöhet az az idő is, amikor 
napnál világosabbá válik Az ember gyilkos gyű
lölettel gyűlöli Istent.

Megpróbáltuk mi a második parancs telje
sítését is. Megpróbáltuk szeretni felebarátunkat, 
de önzés, erőszak, dörgő fegyverek, háboiú  lett 
belőle. Ezt m ár nem  is lehet tagadni, takargatni; 
m a m indenki világosan lá thatja : Az em ber ahe
lyett, hogy szeretné, gyilkos gyűlölettel gyűlöli 
felebarátját.

Lehetetlent parancsol az ige a szeretet tör
vényében, m ert mi csak gyűlölni tudunk. Ami 
azonban nekünk lehetetlen, azt a hatalm as Isl°n 
megvalósitotta, am ikor elküldte közénk Fiát az 
Ö szeretetével. De ne gondold Testvérem, hogy 
ez a szeretet a tied lesz, betöltőd a parancsot, 
ha Krisztus szerint próbálsz élni, ha im ádkozni 
próbálsz, ha m indenedet szétosztod. Óh, ezekkel 
ugyanúgy járhatsz, m int az előbbi próbálkozá
sokkal; kiábrándulás, botránkozás, gyűlölet lesz 
belőlük, mert csak a te erőfeszítéseid. A szeretet 
Krisztus szeretete, ez a tőled egészen idegen 
csodálatos hatalom, csak akkor less a tied, ha 
azt Krisztus neked adja. Értsd szórol-szóra Krisz
tus neked szeretetet ajándékoz: Csak ekkor fogod 
tudni betölteni a nagy parancsolatot, csak igy, 
nem  lesz többé gyűlölet az Istenhez és felebará
todhoz való viszonyod. Vájjon miért nem  akar
juk hinni, miért nem  akarjuk megkapni, elfogadni, 
K risztusnak ezt a nagy, drága ajándékát?

KOVÁCS LÁSZLÓ.

E gyedül isten menthet m eg .
(A madirasi konferencia üzenete

Földünk hetven nemzetéből és sok népfajából négyszázhetvenen jötlünk 
össze, mint kiküldött képviselők, hogy vizsgálat tárgyává tegyük, miképen 
tudnánk hathatósabben megismertetni a világgal az örökkévaló Istennek sze- 
retetét, amint kijelentette magát Jézus Krisztusban, akiről tanúbizonyságot 
teszünk üzenetünkben.

A föTaKerekség minden tájáról elénk terjesztett jelentésekből kitűnt, 
hogy az emberiséget pusztító ősrégi nyavalyák páratlan erővel harapóztak el 
A tényleges háború vagy a háborútól való félelem minden országban reáveti 
bénító árnyékát az emberi reményre. A faji gyűlölet, az üldözésnek ez a 
szömyszüluje söiF piacön~nemzetT bálványként áll és egyre szaporábban válik 
házi istenséggé. A pénzhajhászás mindenfelé szünet nélkül szakítja el a va
gyonosokat a nincstelenektől, eltöltve az utóbbiakat dühös forradalmi tervek
kel, az előbbieket ideges hatalomféltéssel.

Újból és újból a bűnbánat érzését keltette bennünk, amikor láttuk, 
hogy ezek a sorvasztó bajok mind emberi eredetűek. Tudjuk, hogy olyan 
káoszba sodorva élünk, amelyet mi magunk csináltunk.

Újból és újból meg kellett jegyeznünk, hogy a bajok, amelyekkel 
szembekerültünk, nem csupán rossz emberek műve, hanem jóké is. A legsú
lyosabb csapásokat nem olyan emberek hozták ránk, akik az emberiséget 
bajba akarták keverni, hanem azok, akik azt gondolták, hogy adott körülmé
nyeik közt a tőlük telhető legjobbat művelték. Nem ismerjük azt az embert, 
aki elég bölcs lenne ahhoz, hogy a világot megóvhatta volna mostani szen
vedéseitől — és nem ismerjük azt az embert sem, aki elég bölcs ahhoz, 
hogy mostan megszabadítson bennünket.

De éppen ez a pont az, ahol kénytelenek vagyunk visszafordulni 
hitünkhöz és sötétlátásból dicső reménységre jutunk. Tudjuk, hogy vap Egy, 
aki — tőlünk különbözve — nem szenvedett vereséget s aki nem ismerheti 
a vereséget. Krisztus csodálatos kijelentésében meglátjuk Istent nem mint tá
voli, velünk nem törődő istenséget aki beéri önmagával, hanem mint Atyát, 
aki az emberiséget, az Ő gyermekeit azzal a szeretettel szereti, amely olyan 
leírhatatlan, amilyen megmérhetetlen. Mi, akik láttuk a Krisztust, Isten köve
tét, Isten Fiát, kínoktól gyötörten a keresztfán, amelyre egyedül Isten hoz
zánk való szeretete helyezte Őt, mi tragikus de átalakító bepillantást nyertünk 
annak a szeretetnek gazdagságába és valódiságába, amellyel Isten viseltetik 
övéi iránt.

Világos, hogy egyedül Isten mentheti meg a népeket s hogy a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak Atyja ezt nemcsak megteheti, hanem meg is akarja 
tenni. Világosabbá kell azonban válnia mindnyájunk előtt, hogy azok az esz
közök, amelyeket ő követel, nem az eszményeknek mint ilyeneknek hódoló 
férfiak és nők csupán, hanem az imádkozó. Isten ebben a mostani válságban 
és akármely más válságban nem pusztán erkölcsös személyiségeket igényel 
hanem azt a személyiséget, aki erkölcsösségét életben tartja és erősiti Isten 
teremtő érintésének állandó felújításával Egyikünk sem lehet Isten kegyel
mének hibátlan sáfára; de a világ egyetlen reménye azokban van elplántálva, 
akik legalább igyekeznek Istent ismerni és az ő útján járni.

Bárminemű nemzeti istenségek, a fajnak vagy az osztálynak istensé
gei — ezek nem elég nagyok, hogy megmenthessenek bennünket. Istennek a 
Krisztusban való felismerése egyáltalán nem foszt meg senkit nemzetétől, vagy 
családjától, vagy kultúrájától. Forduljunk Ö hozzá.



V Á D -  É S  V É D B E S Z É D .
Ha valaki szidalmazná vagy kisebbítené, teljes meggyőződés

sel és melegséggel védeném és mentegetném; de ha valaki dicsér- 
getni vagy magasztalni kezdené, akkor, — úgy érzem — teljes 
őszinteséggel és fájó keserűséggel, vádolnám és ostoroznám gyü
lekezetemet: a barcaújfalusi evangélikus egyházközséget. Ez a két 
ellentétes érzés tusakodik egymással lelkemben, a vád és a véde
lem szavai hangosodnak bennem akkor is, amikor egyszerű be
számolót kellene csupán adnom gyülekezetem életének utolsó 
évéről.

Megbízást kaptam, hogy készítsek beszámolót gyülekezetem 
életének legutóbbi esztendejéről. De miről ? Hisz a gyülekezet éle
tében minden látszólagos munka és látszólagos eredmény ellenére 
sem történt semmi lényeges. Hiszen ez a gyülekezet lényegében 
nem változott, nem született újjá; nem szakadt ki a világi gondok, 
vágyak szorító karmai közül; nem tudta átadni magát egészen Is
ten akarata alázatos szolgájává most sem. Nem láthatók átforró
sodott szivek, amelyek önfeledten, boldogan tud
nák odaszentelni magukat Krisztusnak. Nem lát
hatók szivek, amelyek mindennél többre tudják 
tartani Őt és semmit sem sajnálnak Érette el
hagyni. Ahol nincsenek ilyen átalakulások, újjá
születések, ahol a lelkek nem tüzesednek és igy 
nem épülnek bele Isten országa épületébe, ott nem 
történt semmi lényeges, — akármi egyéb történt 
is volna. Már pedig nagyon sok minden beszél 
arról, hogy ilyen értelemben ebben a gyülekezet
ben sem történt semmi lényeges. Hiszen egy 1008 
lelkes gyülekezellen, ahol rendes vasárnapokon át
lagban csak kb. 100— 120-an jönnek a templom
ba és akik járnak, azok közül is többen hallgat
nak a világ szavára, mint Isten Igéjére; ahol a 
presbyterek között is sokan vannak olyanok, akik 
egyetlen-egy alkalommal sem járulnak az Urasz- 
talához, abban a gyülekezetben lényegében nem 
történt semmi jelentésre méltó, habár látszólag 
sok minden történt is. Mert látázölag a mi gyüle

kezdünk nem tétlenkedett. Minden nehézség ellenére ebben a 
legzavarosabb esztendőben cserélte ki az-az újfalusi gyülekezet — 
mely csak négy évvel ezelőtt épített kulturházat, — 1672-ben épült 
öreg s a kivánalmaknak eleget tenni nem tudó. papilakját egy szin
tén egyszerű, de egészségesebb és megfelelőbb épülettel. A gyü
lekezetnek ez a ténykedése nagy dolog is volna, ha a szeretetlen- 
ségek és közönyösségek, na meg a szidalmak, melyek az építke
zések miatt némelyek szivét eltöltötték, elmaradtak volna. így vá
dolnám gyülekezetemet s vele együtt önmagamat (hiszen a gyüle
kezet reám bízatott), azok előtt, akik a látszólagos eredmények 

, láttára dicsérgetnének minket.
De a vádaskodások ellen a szeretet mentegető szavával rá

mutatnék arra, hogy ebben a gyülekezetben is vannak olyan jelek 
melyek arról tanúskodnak, hogy itt is járt az Isten. A templomi 
perselyezés összege lassú, de állandó emelkedést mutat. A persely
pénz 1937 ben 6,689 Lej volt, 1938-ban 8080, ugyancsak emelke

dőben van az Úrvacsorával élők száma is (sajnos 
csak a számokat tudjuk kimutatni a lelkek mélyére 
csak az Isten lát) 1937-ben úrvacsorával élt 151; 
1938-ban^ pedig 282 lélek. Bár aránylag ezek a 
számok is kicsik, de az emelkedések arra enged
nek következtetni, hogy a templomlátogatóknak 
nemcsak a száma nő, hanem a lelki elmélyülése 
is növekedőben van. S ha az áldozatkészség (ért
ve alatta a jószivü, örömteljes adakozást) miatt 
még van panaszra ok, annyit be kell ismernünk, 
hogy az utolsó időkben kicsiny gyülekezetünknek 
igen nagy volt a terhe és az áldozathozatala, üär- 
csak mindenikünk megértené, hogy mérhetetlenül 
több az, amit kaptunk az Istentől, mint amennyit 
valaha is adhatunk.

Bár sokkal több lehetne a vád, mint a 
mentság! Isten kegyelmében bizakodva hisszük, 
hogy ha úgy akarja Isten fel tudja használni az 
Ő szolgálatára a mi kicsiny, erőtelen gyülekeze
tünket is. RADUCH GYÖRGY.

Madúra templomvárosában.
Irta: dr. Keöpe Viktor.

A leboc3ájtott zsalu, a könnyű mosz- 
kitó-háló és a szüntelenül forgó villamos le
gyező ellenére a meleg mégis elviselhetetlen 
volt. Dól-India síksága, mintegy túlfűtött kat
lan meleget, forróságot lehel minden póru
sából.

Csakhogy végre megérkezünk!
Madúrában csakhamar elhelyezkedem, 

az állomás dak-bungalójában. Megfürdöm és 
ismét újraélek.

Reggelre boyom, a derék Katuga, aki 
tolmács, szakács, útimarsall és titkár egysze- 
mőlyben, már egész sereg vezetőt szedett 
össze. Szép sorjában guggolnak a barna le
gények a széles folyósón szobám előtt. A- 
mint kilépek, mint a gumilapdák úgy ugra
nak föl. Kezükkel homlokukat érintik, majd 
mélyen meghajolnak. Üdvözlés után szótlanul 
várják, hogy melyiket kegyeskedem majd ki
választani közülük. Bizony — t z  ember nem 
is gondolná, — nem olyan könnyű jó veze
tőt kiválasztani. Ügyes is legyeD, megbízható 
is legyen, de még új gazdájához húzzon is 
valamelyest. Ez utóbbi különösen a vásárlá
soknál tűnik k i: hogy tényleg olcsó helyre 
vezet-e, vagy csak oda, ahol nagyobb juta
lékot kap. Mindegyiknek egész halom bizo
nyítványa van. Az már egészen természetes, 
hogy mindegyik bizonyítvány csak a legjobbat 
mondja róla, de még az is természetes, hogy 
az ajánlók mind kiváló, magas személyisé
gek. Csak azon csodálkoztam, hogy magától

a kínai császár Öcsászárságától még egyet 
sem láttam.

Nekem egy ügyes, izmos, piroskendős 
legény tetszett meg.

— Ezt veszem.
— No Sir I No sir 1 — kiáltotta legé

nyem. — Vedd inkább ezt, ez jó lesz — és 
egy csokoládébarna legényre mutat.

— De nekem a másik jobban tetszik.
— No Sir, no Sir! Vedd csak ezt!
— Talán a testvéred az a fekete ör

dög, mi bajod van vele ? — kiáltottam reá- 
egészen haragosan.

— No Sir! Ez sokkal magosabb kaszt
ba való, ez mindenhová beléphet és Neked 
Uram, akinek olyan különös szokásai vannak, 
Neked nagyon hasznodra lehet, mert erre 
olyan hamisak az emberek.

Boyom ugyanis Eehogyse tudta megér
teni, hogy ilyen előkelő urnák — egy szab
nak, 8hogy ők nevezik — hogyan lehet olyan 
különös szokása, hogy a legnagyobb meleg
ben is kiálljon a forró napsütésre és ott ké
peket fessen; amikor kényelmesen hüsöl- 
hetne ssobájában lebocsátott zsaluk mögött.

Dehát mit tehet ő róla, ba minden fehér 
utazó mérhetetlen gazdasága ellenére is bo
lond egy kicsit.

— All right! — fölfogadtam és talán 
szerencsémre.

Csokoládéördögöm ügyes legény volt. 
Akit egészen lehetett használni. Igaz ugyan, 
hogy nem beszélt valami nagyon jól angolul, 
sokszor, nem értettem meg, ő még többször
— de válaszai mindig készen volt: „Yes Szab*
— mondá és barátságosan vigyorgott, miköz
ben éppen az ellenkezőjét tette annak, amit 
mondtam...

Madúra, Del-India Athénja minden ide
gen befolyástól mentesen, hamisítatlanul ő- 
rizte meg igazi indiai jellegét. Éz valóban a* 
a bizarr csodaország, mint amilyet odahaza 
megálmodtunk. Palotái, templomai pompája, 
formagazdagsága elkápráztat mindenkit. Óriási 
gopurái, tele faragásokkal, cifraságokkal szinte 
elsződítik az embert. Meg kell előbb szok
nunk csodavilágát, hogy élvezni tudjuk.

Madúra mintegy kétszázezer lakót szám
láló nagykiterjedésü város India délkeleti ré
szén. Lakói tiszta dravidák, Dél-India őslakói. 
Szép magas, erős faj. Tartásuk büszke, egyik- 
nek-másiknak arca szinte klasszikus szépségű. 
De sötét arcbőrük, mogorva nézésük félel
metessé, megkőzelithetetlennó teszi őket. Még
is csak más világ ez itten!

A város maga, mint India legtöbb vá
rosa, piszkos, kis sárból épült kunyhó töme
ge. És mégis érdemes belépnünk, nagyszerű 
kézi munkákat találhatunk, ezüstből, arany
ból. Aki pedig a selymeket szereti különösen 
itt Madúrában vásárolhat gyönyörű arannyal
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K o m o ly  vád .
Sadhu Sundar Singh, az 

ismert nevű indus keresztyén 
mondotta egyszer a kővetkező
ket : egy napon egy folyó part
ján járva, kiemeltem a folyó vi

zéből egy szép, kerek követ és egy másik kővel széttörtem azt. 
A kőnek a belseje egészen száraz volt. Talán évszázadok óta fe
küdt a vízben és a viz körülölelte, elborította, de a belsejébe be
hatolni nem tudott. Épen igy van ez — mondotta — Európában 
az emberekkel. Évszázadok óta körül vannak véve a keresztyén- 
ségtől, amely körülöleli és elborítja őket áldásaival, de a keresz- 
tyénség még sem tudott beléjük hatolni, hogy bennük éljen.

Nagyon komoly, ítéletet hirdető szavak ezek. Azt fejezik ki, 
hogy nálunk ugyan meg van az evangélium, de nem válott életté. 
Minden faluban templomok vannak, minden ember meg van ke
resztelve, vannak keresztyén szokások, ünnepek, mindenütt meg 
van az evangélium, csupán az emberek életéből hiányzik.

Hála Istennek nem igaz ez igy szó szerint, m ,rt vannak 
keresztyén emberek Európában és minálunk is, akik Isten kegyel
méből élik is az evangéliumi keresztyénséget. Azonban ezek na
gyon kevesen vannak. De ettől eltekintve észre kell vegyük, hogy 
mennyire igaz, hogy nem ér semmit az a keresztyénség, amely 
csak külsőségekben mutatkozik, de nem hatja és alakítja át az életet.

Érdekes dolgot ir le Dr. Kao, kínai missziói orvos, aki egy
szer véletlenül kihallgatta egy kínai katonának szavait, melyeket 
az a lovához intézett. Az orvos ismerte már a katonát, több ízben 
látta az összejöveteleken, tudta, hogy nem régen lett keresztyénné, 
de arról nem tudott, hogy milyen átalakuláson ment át. A ló azon
ban, amellyel a katona járt, sejthetett valamit ebből. Amikor ez 
alkalommal makrancoskodni kezdett gazdájával, ez igy beszélt 
hozzá: „te nagyon jól tudod, hogy milyen voltam én, mielőtt 
keresztyénné lettem. Azt is tudod, hogy hasonló esetben milyen 
káromkodást hallottál s milyen verést kaptál tőlem. Nem látod, 
hogy mennyire megváltoztam ? Na, gyere szépen, ezután neked is 
más viselkedést kell kezdeni“. Egyszerű és kedves kifejezése annak, 
hogy az evangélium nem kívülről kell körülvegye, hanem belülről 
kell megváltoztassa az embert. MÁTYÁS BÉLA.

Ismerek egy régi közmondást, amely igy hangzik: „Össze
tartásban rejlik az erő 1“ Azt hiszem sokan ismerik s mindnyájan 
tisztában vagyunk ennek a közmondásnak jelentőségével. Tudjuk, 
hogy tényleg erő rejlik az összefogásban. S most valamire fel aka
rom hívni kedves evangélikus testvéreim figyelmét. Jelenlegi hely
zetünkben az egyház az, amelytől legtöbbet várhatunk, amely e- 
gyedüli mentsvárunk. Sajnos azonban, nagyon sajnos, hogy még 
mindig nagyon sokan vannak, akik ezt nem akarják megérteni. 
Nagyon sok embernek ajkáról hallom még most is a kifogásokat 
az egyházzal szemben.

Azt mondják pl. nagyon sokan, hogy hát mit is ad nekik az 
egyház s felelik reá : semmit, mert még én kell fentartsam. Mások 
meg azzal vágják ki magukat: minek avatkozzam az egyház dol
gaiba, amikor ott van a pap,, meg a felügyelő, mega gondnokok, 
intézzék el azok, mert az ő kötelességük stb... S vannak aztán 
még mások is. Talán fel sem lehetne sorolni mind. S ezek mind 
azt igazolják, hogy a mi népünk nagy része még nem érti meg a 
mai idők követelményeit. Hát nem vak és tudatlan az az ember, 
aki azt mondja, hogy neki nem ad semmit az egyház ? A legdrá
gább kincset közli velünk: az Isten kegyelmének evangéliomát. 
Bizonyosan csak akkor tudnók meg, hogy milyen drága kincs az, 
ha egyszer elrabolnák azt tőlünk,

Akik pedig mindent a papra, meg a felügyelőkre és gond
nokokra akarnak bízni, azoknak azt mondom: bármilyen ügyes le
gyen is egy hadvezér csak úgy juthat diadalra, ha összetartó had
sereg támogatja. Az egyházak élén is hiába állanak bármilyen lel
kes vezetők, mert ezek magukra hagyatva nagyon keveset tehetnek. 
Szükség van minden egyháztagnak az odaadó támogatására.

Félre tehát testvéreim az oktalan kifogásokkal és a gyű
lölködéssel. Értsük meg egymást s evangéliumi hitünk alapján 
érezzük meg, hogy a mennyei Atyának vagyunk gyermekei a Jé-

___ £ns Krisztus által. Ez a tudat erősítsen meg összefogásra és építő
munkára. Ezzel népünk érdekét szolgáljuk. ERDŐ GYÖRGY földm.

SCHERG Y.éstsaiR, T.

Brassói posztó- és divatárugyár 
Női és férfi szövetek

versenynélküli kivitelben.
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átszőtteket. Muszlin munkái messzeföldön 
híresek.

Első nap a pompás mór stílusban épült 
angol kormányzósági épületet néztük meg. 
Valamikor Tirumala király palotája volt. 
Finoman csipkézett faragványaival, karcsú 
oszlopaival, könnyű iveivel fenségesen emel
kedik ki a nyomorúságos viskók közül. Fény 
és árnyék talán sehol sincsen olyan közeli 
mint itt Indiában, a végletek hazájában.
■“* A város közelében fekszik az óriási 
szent vízgyűjtő medence, a Teppa-Kulam. 
Hatalmas, mesterségesen kiásott négyszögle
tes tó. Egy-egy oldala jóval meghaladja a 
százmétert. A vízhez négyfelől díszes lépcső 
vezet. A tó közepén sajátságos fehér már- 
ványépületet látunk. Széles, négyszögletes 
alapzaton finom faragású oszlopokon, csúcs
ban végződő, gazdagon ékesített kupola emel
kedik. Mint a legtöbb szent tó közelében, 
e mellett is templom, oltárok és szent füge
fák (ricus religioasa) láthatók. Ez a szent fa 
különösen hires. A sokszázadra visszatekintő 
fa, Földünk legszélesebb koronájú fája. Át
mérője eléri az 55 métert. Már nem is fa,

hanem va'óságos liget. Ezt a csodás nagy
ságot csak úgy érthetjük mag, ha tudjuk, 
hogy a szent fügefának, erre ,bo-fának“ hív
ják, vízszintesen kinyúló ágai idővel lefelé 
növő léggyökereket bocsájtanak, amelyek a 
talajt elérve a régivel összefüggő újfának ad
nak életet.

Nemcsak ez a tó, de mindenfelé cso
dálatba ejti az embert az a rettenetes mun
ka, amit minden alkotás megteremtésére for
dítottak. Úgy látszik, mintha erre a munká
nak, az emberi erőnek egyáltalában nem 
volna értéke. Lépten-nyomon olyan hatalmas 
alkotásokat látunk, amilyeneket Európában 
el sem tudnánk képzelni. Még ami legnagyobb 
épületeink is sokszor eltörpülnek itt. Ha In
diában új Uralkodó lép a trónra, úgy ott
hagyja a régi várost és helyette újat épit ma
gának mint azt Delhiben Agrában láttuk. 
Egy mauzóleumon, ahol egyetlen ember fog 
pihenni, az egész nép évtizedeken át dolgo
zik. Vagy ha templomot építenek, mint itt 
Madúrában is, sokszor száz és száz kilomé
terről szállították a nehéz kőtömböket abban 
az időben, amikor a vasútnak még hire- 
hamva sem volt.

Délután elmegyünk, hogy Madúra leg
nagyobb nevezetességét, a nagy templomvá
rost megtekintsük. Magosba törő gopuráit 
már messziről látjuk. Olyan ez a sok égbe
törő épület, a hindu lelkiélet és képzelet sa
játságos megnyilatkozása, mintha óriások kő
erdeje volna. A gopurák a szent város bejá
rata fölé emelt, karcsú égbetörő piramisok. 
Számtalan egymásfőié épített emeletből ál
lanak. Volt, amelyiken húsz emeletet is szám

láltam. Magosságuk eléri az 50 métert, min
den emelet de maga az egész épület is szob
rokkal, faragásokkal, ékítményekkel olyan 
gazdagon van díszítve, hogy azok a tornyot 
teljesen belepik. A gopurák diszkapufólék, 
amelyeken a kapuőrök az isteni k közeledé
sét jelzik. A kapuőrök is sajátságos teremt
mények, négykarjuk ős két, esetleg három fe
jük van.'

Minahi nagy templomát Sivának és fe
leségének tiszteletére emelték. Ez földünk 
legnagyobb vallásos építménye. Már nem is 
templom, hanem valóságos város. Óriási 
oszlopokból, sziklatömbökből, márványlőp- 
csőkből, fölépített város, amelyben ezren és 
ezren élnek. A papokon, barátokon, vezeklőn, 
és hivőkön kivül még rengeteg szent állat né
pesíti bo a templomot: szent tehenek, maj
mok, papagályok, elefántok. Egészen más vi
lág ez, amit mi a Nyugat felfogásában nö
vekedettek sohasem fogunk megérteni.

Amint kocsink megáll a külső gopura 
előtt, a koldusok egész hada rohan meg ben
nünket. Csodás egyveleg. A sántától a vakig, 
a csonkától a bénáig minden földi nyomorú
ság képviselve van. Szerencsére a benszülött 
rendőr hamar rendet teremt köztük. S 
ebben, amint észrevettem suhogó bambusz
nádja nagy segítségére volt.

Belépünk. A nagy gopurán túl, a ma
gos fal mentén széles út vezet. Mellette pál
mák árnyékában bódék sorakoznak. A bó
dék tarka vászna alatt különböző bűvöserejü 
talizmánoktól a hősök, szentek és istenek 
bronzszobráig mindent meglehet találni.

(Folytatjuk.)
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Az Uj Idők c. irodalmi folyóiratba 
irta az anyák napja alkalmából Ravasz 
László püspök.
Most, hogy számba vettem élete

met, kiderült, homy legrégibb barátom 
az édesanyám. Ő, nem tudom, mióta 

tartja a barátságot velem, éa körülbelül öt éves korom óla. Most 
jutott eszembe az is, hogy kisgyermek korunkban, öcsém halála 
után, mikor szülőink köré telepedtünk, leánytesívórem mindig 
Édesapám ölébe ült, én mindig Édesanyáméba. Nem volt ezen 
semmiféle csodálkozás vagy osztozkodás, önmagától adódott miu- 
denikünknek a hely, mint a fészekben a fiókáknak. Talán azért, 
mert leánytestvérem egy évvel idősebb, mint én s mikor ő, mint 
másféléves gyerek helyet talált Édesapám ölében — ón még cse
csemő voltam. Aztán igy maradtunk. Mikor öcsém meghalt, Anyám 
kétszeres melegséggel fogódzott belém.

Amíg nem jártam iskolába, mindig anyám körül tettem-vettem 
s percenként beszámoltam neki külső és belső életem lepergő pa
rányi eseményeiről. Az első elemit nagyrészt otthon magánúton 
végeztem: Édesanyám tanított. Nagyon könnyű volt a tanulás. 
Igazáo nem fáradtam ki s az volt az érzésem: ez a legjobb játék, 
amit valaha játszottam. Az iskola mellett laktunk; Édesapám és 
loánytestvérem már nyolc órakor átment, otthon mi maradtunk 
édesanyámmal. Hogy a játék teljes legyen, a rézmozsárral szabály
szerűen csengetett én füzetemmel és palatáblámmal beszaladtam 
az ebédlőbe, ő jött utáuam a konyhából, ölébe vett és elkezdtünk 
tanulni. Azóta érzek valami rokonságot a tanulás és az anyaöl között.

De azért jobban szerettem az édesanyám társaságát, mint az 
iskolát. Tiz-tizenkét éves koromban nagy kalotaszegi télben, való
sággal örültem, ha megbetegedtem és egy kis lázam támadt. Ilyen
kor megint otthon maradtam. És csak ketten voltunk édesanyám
mal* ö  maga takarított a szobámban. Gondosan bets kart és szel
lőztetett: megrakta a kályhát pattogó bükkfahasábbal, a téli nap 
besütött az ablakon, szép, uj hálóinget kaptam, akkor aztán lehe
tett olvasni, beszélgetni. Az volt az érzésem, hogy sok jó dolog 
van a világon, de ezek közül egyike a legjobbaknak : betegnek 
lenni. Azt éreztem, bo^y ilyenkor ő q  is jobb vagyok, talán job
ban is szeretnek. Ilyenkor az életet nagyon szépnek találtam.

Aztán jött az irodalom. Hallotta a rossz verseket, írtam tatár
járásról, költői leírásokat, falusi szombatestékről. Még mindg az 
az elemi iskolának kisded, kék ege alatt. De azért soha senki írá
somat olyan komolyan nem vette, mint Édesanyám s az Írónak 
azt a különös erejét, hogy ő másokat gyönyörködtetni, megigézni 
tud, negyven évi toliforgatás után sem éreztem soha olyan tisztán 
és erősen, mint mikor gyermekded verseimet édesanyámnak olvastam.

Az életemben sok olyan kitüntetés és megtiszteltetés ért, 
amin magam is elcsodálkoztam, titokban tán még sokallottam is. 
Édesanyám más véleményen volt. Mikor táviratoztam, hogy Duna- 
mellék püspökévé választott, édesanyám ezt ir ta ! „Soha, egy per
cig sem kételkedtem abban, hogy pályádon eléred a legmagasabb 
fokot, ami egyáltalán elérhető. Nem is érdekel annyira, mint inkább 
az, mi lesz az egészségeddel?" Nagyon hitt bennem. A jeles bi
zonyítványt nem tartottam fontosnak, de azért mingig megszerez
tem, hogy édesanyám ne nézzen csodálkozva rám. Amikor egyszer 
nagy fájdalom ért, csak ült mellettem, csöndesen simogatott és 
sirt helyettem: könnyeivel vigasztalódtam és gyógyultam.

Az idő telt ős közeledtem az öregkor felé: az ő törékeny 
alakja az idén lép be a kilencvenedik évbe. Már régóta nehezen 
beszélgetünk, annyira nagyot ha ll: de ha egymás mellett ülünk, 
mindketten érezzük: legrégibb és legjobb barátai vagyunk egymás
nak s olyan kapcsolat van köztünk, amelynek nem vet határt a sir.

S v a  ' n c j ' é l i t i ' i L b  S i e t
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Szerkesztőség és kiadóhivatal; B A C I U  J U D .  B R A § O V ,  
Megrendelhető, előfizetés eszközölhető Minden lelkészi hivatalunk utján 
Külföldi előfizetések elme, R o llk  L a jo s , E g e r, S z e n t  J á n o s  u o o a  12 = = .

A lap e lfo g ad ása  előfizetést jelent!

Királyi re m e te .
Béla királyfiak nemcsak a:: élete szerzett sok dicsőséget és 

áldást a nagyon szeretett népnek, de még korai szomorú halála is 
népének j&,vát szolgálta. Endre fia, Salamon ugyanis sógorának, 
IV. Henrik német császárnak csapataival közeledett az ország ha* 
tárai felé, hogy visszafoglalja magának azt a trónt, melyet atyja 
reá hagyott s melyre megkoronáztatása által mindig igényt tartott. 
Bizonyára véres összeütközésre került volna a sor a trón követelő 
Salamont kisérő német hadak ős a Béla király köré felsereglett 
magyar nép között, ha Béla váratlanul ol nem húnyt volna. S mi
vel Bála fiai is jobban szerették népüket annál, minthogy kitegyék 
a nemzetet egy esetleg súlyos kimenetelű ütközetnek, félre álltak 
Salamon útjából, lemondtak a királyi trónról Salamon javára, kár 
az ország népe közülük szeretett volna királyt választani. így Sala
mon, a német császár csapatainak fényes kísérete mellett, zavar
talanul vonulhatott be az országba. Ekő útja Székely fehérvárba 
vezetett, ahol teljes megértése, jóindulata s a jóbéke jeléül mega 
Géza herceg tette Salamon fejére a királyi koronát 10G3*ban. Erre 
a megbékélésre ős belső összefogásra bizony nagy szüksége is volt 
az országnak, mert délről és keletről a pogány űzök és kunok tör
tek a magyarságra. A királlyal megbékült Géza és László hercegek 
győzedelmes csatákban vettek diadalt a betörő pogány csapatok 
felett s verték szét és vették űzőbe őket. Ezekben az ütközetekben 
különösen a Cserhalmi diadalban tüntette ki magát László, a ké
sőbbi szent király. És ebben az időben került az országhoz Nán
dorfehérvár is.

Az állhatatlan és gyönge Salamon idegen tanácsadók befo
lyás alatt áUván, nem sokáig fért meg békében a nép által rajon
gásig szeretett hercegekkel. Összetűzésre, majd ütközetre került a 
sor Salamon ős a hercegek csapatai között. A döntö ütközet Mo
gyoródnál folyt le Béla fiainak győzelmével. Salamon a csatával 
együtt elveszítette trónját is 1074-ben s hogy életét megmentse, 
menekülnie kellett. Ismét sógorához, Henrik nőmet császárhoz me
nekült, hogy segítségét kérje újból a trón visszaszerzésére. Nem 
sok hive maradt azonban Salamonnak. Mindenki jobban szerette a 
hercegeket. De a monda szerint volt Salamonnak egy hive, Opos, 
aki mindenhová követte királyát. Ez a vitéz sokszor adta tanujelét 
bátorságának és vitézségének, annyira, hogy bátorsága és vitézsége 
még a német császárnak is feltűnt s egy alkalommal meg is kér
dezte Salamontól, hogy van-e sok ilyen jó katonája a hercegeknek, 
mint Bátor Opos. Salamon felbúzdúlva önfeledten válaszolta: bi
zony van, sőt még vitézebb is sok van, mert a magyarok mind 
vitézek. Erre a császár ezt jegyezte meg: „Nó sógor, akkor te sem 
fogod visszaszerezni trónusodat/ Valóban, úgy is lett. Soha többet 
nem nyerte vissza trónját és koronáját. Bár újból és újból meg
próbálkozott szövetségeseket keresve, megküzdeni Gézával, majd 
Lászlóval. Amikor sógora a pápával való küzdelme miatt cserbe 
hagyta, Salamon Kutes kún fejedelem segítségét vette igénybe. 
Minden próbálkozása alkalmával kudarcott vallott. Minduntalan ve
reséget szenvedett. Végül is mindenből kiábrándulva, magával is 
meghasonulva, erdők rengetegébe rejtőzött s mint remete, magá
nosán élte le hányatott életét. Élete vége felé, sok bűnbánat és 
vezeklés után már imádkozni is kezdett azért a népért és orszá
gért, melyet eleinte csak átkozni tudott, mint belátta, nem a nép 
ártott neki, hanem ő jelentett ártást és szerencsétlenséget az or
szágnak. Mint remete, egyszer még meg jelent Szent László idejé
ben. A monda szerint László királyhoz, ki egy udvari ünnepség alkal
mával érette rajongó népe között járván, egy ősz szakállú, rongyos 
ruhájú remete lépett, megcsókolta a kezét s aztán hirtelen ellűat. 
László a kezét megcsókoló remetében Salamont, a volt királyt is
merte fel. De hiába küldte utána híveit, hiába kerestette. Salamon 
átlói kezdve örökre eltűnt. RADOCH GYÖRGY.

TEMPLOMOK,KULTÜRHÁZAK
MŰVÉSZI FESTÉSÉT VÁLLALOM 

JÉZUS, LUTHEB, STB. OLAJFESTMÉNYEK
MEGRENDELHETŐK:

B E K E  H. E.
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UJ EVANG. TEMPLOM. A 
m agyarországi Dunakeszi és 

Alag községek evangélikus szórványhivei 40.000 pengő 
(1.280.000 lej) költséggel szép templomot építették, am elyet 
szeptem ber 10.-én avatott fel D. Raffay Sándor püspök. 
Protestáns napok. A magyarországi Bethlen Gábor szövetség a 
protestáns egyházakkal karöltve október 28.-tól 31.-ig Budapesten 
Protestáns napokat rendez. Erre az alkalomra a m. kir. pósta 5 
darabból álló emlékbélyegsorozatot ad 50°/o-os félárral a Bethlen 
Gábor Házalap javára. A bélyegképek a magyar protestántizmus 
nagyjainak: Dévai Biró Mátyás, Méliusz Juhász Péter, Károli Gás
pár, Szenczi Molnár Albert, Bethlen Gábor fejedelem és Lorántfy 
Zsuzsanna, emlékezetére készülnek.
IFJÚSÁGI KONFERENCIA. A m agyarországi R ethánia ifjú
sági mozgalma, a C.E. (Célegyenest Előre) idén Makőn 
rendezte konferenciáját. Az evangélizálő előadások tárgya 
ez volt: „Királlyá Krisztust koronázzátok/“
A dunáninneni egyházkerület közgyűlése. Augusztus 29- 
30.-án tartotta közgyűlését a dunáninneni evangélikus egyházkerü
let. A közgyűlést megelőzően a kerületi lelkészegyesület gyülésezett 
Kovács Sándor dr. püspök elnökletével. Itt Wiczián Dezső Áz ige
hirdetés hitvallásszerűsége, Szűcs Sándor [.Lelkész és politika címmel 
tartottak értékes előadásokat. A gyámintézeti istentiszteleten Jánossy 
Lajos dr. hirdette az igét. A kerületi közgyűlést Sztranyavszky 
Sándor 'egyházkerületi felügyelő nyitotta meg, majd D. Kovács 
Sándor püspök olvasta fel munkajelentését.
EGY KIRÁLYNŐ VALLOMÁSA. Hollandia protestáns király
nője egy nagy ünnepségen m o ndo tta : „K risztus m indenek 
e lő tti! Ez volt eddig s vezércsillagom. Rem élem , hogy 
életem utolsó leheletéig hü m aradok e h e z : Krisztus m in
denek előtt! Adjon nékem  ehez erőt és kegyelmet az U r!"  
Egyházkerületi közgyűlés. A bányai evangélikus egyházkerülej 
szeptember 5, 6 és 7.-én tartotta fontos közgyűléseit. 5.-én az 
egyházkerületi presbytórium, 6 -án a Luther Szövetség tartotta gyű
lését, majd 7.-én volt az egyházkerületi közgyűlés. A közgyűlést 
dr. Pesthy Pál egyházkerületi felügyelő nyitotta meg. D. Raffay 
Sándor püspök pedig részletes beszámolót terjesztett elő. Beszá
molójában többek között örömmel állapította meg, hogy az elmúlt 
évben az egyházkerületben 6 új templom épült.
KERESZTYÉN V1LÁGDIÁKSZÖVETSÉGI KONFERENCIA. 
A keresztyén világdiákszövetség augusztus 3-10 napjain 
tartotta konferenciáját a holland Keresztyén Diákszövetség 
állandó táborhelyén, a N unspeet közelében fekvő Moster- 
sveenben. 33 ország diák ifjúsága képviseltette magát.

Figyelem!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Közeledik az óv vége s még mindig sokan vannak elő

fizetőink közül, akik hátráléhban vannak előfizetési dijukkal. 
Kérjük szíveskedjen mindenki idejében rendezni előfizetését. 
Lapunk ügye kívánja, hogy mi is és olvasóink is pontosan 
teljesítsük kötelességünket! Na várj személyre szó'ó felkérést!

A KERESZTYÉN IFJÚSÁG AMSZTERDAMI KONFEREN
CIÁJA. A világ I.K.E. (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) ifjú
sága ez évben Am szterdám ban rendezte konferenciáját. 
70 nem zet ifjúsága képviseltette magát. A konferencia je l
szava : Christus vidor  (Krisztus a győző) volt. A konferenciát 
ünnepélyes keretek között R ernhard herceg nyitotta meg.
| -f Jakab András | Szeptember 28.-án húnyt el Budapesten 
Jakab András ny. mav. főellenőr. Jakab András Bácsfaluból szár
mazott el. Hivatása messze elvitte szülőföldjétől, de szive lelke 
minden érzésével állandóan ott élt szülőföldjén és kedves rokonai 
körében, akik most szomorú szívvel siratják végleges elköltözését. 
Feltámadunk!
EGYHÁZKERÜLETI LELKÉSZ EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS. 
A m agyarországi bányakerületi evangélikus egyházkerület 
lelkészegyesülete szeptem ber hó 6 -á n  tartotta közgyűlését. 
Az egyes egyházmegyei lelkészegyesületek terjesztették elő 
beszám olójukat, m ajd az egyházmegyei szőrványgondozásről 
hangzott el előadás. A m egtartott tisztujitás keretében Wolf 
Lajos ceglédi esperes-lelkészt választották meg elnöknek 
m iután az egyesület volt elnöke lem ondott tisztségéről.

$ I T T H O N .
fe:8==3=i^-:=®r^=i;:^=©=se:^==e:
Szentháromság u. 18,-ik va
sárnap Máté 22,84 46.

Adjunk hálát:
Hogy Jézus megmutatta nekünk Isten legtöbb parancsát.
Hogy megmutatta életével milyen az igazi szeretet.
Hogy Jézus mindeneknek Ura és legfőbb királya.

Könyörögjünk:
Hogy több legyen bennünk az igaz krisztusi szeretet.
Hogy tudjuk a nagy parancsolatot egész életünkkel vallani. 
Hogy sohase felejtsük el: Krisztus az élő Isten fia. 

Szentháromság u.19-lk vasárnap. Olvassuk: Máté 9, 1-8.
Adjunk hálát:

Hogy Jézus mindig kész a gyógyításra és segítésre.
Hogy nála a bit mindig meghallgatásra talál.
Hogy Néki hatalma van a bűnök megbocsájtására is.

Könyörögjünk:
Hogy tudjunk Jézushoz mindig hittel közeledni.
Hogy Jézus szeretetnek irgalmával bocsássa meg bűneinket. 
Hogy az Ő dicsérete sohase némuljon el a mi ajkainkról.

É rtesítés!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Már most felhívjuk evangélilus testvéreink figyelmét 

arra, hogy evangélikus naptárunk ebben az esztendőben is 
megjelenik gazdag tartalommal. Ne vegyünk tehát más 
naptárt! Evangélikus családok naptára a Luther-Naptár!

A BRASSÓI EGYHÁZMEGYE KÖZGYŰLÉSE. A brassói 
egyházmegye október hő 10.-én tartja közgyűlését TürkÖs- 
ben. Az igét Jónás László egyházmegyei missziói s. lel
kész fogja hirdetni.
A temesvári egyház presbyteri konferenciái. A temesvár1 
gyülekezet az évekkel azelőtt meghonosított és igen jól bevált 
presbyteri konferenciáit a beköszöntő téli [időszakban is folytatja. 
Az összejöveteleket havonként egyszer, minden hő első hétfőjén 
este 8 órakor, az egyház tanácstermében tartják. Céljuk, hogy az 
egyház vezetői és presbyterei a közösen tartott áhitat és a lelki
hitbeli kérdések megbeszélése által Istenről való meggyőződésükben 
és az Ur egyháza iránti szeretetükben épülést és erősödést nyer
jenek. Tudjuk, hogy erre a mostani válságos 'időben mennyire 
szükség van. Mennyire szükséges, hogy most a kormánynál hivő, 
öntudatos keresztyének álljanak! Az összejöveteleket rövid biblia
óra vezeti be. Ezt egy előadás követi valamilyen aktuális tárgyról 
melynek tanulságait a követő megbeszélés foglalja össze és hasz
nosítja. Ezek az összejövetelek a presbyterek körében nagy meg
értésre találtak és azokon örömmel vesznek részt. Ahogy többen 
mondották, jól esik néha másról is, mint adókivetésről és adó
behajtásról beszélgetni. Az idei konferenciák egyetemes tárgya: 
„Az egyház munkája a világban". Az október 2.4 első, megnyitó 
összejövetelen Argay György vezető lelkész beszél: „Az egyház 
mint közösség" címen. Ezekre az összejöveteleinkre ez úton is 
felhívjuk presbytereink figyelmét s azokon más egyháztagokat is 
örömmel látunk, ha épülni és a hitbeli közösségben erősödni akarnak. 
UJ UNITÁRIUS EGYHÁZI LAP. Unitárius Jövendő címmel 
és Kovács Lajos brassói unitárius esperes-lelkész szer
kesztésében új egyháztársadalm i, hitéleti és missziói célo
kat szolgáló unitárius egyházi néplap jelenik meg. A lap 
mögött nagyobb Írógárda áll, akikm k törekvése egy az 
egyházi életet m egterm ékenyítő munkaközösség m egszer
vezése. A lap havonként jelenik meg és előfizetési ára 
100 lej. Jó sikert k ívánunk!
U] esperest választott a  barcaságl szász ev. egyházmegye. 
A barcasági szász evangélikus egyházmegye esperese Wagner dr. 
höltövényi lelkész eltávozott az esperesség területéről mivel a 
segesvári gyülekezet lelkészének választotta. Az egyházmegye kon- 
zisztóriuma most az eltávozott esperes helyébe Páulini szentpéteri 
lelkészt választotta meg, aki itteni lelkészi állásának elfoglalása 
előtt a kőhalmi esperesség esperese volt.
I t  Partin istván, | Szeptem ber hő 24.-én  tem ettük el szé
leskörű részvét melleit Partin  István hosszufalusi egyház
tagot. Partin  István hittestvérünk, kit Isten 78. évében 
szólított el, m inden kulturális és egyesületi m egm ozdulás
nak lelkes pártolója volt. Egyházmegyénk Jóléti-Egyesüle
tének igazgatósági tagja volt. Feltám adunk!

Olvassuk és terjesszük az Evangélikus Elet-et
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„Az idők építő és soha nem lankadó munká
sokat kívánnak“.

S z á s z  P á l d r . b e s z é d e  a  ta n ító k  g a z d a s á g i  ta n -
fo ly a m á n .

— Magunk között beszélünk magyar Tanító Testvéreim, — 
kezdte beszédét — éppen ezért felesleges hangsúlyoznunk, hogy 
ezt a gazdasági tanfolyamot becsületbeli ügynek kell tekinteni. 
Ma a falúvezetőknek, papoknak és tanítóknak olyan felelősséget 
kell hordozniok amire aligha volt példa történelmünkben. Arról 
volt szó, vájjon hogyan lehet belső életünket megerősíteni s sze
gény népünknek minden vonatkozásban segítségére lenni. Az ed
digi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az öntudatos beszervezett 
és cselekvő társadalom meg tudja oldani összes létkérdéseit.

Az idők építő és soha sem lankadó öntudatos, munkaerőket 
kívánnak s félreállitják az útból a hangoskodó deklamálókat. Nem 
elegendő a napi hovatartozandóságot puszta s kongó szavakkal 
fennen hirdetni Dolgozni kell, mert csak igy remélhetjük a népi 
fejlődés biztosítását.

Szász Pál dr. ezután behatóan foglalkozott a magyar tanító
ság fontosabb problémáival. A kisebbségi élet névtelen kultúrhar- 
cosai ők, akik ezer egyéni gonddal, zokszó nélkül és fanatizmus
sal nevelik az eljövendő nemzedékeket. Együtt élnek a faluval, 
meglátják az összes tennivalókat s mindig ott vannak, ahova a 
kötelesség szólítja őket. Minél több feladat hárult azonban rájuk 
annál használhatatlanabbá vált a vezetők kötelességteljesitése is. 
Minden lehetőséget igénybe kell venni ahhoz, hogy megbirkűz-

S O D R O N Y Á G Y B l í T É  T 1l K 1
vasbutorok, keritéssodronyok, homok- és kavicsrosták,
vasrácsok, kerítések, kapuk, autó- és villanyheggesztések,
valamint régi ágybetétek ujrafeszitése is jutányosán:

K u r k ó  Iakatosáruüzeménél, Brassó, I. G. Dúca No. 123. I 
T e le fo n  9 9 6 .

tassanak e feladatokkal, amelyektől végeredményben népünk jö
vője függ. Az EMGE a gazdatársadalom beszervezésével nemzeti 
vagyonúnkat akarja gyarapítani.

Azt a földet, amelyen él, amely tulajdonképeni hazáját alkotja, 
amely évszázadokon keresztül kenyeret adott művelőjének. Gazda
sági téren tehát a magyar tanítónak arra kell törekednie, hogy 
megfelelő irányitó szerepet vállalhasson és tölthessen be, tanítónak 
ezen az életterületen is irányt kell mutatnia. Meg kell ismernie a 
haladó gazdálkodás módozatait, hogy egyrészről betölthesse új hi
vatását, másfelől viszont biztosíthassa saját megélhetését. Jól tud
juk, hogy a szerény pénzügyi javadalmazás korántsem volna ele
gendő a föld nélkül. De függetlenül mindezektől a tanító gazda
sági oktatásban is kell részesítse a gyermekeket. A gazdanevelés 
tehát már itt kezdődne.

— Egyházaink szintén elkötelezést látnak e feladatok iránt. 
Itt, ezen a helyen is el kell ismernem azt a mindenre kiterjedő 
nagy felelősséget, amivel híveik támogatására sietnek. Sajnos, most 
nem állt elegendő idő rendelkezésünkre, s igy csak két hétre szól 
a tanfolyam. Reméljük, hogy a jövőben már rendszeresíthetjük a 
hathetes tanfolyamokat. A tanítók elsajátítják a gazdasági ismere
teket, visszatérnek falvaikba és továbbadják tudásukat. Az EMGE 
viszont vándortanitói útján figyelemmel kiséri gazdasági tevékeny
ségüket, s időnként a helyszínen jelentkezik, hogy közvetlen útmu
tatásokkal nyújtson segítő kezet.

— Örömmel hirdethetjük, hogy a tanfolyamon jelen van ma
gyarságunk valamennyi hitfelekezetének tanitó-képviselője. íme az 
együvé tartozás és a sorskérdések vállalásának legszebb bizonyí
téka, mindnyájan egy nép ügyét szolgáljuk, függetlenül vallási 
meggyőződésünktől. Hiszem és tudom, hogy felekezeti kérdések 
soha nem merülnek fel sorainkban.

B e sz é ljü n k  róla.
Az egyház egyetlen feladata: Isten dicsőségének szolgálata. 

Ez azonban nem frázis, hanem rettenetesen súlyos felelősség.
Isten dicsősége a népnevelés halálos komolyanvevését jelenti. 

Mert Isten dicsősége az emberek életében is meg kel! valósuljon. 
Öt leéli imádja és szolgálja minden lélek. Ezt a célt szolgálja Isten 
üzenetének a nép számára való tolmácsolása: az igehirdetés.

Az igehirdetés azonban nem szoritkozhatik csupán a temp
lomra. A templomba nem járó lelkek is az egyház őrizetére van
nak bizva.

Gyülekezetünk ezen — nagyobb — rétegének a megnyeré
sére a sajtószolgálatot kell msgszei veznünk. A szekták ezzel a mód
szerrel hódítják el híveinket. Van evangélikus gyülekezet egyház
megyénkben, ahol az evangélikus hívek asztalán csak szektás 
k’őnyvek találhatók

A sajtószolgálat és szektakérdés eddig is „tárgypontját“ ké
pezte közgyűléseinknek. De ahogyan ezeket a kérdéseker elintéz
ték“, jobb lett volna, ha elő sem veszik. A tavalyi egyházmegyei 
közgyűlés jegyzőkönyvében pl. ezt olvashatjuk: közgyűlés kimondja 
hogy a sajtót erkölcsi támogatásban részesíti.“ Inkább ne kerüljenek 
elő égető kérdések, minthogy nevetségessé tegyük őket.

KOVÁCS A.
Ú R I D I V A T  S Z A B Ó  

Str. Mihail Weiss No. 18 Brasov.
Ami a sajtókérdés komoly megoldását lehetetlenné tette, az 

az egyházunkra annyira jellemző szemelyeskedés és kicsinyeske
dés volt. Egyházkerületi közgyűléseken pl. élénk kifakadások hang
zottak el lapunk ellen, de fontosságáról elfelejtettek megemlékezni. 
Holott a sajtóügy annyira fontos probléma, hogy a személyi dol
gok el kell tűnjenek, mert népünk jövője forog kockán 1 G. B. 
Schaw, a világhírű angol iró kiadta az ellene irt egyik könyvet. 
Ilyen felfogást, a személyi ügyeknek a közügyek mögé való dobá
sát várjuk minden hivatalos és nem hivatalos tényezőtől.

Egyházi szerveinknek be kell tehát azonnal szervezni a saj
tószolgálatot. Az egyházmegyei költségvetés nagy részét az egy
házközségek, egyházi intézmények gyámintézet, Segélyezőintézet tá
mogatásával, gyűjtésekkel együtt erre a célra kell fordítsuk. Első
sorban egy imakönyvet kell azonnal megjelentetnünk, majd olcsó 
népszerű füzeteket, amelyek az istentisztelet, biblia, egyházi mun
kák fontosságával, továbbá gazdasági, egészségtani, kulturális dol
gokkal foglalkoznak. Népünk szeret olvasni. Egy kevés jóakarattal 
elláthatjuk hasznos és jó olvasnivalóval. Egészen biztos, hogy hí
veink nem zárkóznak el ilyen ügyekért való áldozathozatal elől.

Azután ott van az egyházmegyei kulturház 1 Nem arra való 
az, hogy haszonbérbe kiadjuk. Ha már van kulturház, abban nyom
da, vagy ha ez már lehetetlen, akkor legalább is iratterjesztés kel
lene legyen. Úgyszintén népnevelő előadássorozatokat kell ren
dezni.

Idei egyházmegyei közgyűlésünktől ilyen értelmű vitákat és 
határozatokat várunk, mert amig ez nem következik be, a nép fe
lesleges, tőle távol álló használhatatlan intézménynek fogja érezni 
az egyházi szerveket, holott épen ezek rendeltettek elsősorban a 
nép megőrzésére, az Isten dicsősége szolgálatára. KISS BÉLA.

„C O  M P A S  S “
ü g y n ö k s é g  B r a § o v ,  S tr .  R e g i n a  M a r i a  5

(Tulajdonos: Koszta Rab Mihály Satulung 
1901 házszám )— Készít 20 lejtől kérvényt, 

fordítást, irogépmásolatot stb.

Közvetíti  házak,  t e l k e k  eladását és vételét.
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A „Keresztyén Igazság" 
Nagytiszteletü szerkesztőségének 
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Isten dicsőségére.
„Úgy fényijét a ti világosságotok az emberek előtt, hogy 
lássák a ti jó cselekedeteiket és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat." M áté: 5, 16.

A keresztyén embernek világitania kell eb
ben a világban. Azt kívánja az evangélium sze
rint maga az Isten, hogy az Ö gyermekei ra
gyogjanak a világon, mint drága gyöngyszemek. 
Ez fontos hivatás és az embernek meg is van 
hozzá a hajlandósága. A legtöbb ember azonban 
balgatagul a vagyonával, szépségével, ruhájával, 
ékszereivel, tehetségeivel, hírnevével, érdemjelei
vel, előkelő állásával igyekszik íényeskedni, hen
cegni az emberek elölt. Az evangélium szerint 
mindez üveggyöngy. Egy érték van, amely az 
ember életét ragyogóvá teheti: a szeretet.

„Úgy féayljék a ti világosságtok, hogy az 
emberek lássák a ti jőeselekedeteiteket.“ A sze
retetnek tehát nemcsak szavakban és érzések
ben, hanem cselekedetekben kell megnyilvánulnia. 
A szeretet cselekedeteit pedig nem titokban kell 
véghezvinni, hanem nyíltan, feltűnően, hogy az 
emberek lássák. Ez ismét pompás és az ember
nek kedvére való felhívás. Hiszen mit szeretnek 
jobban az emberek, mint azt. hogy fitogtassák 
a jőcselekedeteiket. Pénzüket, értékeiket, még 
nagy összeget is képesek adni, ha biztosítva 
van, hogy minél több ember látja és hallja, ha 
beírják az aranykönyvbe, kihirdetik a szószékről, 
kinyomatják az újságba a nevüket és adomá
nyukat. Jót lesznek, de csak azért, hogy dicsé
retet nyerjenek. Verik a nagy dobot amellett 
amit ők alkottak, munkálkodtak, hogy az embe
rek lássák és dicsőítsék, ünnepeljék őket.

Milyen másképen szól az evangélium.
Obertin Frigyest egy hosszú vándorútján, 

télnek idején rosszullét érte. Életét Istennek 
ajánlva leült és elaludott. Mikor magához tért, 
egy idegent látott föléje hajolva, ki biztonságba 
is helyezte öt. Mikor az idegen távozni akart, 
Obertir pénzt kínált neki jutalmul. „Amit tet
tem, azzal tartoztam önnek" — szólott a jóltevö, 
visszautasítva a jutalmat. Akkor kérem, mondja 
meg a nevét, hogy imádkozhassam önért — kérte 
a beteg. De az idegen az ismeretlen irgalmas 
szamáritánusra hivatkozva, nevét sem mondta 
meg. Mit tehetett Obertin ezek után mást, mint
hogy imádkozva dicsőítette Istent azért, hogy 
ezt a jő embert teremtette.

Ügy fényljék a te világosságod és szerete
ted cselekedetei hogy az emberek áldják Istent 
azért, hogy téged teremtett. MÁTYÁS BÉLA.

Számonkérés napja.
A reformáció napja, a maga lényege szerint nem elmúlt eseménynek 

puszta emlékünnepe. — A reformáció ünnepe számbavétel és számonkérés. 
Egyszer egy esztendőben számot kell adunk arról: vájjon meg van-e ben
nünk és nálunk azoknak az igazságoknak feltétlen megbecsülése, előtérbe he
lyezése, amelyeknek győzelmét egykor a reformáció jelentette. Több-e nálunk 
az Isten, {mint az emberi Isten ügye, mint emberek érdeke! S nagyon el
hibázott dolog lenne, ha mi azt hinnénk, hogy Luther Márton egyszeri bátor 
cselekedete egyszer s mindenkorra elintézett mindent. Egyszer elvégezte. 
Egyszer példát mutatott, de lényegében az élet s emberi gyarlóság szüksé
gessé teszik az ismételt lelkiismeretvizsgálatot, számonkérést. Minden eszten
dőben újra és újra tel kell vetnünk a kérdést: megőriztük-e nekünk adott 
evangéliumi igazságokat, nem szavak-e azok csupán, miket hangoztatunk, de 
gyakorlatban egészen másként járunk el. Emberi gyarlóság, hatalmi vágy nem 
ejtettek-e rabul s téritettek-e le Isten engedelmes szolgálatának útjáról ? Azok 
vagyunk-e, akiknek Isten akar ? A világ hamar észreveszi rajtunk, hogy kik 
vagyunk. Nem szavainkból ítél meg, hanem nehéz, próbás időkben tanúsított 
evangéliumi magatartásunkból. Abból, hogy valóban mások vagyunk, mint a 
világ önző, hatalomra törő, hitetlen és vérengző fiai.

A „Brassói Lapok“ október 22A ki számában Kacsó Sándor főszerkesztő 
a kiváló erdélyi magyar köziró, „Zsoltár, mint harcidal“ címmel érdekes 
vezércikket irt. Kacsó Sándor ebben az Írásában a finn népnek csodás ma
gatartására mutat reá, amely egészen elütő a más népek magatartásától. Ma’ 
amikor mindenütt emberi szenvedélyek uralkodnak, akár mint hatalmi törek
vés, akár kétségbeesés bénító félelmeként, akkor egy egészen más lélekként 
hat a finnek gyűlölettől mentes, de hittel és Istenbe vetett bizalommal teljes 
magatartása. « . . .  a Moszkvába induló finn megbízottat búcsúztató tömeg
ből katonai vezényszavak nélkül harsant föl az ősi protestáns zsoltár: „Erős 
várunk nékünk az Isten . . .! ‘ És Stocholmban is ugyanezt énekelte a tömeg 
a királyi palota előtt. — „Erős várunk nékünk az Isteni“ — Furcsa harci 
dal ez, alig használhatná más nép hatásosan a mai Európában. S ott Északon 
nem is egy nép, hanem négy tette harci indulóvá. Hiszen máshol is meg
történt már, hogy egyházi zsoltárral biztatták meg a harcba induló katonákat, 
de érezzük nagyon, hogy ez mennyire őszintébb, igazabb, erkölcsösebb. 
Az egyházi ének az öldöklésre parancsolt katona száján durva profanizálás. 
Itt, az északi népek száján most vallásos megnyilatkozás, a szorongatottságba 
került nép imádsága. A gályarabságba vetett protestáns mártírok üzennek 
vissza vele, hogy erőssé tegyék a szabadság- és a békeféltésben a mai nem
zedéket Ezért érezzük úgy, mintha új vallás s ennek harcos megvallása 
alakulna ki most az északi államokban. A béke vallása, az értelmetlen harctól 
való távolmaradás harcos akarata . . .  Szabadságharc ez, talán tisztultabb 
minden eddigi szabadságharcnál. . .  Ezeket az északi népeket valóban csak 
durván, embertelenül legázolni lehet, anélkül, hogy a legkisebb erkölcsi 
mentséget, vagy magyarázatot lehetne találni rá . . . “

Mutatja e példa s annak értékelése, hogy igenis nemcsak Isten hűséges 
szolgálatában, de világbékéjének megteremtésében és fenntartásában is meny
nyire nagy az evangélium híveinek s egyházának hivatása, szerepe, felelős
sége. Fontos, legfontosabb tényezőjévé kell válnunk a világ békéjének. Ehhez 
ellenben előbb arra van szükségünk, hogy önmagunkon hajtsuk végre a re
formáció kötelezését: számonkérést, új reformációt. Északi evangélikus test
véreink életében megtörtént ez s onnan hitük világot megszégyenítő ereje.

GILLICH FÜLÖP.
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Reformáció emlékünnepén mi soha sem Luther Mártont ün
nepeljük, hanem a reformációban felszabadult, ismeretessé, köz
kinccsé válott evangéliumot. Mert a reformáció a maga legben
sőbb lényege szerint nem egyéb, mint az Isten igéjének a felsza
badítása és eljuttatása a szomjuhozó emberi Ielkekhez, visszahelye
zése az egyházi élet középpontjába, az oltáron, a szószéken, az 
iskolában, a családi otthonban arra a helyre, amely megilleti őt. 
Mi a reformációban mindig földi életünk legnagyobb kincsét, az 
anyanyelvűnkre fordított bibliát ünnepeljük és Luther Mártonra 
úgy gondolunk, hálás kegyelettel, mint az^evangéliumot felszaba
dító munkában Isten nagyszerű drága eszközére.

Luther Mártont mi a Szentirás nélkül el sem képzeljük. Az 
ő alakját megörökítő festmények is legszívesebben úgy ábrázolják 
őt, amint a bibliát szivére szorítja.

Miért szetette meg ennyire Luther a Szentirást ? Azért, mert 
lelke üdvösség után vágyott és megnyugvást sehol sem talált. 
Kegyelmes Istent keresett és 
az egyház emberi találmá
nyokkal, üres ceremóniák
kal állott elébe. Ő maga írja, 
hogy fiatal korában semmit 
sem ha lott az Isten kegyel
méről, a Krisztus váltságáról.
Krisztust a római egyház 
tanítása nyomán kegyetlen, 
haragos bírónak ismerte, a- 
kire, ha gondolt, mindig 
rettegés fogta el. így ismer
te Jézust még papjelölt ko
rában is. Csoda-e, ha fel- 
ujongott lelke, amikor kezébe 
került az evangélium és ab
ban, mint Isten leglénye
gesebb vonását látta azt, 
hogy Isten kegyelmes, meg
bocsátó, szerető édes Atyja 
a megtérő bűnösnek.

Amikor észrevette, hogy a Szentirásban mily drága, gyógyító 
balzsam, örömhír van, az ő bűntől meggyötört, béke után szom
jazó emberi lelke számára, sietve tanulta a görög és héber nyel
vet, hogy eredeti szövegében is olvashassa a Szentirást.

Luther Márton azonban, mint mindenki, aki Isten kegyelmét 
megtapasztalta, nem csak magával törődött, hanem meglátta maga
körül azt a sok százezer emberi lelket, akik még nálánál is na
gyobb sötétségben éltek. Meglátta őket és szánalomra indult jirán- 
tuk, mint Jézus a sokaság iránt, mert ezek is el voltak gyötörve 
és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Mit tehetett volna 
e lelkek üdvösségének érdekében magasztosabbat, mint azt, hogy 
sietve lefordította anyanyelvére a Szentirást. Feltörte a héber, görög, 
és latin nyelv bilincseiből és munkatársai kezén keresztül odaadta 
minden nemzetek éhes lelkű embereinek a kezébe. Munkáját pedig 
megáldotta Isten, mint Jézus az öt árpa kenyeret. Minél többen 
olvasták, annál jobban szaporodott és terjedt. Minél több lélek

teljesedett meg belőle, annál 
több állott a más lelkek 
rendelkezésére.

A Luther által lefordított 
bibliának első kiadása-ugy- 
szolván-napok alatt kelt el, 
Életében ez a fordítás több 
mint 200 kiadást ért el. Ma 
pedig évente több millió 
példányban fogy el a biblia.

Az az ember, aki béke 
után szomjazó, meggyötört, 
bűnbánó lelkének vigaszt 
merített az evangéliumból 
nem feledi el egyetlen re
formációi emlékünnepen 
sem hálát adni Istennek a 
bibliaforditó Luther Márto
nért. MÁTYÁS BÉLA._  ̂ *

Luther Márton dolgozószobája,

Madúra templomvárosában.
Irta : dr. Keöpe Viktor.

(Folytatás)
Ismét átmegyünk egy gopura alatt, hosszú 

oszlopokkal szegett folyósóra jutunk. Tarka, 
nyüzsgő élet fogad. Jobbra-balra asszonyok 
ülnek, ölükben hatalmas kosarak, tele iehér 
szagos jászminnal, piros és sárga plumóri- 
ákkal, az istenek kedvenc virágaival. A sok 
virág olyan erős illalot terjeszt, hogy szinte 
kábul az ember. Mi is teleaggatjuk magun
kat, mert csak virágokkal ékesen lehet a 
szentkapukon belépni. Mások szentelt olajat 
árulnak. A jámbor hívők ezzel öntözik az 
isteneket, hogy a tikkasztó melegben enyhü
lést érezzenek. Ismét mások festéket vásárol
nak, leginkább sárga okkert és vörös égetett 
földet, hogy az isteneknek friss mázzal ked
veskedjenek.

De nehogy megfeledkezzem a minden be
tegséget gyógyító csodaszerekről I Nagyon 
kedvelt és csalhatatlanul biztos ezek közt a 
szent állatoktól származó anyag mindenféle 
alakban és eredetben. Különösen nagyra be
csülik a szent teheneket, annyira, hogy bár 
háromszáznál is több sétál a templomban, 
mégis mindenfelé a legnagyobb tisztaság ural
kodik. A jámbor hívők gondosan felszednek 
mindent. Fekete vezetőm nsgyfontoskodva azt 
is elárulja, hogy miért is olyan nagyon szent 
állat a tehén. A tehenek nagynevű ősanyja 
— becses nevét sajnos elfelejtettem — u- 
gyanis minden állat közt a legájtatosabban 
meditált. A szent írások minden kétséget ki
záró feljegyzései szerint egy egész „lók“

hosszat állott egy köteg széna előtt acé'kül, 
hogy hozzányúlt volna. Ez va'óban nem min
dennapi teljesítmény, mivel egy lók éppen 
százezer évet számlál.

Továbbérve, szabadon vagy kalitkába zárva 
papagályokat, majmokat és egyéb szent álla
tot látunk. Mind az istenek kegyeltjei. O ak 
annak örvendtem, hogy egyik-másik szintén 
szent állat, mint pé'dánl a krokodil meg a 
kobra hiányzott.

A földön szent fakirok ülnek, állnak vagy 
fekszenek, minden elképzelhető és elképzel
hetetlen testtartásban, aszerint, hogy milyen 
vezeklést választottak maguknak. A jámbor 
hívők messze földről zarándokúinak ide. Van 
aki térdencsúszva jön, másik ismét minden 
lépésnél földre veti magát, megcsókolja a 
föld sarát és így teste hosszával méri föl 
az útat.

Oszlopsorba lépünk, mindegyik oszlop más 
és más megjelenésében örökíti meg Sívát. 
Végén elérjük az „Ezeroszlop csarnokát“, a 
Sahasrastambha Mandapam ot, az egyforma 
márvány oszlopok valóságos erdejét. Amint 
vezetőm lelkesen magyarázza, az ezer oszlop 
pontosan megvolt, csak három hiányzik, a- 
melyeket „Márnemtudomhogyhivják* király 
sajátkezű'eg rombolt le, mert azokat 
valamiképpen megszentségtelenitették. Az 
oszlopok alatt százával lézengenek a barátok 
és egyéb semmittevők.

Folyósók, oszlopok és oszlopcsarnokok e- 
gész labirintjén át elérjük a csodaszép Svarna 
Puspákarini-1 az l'„Aranylíliomok-tavát“. Vi
zéhez köröskörül fehér márvány épcső vezet, 
hogy a jámbor hívők esti és reggeli ájtatos-

ságkor az előirt mosakodást elvégezhessek. 
A tó kö;ül karcfú oszlopok, gopurák, hajla
dozó pálmák. Különösen este csodaszép a 
kép. Száz és száz apró világ csillog, mind 
megannyi szentjános-bogárka s a Hold sze
líd fényével világítja meg a viz ezüst tükrét. 
Valóban álomszerűén káprázatos minden.

Ismét csarnokok, fantasztikus oszlopok, 
pillérek közt megyünk tovább. Itt egy Isten 
ül hosszú ormányú elefántfejjel, keresztbefont 
lábakkal. Ez Ganéza, a bölcsesség istene. 0- 
dább valami kőszant. Ismét oszlopok, félig 
ember, félig oroszlánalakot mutatnak, tovább 
szent tehenek, hátukon Síva lovagol. Bálvány 
szobrok vert ezüstbő', gazdagon aranyozva, 
drágakövekkel ék í ve.

Az egyik folyósóról klarinétok, kürtök és 
dobok zagyva zsja halhtszik. A folytonosan 
erősödő lármát mintha mindenegyes oszlop, 
mindsn p llér még csak megsokszorozná, kü
lönösen a be becsapódó cintányérok hangja 
vág bele a testbe. Vallásos körmenet köze
ledik. A lárma mind fülsiketítőbb, mind el
viselhetetlenebb lesz, mintha már maga a le
vegő is reszketne bele. Tarkaruhás tömeg, 
majd fehér kendőbe burkolt papok lépked
nek komoran, mogorván. Felső testük egé
szen meztelen, talán C3ak azért, hogy Síva 
fehér jelei annál jobban meglátszodjanak 
sötét bőrükön. A papok u'án jönnek a ze
nészek, tele tüdővel és izmos karral tesznek 
tanúbizonyságot igaz hitükről. Majd húsz-har
minc sötét brooztest erős hajladozó bam- 
buszrúdon hozza színarany baldachin alatt 
Sívának ékkövekkel kirakott szob át. Ifjú le
gények füstölőkben égetik az illatos szantál
fát. Mögöttük ismét papok és a hadonászó, 
rikoltozó tömeg- Leghátul két óriási elefánt 
lépked. Hátukról nehéz aranyrojtos takarók 
függnek alá, gazdagon, díszesen. Hatalmas 
agyaraik finomművű szíoarany tokkban vég
ződnek. óriási, szíaes rajzokkal kifestett tes
tük szinte az egész folyós ót betölti. Amint

I

L U T H E R  M Á R T O N  A  B I B L I A F O R D I T Ó .
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M a g a s  á l lv á n y o n  nyitott biblia —
M ög ö tte  s z ik á r  g y e r ty a lá n g  lobog.
E m b e r  sehol.

Ez  a z  ige  —
A kit  ta lán  m in d e n k i  e lhagyott.

K etten  v a n n a k  c s a k ;  a K ö n y v  és a F ény . — 
Ez a z  Ige  —
V ilág  v é g é n  talán, 

t V a g y  k e z d e té n .
Ú g y  é r z e m  m ost:
V i lág  v é g é n  ta lán  

Ez a z  I g e ;
T á rs ta la n  fölség, fö lség es  M a g á n y .

Ki bírja ki ?
E m b e r  n e m  birja ki.
Próféta  ki n e m  birja
Ezt a m a g á n y t -------

C s a k  a  V i lág  Költője,
Ki verse it  a  v é g te le n b e  Írja.
Ez  a z  Ige.

N e m  a m e g s z o k o t t  kép .
N in c s e n  g yü le k eze t .
A  csa lád i kör n e m  üli körül.

N é z d  b e  sz iká ro n  lángol,
F é le lm e s e n  világol.
Ö n m a g á n a k  örül:

V i lá g o k  to rn y o s o d ta k  fel Ö léből,
S  v is s z a  v i l lá g o k  h u l la n a k  Ö léb e .

S  n ézd , mMy m a g á r a  v a n :
M é g  e g y  sze rze te s  s e m  hajol fölébe.  

Költő, — h a  e g y s z e r  m in d e n  e lhagyott,
S  nyitott le lk e d d e l m a g a d r a  m a ra d s z ,  
M a g a d r a ,  m in t a nyitott Biblia,
M a g a s  p o lco n  és o lv a s a t la n u l :

S z ö v é tn e k  légy, ki ég,
Ö n m a g á n a k  e lég  —

S  e g y e d ü l  lenni Istentől tanul.

Fennti címmel a magyarországi .Evangélikus Élet" szeptember 23.-ki 
száma a következőket irja: „Akarva-akaratlanul a XVI. század reformátorai
nak és reformációjának képe jelent meg előttünk, amikor kezünkbe vettük a 
brassói „Evangélikus Élet" „Gyermekvilág“ cimen megjelenő mellékletét. 
Egyik részében magyar grammatikát ád. Másik hasábjában Petőfi verset közöl, 
másut Petőfi Sándorról közöl pályadijat nyert dolgozatot.

Mintha csak Dévai Biró Mátyás Grammatikája, Magyar olvasókönyve 
vagy a reformációnak a magyar népért küzdő kis kiadványai látnának a ma 
szükségéhez szabott új kiadást. Csodálatos, hogy az olyan sok nemzetiségi 
és hütlenségi váddal megvádolt egyházunk mindig megtalálja azt a szolgálatot, 
amellyel legtöbbet tehet a magyar élettestről lehullóban lévő tagokért. A XVI. 
században a magyar parasztért és jobbágyért küzdött, hogy a magyar élet- 
közösségben mostohaságra Ítélt nincstelenek sajátítsák el a betűvetés és olva
sás mesterségét. Ha írni, olvasni tudott, az írott és hallott Igén keresztül 
útja volt az Isten közelségéhez. Ugyanakkor pedig lehetőséget kapott arra is, 
hogy bekapcsolódjék abba a szellemi-lelki folyamatba, amit magyar művelő
désnek nevezünk.

A magyar tömegekért folytatja azóta is küzdelmét a magyar evangé- 
likusság. De az új magyarság-szolgálatot kutató evangélikus lelkeknek valamj 
egészen örvendetes a „Gyermekvilág“ munkája. Szomorú benne az, hogy 
látnunk kell: a tőlünk elszakított magyarság fiatal és gyermek része lehulló
ban van a magyarság életfájáról, mert legalább is egy része már magyarul 
sem tud. Ezért kell magyarul tanítani. És mégis sok örömöt jelent ennek a 
gyermek lapnak nyomtatott betűiskolája. íme a teljes felelősség tudatában élő 
evangélikusság mindig megtalálja azt az útat, ahol gátat lehet emelni a 
további veszteségek elé. Mert amikor arról ir, hogy a magyar múlt idő jele 
a „t“ vagy „tt“, amikor Petőfi „Füstbe ment terv“-ét közli, igazán se nem 
politizál, se nem lépi túl a saját hatáskörét. Egyszerűen csak utat nyit a 
lelkeknek a magyar lélek kincse: a magyar kultúra felé. Ha jól meggondol
juk* nemzetépités ez 1

Áldjon meg az Isten minden ilyen jó munMt l

az őú idők e hatalmas képviselői mellettem 
elmennek, szinte hangosan hallom dobogni 
szivemet — vsjion nem jut-e eszébe a szent 
állatok valamelyikének engem, az idegen vi
lágba betolakodót örökre a más világra 
küldeni.

A harangok ünnepélyesen zúgnak, a szen
tély kapui lassan kitárulnak, a menet el
tűnik.

Egy pár percig még kábultan állok ott, de 
csakhamar testet ölt bennem a gondolat: 
„Ezt a helyet meg kell örökítenem !“. Igen, 
ezt a h -lyet szemben a legbelsőbb szentély 
bejáratával, ahová nekem hitetlennek halál
büntetés terhe alatt tilos belépnem. A gaz 
dagon díszített baldachin alatt a zöldesen 
csillogó ezüst bálványt, a fantasztikus szo
brokat a talon, az emeletmagas szíaaraDy 
zászlórudakat s előtte a nyüzsgő, tarka em- 
beráraditott.

Másnap ismét ottvagyok. Kiséretem ez al
kalommal különösen fényes; boyomon ős ve
zetőmön kívül még egy rendőr is volt ve
lem, akit boyom szükségesnek tartott magá
val hozni. S úgy látszik igaza volt.

Boyom hamar felállítja a festőállványt, 
munkához, látok. A tárgy olyan megkapó, 
hogy szinte gondolkozás nélkül festek. A szí
nek olyan elevenek, hogy önmaguktól adód 
□ak. Se nem látok, se nem hallok. Minden 
jól megy. A felgyülemlett kiváncsi tömeget 
embereim i lő távolságban tartják.

Amint igy dolgozom, hát csak látom, hogy 
a bámész tömegben még egy megtisztelő 
csodálom akadt —■ s az nem is kisebb sze
mélyiség, mint egy szent tehénke. Megcso

dál, aztán egy pár lépéssel odebbmegy és 
ismét csak megáll. Igen barátságosan tebint- 
get felém. Egy pár vonás és ő is rajta van 
a képen. A tehénke csak nem mozdul.

Ejnye, de szelíd kedves állatka vagy!
Most alig egy pár lépésre áll tőlem. Nem

sokat gondolkodom, hanem hozzálépek és 
barátságosan megveregetem a nyakát.

Bráma, Síva, Visnu és az egész Kelet Ö3Z- 
szes szentjei tanúim, hogy semmi rosszat 
nem akartam! Még arra is megesküdhetek, 
hogy eszembe sem jutott, hogy esetleg ké 
telkedjek abban a csekély százezer évben, 
amit a tehenek ősanyja a köteg széna előtt 
eltöltőit mély meditálásba merülve!

Nem igy azonban Síva nemes követei. 
Mindenfelől kiabálás, lárma, és a felháboro
dott tömeg nekem jön.

Az első p;rcben annyira meglepődtem, 
hogy nem is tudtam mi történik körülöttem. 
S ha a rendőr utolsó pillanatban egy rám
rohanó hatalmas feketét le nem üt — ú^y 
most aligha imám e sorokat.

Legényem és a rendőr két oszlop közti 
nyílásba von és igyekeznek a tömeget meg
nyugtatni. Ez talán sikerül is, ha az óriási 
fekete nincsen ismét talpon és nem izgat 
ellenem. Rettenetes volt ez a fanatikus sötét 
alak! Még most is magam előtt látom . . . 
Látom vérbenforgó szemét, fehér sávokkal 
kifestott izmos alakját, hadonászó, hatalmas 
ökleit . . . Ami azonban a legkellemetlenebb 
három emberemből márcsak kettő van mel
lettem. A vezetőm sehol sincsen; úgy látszik 
a veszélyre szépen kereket oldott.

A kiabáló tömeg mindjobban megközelít...

A szerecsen óriás már a rendőrre támadt, 
aki védőtn elém áll . . . S ón itt állok, 
mindern fegyver nélkül . . .  Mi lesz ebből? !

Ekkor egészen váratlanul mozgolódás tá
madt. A tömeg nagynehezen szétnyílik, egy 
hófehér szakállú pap közeledik. Mögötte ha
donászva kiabál füstösképü vezetőm. De 
megörültem neki!

A pap a tömeghez fordul és beszél neki, 
különösen a felindult nagy feketének. Kia
bálnak, vitáznak, de végre mégis csak meg
nyugtatja őket. A nagy fekete néhány társá
val elmegy, a tömeg azonban továbbra is 
ottmarad. Tovább lármáznak, kiabálnak.

Most végre megtudom, hogy ismeretlenem 
magasrendű pap — de hogy mit akarnak 
velem, fogalmam sincsen. Hiába kérdezem 
boyomat, meg a vezetőt, mind csak azt 
mondják, hogy várjak.

Kinos negyedóra tellik el igy, mig végül a 
tömeg szétnyílik és ismét előttem van az én 
kis fehér tehénkém. Csemegével és édesség
gel sikerült nagynehezen idecsalni. Egészen 
közel van már, alig néhány lépésre tőlem.

A barát lassú léptekkel elébe megy, térdre 
borul előtte, megcsókolja a földet. Majd fel
áll, megcsókolja a tehénke homlokát és meg
simogatja a nyakán ott, ahol, én érintésem
mel meggyaláztam. Végül szentelt olajjal 
megkeni. Ezekután felém fordul. Arca elsö
tétedik és dörgő hangon szól hozzám. Meg 
vagyok győződve, hogy a legsúlyosabb át
kokkal illetett engem és minden fehér ördö
göt, aki földükre betette a lábát. Majd ismét 
a tehénkéhez tordul és virágokkal, koszorúk
kal felékesiti. A tehénke kegyesen tűri. Szép 
bánatos barna szemével mégegyszer mintha 
felém pislantana, majd lassú léptekkel távo
zik. A tömeg mélyen meghajolva, utat nyit 
előtte . . .

Egy aranyat csúsztattam a szentember ke
zébe, s ő azt tanácsolta, hogy legjobb, ha 
még aznap távozom a városból . . ,

V ilág
v i l á g o s s á g a .

Irta: Rerménylk S. J ó  m a g y a r  m u n k a.
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A mi istentiszteletünk!
Az ének imádság. A keresztyén em

ber, mikor közösségben, templomban 
vagy bibliaórákon énekel, tulajdonké
pen közös imádságot mond. Dicsérő, 
magasztaló vagy segítségkérő, könyörgő, 

vagy épen megalázkodó, bűnbánati ének-imádságot! Épen ezért 
ne csak külső viselkedésünk, hanem egész belső magatartásunk 
legyen az imádkozó emberé. Ebből következik, hogy legelőször is 
oda kell figyelnünk arra, hogy mit énekelünk, vagyis az ének szö
vegére! Mindannyian láttunk már olyan éneklő asszonyt, vagy 
férfit, akiről messzire virított, hogy gondolatai milyen távól járnak. 
Ezek a lélek nélkül éneklők. Az ilyenek rendszerint már az Ige
olvasás alatt, vagy az áldás alatt keresgélik az éneket. Nem azért, 
mintha az ének különösen érdekelné őket, hanem, mert sem az 
Isten üzenete, sem az áldása nem bir előttük kellő fontossággal.

Aki valamilyen közös dologban részt akar venni, annak a 
közösséghez feltétlenül alkalmazkodnia kell 1 így van ez a közös 
énekléssel is. Az éneknek meg van a maga menete úgy, ahogy azt 
a kántor vagy énekvezér az előtte fekvő korálbó', dallamosköny
vecskéből pontos ütemezéssel vezeti. Ehhez kell alkalmazkodnunk. 
Sem előre sietnünk, sem elmaradoznunk nem szabad. Énekelésünk 
egységes volta kell példázza az egész gyülekezet egységét: — egy 
szivvel-lélekkel mondjuk, énekeljük egy közös énekben Szenthá
romság egy Istenünk örök dicsőségét.

Felhívás!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Felhívjuk gyülekezeteink és híveink figyelmét, hogy 

egyházkerületünk határozata szerint a halottakról való emlé
kezés ünnepét a többi evangélikus egyházak példájára nem 
november 1.-én, az u. n. halottaknapján tartjuk, hanem 
Halottakvasárnapján, az egyházi esztendő utolsó vasárnapján. - 
Magyarországi és többi evangélikus testvéreink is ezt a napot 
tartják s ettől nem szabad eltérnünk nekünk sem. Kedveseink 
sírjának virággal való diszitése szép tiszteletadás, de hitfel
fogásunk szerint semmi célja nincs a gyertyaégetésnek, ami 
katolikus szokás s abból a hitből táplálkozik, hogy ez hasz
nára van az elköltözött lelkének. Kedveseink Isten kezében 
vannak. Nem gyertyák tüze, hanem Isten kegyelme menti 
meg őket Krisztus érdeméért, Komolysággal és önérzettel 
valljuk meg hitünket külső szokásokban is.

Adakozásunk nagyon csekély mértékben példázza egész éle
tünk odaáldozását az Isten számára 1 Épen ezért, amint jól tudjuk, 
adakozásunknak nem szabad olyan jelleget adnunk, mintha azzal 
a halottakért ki akarnánk fizetni Istent, az egyházat vagy a papot. 
Különösen kétségbeejtő az ilyen gőgös mozdulat urvacsoravétel 
után. A jószivű adakozót szereti az Isten és az egyháznak is, mint 
földi alakulatnak kétségtelenül szüksége van adományokra, de Isten 
szempontjából haszontalan az olyan adomány, amely gőgös szív
ből, kérkedésből vagy dicsőségvágyból származik.

Mindenünk, amink van, kaptuk. Semmink nincs, amit ne Is
ten adott volna. Tehát amit adunk, azt tulajdonképen csak tovább
adjuk, vagy esetleg visszaadjuk. Tehát nincs okunk büszkélkedni, 
akár kis, akár nagy adományt „adunk“ és ha „adunk“ ne tudja 
a mi jobbkezünk, mit cselekszik a bal. Alázatos szívvel adjunk 
mint nem a magunkéból és kérjük Istent, hogy áldása nyugodjék 
a mi adományunkon.

Az áldást fogadjuk alázatos szívvel, lehajtott fővel. Vigyük a 
mi szivünkben magunkkal a mi házainkba, családunkhoz. Érződ
jék meg egész magatartásunkon, egész heti munkánkon, hogy Isten 
áldásának hordozói vagyunk. Ez az áldás világítsa be egész éle
tünket. Ez legyen velünk családi, gyülekezeti életünkben,r — ez 
szentelje meg egész népünk életét! KISS BÉLÁNÉ.

TEMPLOMOK,KULTÜRHÄIAK
MŰVÉSZI FESTÉSÉT VÁLLALOM 

JÉZUS, LUTHER, STB. OIAJFESTMÉNTEK
MEGRENDELHETŐK;
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Keressük istent és egymás kezét!
Turóczy Zoltán, a tiszai egyházkerület püspökének évi jelentéséből

Az a kor, amelyben élünk s különösen az az idő benne, amit. 
mának hívunk, a bizonytalanság kora. Hová lett a régi klasszikus 
korok biztonsága, amelyeken nemcsak hónapokra, hanem évekre 
és évtizedekre lehetett tervet csinálni. Most hozzá kell szoknunk 
ahhoz, hogy máról—hólnapra élünk és teljesen bizonytalan szá
munkra minden földi érték. Bizonytalan a béke, bizonytalan a há
ború, bizonytalan a határ, bizonytalan a kenyér.-----------

A keresztyén ember számára azonban ez a bizonytalan álla
pot a természetes. Akármilyen nehéz volt is a lecke, meg kellett 
tanulnia, hogy Isten a keresztény embert a bizonytalanságnak eb
ben az állapotában akarja mindig megtartani. Terveiből csak egy 
lépést mutat meg, mint ahogyan a lámpás csak a következő lépés 
helyét világítja meg az ösvényen (Zsoltár 119, 115) Kenyeret is 
csak mára ad (Máté 6, 11) a holnapot elrejti előlünk s messzire 
nyúló terveink elé akadályokat gördit (Jakab 4, 13-15). És sok 
mindennel rákényszerit annak megértésére és annak a sorsnak a 
vállalására, amelyben minden napunk csak átmenet, mert nincs itt 
maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük (Zsidók 13, 14) 
s amig e földön élünk, mindig úton vagyunk (Máté 5, 25).

A keresztyén embernek ez a bizonytalansága azonban nem 
nyugtalanság. Hite által Isten kezébe helyezi le életét és minde
nét bóldog engedelmességgel. Ez a keresztyén ember békéje, a- 
melyet ez a világ sem meg nem adhat, sem tőle el nem vehet. A 
bizonytalanság korában újra felragyog előttünk annak a krisztusi 
örökségnek drága értéke, amelyet János 14, 27-ben hagyott né- 
künk: „ Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek; 
nem úgy adom néktek, mint a világ adja. h e  nyugtalankodjék a 
ti szivetek, se ne féljen /“. Ennek megmutatására van szüksége 
ennek a világnak, ezt várja tőlünk az egyház Ura, s vájjon nem 
hiába várja-e?

A bizonytalanság korának 3 jellegzetes következménye szokott 
lenni. Vagy az élet anyagi biztosítékainak megijedt keresése lesz 
úrrá az embereken és válik az ember önzővé és anyagiassá. Vagy 
»gymásban keresi a nélkülözött biztonságot és nagy egymásra ta
lálások kollektivitásában vagy egymásra utaltságok meglátásából 
folyó paktumok megkötésében vezeti le félelmét, vagy pedig hité
vel Isten kezébe fogódzik s az u. n. lelki ébredés gyermekévé lesz.

Talán mondanom sem kell, hogy az egyház feladata az ilyen 
lelki összetételű világban a kiáltó szó feladata: Keressük Istent és 
egymás kezét! ............

Az egyházegyetem hosszú időn keresztül csak közjogi forma 
volt. Azután volt egy időszak, amikor állandó közigazgatási té
nyező lett. Ma már ott állunk, hogy kezd kibontakozni előttünk 
az egyházegyetemnek az a dicsősége, amelyben élő lelki való
sággá válik.

Ebben a közigazgatási évben dolgoztunk először az egyete
mes belmissziói munkaprogram szerint . . . .

Az egyház lényeges munkája, a misszió, vagy ahogyan ma 
egyre többször nevezik: evangélizáció. Ezt a munkát mindeneke
lőtt magukon az egyházi munkásokon kell az anyaszentegyháznak 
elvégeznie............

Az egyházi munkások evangéliummal való megtelitése után 
az első helyen látom az egyház munkájában a szórványgondozás 
kérdését............

Abban a meggyőződésben vagyok, hogy sohasem esik csor
ba a lelkész tekintélyén akkor, hogyha gyalog is felkeresi híveit, 
de akkor sem, ha motorkerékpáron jár szórványai gondozására. 
Ahogyan motorizálják a hadsereget, úgy kell lassan motorizálni 
Isten hadseregét is . . .  .

A belmissziói munkának egyik fontos eszköze az egyházi 
sajtó . . . .  szeretettel, de nyomatékosan kérem egyházkerületünk 
minden tényezőjét, hogy az egyházi sajtó kérdését erőteljesebben 
vegye pártfogásába. Nem igaz az, hogy népünk nem olvas. Ha 
nem olvassa az egyházi sájtót, olvas mást, amelyekből, esetleg 
sem néki, sem egyházunknak semmi haszna nincsen, sőt talán 
kára is van. Az egyházi közösségből kapcsolja ki magát s indítá
sokat és erőt dob el magátol az, aki kikapcsolja magát az egyház
nak a sajtobanlüktetö vérkeringéséből. . .  Ha végig tekintek azon 
a szellemi tőkén, amit lelkészeink, felügyelőink, tanáraink és taní
tóink képviseln k, akkor nagyon kevésnek kell minősitenem azt 
az irodalmi munkásságot, amelyet a jelentések feltüntetnek.

Az egyháznak első sorban Istentől nekiszánt életfeladatokat 
kell megoldania, csak azután jöhetnek a más szintén fontos feladatai.
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KÉSZÜL A MAGYARORSZÁGI 
FÖLDRIRTOKREFORM. Rég

óta vajúdó kéidése a magyarországi gazdasági és társa
dalmi életnek a föld tulajdonjog igazságos megoldása. Az 
uj földbirtokreform kérdését a magyar parlament mostani 
ülésszaka tárgyalja.
Ism ét a  ten gerb e hajítják a  kávét. Európában s Ázsia távol
keleti részében is javában folyik a háború. A háború mindig nagy 
pusztításokat végez s rendszerint éhség jár vele. Európában ez an
nál inkább fenyeget, mert hiszen a két hatalmas ellenfél, Anglia 
é3 Németország kölcsönösen kiakarják őheztetni egymást. Amig 
az emberek milliói nélkülözéseknek néznek elébe, Brazíliában újból 
tengerbe vetik a kávét. Hir szerint az elmúlt hónap első felében
150.000 zsák kávét dobtak a tengerbe.
HÁBORÚBAN ÉS VESZÉLYBEN MEGTANULUNK IMÁD
KOZNI. Régi igazság ez, mit most újból tapasztalnak a 
háborút viselő Angliában. Angliában megerősödött az ima
élet és az istentiszteletek látogatottsága. Újból bevezették 
a családi áhítatokat s a napilapok is állandóan bibliai ré 
szeket közölnek.
Statisztikai kim utatás a z  am erikai e v a n g é lik u s  e g y h á z  
életéről. Öi3zlélekszám 20 millió, leik pásztorok száma 12.154, 
gyülekezeteké 16 532, 566 tanulóval. Felekezeti iskolák száma 
2.631 Ö3sessn 142 043 tággá1. Nőegyesülct van 17 220 összesen 
509.778 taggal, ifjúsági egyesület 12 621 összesen 291.482 taggak 
A gyülekezetek összvagyona 377,575 685 dollár.
SZAPORODNAK A HÁZASSÁGI ELVÁLÁSOK ANGLIÁBAN. 
Ugyanis az 1938-ban történt elválások száma 100®/» emel
kedést mutat az előző éviekhez viszonyítva. Összesen
12.000 válókeresetet adtak be. A válások számának emel
kedését elősegítette az a tény, hogy törvényt hoztak a 
válások megkönnyítésére s az eljárás költségeit is le
szállították.
V issza térés a z  egyh ázb a . A hamburgi lelkészi hivatal kimuta
tása szerint az egyházba való visszatérés állandó növekedést mu
tat. Hamburg lakósai közül 78 67°/o evangélikusnak, 0.91 refor
mátusnak, 6.31 katolikusnak, 2 8 egyházon kívüli hívőnek s 9.6 
hitetlennek vallotta magát.
PÉLDAMUTATÓ HITBUZGÓSÁG A MISSZIÓKBAN. A né
m et evangélikus m issziónak Délnyugat-afrikai m unkaterü
letén 29.500 felnőtt egyháztag mellett a m últ esztendőben 
31.200 volt az urvacsoravételek szám a. Hol állunk mi ettől? 
Egy v ilágváros szám ad ata i. New-York városának 7 millió la- 
kó3a van. A város lykói közül 2 555.595 protestáns, 2 354 247 ka
tolikus ős 1,875.545 zsidó vallású, a többiek pedig más egyházak
nak a tagjai. New York a legnagyobb zsidó gváros az egész vilá
gon, mert nincs még egy város, ahol annyi zsidó lakna, mint 
ott. Összesen 1074 különféle templom, kápolna és imaház van e 
városban, amelyekben vasárnaponként kb. félmillió ember jelenik 
meg az istentiszteleteken. Van a városban 250.000 olyan lakóhely- 
ség, amelynek még ablaka sincsen.

S O D R O N Y Á G Y B E T É T E K l
vasbutorok, keritéssodronyok, homok- és kavicsrosták, 
vasrácsok, kerítések, kapuk, autó- és villanyheggesztések, 
valamint régi ágybetétek ujrafeszitése is jutányosán:

K u r k ó  lakatosáruüzeménél, Brassó, I. G. Dúca No. 123. I  
T e le fo n  9 9 6 .
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S zen th á ro m sá g  u. 21 -ik v a 
sárnap  János 4, 46 54.
Adjunk hálát :

Hogy Jézus sohasem zárkózik el a segi és elől.
Hogy a hit nem szemmel láihaó jalek és csodák müve.
Hogy az élő hit Isten kegyeiméből csodákat miivel. 

Könyörögjünk :
Hogy tudjunk mindig Jézus erejében bizni, szavában hinni.
Hogy ne külső jelektől és csodáktól függjön a mi hitünk.
Hogy Isten Szentlelke tegye élővé lelkünk hitét. 

S zen th á ro m sá g  u. 22-lk vasárnap. Olvassuk: Máté 18, 23-35, 
Adjunk hálát:

Hogy könyörülő, a bűaöktt irgalommal megbocsát U unk van.
Hogy Ö megbocsát, ha m1 is megbocsájtunk másoknak.
Hogy Isten időt engedett néküok a megbocsájtásra.

Könyörögjünk:
Hogy mindig nyugodtan állhassunk a Király elé számadásra.
Hogy tudjunk mindig megbocsátók és elnézők lenni.
Hogy Urunk kegyelméből éngedje el a. mi sok lelki adósságunkat.

EGYHÁZKÖZSÉGEINK GYŰJTÉSE A GYÁMINTÉZET RÉ
SZÉRE. Egyházközségeinkből a következő gyűjtési össze
gek folytak be ebben az esztendőben; Bácsfalu 752, Te
mesvár 1.000, Csernátfalu 2282, Zajzon 380, Pürkerec 
560, Bukarest 300, Tatrang200, Krizba 589, Brassó 1.450, 
Hosszufalu-fürészmezö 400, szuperintendens úr adománya 
700, egyházkerületi felügye'ö úr adománya 1.000 lej.
A korm ány elism erte egyházkerületünket. Ismeretes, hogy 
a Magyar Nópközössóg vezetősége szeptember hó 24.-én közel 100 
oldalas emlékiratot nyújtott át a kormánynak, amelyben a romá
niai magyar kisebbség kivánságiit terjesztették a kormány elé. 
Újabb értesülések szerint a kormány illetékes minisztériumai tár
gyalták ezeket s már több ügyet el is intéztek. A napilapok jelen
tése szerint ezek között van egyházkerületünk elismertetésének 
rendezése is. Régóta megoldásra váró ügyünknek elintézése igaz 
örömünkre szolgál s azt a reményt táplálja bennünk, hogy ez egy
házunk számára az erőteljesebb munkakifejtésnek lehetőségét ered
ményezi.
EGYHÁZMEGYEI KÖZGYŰLÉS. A brassói egyházmegye 
október 10.-én tartotta ezévi közgyűlését a türkösi gyüle
kezet templomában, Scholcz Károly egyházmegyei fel
ügyelő és Sipos András esperes elnökletével. A közgyűlés 
az esperesi jelentéssel kapcsolatban letárgyalta az elmúlt 
közigazgatási esztendő eseményeit és több fontos határo
zatot hozott. A lemondás folytán megüresedett egyházme
gyei tiszti állások betöltésénél az alesperesi teendők vég
zését Sipos András esperes vállalta, egyházmegyei jegyző 
Antal Márton türkösi lelkész lett.
A zajzonl g y ü lek ezet hírei. Nem régen közöltük, hogy a zaj- 
zoni gyülekezet híveinek áldoza'készségéből, kb. 100.000 lejes 
összeggel telket vásárolt, hogy arra régóta tervbevett kulturházát 
felépítse. Újabb értesüléseink szerint a gyülekezet nem áll meg 
ezen az első eredményes lépésnél, hanem 60.000 lejért téglát vá
sárolt, hogy tavaszkor azonnal hozzáfoghassanak^ építkezéshez- 
Ezen lázas tevékenysége mellett is volt ideje a temető rendbe
hozására is. Uj kerítést é3 kaput csináltattak 30 000 lejes költség
gel. E munkálatok alkalmával Dénes András egyháztag teljes mun- 
kadijáh 1100 lejt, az egyháznak adományozta.
ÁTJRATHATÓK AZ ÁLLAMI ELEMI ISKOLÁBA JÁRÓ 
GYERMEKEK A FELEKEZETI ISKOLÁKBA. A régi köz- 
oktatásügyi törvény szerint azok a gyermekek, ak k az 
állami elemi iskolában kezdték meg tanulmányaikat, mind
végig oda kellett járjanak s nem mehettek át felekezeti 
iskolába. Az újabb közoktatásügyi törvény ezen módosítást 
eszközölt s igy azok a gyermekek is beirathatók felekezeti 
iskolába, akik az előző évben állami iskolába jártak. Adott 
esetben a kormány hivatalosai ennek a rendeletnek ér
vényt is szereztek.
A tem esvári vasárnapi isk ola  nyári m unkája. A temesvári 
vasárnapi iskola vezetői a nyári hosszú szüaetet arra használták 
fel, hogy az anyanyelvükön gyengén olvasó és iró gyermekek ré
szére külön tanfolyamot nyitottak, ahol őket anyanyelvűk szükséges 
ismereteire megtanították, hogy tudjanak hibátlanul Írni, olvasni 
és beszélni. Ezzel nemcsak a vasárnapi iskola és a hitoktatás 

.munkáját segítették elő, hanem az egyháznak is nagy szolgálatot 
tettek, amelynek elsőrangú érdeke, hogy tagjai ismerjék jól anya
nyelvűket és ne maradjanak tudatlanok, mert hisz csak igy tudják 
olvasni a bibliájukat és csak igy érthetik meg az Isten igéjét.

K eresztyén  Ifjúsági m unka F ran ciaországb an . Franciaor
szágban a protestánsok alig teszik az összlakósság 4-5%-át- Ki
csiny lólekszáma ellenőre mégis igen tevékeny a L franciaországi 
protestántizmus és arányszámán felül vesz részt az ország kultu
rális életében, valamint igen figyelmetérderalő tevékenységet fejt 
ki a pogáoymisszió terén is. Ezekben a munkákban igen jelentős 
az a szeríp, amelyet a KIÉ tagjai vállalnak. A franciaországi Ke
resztyén Ifjúsági Egyleti munka 1850 ben indult meg. Jelenleg 235 
egyesülete vau 9.690 taggal.
TÍZ ESZTENDŐRE SZÓLÓ MUNKATERV. Az osztrák evan- N 
gélikus egyház Németországhoz való csatlakozása óta, egyre 
fokozódó fejlődést és léleknyereséget könyvelhet el, amiért 
is kevésnek bizonyul mostani templomainak száma. Tíz
esztendős munkaterv alapján akarják a hiányt pótolni.
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Egészséges istálló — egészséges állat.
A legtöbb kisgazdának legelhanyagoltabb épülete az istálló, 

az az épület, amely nemcsak vagyona jelentékeny részének és 
bármikor forgatható tőkéjének megőrzésére, hanem legközvetleneb
bül segitő munkatársainak befogadására is szolgál. Érthetetlen és 
lehangoló az a kép, ami sok udvarban szemünk elé tárul. Látunk 
újonnan épült istállót, melynél nem gondoskodtak a nedvesség 
elvezetéséről és az új falakon olyan nedvességeitek mutatkoznak, 
amelyek pár év múlva az ereszig fognak érni. Láttam olyan istál
lót, amelyiknek mennyezete télen-nyáron egyformán csepegett, de 
olyant is — újat pedig — amelyikben "nincs annyi világosság, 
amennyi az ott elvégzendő munkálatokhoz: etetéshez ős tisztoga
táshoz okvetlenül szükséges. Se szeri, se száma a levegőtlen, 
szellőztető nélküli istállónak, [sőt olyant is láthatunk akárhányat, 
amelyiknek a meglevő szellőztető nyílásait bedugják. Ki ne ismerné 
azt a gidres-gödrös istállót, amelyikben csak bukdácsolva lehet 
járni, magas a jászol ős még ma se múlt divatja a rácsnak, mely
ből az állatok úgy eszik a takarmányt, mint ahogy a hossz únyakú 
zsiráfok legelik a fa koronájáról a lombot.

A legundoritóbb azonban az olyan istálló, amelyikben egyál
talán nem, vagy csak elkésve gondoskodtak a szilárd és hig ürülék 
összegyűjtéséről és kihordásáról. Ilyen istállóban olyan nehéz a 
levegő és orrfacsaró a bűz, hogy a belépőnek valóban megered a 
könnye ős olyan fullasztó köhögés fogja el, hogy csak úgy „kapkcd 
a levegő után" és talán észre sem veszi, hogy az állatok hátuljára 
tenyérnyi vastagon rakódott a megszáradt trágya.

Ezek a hibák természetesen jobbára a régi istállókban, de 
amint már említettem, az újabbakban is fellelhetők, holott a ba
jokon vagy hibákon megfelelő rendezéssel vagy Lkevés költséget 
igénylő átalakítással nagyon könnyen lehetne segíteni.

Egymagában véve is baj, hogy háziállataink életüknek leg
nagyobb részét istállóban kénytelenek tölteni, de ha ezen már nem 
változtathatunk, kötelességünk, hogy nekik egészséget óvó férőhelyet 
létesítsünk, hiszen ezzel a magunk vagyonát is óvjuk a kártól és 
elértéktelenedéstől. Ezt annyival is inkább meg kell tennünk, mert 
a kifogástalan takarmányozáson kívül levő, világosság és mozgás 
az előfeltétele háziállataink egészségének, másrészről a teljesítőké
pességének az alapja az egészség. Ebből következik, hogy az álla
tok egészségben tartásának föltételeit hiánytalanul kell teljesíteni, 
hogy a betegség okozta kárnak elejét lehessen venni.

Ma már nincs valamirevaló gazda, aki ne hallott volna a 
baktériumoknak nevezett igen apró élőlényekről, amelyek a szer
vezetbe jutva, azt megbetegitik és igen gyakran tömeges megbete* 
gedéseket, úgynevezett járványokat okoznak. Ezeknek a betegséget 
okozó élő csiráknak főfészke és szaporító melegágya az istálló. 
Tudni kell azonbsn azt is, hogy nagy ellenálló képessége csak 
olyan állatoknak lehet, amelyek a fejlődésre előnyös hatású nap
fényt, friss levegőt és mozgást élvezhetik, tehát amelyek természe
tes módon a levegőn élnek.

Ha az életkörülményeket alkotó tényezőket egyenként vizs
gáljuk, az egészség fenntartásában első hely a napfényt illeti, mert 
hőhatásának erejével egymagában is képes megsemmisíteni a leg
veszedelmesebb kórokozó csirákat is. Azért kívánatos a tetőzethez 
közel elhelyezett nagy istállóablak, mert csak ilyen módon füröd- 
hetik mélyreható csiraölőképességü fényözöoben az istálló. A nap
fény elősegíti a bőrlólegzőst, tömeges vörös vérsejtképzósre indítja 
a szervezetet és ezzel az anyagcserét is élénkíti, tehát a takarmány 
jobb órtékülésére is kihat. Napfényes istállóban tartott igásállatok 
mindig jókedvűen dolgoznak s nem fáradnak el gyorsan, de fajra 
való tekintet nélkül leginkább a szopós é3 növendékállatok 
igénylik a napfényt. Az életkörülmény« k második fontos tényezője
ként a levegő szerepel. A rossz levegőt az istá'lóböl szellőztetéssel 
lehet eltávolítani. Az egészséges istálló harmadik főtényezője a 
mozgás. Tólen nagy kifutóban rendszeresen mozgatni kell az álla
tokat, vagy kemény talajon legalább egy órán át vezetgetni. EGE.

B e sz é ljü n k  róla.
Az egyházmegyei közgyűlés jelentései sajnálatos módon sik

lottak át az egyházak legelsőbbrangu tevékenysége: a s a j t ó s z o l  
g á l á t  felett és nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a nem is egy
házi jellegű munkáknak, mint ennek, a már nélkülözhetetlen szol
gálati ágnak. Az egyházi sajtó igehirdetést végez és ezért nem le
becsülendő a szolgálata. Főképan, ha tekintetbe vesszük, hogy az 
evangel umot olyanokhoz is eljuttatja, akik nem járnak tem
plomba. A többi egyházaknál a sajtó már a legfontosabbnak tar
tott belnissziéi eszközök egyike, mig nálunk mostoha aorsban ré
sze űi. Pedig nem esik a gyülatkezeti építős, hanem az egymás
közti összetartás, egyházaink gyülekezeteinek, más egyházakkal, 
külfölddel való kapcsolatoknak a fontos szerve. Szükséges nekünk 
is jelentést adnunk munkánkról, hogy minél többen lássák szere
pének fontosságát.

1. Lapunk 1800 pé'dányban jelenik meg. Az egyes gyüleke
zetek fogyasztása: Apáci 40 Barcaujfalu 55, Bácsfalu 80, Brassó 
és szórványai 150, CsernátLilu 145, Krizba 12, Bukarest 265, Tűr- 
kös 60, Hosszufalu-alszeg 15, Hosszufalu-fürészmező 30, Tatrang 
30, Zajzoa 20, Pürkerec 70. Temesvár 150, Varsánd 50, Arad 60, 
Nagyszentmik Ó3 16, Nagyvárad 80, Nagybánya 8, Nagykároly 15, 
Szatmár 30, Panko'a 15, Bító*. 12, Székelyzsombor 25, Kolozsvár 
30. külföldre 150. többi az ország területének egyéb részeibe.

KOVÁCS A. ~~
U R i D I V A T  S Z A B Ó  

Str. Mihail Weiss No. 18. Brasov.
2. A G y e r m e k v i l á g  történelemre, helyes írásra, olva

sásra, keresztyén életre tanítja gyermekeinket. Legutóbb a buda
pesti »Evangélikus Élet“ emlékezett meg róla. Gyermekmissziónk 
egyetlen orgánuma lévén, sokkal nagyobb pártfogásban kellene 
részesüljön.

3. Luther Naptárunk tavaly 2.500 s az idén is 2.500 pld-ban 
jelenik meg. Sok család kizárólag ezt a naptárt veszi.

4. Lapunk adta ki a Bíró László féle hittankönyvet, amelyre 
régóta szüksége volt gyermekeinknek.

5. A külfölddel élénk összeköttetést tartottunk fenn és csere- 
példányaink révén minden sajtószerv figyelemmel kisérte egyházunk 
sorsát. Hasonló jó viszonyt építettünk ki az erdélyi és királyhágó- 
melléki ref. egyházkerülettel, amelyekkel állandó érintkezésben 
álltunk. Jelenleg segítségükkel népnevélő iratterjesztést építünk ki.

Ide számíthatjuk a csernátfalusi nőszövetség által kiadott 
evangólizáló füzetet, amely s következő arányban terjedt el: Cser- 
nátfalu 350 drb. Újfalu 80, Halmágy 60. Budäpest 40 Fürószmező- 
Pürkerec-Apáca 30 30, T&trang 36 Bacsfalu 55, Kolozsvár 30, 
Arad-Barót 20-20, Brasíó 15, Nagybánya 10 drb. össz. 831 drb.

7. Megszervezte az Evangélikus É et Baráti Közösségét, mely 
a lehetőség szerint ebben az évben is folytatni fogja összejöveteleit.

8. Továbbépíti a sajtószolgálatot. Legközelebb imakönyvet 
fog olvasóközönségünk rendelkezésére bocsátani.

Pártoljuk egyházunk sajtóügyét, mert nagyon szükséges szol
gálatának egyre nagyobb mérvű kiterjesztése. KISS BÉLA.

Szerkesztői üzenetek.
A. Gy. T e m e sv á r . Híreket megkaptam, Jönnek. Bizony így van. Fontos 
lenne, hogy kis gyülekezeti híreink révén állandóan tudjuk hol mi történik és 
résztvegyünk egymás örömében és küzdelmeiben. Sajnos nem rajtunk múlik, 
ha nem sikerül megvalósítani.
F e lh ív á s !  Kérjük a lelkészi hivatalokat, hogy. póstafordultával jelentsék, 
hogy mennyi naptárra van szükségük. Ugyancsak kérjük a lap hátrálékos elő
fizetési dijainak beküldését, hogy munkánkat zavartalanul végezhessük.
W. E. M isk o lc . Magyarországi lapelőfizetések a következő címre külden
dők: Rolik Lajos, Eger, Szt. János u, 12
S z . N. R e s ic z a . Levelet megkaptam, Kívánság szerint intézkedtem.
R. X. N agybánya. Leveled vétele után a hiányzó példányokat azonnal 
postáztam, Bizonyára megérkeztek

C.ENZURAT. ím e ?ii 1a Tribunal«! Bx»foy inb Nr. 1083/1938. Tip. “ANTAL“ Brafov, Galea Victoriei 36.
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Isten békessége.
„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom 
néktek: nem úgy adom én, amint a világ adja. Ne 
nyugtalankodjék a ti szivetek, se ne féljen!" János .4,27.

Háborús izgalmak lázában ég az egész vi
lág. Isten különös kegyelméből országunk, mint 
egy kis sziget a háborgó tenger közepén, békés 
szemlélője lehet a nyugati nagy nemzetek véres 
viaskodásának. Most mikor veszélyben van, é- 
rezzük csak igazán, mit is jelent nekünk: a béke.

Az emberiség legszomorubb tragédiája, hogy 
a mennyei ajándékokat nem tudja megbecsülni, 
azok pedig, — kiknek kezében nemzetek vagy 
népek sorsa nyugszik, nem igen tőrödnek Isten 
akaratával s könnyelműen kergetik az ember 
milliókat a véres harcba. Pedig — Isten aka
rata az, hogy békesség uralkodjék e földön az 
Ő gyermekei körében. Isten akaratában, szándé
kában csak egy harc lehetséges : a gonosz elleni 
küzdelem. Sajnos mi emberek nagyon gyakran 
engedünk a sátáni csábításoknak s bűn követ
kezményeként van aztán háború és békétlenség 
a világban.

Krisztus békességet Ígért nekünk. Mennyei 
békességet: „Az én békességemet adom néktek... 
Ne nyugtalankodjék a ti szivetek, . . Mennyei 
békességre kaptunk Ígéretet. Békességre, amelyet 
a világ semilyen fortélya sem vehet el tőlünk. 
Döröghetnek az ágyuk Franciaország gazdag sík
ságain, tombolhat a vak szenvedély tüze min 
denfelé, a keresztyén ember legdrágább kincse; 
a lelki békesség megmarad, ha nem szakadunk 
el Krisztustól, az örök béke fejedelmétől.

Nemcsak a törmészetntk, hanem a lelki élet
nek is megvannak a maga sajátos törvényei. 
Löhe Vilmos, ez a nagy német egyházi férfiú 
m onootta: a lelki életnek két sarkalatos pontja 
van : a magány és a társaság. Ez az a forrás 
amiből a nyugodt lelki élet fakad. Magányra 
van szüksége a sokat megpróbált léleknek, hogy 
erőt gyűjtsön újabb küzdelemre. Luther német 
bibliafordítása a wartburgi magány terméke. U- 
gyanakkor azonban szüksége van a léleknek a 
hívek közösségére is. Isten közösségeket rendelt 
el, hogy a közösséghez intézze kijelentését.

Ahol ketten-hárm an együtt vannak én is ott 
leszek — mondja Jézus. Valljuk tehát, hogy ér
tékes munkása az Istenországának nem lehet 
csak magányt kereső ember, akiben nem fejlőd
hetik ki a másokért való felelősség. A közösség 
erőt ad, de fegyelmez és felelősségre is tanít.

Keressük a lélek békéjét! Kincs az, külö
nösen ma. MOLNÁR REZSŐ,

Táborozás.
Dr. Raffay S Indor ünnepi beszéde, az Országos Protestáns Napok megnyitásán.

Történelmi időket élünk. Forrongó kor nemzedéke vagyunk. Különösen 
az utolsó negyedszázad minden téren gyökeres változásokat is termett. E vál
tozások hullámzásában élünk ma. A történések rohanva űzik egymást. Az élet 
üteme, módja és célja egyaránt megmásult. A régi idők embere meg sem 
tudná érteni a mai életet.

Mi magunk is sokszor tanácstalanul állunk e változások között. Mert 
nem csupán kivülöttünk, hanem bennünk is világformálás folyamata lüktet. 
A saját bensőnkben is csodák történnek. Sokszor új meglátások és új cél
kitűzések kérdései követelik lelkünket. Az ember szeretne biztos, határozott, 
szilárd pontot találni, mint egykor Archimedes; pontot, amelyen megállva nem 
kiforgatni, Tianem^me/yéríení tudná e világot. Pontot, amelyet alapul vehetne a 
vajúdva bontakozó új világ számára.

Vannak, akik keresik, vannak, akik Ígérgetik, vannak, akik kinálgatják 
ezt a fundamentumot. A keresők nagy részben álmodozók. Az ígérgetők leg
többször hitetők, a kinálgatók többnyire törtetők. Nem is tudnak biztos fun
damentumot mutatni. Az emberiségnek pedig erre van szüksége.

A magyar protestáns1 egyházak híveinek serege azért gyűlt egybe ma e 
történelmi időkben társadalmi téren, hogy a világformálódás egyetlen biztos 
és határozott fundamentumára rámutasson. A magyar protestántizmust a 
történelmi idők történelmi lépésre kényszeritették. Arra, hogy nagygyűlést 
tartson és ezen mutassa meg azt a fundamentumot, amelyet a jelen és a 
jövendő számára a legjobbnak tart. Forrongó korban, elmerülő múlt, tanács
talan jelen, bontakozó jövendő határain az embert és az emberiséget féltő 
szeretet érzésével akarja megmutatni a jobb jövendő útját. Abban a hitben 
él, hogy olyan utat mutathat, amelyre mindenki ráléphet. Olyan útat, amelyen 
mindenki járhat. Olyan útat, amelyet a múlt már kipróbált és igazolt. Ezt az 
útat Krisztus evangéliumában jelöli meg. A magyar proteslántizmus hite és 
meggyőződése, hogy egyedül Isten igéje képes megújítani és megtartani ezt 
a világot. Az az Ige, amely a világteremtés hajnalán egy szó volt csupán, de 
elég a világ létrehozására, Ez az egy szó: Legyen. És lett. Az Ige azóta is 
teremtőerő mind maiglan. A világmegváltás szentséges folyamatában is egy 
szó volt csupán: Krisztus. Egyetlen szó volt az apostolok ajkán i s : Megtérés. 
Akkor is egyetlen szó volt, mikor a reformációban az Ur anyaszentegyházát 
átformálta: Hit. És egyetlen szó marad, mikor az ember és az emberiség 
életének boldogitásáról álmodozik a világ: Szeretet. A magunk történelmére 
tekintve is, mikor a mohácsi vészben összetört és a halál révébe jutott a 
magyarság, akkor is egyetlen szó nyújtotta az Isten kegyelmét és a megúj- 
hódás lehetőségét: Evangélium. Mi azt valljuk és azt hirdetjük, Thogy ma sem 
vethet senki más fundamentumot, mint amely vettetett: az Ur Jézus Krisztus. 
És mikor az emberi balgatag bölcselkedés vagy a hatalmaskodó önhittség 
körülöttünk széltében félrelöki ezt az Isten által letett szegletkövet, akkor mi 
magyar protestánsok belektáttjuk a tanácstalanul vergődő világba, hogy Krisztus 
nélkül nincs boldogság, nincsen béke, nincs üdvösség sem ezen, sem a más világon!

Táborozásunk célja tehát elsősorban vallástétel Krisztus mellett és az Ö 
evangéliuma mellet.

Mint vallástétel egyúttal tiltakozás is. Mert a protestáció mindig kettőt 
jelentett: vallástételt és tiltakozást. A mi mostani vallástételünk is egyúttal 
tiltakozás. Tiltakozás a hitetlenség és a Krisztus tagadás ellen. Mindegy, hogy 
ez a félszegség gonoszságból, oktalanságból vagy könnyelműségből szárma
zik e ? Mi a hitetlenség jogosultságát és a hitetlen világ lehetőségét nemcsak 
elfogadni, hanem még csak elképzelni sem tudjuk.
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S Z Á M L A .

A számla rendszerint arra nézve előnyős, aki adja s 
nehézséget jelent átvevőjének A s ámla átadója mindig fölényben 
van azzal szemben, aki számlát kap, s ennek alapján fizetni kö
teles Isten és az egyház viszonya ilyen számlás kötelezettségi 
alapon is fogható fel. A keresztyén egyházra nézve azért nehéz 
viszony ez, mert a számla törleszthetetlenül nagy összeget mutat 
ki a nincstelen, vagy csak szerény készletek fölött rendelkező 
egyházzal szemben. És azért könnyű mégis Isten adósának lenni, 
mert az Ö gazdaságában van engedmény, — van bűnbocsánat.

A halmágyi egyházközség emberileg magárahagyatottan is 
sokra hivatott és igy felmérhetetlen összegekkel adósa az Istennek. 
Éreznie kell többi magyar evangélikus egyházközségeinktől való 
elszigeteltségének hátrányait. Egyedül áll az idegen tengerben, úgy 
is, mint egyház, úgy is, mint nemzetiség. Ilyen körülmények között 
annál hálásabbaknak kell lenünk azért, amit — Isten kegyelméből 
— az elmúlt évben is tehettünk.

Anyagi helyzetünk lényegesen megszilárdult. Általános és 
egyetemes nehézségeink természetesen voltak. De, ha figyelembe 
vesszük, hogy épület javítási alapra több, mint 40.000 Lej önkén
tes adomány és sok természetbeni munka folyt be néhány hónap 
alatt, mert mondhatjuk, hogy van megértés és felelősségtudat 
híveinkben, mert ez az áldozatkész
ség segítette elő egy 110 C00 Leies mun
kálat elvégzését. Akik pedig ilyen termé
szetű ügykötelezettségükből még nem vet
ték ki részüket, hisszük, hogy a Lélek 
józansága és felelősségtudata azokat is 
megindítja.

A gyülekezet lelki é'etéről egységes ké
pet alkotni, igen nehéz feladat lenne. Sőt 
lehetetlen, amennyiben a lelki élet meg
határozása, méginkább megítélése, nem 
lehet ember feladata. Ha tehát mégis 
próbálkozunk, az csak külső keretek, meg
nyilatkozások rögzítése lesz.

Két úton próbáltunk szolgálni az Isten

nek: templomban és templomon kívül, egyesületi életben. A 8 i9 
lélekszámú gyülekezetből a vasár- ill. ünnepnapi templombajárók 
száma átlag 214 Úrvacsorával élők száma még szomorúbb: egész 
évben 280. — Vasárnaponként és több más alkalommal (bűnbá
nati, adventi, böjti időben) bőséggel szólott az Ige, napi két isten- 
tisztelet alkalmával. De akik áldott alkalmakat mulasztottak el, 
mikor üzenetet vagy megbízást vehettek volna Istentől családjuk, 
egyházuk, népük, de mindenek felett üdvösségük szempontjából, 
efölött mi is jogosan mondunk ítéletet.

Templomon kívüli munkánk akadály nélkül folyt női- és 
ifjúsági egyletben, valamint vasárnapi iskolában. Mindháromnak 
hetenként voltak összejövetelei bibliaórával, irodalmi, történelmi és 
egyéb vallásos tárgyú műsorral. A nőegylet és vasárnapi iskola 
közös templomi ünnepélyeket rendezett a reformáció ünnepe, ka
rácsonyfa és anyáknapja alkalmából. Szeretetvendégségeinek jöve
delméből, a nőegylet futó szőnyeget és magyaros hímzésű oltár- 
szószéki térítőkét ajándékozott az egyháznak. (A térítők az egy
szerűség és népi örökségek megőrzése szempontjából, példaadó 
lehet). Az ifjúsági egylet a „Betyár kendője“ c közkedvelt nép
színművet adta elő szép sikerrel.

12 halálesettel szemben 18 születés volt és 8 pár vette há
zasságkötésére az egyház útján Isten ál
dását. Az eőző évinél kedvezőbb számok 
s azt mondjuk: gyarapodó egyház. Bár
csak ne érhetne az a szörnyű ítélet, hogy 
c s a k  számokban gyarapodjunk.

M.dőn az elmúlt év eseményeiről mind
ezeket elmondom, máris magamelőtt látom 
Istenünk rr.egnövekedett számláját. Nem
hogy törlesztettünk volna, de eljárásaink
kal, olykor egyenetlenkedésekkel, csak 
súlyosbítottuk Vele szembeni helyzetünket. 
Érezzük, ha Istennek úgy tetszik, felhasz
nálhatja a mi gyarló emberi próbálkozá
sainkat. Tetszésére bizzuk egyházunkat és 
híveit: maradj velünk Istenünk. Kerekes J.

A c s á n g ó  nép  tö r tén e téb ő l.
(Folytatás)

A XVI-ik század a hétfalusi csángó nép 
„fekete százada“, bár azután is mindenik 
század több szomorúságot hozott a marok
nyi csángóságra, mint örömöt. Szabadságá
nak elvesztése azonban bénitólag hatott 
reá és hosszú ideig nem tndott beletörődni 
a változhatatlanba, különösen amikor látta, 
hogy minden próbálkozása, erőfeszítése hasz
talan. Fejedelmekhez, királyokhoz könyörgött 
szabadulásáért, de mert a szász kedvelt nép 
volt a felsőbbség előtt, neki kellet a rövi- 
debbet húznia.

A szász fennhatóság alá való kerülés maga 
után hozta h i t é n e k  a megváltozását. A 
reformáció tanait elfogadó szászság jobbá
gyaira is kötelezővé tette az evangélikus hit 
elfogadását, a csángóknak is tehát evangé
likusokká kellett lenniük. Történetíróink ezt 
a tényt a magyarság szempontjából s ú l y o s  
csapásnak szokták minősíteni, ez azonban 
nem áll. Inkább Isten kegyelme volt a hit- 
térités a szegény csángó nép számára.

Mindenekelőtt az akkori vallásos életre 
kell gondolnunk. A csángók amúgy is mos
toha sorsban részesültek vallási szempontból, 
mert a lelki gondozásuk a domokosrendi 
szerzetesekre volt bízva. Azok azonban in
kább a brassói kolostorukban időztek, mint 
a falvakban, részint mert biztonságosabb, 
részint, mert anyagi szempontból előnyösebb 
volt. Nagy ritkán mehetett ki közülük egy- 
egy misét tartani. Az akkori vallás azonban 
nem annyira istentiszteletből, mint babona-

ságból állott. Tudjuk, hogy Luther is meny
nyit szenvedett babonaságból álló vallása 
miatt, hát még milyen ijes-tő lehetett a bo
szorkányokban, megrontó démonokban való 
hit itt, ezen az is'enháta mögötti tájon, ahol 
amugyis a rémségek egész sorozatával kel
lett a népnek megbirkóznia. Valóságos jóté
temény volt ebből a babonaságból és szent- 
kultuszból kiszabadítani és az evangélium, 
a Szent írás vigasztaló leheletét beszivni.

A brassói szász papok már abban az idő
ben összeköttetésben voltak Németországgal 
és a reformációval kezdettől fogva rokon
szenveztek. 15J0-ig azonban az inspektorok 
szigorúan elfojtottak minden reformtörekvést. 
(Különösen a bigott Lucas Piacker). De ami
kor 1536-ban a reformáció felé hajló Jeke- 
liusz Jeremiás, nagy műveltségű prázsmári 
szász le’kész veszi át az inspektorságot, fel- 
lobbanak a reformáció tanai, úgy, hogy 
1544-ben Honterus Jinos már szinte kész 
talajt talál. Áttérni a szászokkal együtt a 
csángókat is és ennek nemcsak az a követ
kezménye, hogy az evangélium tiszta tanai 
mérhetetlen vigasztalást nyújtottak az elgyö
tört népnek, hanem a reformáció áldásaként 
nemsokára megjelenik az első iskola, amely 
a műveltség és hit virágaival pótolta az el
veszített szabadságot. Bár az első rectorok 
neveit nem tudjuk, a későbbi példából követ
keztethetjük, hogy magyarok voltak, akik igy 
megkezdhették a nép nevelésének fárasztó, 
de áldásos munkáját. Későbben, a Kálmán- 
csehi Sánta Márton reformátor hatására, ami- , 
kor a református vallás „magyar vallássá“ 
lett, a csángók is szerettek volna Kálvin ta

naihoz csatlakozni, de az inspektorság szi
gorúsága ebben megakadályozta.

Az evangéliumi hit ajándékával megerő
södve, a csángó nép némi fegyverzettel néz
hetett az eljövendő idők nehézségei elé. Mert 
azok bőven jöttek. A szász pontosság Hét
falu minden lakójának a nevét feljegyezte és 
az utókor számára megőrizte, innen tudjuk, 
hogy ebben az időben a lakosság tetemesen 
megszaporodott. Bácsfaluban 22 Türkösben 
47, Csernátfaluban 30, Hosszufaluban 76, 
Tatrangban 26, Zajzonban 16, Pürkerecben 
18 gazda-lakós élt A családszámot átlag öt
nek véve, Hétfalu lakóinak a száma 1.200 
lélek felé járhatott. Nagyrészben magyarok 
és elmagyarosodottak voltak. Hogy igaza 
van-e Benkőnek, aki Milkovia c. könyvében 
azt írja, hogy Hétfalu első lakói románok 
voltak, nem tudjuk. Tény, hogy erre nézve 
semmi adat nem áll rendelkezésünkre, vi
szont a feljegyzett nevek között elvétve for
dul elő egy-egy román pásztor neve. Való
színűleg csak a XVII század közepén kezd
tek bevándorolni és a falvak szélén letele
pedni. Leginkább Hosszufaluban és Bács
faluban. Bácsfalu ősi román szláv neve 
(Slcn-esztene) valamint a magyar Bács-falu 
elnevezés arra enged következtetni, hogy 
első lakói pásztorok lehettek. A csángók nem 
igen foglalkozván pászlorsággal, nem lehe
tetlen, hogy ott már korán voltak letelepült 
románok, de — mint Benkő írja, — később 
a türelmetlen katolikus szerzetesek vallásuk 
miatt elüldözték onnan őket.

KISS BÉLA.
(Folytatjuk)

/

A híjmágyi^yülekezet temploma.
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Szentháromság u. 23 -ik va
sárnap Olvassuk Maió 22 3 5 — 22 
Adjunk hálái:

Hogy Jézust nem lőhet tőrbe ejteni, de mindeneket md.
Hogy a felsőbbség Isten rendelése a világ rendje érdekében. 
Hogy Isten és törvényes felsőbbség szolgálata nincs ellentétben. 

Könyörögjünk:
Hogy hűséggel tudjunk Istennek engedelmeskedni.
Hogy hűséggel tudjuk a felsőbbségnek is megadni, ami megilleti. 
Hogy Isten adjon a világnak lelkiismeretes vezetőket. 

Szentháromság u. 24-lk vasárnap. Máté 9, 18 26.
Adjunk hálát:

Hogy Jézusnak hatalma van a halál és betegség felett.
Hogy Jézus hatalmát az emberek gyógyítására használja fel.
Hogy Jézus hatalmát gyarló hitünk erősítésére használja fel. 

Könyörögjünk:
Hogy mind g hivő bizoda'ommal legyünk a mi Urunk iránt.
Hogy Jézus erősítse meg gyarló hitünket az Ő hatalmával.
Hogy minden ember Jézusra b zza életét és üdvét. 

ÉRTEKEZLET. Az Evangélikus Élet B rráti M unkaközössé
gének tagjai október 25.-én tartottak értekezletet. Biblia
magyarázatot tartott Mátyás Béla, ismertető előadást Jónás 
László. A m unkaközösség tagjai elhatároztak, hogy ezen
túl kéthetenként lesznek összejövetelek, a belmissziói kér
dések tárgyalása állandó pontja lesz az összejöveteleknek. 
Program ot készítettünk sorozatos evangélizációs előadások 
tartására. Legközelebbi értekezlet nov. 15-én lesz B rassóban. 
Reformációi ünnepélyek. Évekkel ezelő í egyhazun k a refor
máció ünnepélyeket vagy az ünnepet megfcjőiő, vagy az azt kö
vető vasárnapon tartották. Ez évben közös megállapodás szerint 
gyülekezeteink az ünnep napján rendezték meg vallásosesíélyeiket 
hogy híveink is mindinkább megérezzék ennek a napnak jelentő
ségét . Tudomásunk szerint majdnem mindegyik gyülekezetünk 
rendezett ünnepélyt. Hiveinktől azonban több evangélikus öntudatot 
várunk. Matassa meg mindenki, hogy igen is tudatában van annak, 
hogy Istennek mekkora kegyelme nyilvánult meg abban, bogy győ
zelemre segítette annak idejében az evangélium ügyét.
A TEMESVÁRI GYÜLEKEZET ÜNNEPE. A temesvári gyü
lekezet az ottani reform átus gyülekezettel közösen rende
zett ünnepély keretében emlékezett meg templom felava
tásának százéves fordulójáról. Aunak idején a reform átu
sok is ide jártak istentiszteletre. A százéves évforduló 
ünnepségét este nivős művészi program fejezte be.
Finn egyházi lap Ismertető cikke egyházunkról. A Kotima 
című finn egyházi lap, amely 32 000 példányban jelenik mfg, egyik 
utóbbi számában hosszabb ismertetést közöl a romániai, magyar 
evangélikusig helyzetéről. A cikket Gillich Füiöp, lapunk szer
kesztője irta s Yiönen Reinó fmn evangélikus lelkész fordította le 
finn nyelvre. Reméljük, hogy ezáltal is elősegítettük egyházunknak 
a finnországi evangélikus egyházzal való baráti viszonyának felvételét. 
VALLÁSOSEST. A brassói gyülekezet október 29-én val
lásos estét rendezett. A program keretében Raduch György 
barcaújfalusi lelkész tartott előadást, zene és énekszámokkal 
szerepeltek: Nagel Ödön, Szöts Tibor, Szöts Vilmos, K uharc 
0  ivérné, Kiss János és Bojérné H übner Margit. Szaval
tak : R. Gyerkó Anna, és Szabó Irma.
Lelkészválasztás. A lugosi gyülekezet október 1 ón tartotta 
lelbészválaaziói közgyűlését, ahol G äf Helmut lelkészt választották 
meg a gyülekezet új lelkipásztorául. A közgyűlést megelőzően Mül
ler Edgár egyházmegyei felügyelő beszédet intézett a közgyűés 
tagjaihoz s többek között ezeket mondotta: A gyülekezet presby- 
tériuma ős az egyházmegyei konzisztorium mindenkoron tekintettel 
van a gyülekezet magyarajku híveire, akik szálára  magyar nyelvű 
istentiszteletek tartását és magyar nyelvű hitoktatást biztosítanak. 
„Az országos egyház gyülekezetei természetes jognak tekintik ezt, 
hiszen az anyanyelv ápolása nemcsak régi örökségünk, de minden
kinek biztosított joga.
Paplakavatás A barctújfa,usi gyülekezet nov. 5 -én, vallásos 
ünnepély keretében avatta fel új pipilakását. Igét hirdetett Járosi 
Andor elbeszélését felolvasta Nikodamusz Károly, felavató beszéd t 
mondott S pos András fő spares, énekelt Báünt Mihály igazgató, 
szavalt Bothár Magdi. Az ünnepélyt társasvacsora zárta be.

> A  N A G Y V I L Á G B A N  §
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SZERKESZTÖVÁLTÖZÁS. 
Szabó József, a m agyaror
szági H a r a n g s z ó  cimü 

evangélikus néplap szerkesztője, a folyó esztendő végével 
megválik ezen állásától m iután mint a győri egyházközség 
igazgató-lelkészét egyéb kötelességei kötik le. A lap szer
kesztését Lukács István kem eneshögyészi lelkész veszi át. 
Szabó József éveken át volt a H a r a n g s z ó  főszerkesz
tője s e téren gazdag és hálás m unkásságot fejtett ki. 
Mibe kerül a  háború ?  T sj.taban van mindenki a régi osztrák 
generális mór dós inak igazságával, hogy t. i. a háború vezetéséhez 
pénz, pénz és ismét csak pénz kell. A most folyó háborúnak a 
költségei messze felülmúlják az eddigi hadviselések költségeit. Pon. 
tos számokat nem lehet tudni, de némi fogalmat kapunk róla ha 
pld. tudjuk, hogy Anglia naponta 20 miihó fontot költ el (a világ
háború alatt n? pi 6 millió), Né motor jzágnak ped g agy svájci lap 
szerint napi 60 000 vagon anv-srra van szüksége.
A HITLER-1FJAK NEM LEHETNEK TAGJAI KERESZTYÉN 
IFJÚSÁGI EGYESÜLETEKNEK. Raldur von Sirach, a Hit- 
ler-ifjuság vezére rendeletileg megtiltotta, hogy a b irodal
mi ifjúsági szervezetbe töm örült ifjak olyan evangélikus 
egyházi egyesületnek vagy szövetségnek tagjai lehessenek 
melyek, a nemzetközi KIÉ vei akár szervezeti, akár pénz
ügyi, akár vezetésbeli összeköttetésben vannak.
A megértés első je e. A müncheni katólikus püspökség egyik 
kaíóakus kápolnáját ev ngólikua istentiszteletek t a r j á r a  átengedte 
az egyik e»angéhkus szórványnak. Az evangélikusoknak ugyanis 
nincsen templomuk a helységben, hanem a község gyüléstermót 
használták fel istentiszteletek tartására. E téren akadályok merül
tek fal. A katolikus egyháznak ez a megértő lépése kellemes ha. 
tást váltott ki.
SZÁRADDÁ TETTE A TÖRÖK KORMÁNY A KEREZTYÉN 
1RATTERJESZTÉST. A török korm ány szabaddá tette a 
keresztyén iratterjesztést. Ugyancsak szabaddá tette a gyer- 
mekistentiszteleíek tartását is. Vasárnapi iskola nem  ta rt
ható, mivel ezt zúgiskolának minősíti a törvény. 
Berlin. Németország fővárosának 4,100 250 lakosa közül 3,004 000 
az evangélikusok száma, akik 153 egyházközséget alkotnak s 186 
témplomuk van. A berlini evangélikus gyülekezetek közgyűlése nem 
régen 100 000 Márka (kb. 4 millió lej) segélyt szavazott meg a 
szudéta-nőmet evangélikus gyüefcezelek templomainak javítási mun
kálataira.
A TÜRINGIAI NÉMET EVANGÉLIKUS EGYHÁZ KIZÁRTA 
A ZSIDÓ EGYHÁZTAGOKAT. A türingiai ném et evangéli
kus egyház főtanácsának határozata szerint a zsidó ke
resztyének nem  lehetnek ezentúl az egyház tagjai, hanem  
arra  kényszerítik, hogy külön zsidó keresztyén gyülekeze
teket alakítsanak.
Emelkedik az amerikai katqlikus egházl lapok példány- 
száma. Az amerikai Egyesült Á!Umok termetén rangjeienő kaió- 
likus egyházi lapok megrendelői 1925-től 1938-ig 60°/0-os emelke
dést mutatnak. A katolikus egyházi lapoknak 2 631807 előfizető
jük van, ami azt jelenti, hogy az ottani hivek közül minden 8. ol
vas és járat egyházi lapot. Ilyen arány szerint az Evangélikus 
Életnek legalább is 4000 példányban kellene megjelennie.
A kínai IKE munkája, A kínai nép haladásának szolgálatában 
nagy fontosságú az a munka, amit az ottani keresztyén ifjúság 
végez. Már évek óta mindig nagy számmal vannak képviselve az 
ország vezetői között a keresztyének. Az 1912 es köztársasági Kína 
parlamentjének vezető egyénisége keresztyén volt. A kereskedelmi 
és iparügyi minisztériumot YMCA (KIÉ) minisztériumnak hívták, 
mer maga a miniszter és 3 államtitkára is KIÉ tag volt. Ma akb. 
400 millió lelket számláló kínai népből alig van 5 millió a keresz
tyén, de ebből az 5 millióból került ki az új Kina legtöbb vezető 
szeméiyisétre.

' v a M y e lift T i ÍV • l e t

tá-zza-dalwvi. í/z L ztítzzzd íiz fietifa-'p
Szerkesztőség és kiadóhivatal; B A C I U  J U D .  B R A $ O V .  
Megrendelhető, előfizetés eszközölhető Minden lelkészi hivatalunk utján 
Külföldi előfizetősek cime, R o llk  L a jo s , E g e r, S z e n t  J á n o s  u c c a  12 ■■■■■’■ ■ ■■■■■■■, 

A la p  e l f o g a d á s a  e lő f iz e té s t  je le n t!
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A kaliforniai pajzstetű. B e sz é ljü n k  róla.
Az utóbbi időben Erdély különböző vidékeiről gyakrabban 

érkeznek panaszok az E.M.G.E, Gyümölcsészeti Szakosztályához a 
kaliforniai pajzstetű fellépése és kártétele miatt. Szükségesnek 
tartjuk ezért képekkel szemléltetve, gyakorlati alapon ismertetni e 
kártevőt és az ellene való védekezést.

A kaliforniai pajzstetű megjelenését gyakorlott szem hamar 
megállapítja. Jelenlétének könnyen felismerhető jelei: az ágvégtk 
száradása, amit röviden csúcs száradásnak nevezünk ; msjd az ágak 
és a fa elszáradása, az alma vagy körtegyümölcsön a letelepfdés^ 
illetve szúrás helyén képződő lencse alakú élénk piros foltuk, a 
fertőzött ágaknak, a korommal kevert hamuhoz hasonló színű kér
gesszerű bundás bevonata, a leveleken látható kis pajzstetvek, a 
száradó rücskös végű fiatal hajtások, fagyfoltok stb.

A kaliforniai pajzstetű a fiatal hajtásokon és sima ág és 
törzsrészeken telepedtek meg a legszívesebben. A széltől védett, 
meleg, páratelt környezetet kedveli, tehát a sűrű lombozatu, törpe 
fákon találjuk a legtömrgesebben. A kaliforniai pajzstetű kártételét 
a fa nedvének elszívásával okozza.

A megtámadott fiatal fák egy-két év alatt tönkremennek, ha 
nem védekezünk. Az idősebb fák tozább is bírják a küzdelmet.

A kaliforniai pajzstetű június elején jelenik meg. A nőstény 
nem repül, eleveneket szül. Lárvája szabadon mozogva mindjárt a 
közelben alkalmas helyet keres a letelepedésre. A letelepedés után 
a lárvák rövidesen vcdlenek és a levedlett bőrhöz i leszkedik a 
pajzsréteg, mely a tetű növekedésével lépést tartva szélesedik.

Az újszülöttek a nyár elején már ivarérettek. Augusztus ele
jén jelenik meg a második és szeptember végén a harmadik nem
zedék. Ez a harmadik nemzedék telel át úgy, amint a tél talá'ja: 
lárva alakban, ved'.ós e’őlt, vagy után, vagy már ivarérett állapot
ban. Egyéb pajzstetű féleségek csak egy nemzedéket nevelnek.

A kaliforniai pajzstetű veszedelmessége abban rejlik, hogy 
évenként több nemzedéke van, egy-egy nőstény több száz utódot 
szül. A kaliforniai pajzstetű az időjárás viszontagságaival és a tél 
fagyával szemben igen ellenálló.

A kaliforniai pajzstetű nősténye nem repül, niacsenek szár
nyai és annak dacára, hogy a természetes terjedése fáról-fára és 
kertről-kertre nagyon lassú, mégis igen veszedelmes, mert egy né
hány odakerült tetű utódai 1-2-3 év alatt teljesen ellephet egy fát, 
ha nem védekezünk ellenük.

A védekezés
nem nehéz, inkább állandó gondot okoz a fertőzés arányainak fi
gyelemmel kisérése. A fiatal Iákat, ha azok már nagyon fertőzöttek 
és elgyengültek, permetezés után vágjuk ki. Az idősebb fákat ha- 
sonlókópan. Kevósbbá fertőzött idősebb fák megviselt ágait télen 
vágjuk le, vagy szükség esetén az egész koronát is és fiatalítsuk 
meg fáinkat. A kérges törzs és ágrészekat kaparjuk le, azután 
drótkefével dörzsöljük le úgy a kapart, miat a sima törz3 és ág
részeket, a hulladékokat égessük, vagy mélyen ássuk el. Ezután 
lemosásszerüen permetezzük meg az egyes gyári készítmények tö
ménységének megfelelő higitásu gyümölcsfa karbolineummal, vagy 
téli higitásu mészkénlével. A téli permetezést a tél utóján, fagy
mentes, szélcsend 33 napon végezzük, február, március hónapban. 
Rügyfakadástól lombhullá3Íg a dús lombozatot ritkítsuk, hogy a szél 
járhasson a levelek között és ezután az egyes készítmények tö 
mőnységének megfelelő higitásu nikotintaitaimu szerrel permetez
zünk, száraz meleg napokon.

Nikotin tartalmú szerrel csak addig védekezhetünk mig a 
porszemnyi pici ujszü'ött tetvak, lárvák, pajzs nélkül járkálva, le 
nem telepednek. Amint letelepedtek és pajzst termeltek hátukra, 
már nem hatol azon keresztül a nikotin bőrméreg. A nikotin tar
talmú szerrel való locsoiásszeiű bő permetezést az egyes geneiá 
ciók megjelenési idejétől kezdve, 8 napos időközökben, háromszor 
kell megismételnünk. A psrmetezéshez lágy, lehetőleg esővizet 
használjunk. Ha ilyen nem volna, 10 literenként 1-2 marék mosó
szódát teszünk a vízhez. A leghatásosabb a nyugalmi időben esz
közölt téli permetezés, TÖRÖK BÁLINT.

A sajtószolgálatnak nemcsak az a jelentősége, hogy a köz
leményeket egy egy gyülekezeten belül azokhoz is eljuttatja, akk 
nem járnak templomba és nem vesznek vagy nem vehetnek részt 
8z egyházi életben, hanem összekötő kapocs az egyes gyülekezetek, 
sőt országok között. Lapunk számos példányban jár kü.föidr3 és 
ezen a réven állandóan ébren tudjuk tartani az egyházunk iránti 
érdeklődést, úgy, hogy kicsiny egyházunk a sajtó áital egyre job
ban kiemelkedik az ismeretlenség ködéből. Csek a napokban ol
vastuk a budapesti Evangélikus Élet elismerő cikkét lapunk Gyer
mekvilág mellékletéről, mig most még jelentősebb eseményről em
lékezhetünk meg: az első finn nyelni egyházunkkal foglalkozó cikk 
megjelenéséről.

A finn evangélikusokkal csak nemrégen kerültünk összekötte
tésbe. Először YlÖnen Reino lelkész keresett fel, akivel ma is érint
kezésben állunk és aki rendkívüli rokonszenvvel viseltetik egyhá
zunk iránt. Pár hónapja Hannu Pietilä é3 Soisalon S.ininen lima- 
ri lelkészek töltöttek nálunk kedves rapokat. Ssivüket igy nyitják

TÓTH A N D O R
B R A S S Ó  K a p u -u tc a  4 4  s z á m

alatt az udvarban olcsón és jó minőségben 
árusít paplanokat, paplanhoz való anyagokat, 

vásznakat és törülközőket.

meg elő tünk ó? a finn kerasz.yéa élet sok rendűvüli dolgot nyi{ 
meg számunkra Jelenleg Mezei István s. lelkész folytat tanulmá
nyozást Finnországban.

Yiönen Rúno lelkész mo3t fordította le Giltich Fülöp lelkész- 
testvérünk cikkét egyházunkról és a tanulmány a Kotimaa ban, a 
legelterjedtebb fmn újságok egyikében jelent meg. Rendkívüli ese
mény ez, mert nem jelent kevesebbet, minthogy finn barátaink 
megismernek bennünket és szeratetüket még jobban megnyitják 
előttünk és teológusaink baráti körbe fognak ezulán kimenni. Az 
egyre jobban elmélyülő kapcsolatok a mi számunkra csak áldást 
jelentenek.

A finn nyelvű cikk egy péld. és ösztönzés arra, hogy a saj ó 
munkája nem hiábava ó, hanem egyike az egyház legelsőrangu 
tevékenységeinek.

Kár, hogy ugyanakkor idehaza kevés megértésben részesül I
KISS BÉLA.

“  S Z E R K E S Z T Ő I  ÜZ E NE T E K.

I s m é te l t e n  felhívjuk hátrálékos előfizetőink figyelmét arra, 
hogy késedelmükkel lapunk ügyének okoznak kárt. Kérünk min
denkit, tartsa, erkölcsi kötelességének ügyünk támogatására leg
alább megtenni annyit, hogy pontosan beküldi előfizetését! Lel
készek, vasárnapi iskolai vezetők figyelmét felhívjuk a Gyermekvilág 
Kispósta közleményére.

R . K N a g y k á r o l y .  Klisét megkaptam. A kérés a lap 
szerkesztői üzenetek c. közleményében töriént. Levélben is megke
restem volt az egyes lelkészi hivatalokat. Sajnos itt véletlenül ki
marad. Köszönöm.

A. G y . T e m e s v á r .  Pénzt, levelet megkaptam. Énekes
könyvek árát átadtam. Hírek jönni fognak. Ha cikkeket kapnánk 
bizony jó lenne. Az új énekekhez nekünk nincsen külön dallamos 
könyvünk. Az énekek a Fébé által kiadott Hallelujah c gyűjtemé
nyéből valók. Ez a könyv megvan itt minden lelkészi hivatalnál. 
Bálint Mihály brassói ig. tanító most készíti el az énekek dallamos 
füzetét, tehát addig várni kell. A pótfüzet ára 10 lej. Üdvözlet.

Evangélikus Élet aranykönyve: Mátyás Béla alesperesi tisz
teletdiját 16C0 lej. Gödri János Bukarest 20, id. Nauer György 
Temesvár 40, Klein Viktor Anina 40.

N a p tá r u n k  rövidesen elkészül s azonnal pórtózni fogjuk 
a lelkészihivatalok címére. Ne vegyünk tehát más naptárt. Naptá
runk egyházunk kérdéseit tárgyalja és bő irodalmi anyagot is kö
zöl úgy, hogy olvasása nélkülözhetetlen fontosságú minden magyar 
evangélikus számára.
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. . . De annak a fának gyümölcséből, 
mely a kertnek közepette van, azt monda 
Isten: abból ne egyetek, azt m»g se il- 
lesétek, hoay meg ne haljatok. Es monda 
a kígyó az asszonynak: Bizony nem 
haltok meg. Hanem tudja az Isten, 
hogy amely napon ejéndetek abból, meg
nyilatkoznak a ti szemeitek és olyanok 
lésztek, mint az Isten: jónak és gonosz
nak tudói. És látá az asszony, hogy jó 
az a fa eledelre s hogy kedves a szem
nek és kívánatos az „a fa a bölcsseségért, 
szakaszta azért annak a gyümölcséből és 
evék, és ada vele levő férjének is, és 
az is evék. Es megnyilatkozának mind
kettőjüknek szemei s észrevevék, hogy 
mezítelenek: figefa levelet aggatának a- 
zért össze és körüXköiöket csinálának 
maguknak. Es meghalták az TJr Isten 
szavát, aki hűvös alkonyaikor a kertben 
jár vala és elrejtözék az ember és az ő 
félesége az Ur Isten elöl a kert fái között..

És monda az Ur Káinnak: Miért 
csüggesztéd le fejedet ? Hiszen, ha jól 
cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig 
nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt 
leselkedik és reád van vágyódása, de te 
uralkodjál rajta . . .

Síiért nyugtalan a  szived ?
Az embernek hasztalan van bármije ezen a vi

lágon, ha a szivében nincsen békesség, akkor az em
ber nyomorultabb a legsze ényebb embernél.

Ádám és Éva, amikor megszegték Isten paran
csolatát, elrejlöztek a bokrok közé, mert a szivük 
félelemmel volt tele. Nem tudtak örülni többé a szép 
Éden kertnek, mert nem volt a szivükben békesség. 
Nyugtalanságukat pedig csak az okozta, hogy vétkez
tek az Isten ellen. Bűnt követtek el. Káin, miután 
megölte Ábelt, lecsüggesztette a fejét és úgy bujdo
sott a földön. A szive tele volt szomorúsággal, mert 
vétkezett a testvére ellen. De vétkezett az Isten ellen 
is, Aki azt kívánja, hogy az emberek ne bántsák, 
hanem szeressék egymást. Ha n u g  nem ölte volna 
Ábelt, felemelt fejjel, boldogan járhatott volna a szép 
világban, igy pedig lecsüggesztett fejjel bujdosott.

Ma is sok ember van, aki lehorgasztott fejjel 
jár, mert a szivében nincsen békesség, mert érzi, 
hogy sok rosszat követett el. Van olyan ember is, 
aki éjszakákon át nem tud aludni, mert a bűnei nem 
hagynak nyugalmat szivének. Olyan is van, aki nem 
tud meghalni, mert van valami bűne, amit előbb 
jóvá kell tennie.

Mi az oka annak, hogy sokszor a gyermek nem 
mer a tanitóbacsi szemébe nézni ? Miért van, hogy 
néha hiába kiállja az édesanyja, nem mer előjönni? 
Csak azért, mert valami rosszat cselekedett és a bűnei 
nem engednek nyugalmat szivének. Hát még amikor 
az Isten hiv. Ö előtte bizony nem állhat meg egy 
ember sem felemelt fővel, mert minden embernek 
vannak vétkei, amelyek a szivét nyugtalanítják.

„Én fiacskáim ezeket azért irom néktek, hogy ne 
vétkezzetek. És ha valaki vétkezik van szószólónk 
az Atyánál, az Igaz Jézus Krisztus.“

MÁTYÁS BÉLA.

A Z  E V A N G É L I K U S  É L E T  G Y E R M E K  L A P - M E L L É K L E T E
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A b é k e s s é g  f e j e d e l m e .
Nézzétek ezt a képet. Érdekes kép s mégis egészen természetesnek érezzük. Nem látunk semmi 

csodálkoznivalót azon, ha Jézus ott áll a vadállatok között s azok szelíden, hízelegve simulnak hozzája. 
Úgy gondoljuk, hogy jelenlétében a legvadabb állat, a legvérengzőbb szív is megbékül.

A biblia több helyén azt a gondolatot érzékelteti, hogy az állatvilág elvadulásának oka is az 
embernek a bűne volt. Az éden kertben még 
békésen megfértek egymás mellett s engedel
mesen hajlottak az első emberek szavára. A bűn 
miatt veszett el az édenkert boldog élete s 
költözött a világba a vadság és a vérengzés.
Bűn korbácsolja fel izzó szenvedélyre az em
beri sziveket és igy születik gyilkosság, há
ború, rablás stb.

Minden embernek a szivében élnek olyan 
érzések, vágyak, kívánságok, melyek különböző 
vadállatokhoz hasonlitnak s melyek az embert 
valamilzen vadállathoz teszik hasónlóvá. Ezeket 
is csak Krisztus tudja bennünk megszeliditeni.

Krisztus a béke fejedelme. Azért jött, hogy 
levegye rólunk a bűn átkát, hogy tudjunk 
újra igazán szeretni. Ha az emberek mind
mind Krisztusra hallgatnának, Neki engednék 
át az uralmat szivük fölött, akkor újból meg
valósulna az a csoda, amit ez a kép fejez ki 
képletesen: az egymást gyilkoló emberek ismét 
testvérként szeretnék egymást.

Legyetek ti a béke fejedelmének szolgái.
Imádkozzatok, hogy mennél többen ismerjék 
meg őt s rendeljék alá magukat az ő akaratának.

M it t u d o k  P e tő f i  S á n d o rró l?
Az Erdélyi M agyar  Evangélikus Gyám in téze t  irodalmi 

ve rsenyén  páiyadijat  nyert  dolgozat .

(Folytatás)

A szegénység még nagyobb volt otthon, mint 
eddig. Továbbtanulásra még remény sem volt. Egy 
rokon, akit lelkiismeret furdalt, magához vette 
Oätfi-Asszonyfalvära. Itt úri élete volt. Azt gon
dolta, hogy tanulmányait is folytathatja, de csaló 
dott. Utolsó percbea finoman kidobták. Ekkor el
ment katonának Sopronba. Tiszt akart lenni. Itt 
régi barátaival sokszor eltrófált, de a gőgösökhöz 
goromba volt. A kaszárnyában véletlenül a leg
piszkosabb cigánnyal aludt egy ágyban. Durva 
káplárja pedig sokszor elkeserítette. Szabad percei
ben azonhan mindig olvasott. Ezredét Grácba vit
ték. Innen Horvátországba mentek A kórházi ágy
ból állott be a sorba, mert 1840 május és júniu
sában tífuszban volt. Károlyvárosban három hóna
pig feküdt. Zágrábban még vért is hányt.. Szep
temberben ismét kórházban volt. Decemberben jó 
lelkű ezredorvosa már aggódott életiért. Február

végén falmentették a katonáskodás ó'. Sopronba 
gyalogolt, hol barátai rémülten fogadták a kiaszott 
fiú*. Márciusban ismét gyalog ment Pápára. Láto
gatni kezdte a kollégiumi előadásokat, de társainak 
gúnyos kacaja és tanárának sértő pillantása Po
zsonyba űzte. Itt már alig ismerték meg szegényt 
a barátai. 10 napi betegség után mégis útrakelt. 
Barátai egy darabig el is kisérték. Győrbe, majd 
Pestre és onnan Dunavecsáre ment szüleihez. Most 
megpihenhetett volna, de átló! félt, hogy a nagy 
nyomor örökre odafaöti. Elment hát Pestre. Innen 
Balatonra gyalogolt, majd Veszprémbe, Somogyba, 
Tolnába ment. Ozorán színészekre talált. Csatla
kozott hozzájuk. Akkor lépett fel először színpadon 
a „Paleskei Nótáriusban.* Sok ismerős helyen 
jártak még, de régi barátait lehetőleg elkerülte, 
mert szégyalte, hogy egy szedett-vedett társasághoz 
tartozott. Nyár végén otthagyta a színészeket. 
Pápán a saját erején akart tovább tanulni. Sze
génysége miatt sok csalódás és keserűség érte. 
Szerencsére megismerkedett néhány nagy Íróval, 
festővel, akik kárpótolták a sors mostohaságáfc 
1842-ben a legelőkelőbb újságnak négy verséi
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T é l i  v i l á g .

Megölte valaki magát 
Az hozta ezt a rút időt.
Fuj a szél, táncol a tányér 

.A borbélymühelyek előtt.
Hol a boldogság mostanában? 
Barátságos meleg szobiban.

A napszámos, a napszámosné 
Tüsköt fűrészel és hasit; 
Daróc pólyában gyermekük 
A szélvésszel versenyt visít. 
Hol a boldogság mostanában ? 
Barátságos meleg szobában.

Jár nagy léptekkel föl s alá 
A katona őrhelyén,
És számlálgatja lépteit ; 

j Kínjában mást mit is tegyen ? 
Hol a boldogság mostanában ? 
^Barátságos meleg szobában.

Irta: Petőfi Sándor.

A hosszú lábú drótos tót 
Kopott gubáját cipeli;
Az orra érett paprika,
S hidegtől folynak könnyei. 
Hol a boldogság mostanában? 
Barátságos meleg szobában.

Barangol a vándor színész 
Egy falutól a másikig;
Meleg ruhája nincs ugyan,
De mindazáltal éhezik.
Hol a boldogság mostanában? 
Barátságos meleg szobában.

Hát a cigány ? Vacog foga 
a rongyos sátorok alatt: 
Kopogtat a szél és bemegy, 
Bár a cigány nem szól: szabad! 
Hol a boldogság mostanában ? 
Barátságos meleg szobában.

Megtanultátok az igeidőket és 
remélem, még azt sem felejtettétek 
el, hogy mikor írunk t és mikor 
írunk tt?

Az igével nem csak azt fejez
hetjük ki, hogy melyik személy 
és mikor végzi a cselekvést, ha
nem azt is, hogy milyen módon 
végezzük a cselekvést. így az 
igének három módja van : jelentő
mód, feltételes mód és parancsoló 
mód. Amikor a cselekvést egy
szerűen csak kijelentjük, akkor 
az ige jelentő módban van. Pl. 
írok, írtam, írni fogok. Ebben a 
módban, amint látjátok, három 
igeidő van. Amikor nem biztos, 
hogy a cselekvés megtörténhetik, 
akkor az ige feltételes módban van. 
Pl. írnék, írtam volna, (folytatjuk).

Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt,
Fuj a szél, táncol a tányér 
A borbélymühelyek előtt.
Hol a boldogság mostanában? 
Barátságos meleg szobában.

küldte be. Május 22-én mag is jelent a legrövidebb 
A  borozó c. verse. Nagy volt ezért az öröm a 
diákok otthonában. Most már ország-világ előtt 
költő lett Petőfi Sándor. A komor lélekbe is öröm 
költözött. Sikerei is gyarapodtak. Az önképzőkörben 
Lehel c. verse dicséretet nyert. Szin és való cimű 
versét jóbarátja Kozma, úgy szavalta el, hogy a 
tapsnak se vége, se hossza nem volt. Ö pedig az 
<Úlmos botolc c. versét olyan hatással adta elő, 
hogy Eszterházy gróf a kitűzött két aranyat még 
eggyel megtoldotta. Aznap este a diákok Fromm 
zsidónál mulattak. Másnapra & somogyi fiúk búcsú
lakomáján vettek részt. Petőfi költőhöz és ünne- 
pelthez méltóan öltözött fel. Igaz, hogy kölcsön
kért volt a ruhája, de minden gondját felejtette 
sikere. Jó kedve azonban nem sokáig tarthatott. 
Hajnaltájban a ruhák gazdája, egy úrifiú fennhan
gon követelte vissza ruhadarabjait, Barátai ugyan 
keményen rendreutasitották a szívtelen kölcsönzőt, 
de Petőfi sápadtan szaladt haza, hol lehányta 
magáról az idegen holmikat és sirra borult Kozma 
barátja nyakába. Valószínű, ez az eset is hozzá
járult ahoz, hogy későbbi verseiben nem egyszer 
íréit ki a magasabb osztályhoz tartozók ellen.

Ebben az időben kötött barátságot Jókai Mór 
regényíróval és Orlay Petrovici Somával, a festő
művésszel. Együtt látogatták meg az öreg Petro- 
vicsékat is Dunavecsén, ahol még mindig nagy 
szegénységben éltek. A szülők boldogan ölelték 
magukhoz fiúkat, mert remélték, most már ember 
lesz belőle. Pápáról Debrecenbe ment, hol a telet 
nagy betegen és nélkülözések közt töltötte el. 
Minden vágya az volt, hogy Pestre mehessen. 
1844 februárban elindult Tokaj felé. Egerben a 
katolikus papok már ismerték nevét, tehát nagy 
örömmel fogadták. Ez erőt adott további útjához. 
Szerencsésen eljutott Pestre, hol Vörösmarty jó
indulatából 1844-ben a Nemzeti Kör kiadta első 
verskötetét. Nemsokára a Pesti Divatlap fizetéses 
segéd-szerkesztője lett. Most kezdődött meg Pető
finek az új és dicsőséges korszaka. — Mint jő 
gyermek, legelőször is szüleihez utazott le. Apja, 
a jó öreg Tcorcsmáros, büszke volt arra, hogy fia 
már újságot csinál. Anyja pedig örömmel szorította 
magához fiát, mert belátta, hogy nem hidegült el 
tőlük. Sokáig azonban nem maradt otthon, mert 
már Pesten kötelessége várta. Pestről gyakran fel-
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Kedves gyermekek! A Gyermekvilág a ti 
lapotok. Számotokra készül s nemcsak szórako
zást akar adni tinektek, de egyben s elsősorban 
a nevelés képezi igazi célját. így kell tehát lás
sátok azt ti is s azok is, akik azt kezetekbe ad
ják. Az újságnak minden egyes rovata ezt a célt 
akarja szolgálni. Bibliai részt közlünk, azután ne
velői cikkeket, elbeszélést és ismertetéseket, magyar 
költők verseit stb. Különlegesen is felhívjuk a fi
gyelmet a Tanuljunk rovatra, amely magyar nyelv
tani, irodalmi és történelmi ismereteket közöl. Ezt 
nemcsak olvasni, hanem tanulni is kell. Szorgal
masan átvenni és megtanulni, mert csak akkor 
éri el célját, hogy segítségére legyen azoknak, 
akik az iskolában nem részesülnek magyar nyelvű 
oktatásban.

Lelkésztestvéreink és vasárnapi iskolai veze
tőink figyelmét hívjuk fel erre, hogy vegyék át 
ezeket a leckéket s tekintsék azokat útmutatásnak 
és tananyagnak, amit nekik kell bővebben meg
magyarázni és kérdezni. Nem szórakozni, hanem 
tanulni!

Rejtvényeinkre is felhívjuk figyelmeteket. 
Foglalkozzon hát mindenki ezekkel is.

Előző számban közölt rejtvényünket helyesen 
megfejtették: Császár Ella Brassó, Gödri Ida, 
Gyulai Nagy János Csernátfalu.

Rejtvényeinket ezután két csoportba osztjuk:
A. és fí. jelzéssel Az A. jelzésű rejtvények az 
elemi isko'a 2-4 osztályba járó tanulók részére, a
B. alattiak az 5-től fölfelé.

A.
1. Kinek mondotta el Jézus az irgalmas 

samaritánusról szójó példázatot ?
2. Mit mondott Jézus, hogy ki tudja 

mikor jön el a világ vége ?
3. írd le, hogy milyen magyar költőkét 

ismersz.
B.
1. Ki volt a magyarok fejedelme a hon

foglalás [idején?
2. Kiknek és miért és mikor irta Luther 

Márton a Nagy- és Kiskátét ?
3. Melyik a világ legnagyobb vízesése 

és hol van?
A rejtvények beküldésének határideje nov. 30.

Dolgozzatok szorgalmasan!

kereste vidéki barátait, akik mindenütt lelkesen 
ünnepelték. Ebben az időben jutott el Szat- 
márra is, hol megismerte Ó3 megszerette Szend- 
rey Juiát, akit a szülők akarása ellenére is 
teleségül vett. Nagyon ba'dogan éltek először a 
a Teleki S. gróf birtokán, majd Pesten. Nagyon 
sok verset irt feleségéről és a boldog családi 
életről. Ebben az évben, 1847-ben adta ki Összes 
költeményei t is. Sajnos, szép és nyugodt élete 
nem sokáig tartott. 1848 ban kitört a magyar 
szabadságharc. Petőfi, aki számtalan versben hir
dette a nép szabadságát és forró szeretetét, köte
lességének tartotta, hogy fegyverrel is harcoljon 
érette. Elhagyta fiatal feleségét, jó szüleit és Zoltán 
nevű kis fiát, hogy beállhasson Bem tábornok csa
patába. Bem apó nagyon szerette a bátor és lelkes 
Petőfit, éppen azért féltette is őt. De Petőfit nem 
lehetett visszatartani. Mindig előljárt. Mikor B m 
tábornok vitéz székelyeivel a nagy orosz sereg 
ellen harcolt, egy kozák lándzsája kioltotta a fiatal 
költő életét. Éppen 90 éve annak, hogy ez a szó 
morú esemény megtörtént. Holttestét senkisem 
látta, de úgy gondolják, hogy a iehéregyházi te' 
mető közös sírjában van elhantolva.

Költészettant, irodalomtörténetet még nem 
tanultam. így Petőfi munkájának igazi értékét 
még nem ismerem. Csak azt látom, hogy a ma
gyar nemzet apraja nagyja szeretettel olvassa köl
teményeit. Kunyhókban, palotákban szívesen dudol- 
gatják megzenésített verseit. Mindez bizonyára 
azért van, mert az élet ezerféle váltözhtát olyan 
egyszerűen és őszintén tudta megírni, hogy min
den magyar szívben hasonló érzést tudott fakasz
tani. De nemcsak a magyar iiodalomban magaslott 
ki, nevét ismerik idegen nemzetek is. Eleinte csak 
a németek fordították le verseit, de később az 
angolok, franciák, olaszok, dánok, norvégok, své
dek, tinnek és szlávok is. Reszket a bokor c. ver
sét pl. 40 nyelvre is lefordították. Mi magyarok 
csak akkor leszünk érdemesek örökségére, ha ver
seiben nemcsak gyönyörködünk, hanem nyelvünkért 
nemzetünkért, szabadságunkért dolgozni fogunk é$ 
ha kell, értük áldozatot is hozunk, úgy amint 
ő is tette.
Jelige.: Ha a magyar is elhagyja a magyart^ 

Bem lesz akkor olyan, aki vele tart. 
ügy eltűnik, mint az égről a csillag, 

_ _ _  Ha a sötét felhők rá borulnak.

T/p. „ANTAL“ Bra§ov.



A Keresztyén Igazság
•  2  le]

1939 december' 3.
A u to riza t d e  M ln la f  rul d e  In te rn a  a u b , N o. 1 4 .8 BO A ntii ( o a a

24 szám.

« a n a e

'Betmissiiéi., tái-sasLatmi. Étufi urátis bviCágryézeti ^eUSajv

Administratis Kiadja: Évi előfizetési díj 55 Lej.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: az E vangélikus Élet B a rá ti M unkaközössége. Postaiszétküldéssel 60 „
B aciu , jud. B r a fo v . Szerkeszti'. GILLICH FÜLÖP. — Felelős kiadó-. M Á TYÁ S BÉLA. Külföldön 3 Pengő

Ami elmúlik — ami megmarad. Lukács 21, 33; I. János 2, 15—17

Az egyházi évnek utolsó vasárnapját —  ebben az évben ez november 26-ára esik —  egyházunk a „halottak 
vasárnapjának“ nevezi és régi idők óta ezt a vasárnapot arra rendelte, hogy azon a vasárnapon Isten tekintete alatt 
tarjuk fel életünk legszomorúbb kérdését, az elmúlás szorongató kérdését. Hogy az Ige szövétnekévél világítsunk bele 
életünk legsötétebb m élységébe: a sírba, mert ebbe a sötétségbe millió gyertya lángja sem tud belevilágítani, egyedül 
csak az Ige fénye. Ezért mi evangélikusok nem gyújtunk gyertyákat, mert azok úgy sem tudják a múlandóság szörnyű, 
szomorú sötétségét eloszlatni, hanem pislákoló emberi lángok helyett magasra emeljük az Ige szövétnekét, mert egye
dül ez oszlatja el a halál sötétségét és egyedül ez tud átvezetni a múlandóság sötét völgyén az örökké fénylő örökké
valóságba, az Istenországába. A halottak vasárnapját egyházun arra rendelte, hogy „Isten elé álljunk életünk legszo- 
rongatőbb, legleveröbb kérdésével, az elmúlás, a halál kérdésivel is, hogy igy ne tévelygő emberi elképzelések, babonás 
szokások, isíenellenes tévelygések irányítsák eleiünket es cseíe^üeít-xiíkei.

Lássuk hát, mit mond az Ige. Két bibliai helyet jelöltem meg fentebb. Mind a kettő elsősorban elmúlásról 
beszél. De talán ezt nem is kellene mondania az Igének, hiszen, ezt jaj magunk is eléggé látjuk és tapasztaljuk —  
naponként. Ilyenkor ősszel minden az elmúlást prédikálja: Az elfonnyadt, zörgéssé asszott falevelekkel újból és újból 
elzörgeti az őszi szél az elmúlás kísérteties halálzenéjét. A megfosztott, megtépázott csupasz fák, mint didergő csupasz 
ujjak, úgy nyúlnak felfelé — valami után, talán a tovaillanő szépséget, az elnyargaló nyarat, a tovatűnő életet, akarják 
megragadni, görcsösen megszorítani, hogy el ne veszítsék többet azu tán ! Ősszel az egész természet temetkezni készü Is 
minden azt zokogja: elmúlik, elmúlik, m inden! De ez a komor szó : elmúlás, akkor döbbent meg jobban, ha nem  csak 
a természet pusztulását jeleníti meg előttünk, hanem amikor ennek a figyelmeztetésnek nyomán megjelenik előttünk 
egy sir, mely valaki olyant zár magába, akit sohasem akartunk elveszíteni s akinek az elvesztésével, úgy érezzük, egy 
világot veszítettünk el. De a legfélelmetesebb ez a rém halál, akkor amikor érettünk nyúl a hideg keze s a mi fülünkbe 
suttogja bele a megdermesztő s z ó t: elmúlsz, elmúlsz. Ilyenkor a mi számunkra elmúlik a világ, s ilyenkor didergő, re 
megő ajakkal mi is azt kérdezzük az elmúlástól borzadó költővel: „Elhervad a rózsa, lehull a levét! Ezért születünk 
hát, ez az életi cé l?“ — De az Ige tovább beszél s elmondja, hogy az is elmúlik, amit mi állandónak, örökkévalóság
nak gondolunk: elmúlik az ég és elmúlik a föld is.

Dehát minek beszél az Ige is erről, az elmúlásról ? Elsősorban bizonyára azért figyelmeztet az elmúlás erejére, 
hogy nehogy valami olyasmibe vessük a bizalmunkat, ami elmúlik, nehogy olyasmibe kapaszkodjunk bele, ami elvész. 
Az Ige figyelmeztet: semmibe, mi e világból való, ne kapaszkodj, ne kösd semmihez a te lelkedet és ne engedd, hogy 
valami is e múlandó világhoz kösse életedet, reménységedet. Hanem keresd azt, ami megmarad, ami örök. Mert Isten 
beszéde ilyenről is szól s a múlandóság sötét hátteréből kiemeli azt, ami örök. Örök az Isten és örök az Ö Igéje ! S 
az Ő örök Igéje mindig mutatja az örökélet útját azoknak, akik a múlandó világtól elszakadnak és az örökéletre vágy
nak. Örök az Isten, örök az Ő Igéje s megmaradnak mindazok —  te is megmaradhatsz, — akik az Isten akarát cse
lekszik. íme, a megmaradás útja. Megmaradunk, minden múlandóság ellenére, ha Istenbe, az Ö igéjébe fogózik a lel
künk. Benne bízik és vele é l ! A kegyes legenda szerint Krisztus keresztjére felkúszott s rá fonódott egy rózsaszál. Ki- 
zöldült és virágot is hajtott ott a kereszten. A rózsákat leszaggatták, de hiába tépték le, hiába tiporták össze, a keresz
ten nyílt virág tovább élt, tovább pompázott, illatozott szépen és sérthetetlen. Ilyen keresztre kúszott, kereszten kinyílt, 
soha el nem hervadó, örökké viruló virág a lelked, ha az Igén keresztül megtalálod és belefogőzól a Krisztus kereszt
jébe. S amíg ezen a világon minden azt beszéli: „elhervad a rózsa, lehull a levél!“ ugyanakkor „ott fenn a keresztfán 
suttogja a s z é l: Kinyílik a rózsa, kihajt a lev é l!“

S Járj az Ige útján, fogózz, a keresztbe, cselekedd az Isten akaratát, akkor bátran, bizakodással, és boldogan 
tudod elmondani Reményik versével: Viszontlátásra.
Viszontlátásra, —  mondom, és megyek 
Robognak vonatok és életek — 
Bennem, legbelül valami remeg.
Mert nem tudom,
Sohasem tudhatom :
Szorith atom-e még 
Azt a kezet, amit elengedek.

Viszontlátásra a földnek porában. 
Viszontlátásra az égi sugárban. 
Viszonllátásra a hold udvarán,
Vagy a Tejút valamely csillagán — 
„Vidám viszontlátásra“ mégis, m ég is!

R A D H C H  G Y Ö R G Y .

Viszontlátásra: mondom mégis, mégis. 
Viszontlátásra — holnap.
Vßgy ha nem holnap, — hát holnap

után.
Vagy ha nem akkor — hát majd azután 
És ha aztán sem — talán egy év múlva. 
S ha még akkor sem —  hát ezér év múlva
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S zá m o k , a m e ly e k  életről teszn ek  b iz o n y sá g o t .
Az Evangélikus Étet még az esztendő elején jelentette be 

azt az elhatározását, hogy a gyülekezeteinkben folyó élet megis
mertetése céljából mindegyik számában egy-egy gyülekezetünknek 
rövid beszámolóját fogja közölni. Erre felkérés is ment minden 
egyes magyar evangélikus lelkészi hivatalhoz. Több egyházközsé
günknek beszámolója már meg is jelent. Elhatározásunkban egy
ben az a cél is lebegett szemünk előtt, hogy ezzel is előbbre 
segítsük az egymással való megismerkedést s hogy aztán olvasóink 
igy megismerkedve az egyes gyülekezetekkel annál nagyobb ér
deklődéssel kisérhessék minden egyes magyar evangélikus gyüle
kezet sorsát és életét.

Ugyanilyen szándék által vezéreltetve igyekeztünk megvalósí
tani egy másik tervet is, hogy t. i. az 1940 esztendőre szóló nap
tárunkban valamennyi magyar evangélikus gyülekezet templomának 
és iskolájának, valamint kuiturházainak képét közöljük.

Az alábbiakban nehány adatot közlök az apácai gyülekezet 
életéről. Az apácai gyülekezet vezetői u. i. beszámoló helyett ezen 
számadatokat bocsájtották rendelkezésimre azzal a kéréssel, hogy 
ezek alapján ismertessem az Evangélikus Élet
ben gyülekezetüket. Bizonyos, hogy nehéz do
log a munkásnak számot adni az általa végzett 
munka sikeréről, mert állandóan kisért az a 
gondolat, hogy szavaiban az öndicséretet kere
sik vagy az a szintén épannyira nagy vesze
delem, hogy emberi gyarlóságból egyoldalúan 
állítja be a dolgokat olyformán, hogy azok szá
mára előnyösebb képet nyerjenek. Ugyancsak 
nehéz a távollevőnek ezt megírni, ki nem fi
gyelhette állandóan az ott folyó életet s ugyan
csak könnyen esik bele abba a hibába, hogy 
egyes általa ismert tények és események alap
ján helytelen képet ad. Ezeknek ellenére mégis 
megírom ezt a beszámolót.

Ha nem is ismerem teljesen az apácai gyü

lekezetét egy néhányszor mégis volt alkalmam megfigyelni életét, 
amikor kedves meghívásra vallásosestéken és teaestélyeken ott 
szo'gálhattam közöttük. Ezek az alkalmak pedig arról győztek meg, 
hogy ennek a gyülekezetnek hívei érdeklődnek Isten igéje iránt 
és hogy egyesületei valóban lelkes munkát végeznek. Ha az elmúlt 
esztendőben nem is végezhettek olyan munkát mint eddig, ennek 
akadálya nem bennük volt.

Az apácai egyházközség 1530 körül keletkezett. 1794-ben 
tűzvész hamvasztotta el a községet, templomot és parochiát is. 
Ekkor elvesztek összes régi adatai és anyakönyvei is. Lélekszáma 
1805. Lakossága, mely Hontérusz reformátori működésének hatása 
alatt evangélikussá lett, magyar anyanyelvű és evangélikus. Az 
1938-ik évi népmozgalmi adatai a következők: Lélekszáma a ba- 
róti szóivánnyal együtt 1835. Iskolaköteles gyermek volt 246. Ke
resztelés 62, esketés 23, temetés 29, úrvacsorát vett 318, Konfir
mált 32. Évi bevétele 115 118 lej, kiadása 105.677 lej. Egyesüle
tei: Ifjúsági egylet, Nőegylet, Egyházi dalárda. Rendesen tartottak 
bibliaórát és ádvent és böjtben esti istentiszteleteket. Eredményes 

munkát végez a jótékonyság terén is. Az egy
házközség 3 szegényt állandó segélyben része
sített. Több vallásos estét rendezett. Egyletei a 
múlt esztendőben nem fejthettek ki program
szerű és szélesebbkörű tevékenységet.

A gyülekezet lelkésze Bohus Pál tb. főespe
res, s. lelkésze Rapp Károly, felügyelője Bor- 
csa István községi jegyző, egyházsegédkezője 
Horváth Gyula, gondnoka Biió Imre, lelkes 
egyházi emberek, akik komoly és őszinte lel
kesedéssel dolgoznak egyházuk szellemi és a- 
nyagi előmenetelén.

Isten segítse további munkájukat1 
________________________ GILLICH FÜLÖP.

O l v a s s a  é s  t e r j e s s z e  a z  
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Az a  rossz Miklós g y erek .. .
Irta: M óra Ferenc.

Igen, nagyon rossz gyerek volt ez a Mik
lós, de azért, mikor ezt leirom róla olyan, 
mintha a falon a csücsörített szájú angyalka 
megcsóválná a fejét:

— Ó, ó, hát vannak rossz gyerekek is a 
világon ?

Hiszen ha mink is angyalok volnánk, 
bizonyosan mink is ezt tartanánk, de ez a 
róssz Miklós bizonyosan maga se vállalta 
volna a jóságot. Annyiszor hallotta, hogy ő 
rossz gyerek, hogy utoljára maga is bele
rögződött ebbe a hitbe, mint hernyó a gu- 
bóba. Csak hogy a gubóból utoljára arany
szárnyú pille bújik ki, rossz Miklós azonban 
nem hitegette ilyesmivel a világot.

írni, olvasni ugyan megtanult, de a cigány 
hideg lelte mind a két mesterségtől. Ugyan 
minek is találták ezt ki ? A cinegék meg az 
ürgék milyen vigan elugrándoznak, pedig 
még a kis betűket sem ismerik az ábécéből.

— Nem szégyelled, hogy téged mindig 
hajtani kell az iskolába ? — pörölt rá az 
apja, a szigorúszemű orvos, mikor a gyerek 
reggel vonakodva rakosgatta a táskába köny
veit. — Nem tudsz példát venni Sándorká- 
ról?

Sándorka egy esztendővel fiatalabb volt 
Miklósnál, de egy osztályba jártak, mert 
Miklóska kétszer járta az elsőt. Ő volt az 
utolsó padban az utolsó, Sándorka az első 
padban az első. Szemfénye az iskolának, 
irigysége minden szülőnek az uccában.

Hogy az apjának mije volt, azt ki se le
het mondani. Azt látni kellett, hogy ragyo
gott a doktor szeme, mikor kézenfogva ve

zette haza az iskolából a jó gyereket. A ku
tyafejes botja kopogása, a cipője csikorgása, 
a kalap emelése, ahogy az emberek köszö
nését fogadta, mind azzal kérkedett:

— Ide nézzetek, emberek! Az én fiam ez 
a szép gyerek, jó gyerek, okos gyerek.

Miklóska hol előttük kullogott, hol utánuk 
ugrándozott, de soha se látszott rajta semmi 
megillelődés. Egészen rendén valónak találta 
hogy mindenki az öccsét becézi. Hiszen ő 
kereste kedvét legjobban. Ha almát talált a 
polcon, ha mazsolát, mandolát csent a kony
hán, mindennek Sándorkáé lett a pirosabbja, 
anagyobbja, édesebbje. A kutyákkal mindig 
ő hadakozott érte, igaz, hogy a maga örö
mére is; a nagy kamasz vargainasoktól ő 
löketle magát a folyókába s zegernye időben 
beletakargatta a maga kabátjába is.

— Legalább a szive jó ennek a szegény 
fiúnak, — mosolygott ilyenkor bánatosan az 
édesanyjuk. Kevésbeszédű, halkszavú, gyönge 
teremtés, sápadt, mint a kertben felejtett 
kései őszirózsa.

— Hagyja el, — intett roszkedvűen a 
doktor — egyáltalán nincs szive Ha volna, 
nem keserítené örökkön a maga életét is.

S azzal utána kiáltott az összeölelkezett 
rét gyereknek:________________________

SCHERG Y. ̂  t-sai R. t."
Brassói posztó- és divatárugyár
Női és férfi szövetek

versenynélküli kivitelben.
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— Vigyázz, Sándorka, rád ne ragadjon az 
a nagy jószívűség I

A két gyerek közül egyiknek megrándult 
a válla. Melyiké? A nevetéstől-e, vagy a 
keserűségtől? Szemre egyforma volt a két 
gyerek, látatlanban még a szavukról se lehe
tett különbséget tenni köztük.

De akármilyen sebesen taposták egymás 
sarkát az évek, a fiúk természete nem válto
zott. Az egyik elsőnek maradt, a másik utol
sónak.

Sándor jutalmakat kapott az iskolában, 
Miklóst ő érte meg az apjáért csúsztatták át 
egyik osztályból a másikba. Már negyedike
sek voltak. Sándor orvost játszott, Miklós 
nem is akart lenni semmise.

— O, fiam, fiam, neked mindig valami 
csapdaságon jár az eszed, — panaszkodott 
az anyjuk, aki egyre többet sirdogált. Az 
apa egyre komorabb lett. Már akkor se csil
logott úgy a szeme mind azelőtt, ha jó fiára 
nézett.

Egy este asztalbontás után azzal fordult 
Sándorkához:

— Fiacskám, én reggel anyáddal fölme
gyek Pestre. Valami leli a szemem, rosszul 
látok. Már a te arcod is elmosódik előttem.

Fulladni kezdett a hangja, de csak erőt 
vett magán.

— Anyád csak fölkisér, de egy két nap 
múlva visszajön. Addig a kulcsok nálad 
lesznek, te vigyázz mindenre. Én, úgy lehet, 
soká fönn maradok. Mig a szemem világát 
helyre nem hozzák.

Reggel a két gyerek a tornácon várta a 
szülőket. Sándorka sápadt volt és szótlan. 
Miklós füzfasipot csinált s riogatta vele a 
fahegyben a sárgarigót.
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R e t te n e te s  d o lo g
a babona. S a legrettenetesebb 
benne, hogy ma is terjed Még 
úgynevezett keresztyén körök
ben is.

Az alábbiakban közlünk egy 
szöveget, amelyet bizonyos sze

mélyek tömegesen és ismételten küldözgetnek evangélikusoknak is. 
S sokan vannak, kik megfélemlítve az abban foglalt fenyegetéstől 
vagy csak nagy lelki nyugtalanság után dobják azt félre, papírko
sárba, vagy pedig erőszakot követve el meggyőződésükön enge
delmeskednek neki.
„Szent Antal ldnc\ Ezt a láncot szent Antal tiszteletére kezdték 
Be kell járnia az egész világot. Szent Anial csodát tesz. Imád
kozzunk 13 Hiszekegyet és küldjünk mindennap egy lapot olyan 
egyénnek, akinek szerencsét kívánunk. Ezt a láncot Franciaország
ban kezdte el egy amerikai ember. Az első másolat még ma 24 
órán belül el kell küldeni. A lánc elküldése után már érhet a sze
rencse. Baulaj asszony 18 0C0 dollárt nyert. Valakinek a hozzá
tartozója 5 hónapig várt kinevezésre és a lánc elküldése után 3 
napra megkapta kinevezését. Egy másik asszony nem vette komo
lyan a láncot és elvesztette fél karját. Dr. Szedő Miklós 13 nap 
alatt vesztette el a feleségét.

Szent Antal könyörögj érettünk!“
Nem egyéb ez, mint szörnyű babona. S ne tévesszen meg sen
kit, hogy annak küldői bizonyos eseményekre hivatkoznak, ame
lyek igazukat bizonyítani látszanak. Mi evangélikus keresztyé
nek nem ily módon féljük az Istent, hanem lélekben és igazság
ban. Közbenjárónk is csak egy van, aki hatalmasabb minden
kinél, a Krisztus. Sőt megnyugtatjuk olvasóinkat, hogy az efajta 
dolgokhoz semmi köze a katolikus egyháznak. Épugy elitéli, mint 
mi. Ne pazaroljunk időt erre, hanem inkább szánjuk ezt az időt 
is arra, hogy szorgalmasan olvassuk az Isten igéjét. Az efajta írá
sokat pedig dobjuk papírkosárba. Gondoljunk a közmondásra: 
,E jy bo’ond százat csinál!“ Ha ennek a felszólításnak engedünk 
ez történikl

A temesvári gyülekezet október 29.-én lélekemelő szép ün 
népség keretében ülte meg templomának 100 éves évfordulóját. 
Délelőtt német nyelvű istentisztelet volt, melyen az Igét Argay 
György vezető lelkész hirdette Róma 11, 33—36 alapján. Az is
tentiszteletet diszl< özgyülés követte, melyet Dr. Wachsmann Alvin 
felügyelő lendüles tartalmas és a fontos évfordulóhoz méltó né
met és magyar nyelvű beszéddel nyitott meg, méltatva az Isten 
gondviselő szeretetét, mely a templomépitő ősök áldozatos mun
kájában és hithűségében mutatkozott meg. Argay György vezető 
lelkész felolvasta a templom építésének és mostani javításának a 
történetét, mely Stix Károly presbyter áldozatkészségéből nyomta
tásban is megjelent, míg a német nyelvű kiadást Gräser Konrád 
vállalta. A füzetet a nagy nap emlékére minden egyháztag aján
dékul kapja az egyháztól, hogy megismerhessék a hívek templo
muk történetét. A díszközgyűlés keretében ünnepélyes formában 
jegyzőkönyvileg is megörökítést nyert a nevezetes évforduló egy 
nyilatkozat formájában, melyben a gyülekezet hálát ad Istennek 
megsegítő kegyelméért, leszögezi egyházalapitó és templomépitő 
ősei iránti hálás kegyeletét és vallást tesz hitéről, hogy az ősi ala
pon, a Krisztus szent és örök evangéliumán akar tovább isállani. 
Az egyházmegye nevében az ünneplő gyülekezetei dr. Takács An
dor egyházmegyei felügyelő köszöntötte szép és biblikus tartalmú 
beszéddel. Majd a közgyűlés leleplezte a templom falában elhe
lyezett magyar és német nyelvű két emléktáblát, amely a templom- 
építés évszámát, Karner Vimos templomépitő lelkész nevét és a 
mostani templomjavitás évszámát örökíti meg Az ünnepség az 
apostoli hitvallás elmomondásával és az „Erő- vár a mi Istenünk“ 
eléneklésével ért véget.

Este a magyar hívek emlékeztek meg egy vallásos est kere
tében a nagy évfordulóról.

Á'dott dolog, mikor egy nép megbecsüli egyházát és templomát!

Hesshaimer J.L.M.
Fűszer-,

Gyarmat-, és
Festékáru nagykereskedés

Pamutfonalak-, Veteménymagvak, Kávé- 
nagypörkölde
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Az apa megölelte a jó fiát.
— Te okos gyerek vagy, lehet veled oko

san beszélni. Akármi érhet engem, te meg
maradsz a szemem világának. Mig odaleszek, 
mindennap megírod nekem, hogy vagy.

A gyerek fölzokogott, az apa pedig oda
fordult a másik fiához. Lassan emelte föl a 
karját, de mégis csak vállon veregette.

— Te meg ne sokat szomoritsd anyádat. 
Szervusz.

Miklóska nem fakadt sírva, csak lesütötte 
a fejét és elpattantotta a sipot. De csak ak
kor vette észre, mikor a szájához emelte.

— Kell-e dió, fiú ? — incselkedett vele a 
sárgarigó.

— Flürelió, Flürelió!
Miklóska megmérgesedett, felkapta az asz

talról a fonotkörtét és megdobta vele a csú
folódó madarat. A madár elröpült, a font
körte pedig ráesett a kertben egy üvegal
mára és összezúzta. Az üvegcsörömpölésre 
visszanézett az apa a kapuból.

— Ez szétveri a házat, mig maga haza
jön — mondta a feleségének.

Egy hét múlva tért meg az anya. Aházat 
egészében találta, mégis halálraváltan támoly- 
gott be a kapun.

— Szegény apátoknak hályog van mind 
a két szemén, — tördöste a kezét. — Ed
dig én olvastam neki a Sándorka leveleit, 
ezután majd idegenek olvassák. Vigyázz, lel
kem, hibát ne csinálj az Írásban.

Estére, lecke utánra maradt a levélírás, de 
rosszul kezdődött. Sándorka ráejtette a tollat a 
papírra.

— Nem tudom, miért esett ki a kezemből, 
— csodálkozott a gyerek s újra felvette a 
tollat. De megint csak elejtette. — Nem tu
dom, anyám, mi lelt engem, olyan forrósá- 
gom lett, hogy reszket a kezem.

Sándorkának láza volt, le kellett fektetni. 
Az anya aztán odaült az asztalhoz.

— Jaj, hogy Írjam én ezt most meg a- 
pádnak? — hajtotta a tenyerébe a fejét.

— Majd irok én, — szaladt ki a szó Mik
lóska száján.

— Te-e? — kapta föl a fejét az anya 
ijedten.

— Mintha . . .  izé . . .  mintha Sándorka 
ima, — hebegte zavarodottan a rossz gye
rek. — Akkor apa nem tud semmit. Hiszen 
ő úgyse látja az írást.

Még az inge dereka is csupa viz lett, 
mire készen lett a levél. Szokatlan tudo
mány volt ez neki, sohse próbált még ilyent. 
S nem könnyebbedett meg a szive, inkább 
megnehezedett, mikor az aláíráshoz ért A 
hogy az anya diktálta neki:

— Csókolja a kezedet Miklóssal együtt a 
te cirógatásodat oly nehezen váró szerető 
kisfiad, Sándor.

És mentek, mentek a verébfejü, bukdá
csoló betűk és a pesti nagykórházban sorra 
csókolta őket egy vak ember, aki már kezd
te sejteni, hogy hiába minden jólelkü ámí

tás az ő számára nincs segítség. És ment 
a levél még akkor is, mikor már a ravata
lon feküdt a szép, a jó, az okos gyerek.

„A te cirógatásodat oly nehezen váró kis
fiad, Sándor“

A temetés után való nap váratlan haza
szállították a doktort. Nem lehetett marasz
talni a kórházban, hajtotta az ösztön.

Ahogy kinyitották neki a tornácajtót, egy
szerre megcsapta a halottasgyertyák, a töm
jén kiszellőztethetetlen nehéz szaga. S hal
lotta a búgó zokogást a szobából, ahol át
ölelve tartotta egymást az anya meg a rossz 
gyerek.

— Mi van itt ? — hördült fel a világ
talan ember.

— Meghalt, meghalt, - rogyott elébe az anya.
Az apa tágra nyitotta nem látó szemeit és

lihegve kérdezte:
— Ki halt meg ?
Miklóska egyik kezével befogta az anyja 

száját, a másikkal a maga szájához emelte 
az apja kezét:

— . . . Miklóska halt meg apám.
A vak szemek is tudnak sírni. A térdre 

bukó gyerek szőszke fejére egymást érve pe
regtek a könnyek.

— Miklóska. Szegény kis Miklóska, No, 
édes kicsi Sándorkám, ne sirj hát. Légy az 
én okos, jó kicsi gyermekem I

S úgy ölelte szivére a rossz gyereket, olyan 
forrón, olyan szorosan, hogyMiklóskának majd 
meg szakadt a szive erre az első apai ölelésre.

S bizonyosan tudom, hogy angyalok száll- 
dostak akkor a doktorék tornáca felett, köz
tük volt a jó kisfiú is s kicsi fehér kezükkel 
az Isten aranyasztaláról hozott rózsákat hin
tettek arra a rossz Miklós gyerekre.
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A z igazi e r ő
A finn-ugor nemzetek néprokonsági napja 

'  alkalmából.

A történelemben ritka az olyan po
litikai esemény, amelyet lelki mozza
natok irányítottak volna, még kevesebb 

az olyan, amelyben milliók imádsága állította meg nagy hadvezé
rek karját, kardját és fordította másfelé az események sodrát. A 
magyarság életében vannak ilyen esetek.

Az elmúlt év őszén is többször indított könnyes hálaadásra 
az a csoda, amely itt és velünk történt. Riadt és megriasztott em
berek készültek fel a legrosszabbra. A még ki sem hevert utolsó 
világháború megsokszorozódott iramú megismétlődésének lehetősé
gétől volt terhes az ég s a föld, de amikor aztán valaki elindult a 
szeretet, egyetértés és béke nevében ellentéteket kiegyenlítő, alá
zatos és elszánt útra, az emberek millióinak fohásza kísérte, mint 
egyetlen egyetemes imádság óriási fehérszárnyú bőkegépmadara.

És a csoda megtörtént. Annyi millió áldozatra szánt ember 
vére nem hullott akkor meddő gyűlölet fekete oltárára.

Mi is emlékszünk egy ilyen külön magyar csodára, amikor 
az egész magyarság legforróbb vágyát ugyanígy kapcsolta össze az 
imádság Bécs cselekvő és elhatározó akaratával.

Miért ernyedt el ez az egyetemes, 
egyféle sugározódó, egyetlen fohásszá 
tömörült nemzeti akarat, h it! ?. Nem 
tudom, éppen csak arról vagyok meg
győződve, hogy még néhány ilyen egye
sült és ösztönös, nagy nemzeti lelki
koncentrálódás, a szivek legmélyéből 
felfakadó belső erőfeszítés megóv min
den újabb fenyegető veszedelem elsö
pörni készülő árjától.

Gyönge, erőtlen, szórványos akará
sok már nem tudnak eredményt el
érni.

A ma annyira megszorongatott Finn
ország nemes, hősies és egységes ma
gatartása a győzelem bizonyosságának ugyanezt az érzését váltja 
ki belőlem.

Nehéz időket élnek — élet ős halál peremén járnak, de biz
tos, tudatos, összehangolt mozdulatokkal készülnek nemzetifügget
lenségük és szabadságuk megvédelmezésére. Bámulatbaejtő, hatá
rozott nyugalmuk egy másik mozdulatot idéz szemem elé : .Fel
tűrte az Ur az Ö szent karját minden pogányoknak szemeik előtti 
hogy e földnek minden határai lásák a mi Istenünknek szabaditását.“

Nem is lehet máskép ma, a fegyveres tömegek és erő ide
jén: nem is győzhet más — legfeljebb a minden fegyvernél és 
gépnél hatalmasabb fegyver: a Lőlek.

Innen távolról is megrendítő az a nyugalom, ahogy az egész 
finnség a „Oi maamme* zsolozsmaszeiű dallamával és az „Erős 
várunk...“ szuggesztiv szövegével ajkán menti békésebb zugokba 
menteni való legféltettebbjét: a finn jövendőt, építi erődítéseit, ki- 
Béri fontos útjukra a tárgyalásra kiküldötteket.

Az eleve győzelemre elrendelt hit, bátor, tiszta arca az, amit 
Finnország most Európának mutat és határtalan öröm tölt el, hogy 
a gondviselés erre a szerepre éppen a kisded magyarnak még ki
sebb északi testvérét választotta ki.

Eddig is igen nagyon szerettem és sokra becsültem mély lel
kiségüket, komoly kultúrájukat, ősi, népi, annyira sajátságos és ki
fejező művészetüket, szociális életfelfogásukat és életberendezésü
ket, de mostani magatartásukért még büszkébb vagyok rájuk.

Győzni fognak s élni lógnak, mert kicsiny számukat is meg
sokszorozza a Lőlek mindent legyőző ereje. TAÜSZIG MÁRIA.

TEMPLOMOJCKÜLTÜRHAIAK
MÜYÉSZI FESTÉSÉT VÁLLALOM 

JÉZUS, LUTHER, STB. OLAJFESTMÉNYEK
MEGRENDELHETŐK
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A csodálva-szeretett s szeretve csodált király
A trónját idegen segitségg* 1 visszafoglalni akaró Salamon le

verése után a nép Béla idősebb fiát, I. Gézát választotta királyá
nak, aki 1074—1077. uralkodott. S, bár som vitéz atyjával, sem 
daliás és a nép által rajongásig szeretett öccsével nem verse
nyezhetett kiválóság, vitézség és tehetség dolgában, mindazáltal az 
ő élete és uralkodása is szivbeii nemességről tett tanúbizonyságot. 
Ót érte az a kitüntetés, hogy — barátságot megnyerni akarván — 
a bizánci császár, VII. Dukász Mihály boronát küldött neki. Ez a 
korona a Szilveszter pápától nyert koronával összeforasztatott s a 
magyar szent koronának ez alkotja az alsó részét. — Géza az is
mételt zavarkeltős elkerülése végett újból hajlandónak mutatkozott 
a trónról az állandó zavart keltő trónkövetelő Salamon javára le
mondani, amikor három évi uralkodás után váratlanul elhunyt. 
Halála után az ország népe ismét alkalmazta a régóta teljes mér
tékben nem gyakorolhatott királyválasztói jogát, amennyiben egy 
szivvel, egy lélekkel és egy akarattal királyával választotta a vitéz 
és legendás hírű Lászlót (1077—1095).

Nem szeretett és nem csodált jobban a nép egyetlen királyt 
sem, I, László királynál sem előtte, sem utána. Benne látta a nép

a legszebb vágyainak, álmainak, el
képzeléseinek megtestesítőjét. Ilyennek 
képzelte népünk az igazi vitézt, ami
lyen László volt, ki számtalan csatá
ban tüntette ki magát bátorságával. 
Ilyennek óhajtotta a kormányzót, aki 
ország vezetésében bölcsességének 
számtalan jelét adta. Szive mélyén ilyen
nek álmodta a nép az igaz magyar ke
resztyén lovagot, mint amilyen I. László 
voit, ki éppen olyan jó keresztyén volt, 
mint, amilyen vitéz tudott lenni s ép
pen olyan kegyes, istenféltő vallásos le
ieknek bizonyult, mint amilyen bátor 
ős rettenhetetlen harcos is. A nép any- 

nyira szerelte, annyira vágyai megtestesítőjének látta, hogy László 
királyra nem is mint emberre, hanem mint valami magasabbrendü 
lényre, úgy tekintett. Szerette és rajongása felruházta Lászlót is
teni erőkkel s alakját és életét beleöltöztette a legendák és cso
dák felmagas ítositó bűvös köntösébe.

Ki ne ismerné, vagy ki nem hallott volna arról, a csodáról, 
hogy hogyan fakasztott vizet bárdjával a kősziklából, miután Isten
hez imádkozott szomjúságért epedő vitézeiért. Hát ki ne tudna ar
ról az esetről, hogy amikor az országba törő pogány kűnokat ül
dözőbe vette a magyar sereg s napokig tartó üldözés közben 
László serege egy teljesen elpusztított vidékre tévedt ahol szörnyű 
éhség kezdi gyötörni az elfáradt vitézeket, ekkor László király vi
tézeinek éhségét—kínjait látva, Istenhez fordul segítségért, s ime, 
alig mondja el buzgó imáját, az erdőből szarvasok s eledelre al
kalmas vadak egész sokasága törtet elő — s igy megmenekültek 
az éhhaláltól. — De htdd iktassuk ide az egyik legendát úgy, a- 
hogy a krónikás, Szentimrei Jenő, versbe szedte ezzel a címmel

S z e n t  L á s z ló  p é n z e
M ostan  o lvassá to k , m in d  írva lészen  Itt,
L ász ló  s zen t  k irá ly n a k  csodatéte le lt,
K in e k  erős karja , h ivő  szelíd lelke,
A  m a g y a r t  e rő sre  és n a g y ra  nevelte .
Történt, h o g y  b e s e n y ő k  törtek  o rs z á g á b a ,  
D últak , pusztítottak, ra b ló h a d  m ó d já ra ,
M íg n e m  L ász ló  k irá ly  e n n e k  hírét vette,
S  v itéz s e re g e it  e l le n ü k  vezette .
Elől a b e s e n y ő k ,  a m a g y a r  n y o m u k b a n ,
N yúl a z  a g á r  elől n e m  m e n e k ü l  jo b b an ,
S o k  rablott a ra n y a t  út p o rá b a  szórták,
S  a z  ü ld ö ző  h a d a t  igy m egáll íto tták ,
M á r  ú g y  tetszett s z in te :  ü ld ö z ő ik  elül,
E g é ru ta t  n y e rn e k  s igy a cse l sikerül,
D e  L ás z ló  letérdel, im á t  re b eg  ajka,
S  az  a ra n y a t  Isten k ö v e  vá ltoztatja .
Erre a  m a g y a r o k  lo v a ik ra  k ap tak ,
S  b e s e n y ő k ö n  fén y es  d iada lt  arattak ,
K e r e k  kőve l teli k a lo ta s z e g  tája,
Ma le L ászló -p én zn ek  hívja a n ép  szája,
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Szentháromság u  2 4  v a s á r 
n a p .  Máté 9, 18—26.
A dju n k  h á lá t:

Hogy Jézusnak hatalma van a halál és betegség felett.
Hogy Jézus hatalmát az emberek gyógyítására használja fel.
Hogy Jézus hatalmát gyarló hitünk erősítésére használja. 

K ön yörög jü n k:

Hogy mindig hívő bizodalommal legyünk a mi Urunk iránt.
Hogy Jézus erősítse meg gyarló hitünket az Ö hatalmával.
Hogy minden ember Jézusra bizza életét és üdvösségét. 

S z e n t h á r o m s á g  u . 2 5 - ik  v a s á r n a p .  Olvassuk Máté 24, 15—28,
A d ju n k  h á lá t:

Hogy Jézus figyelmeztetett a világvégének eljövetelére.
Hogy Isten választottéiért megrövidíti a borzalom napjait.
Hogy Jézus eljő majd a mi szabaditásunkra ama napon,

K ö n y ö rö g jü n k :

Hogy ne feledkezzünk meg a világ múlandóságáról, ítéletéről.
Hogy ama napon ne engedjünk a csábító prófétáknak.
Hogy Krisztus vágyakozó szívvel találjon s életet adjon.

ÉRTEKEZLET. Baráti Munkaközösségünk november 15-én 
tartotta összejövetelét. Bibliamagyarázatot tartott Raduch 
György. Elhatároztatott, hogy értekezleteinket szigorúan 
m inden második héten fogjuk tartani s arra minden lel
kész és tanító testvérünket szeretettel várunk. Két cso
portban seurat estéket tartunk a kővetkező programmal: 
I s ő  csoport: A lázadó ember, 2. a megítélt ember. 3. a 
megváltott ember, II.-ik csoport: az ébredő ember két
ségbeesése az ítélet felett, 2. a maga erőtlensége felett, 3. 
megvigasztalt kétségbeesés. Estéinket a következő sorrend
ben ta rtju k : november 22 és 24.-én Brassóban, novem
ber 29 és 3ü-án Bácsfaluban, december 6 és 7-én Tür- 
kösben, december 13 és 14-én Csernátfaluban.
A  t e m e s v á r i  g y ü l e k e z e t  h íre i. Uj istentiszteleti rend. A pres- 
bytérium elhatározta, hosy a hitélet élinkitése végett bevezeti min
den ünnep és vasárnapra a két, párhuzamos istentisztelet tartá
sát. Délelőtt fél 10 órai kezdettel magyar nyelvű, 11 órakor pedig 
német nyelvű istentiszteleteket tartanak. Eddig az istentiszteletek 
vasárnaponként felváltva magyar és német nyelven folytak. Az uj 
iatézkedés a hívek körében általános megelégedést váltott ki s az 
mint azt az első istentiszteletek mutatják, igen jól válik be.- RE
FORMÁCIÓI ÜNNEPÉLY. Okt. 31-én, reformáció napján
d. e. fél 10-kor magyar nyelvű, úrvacsorával egybekötött 
11-kor ugyancsak urvacsorás német nyelvű ünnepi isten
tiszteletet tartottunk. Mindkét alkalommal megtelt a tem
plom ami annak a jele, hogy öntudatos gyülekezet érté
kelni tudja ennek a nagy napnak a jelentőségét s azt hét
köznapi s méltó módon ünnepli meg. Áz úrvacsora szorosan 
az istentiszteletbe, mint annak a csúcspontja illeszkedett be. 
K o n f i r m á c ió  oktatás. December 1-vel megkezdődik a konfirman
dusok oktatása. A szülők november hó folyamán a lelkészi hiva
talban jelentsék be konfirmálandó gyermekeiket. Az oktatás telje
sen díjtalan és annak az elmulasztása az egyháztag jogainak az 
ehe3zté3érel jár. Legyünk tehát mindnyájan pontosak. — 
BIBLIAÓRÁK. Bibliaőráinkat a következő beosztással tart
juk : magyar bibliaóra minden csütörtökön este 8 órakor; 
német bibliaóra minden vasárnap este 6 órakor. A biblia
órák helye az egyházi tanácsterem.

KOVÁCS A.
Ú R I D I V A T  S Z A B Ó  

Str. Mihail Weiss No. 18. Brasov.
VALLÁSOS ESTÉK A BRASSÓI GYÜLEKEZETNÉL. A 
brassói gyülekezet jótékony Nöegylete november hő 19.- 
én vallásos estét, november 26.-án pedig szeretetvendég- 
séget rendezett gazdag műsorral.
Osaládi értesitő. R a d u c h  Györ gy  barcaujfalusi lelkész 
eljegyezte Bothár Magda úrleányt. Sok szerencsét k íván u n k  I

$ A  N A G Y V IL Á G B A N #

UJ EVANGÉLIKUS TEMPLOM 
Lélekemelő ünnepe volt ok
tóber hő 15.-én az egri egy

házközségnek, mert ekkor tette le épülő templomának a- 
lapkövét. Az épülő templom tervét Sándy Gyula ny. mű
egyetemi tanár készítette.
P rotestáns N apok. A magyarországi protestáns egyházak az Or
szágos Bethlen Gábor Szövetség rendezésében nagy találkozót ren
deztek Budapesten október 28 tói 31-ig. A protestáns napok szé
pen sikerült programját közgyűlések, temp'omi ünnepélyek, nyilvá
nos nagygyűlések, valamint kiá’litáfok megtekintése képezte. A 
program értékét az előadók nevei fémjelzik: dr. Tasnády Nagy 
András igazságügyminiszter, dr. Ravasz László ref., Raffay Sándor 
dr, Kapi Béla, Turóczy Zoltán ev. püspökök, Pesthy Pál dr, Mak- 
kay Sándor dr, Remónyik Sándor, Fabinyi Tihamér dr, Tőrs Tibor, 
Józan Miklós unitárius püspöki vikárius, Bodás János, Szent-Iványi 
Sándor dr. stb. A modern protestáns műrészek kiállítását Horthy 
Miklós kormányzó nyitotta meg.
EVANGÉL1ZÁCIÓS KONFERENCIA. A magyarországi Evan
gélikus Papnék Országos Szövetsége november 9.-én evan- 
gélizációs konferenciát tartott Budapesten. A konferencia 
előadója D Kapi Béla püspök volt.
Uj evan gélik u s tem plom . November 5.-én avatta fel Turóczy 
Zoltán tipzakerületi püspök a putnoki fiókegyház templomát. 
SZOBROT ÁLLÍTANAK TOMPA MIHÁLYNAK. Budapesten 
mozgalom indult meg, hogy a nagy református papköltő
nek, Tompa Mihálynak a Margitszigeten szobrot, a város
ligetben pedig parkot állítsanak.
A m agyarországi evangélikus G usztáv Adolf Egyesület 
közgyűlése. Október 22 -én volt Ó doa, Ziermann Lajos és Pa
zar István elnökletével. A közgyűlést megelőzően vallásos estét 
rendeztek.
fJTUEDENLlEBENI DR. FRITZ LÁSZLÓNÉ. November 
hő 19.-én húnyt el Budapesten friedenliebeni Fritz Lász- 
lőné szül. bikkfalvi és zágoni Fejes Julia. A temetési szer
tartást Ravasz László dr. Ref. püspök végezte. Fritz László 
dr. egyházunknak hosszú időn át egyik leglelkesebb harcosa 
volt. Egyházkerületi előadó volt és ugyancsak ö szerkesz
tette az „Evangélikus Néplap“ c. gyházi újságot. Gyászában 
őszinte részvéttel osztozunk. F e l t á m a d u n k !
* N ézd  az Istenség el nem fá ra d  irgalm ában és m i nyom orult férgek 
fekszünk n yu godn i haraggal keblünkben. B oldog légy a n n y ira , «- 
m ennyire irga lm as vagy. Schiller.
MEGKEZDTÉK KELETGALIC1ÁBAN A TEMPLOMOK BE
ZÁRÁSÁT. A szovjet hatóságok Keletgaliciában és Wolhy- 
niában, amely területeket most Lengyelországtól vettek el, 
megkezdték a katolikus és görögkeleti templomok bezárá
sát. Ugyancsak hozzáláttak az oktatás rendjének a szovjet 
szellemben való átépítéséhez is. A régi tanerők nagyobb 
részét a Szovjet szövetség belsejébe viszik s ezekre a terü
letekre új tanerőket hoznak.
Egy 14 év es  fiú szobra. P&vlk Moroszov a 14 éves szovjet fiú 
szobrot kapott a moszkvai Vörös téren. Nagyon különös módon 
jutott ehhez s amiért megkapta az reávilágit Szovjetoroszországra. 
A fiúcska anyja szerény parasztasszony volt, aki az egyik nap, hogy 
fiának enni adhasson, titokban eladott egy zssák gabonát, amit az 
államnak kellett volna beszolgáltatnia. A fiú a bolsevista tanok 
gyakorlata szerint, szép nyugodtan megette a kenyeret, de aztán 
elment és beárulta édesanyját a hatóságoknál. Az édesanyját le
tartóztatták és agyonlőtték. A fiú nagyanyja pedig felháborodásá
ban agyonütötte a tettével büszkélkedő unokáját. A szovjet ható
ságok pedig szobrot emeltek neki kiben nevelési rendszerük szép 
eredményét látják.
CSAK ISTEN KEGYELMÉBŐL. Egyszer egy hires orvos 
tanárnak egy kivégzett gonosztevőt kellett felboncolnia. 
Könnyes szemmel nézett a holttestre s igy szólt a köréje 
sereglett egyetemi hallgatókhoz: „Uraim ez az ember is
kolatársam volt valamikor. Az én szivemben is ott voltak 
azok a gonosz hajlamok, amelyek öt akasztófára vitték. 
Csak az Isten kegyelme őrzött meg attól, hogy én is oda 
nem jutottam i“
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Egészségügyi beszámoló. A védőoltásokról. B e sz é ljü n k  róla
A védőoltások mindenikének az a célja, hogy a szervezetet 

olyan a sajátmaga által termelt védőerőkhöz juttassa, amely által a 
szervezet egy veszélyes, későbbi megbetegedést megakadályozni, 
vagy könnyen lefolyóvá tenni tudjon.

A himlővel kapcsolatban, már az ókori népek is végeztek át* 
oltásokat, mert rájöttek arra, hogy egy kis börseben keresztül való 
fertőzés, egy enyhe megbetegedést okoz, és ezután, ugyan az ellen 
a betegség ellen, mentesség immunitás marad vissza, majdnem 
mindig, az egész életre. Ez a lényege és a célja, minden más jár
ványos-betegség elleni védőoltásnak. A kínaiak, indiaiak, görögök 
után az angolok és a többi európaiak is megismerték ennek a vé
dekezésnek nagy jelentőségét, s ma — a tudományos feldolgozás 
után — törvényerővel történnek az oltások.

A régi nagy járványos-betegségek, amelyek egyik világrészről 
a másikra terjedve, békében is, de különösen háborúban, oly nagy 
pusztításokat végeztek, ma elsősorban az oltások által megféke
ződtek. A himlő, kolera, tífusz, skárlát és diftéria azok a beteg
ségek, amelyekben változás állott be, és fog beállani az oltások 
következtében.

Az öregek még jól emlékeznek egy egy nagyobb feketehimlő 
járványra, a fiatalok között, már csak elvétve lordul elő az, igazi 
sebhelyeket hagyó himlő, és csak ott, ahol az oltási kötelezettség 
alól kibuvé volt lehetséges.

A világháború tapasztalatai mutatják a kolera és tífusz védő 
oltások nagyszerű eredményét. Az a népvándorláshoz hasonló tö
meges kalonajárás, amely bizony nem a legegészségesebb körülmé
nyek között folyt le, hozott létre kolera és tífusz megbetegedése
ket, de ezeket a terjedésben meg lehetett állítani éikülönitésse), 
és a katonaság, sőt fertőzött helyeken a polgári lakosság beoltása 
által, úgy hogy ebben a háborúban nem történhetett meg, ennek a 
két betegségnek általánossá válása.

Az utolsó 15—20 év kísérletezése a skárlát és diftéria védő- 
szérumokkal, ma már eljutott abba a stádiumba, amikor rendele
tileg történnek az oltások, s habár még csak ezutánra várható az 
eredmény, eljutunk bizonyosan ezeknek a járványos betegségeknek 
a megkevesbedéséhez.

Az eddig emlitett védőoltásokkal szemben, vannak olyan szé
rumok, amelyeket nem megelőzésre, hanem kifejezetten gyógyítás
ra használunk. Ezeknek a gyógyítóerejét a szervezet készen kapja, 
s a kitermelést vagy idegen — legtöbbször állati — szervezet vég
zi, vagy laboratóriumokban, bonyolult módszerekkel állítják 
elő.

A fertőző-betegségek nagy sokaságában, elenyészően kevés 
az aktiv és pasiv immunitást biztosító szerünk, s ez orvostudo
mánynak az eddigi eredmények szaporítására, még sok nehéz és 
fáradtságos erőfeszítést kell elvégezni arra, hogy a szenvedő em
beriségen segíthessen.

Dr. víg Gábor.

bt'twvib&zioi, tázbOKL&lwii ca b u l tu tá d i t  fict"

Szerkesztőség és kiadóhivatal; B A G I U  J U D .  B R A § O V .

Megrendelhető, előfizetés eszközölhető Minden lelkészt hivatalunk utján 
Külföldi előfizetések cime. Rollk Lajos, Eger, Szent J á n o s  ucoa 12 ■■ ■

A lap elfogadása előfizetést Jelent

F ia ta l  e v a n g é l ik u s  f e s tő m d v é s z  s ik e r e .

Maroknyi evangélikus magyarságunk kicsinysége dacára is ér
tékes embereket ajándékozott a magyar kultúrának, akik széles ré
tegek figyelmét terelték művészetükön keresztül egyházunkra. Saj
nos ebben az évben vesztettük el egy igen nagy ígéretünket a 
rendkívül tehetséges Jakab András szobrászművész szémélyében 
de újabb és újabb nevek bukkanak fel az ismeretlenségből és re
ményünk van arra, bogy tehetségük révén egyházunk is nem cse
kély mértékben járulhat hozzá az erdélyi béltura kiépítéséhez.

Legújabban a brassói, evangélikus pspl családból származó 
Áronsohn Gábor aratott sikert aquarell (viz) festményeivel. Az alig 
25 éves fiatal művész evangélikusrágunk nagy ígérete. Édesapja 
mint felügyelő, tevékeny részt játszik egyházi életünkben, ugyan
csak édesanyja is, aki a brassói evangélikus nőegylet alelnöke. Ilyen 
családi hagyományok mellett Áronsohn Gábort is szorosan egy
házunkhoz tartozónak vehetjük.

Iskoláit itthon és külföldön végezte nagy nevű mesterek ve
zetése alatt (Tigara Samurcas, Lyka Károly, Vaszary J. ResubRó- 
thy) stb. Egyaránt képezte magát szobrászatban és festészetben, 
különösen az arckép- és tájképfestés az erősségei. Képeiben a szó-

Pályázati felhívás_ _ _ _ _ _ _
A nagyváradi s. lelkészi állás külföldre való utazás 
miatt megüresedett. Kérjük mindazokat, kik erre 
az állásra reflektálnak, hogy jelentkezzenek mie
lőbb. A szolgálati nyelv magyar, de a román nyelv 
biztos tudása mellett a német nyelv ismerete is 
kívánatos. Lakás, fűtés, világítás, berendezés — 
ágynemű nélkül. Az állami kongrua megfolyamod
va. Annak elnyeréséig havi 2000 lej, különböző 
segélyalapokból pontosan fizetve és némi mellék- 
jövedelem. Az állás egy évi szolgálat után kölcsö
nösen meghosszabbítható.

ELNÖKSÉG.

kásos irányoktól függetlenül eredetiségre törekszik. Nagybányai bá- 
romszéki tájakat ábrázoló képei nagy sikert arattak. Jelenleg a 
hétfalusi csodaszép vidék ragadta meg és a Tőmös, Garcsin völ
gyéről számos jól sikerült kép került ki ecsetje alól. Különösen si
kerültek a türkösi kőbányát, a kotyor völgyét, a Tó’pál havast és 
környékét ábrázoló képei. Nagy előnye, hogy lelket tud önteni ké
peibe és lehaletszeiű finomságokat tud megéreztetni.

Minden reményünk meg van arra, hogy a tehetséges fiatal 
művész hathatós mértékben hozzá fog járulni az erdélyi magyar 
művészet emelkedéséhez és általa is szaporodni fog az a sor, a- 
mely Istók Jánosokat, Jakab Andrásokat adott az evangélikusságnak.

KISS BÉLA.

S Z E R  KÉ S Z T  Öl ÜZ E NE T E K.

T ö b b e k n e k .  Levelet pénzt megkaptam. Mindent kérésük sze-
rjnt intézünk el.
É r te s í té s .  Az E vangélikus É let N apidra  megjelent. Két-három 
napon bőiül minden lelkészi hivatal megkapja az áltála rendelt 
példánymenyiséget. A naptár ára 15 lej, ebből az elárusító 2 lej 
ju a'ékot kap. Kérjük az elárusitást szorga'mnzni s az esetleg meg
maradó példányokat visszaküldeni, me t a naptárt ez évben is csak 
2500 példányban adtuk ki s a beérkezett rendolésék azt mutet ák, 
hogy ez nem lesz elégséges. Azt akarjuk tehát hogy ne maradjon 
legalább sehol vissza eladitlan példány.

CENZÚRÁT, Inscris la Tribunalul Bra?ov sub Nr. 1083/1938. Tip, „§OIMlI CARPATILOR“ Bra?ov, Calea Victoriei 36. Tel. 25-08.
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Äszegénység gazdagsága
„Boldogok a lelki szegények: mert övék a 
mennyeknek országa (Máté 5, 3)
„Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó' 
téteményét hogy gazdag lévén, szegénnyé 
lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége ál
tal meggazdagodjatok.* (II Kor. 8, 9)

Hogy lehet ezt értelmezni: boldogok a sze
gények ? Én ilyen formán ériem": Minél szomo
rúbb és nehezebb az életünk ezen a földön, an
nál nagyobb vággyal tudjuk a mennyi i életet
■frftftifcrd.- —sr~>
földön, annál epedöbb óhajtással tudunk oda 
menekülni, a mennyeiekhez. Minél jobban meg- 
szegényit a sors a földiekben, ínnál inkább meg 
tudjuk látni és értékelni tudjuk, a mennyei ja
vakat, azt az ajándékot m< Iyet Krisztus hozott a 
földre. Mert ugyan ki törődik igazán a Krisztus
sal a vigasztalást, békesség t, igaz örömet és sze
re l te t  hozó isteni gyermekkel, ha nőm az, aki
nek az élete szomorú, a lelke nyugtalan és szi
ve őrömtelen ? Ugyan ki törődik olyankor az 
éggel, amikor a föld megad mindent ? S csak 
amikor megtagad mindent a föld, s amikor már- 
már elveszítünk mindent, mit e világ ad, akkor 
nyerünk igazán, meri akkor tekintünk az előttünk 
bezárult földről a felettük megnyílt ég felé, mely 
az elmúló kincsek helyébe megamaradandót kí
nál : a földi boldogság helyett a mennyei üd
vösséget ; a földi örömök helyett, az örök élet 
örömét. S ebben a gazdagságban csak azok ré 
szesülhetnek, akik magukat minden más javaktól 
meg tudták szegényiteni. Nekünk azért lehet gaz
dag karácsonyunk, mert szegények vagyunk s a 
szegénységünk oda késztet azoknak a lelki kin
cseknek az átvételéhez, amelyek mellett ezelőtt 
talán sokszor közömbösen haladtunk el.

így lesz a szegénység áldássá, dazdagsággá, 
hogy alkalmassá teszi a lelket a maga szegény
sége meglátására és az igazi gazdagság elfoga
dására.

Nekünk igaz, nem maradt más örömünk 
és ajándékunk karácsonyra, csak Krisztus. De 
Ő többet jelent minden örömnél és kincsnél. 
Ezért lehet nekünk szegény magyaroknak most 
gazdagabb és igazabb karácsonyunk, minden 
máskori karácsonynál, mindenki más karácso
nyánál.

RADUCH GYÖRGY.

;JMem le s z  k a r á c so n y u n k , 
m ert n e m  sz in d a r a b o z u n k “

Ez a .étségbeejtő“ „advedti“ gondolat gyötör egyes lelkeket. És mi 
növeljük aggodalmunkat, mondván: ne is legyen karácsonya annak, aki bi
torlóként a színdarabhoz köti annak ünnepélyességét.

Vessú; tel azonban Isten nevében a kérdést: minek fogsz Örülni ka
rácsonykor - J a  gyermektől kérdezem, játékaival, karácsonyfájával, uj ruhá
jával stb. cl, .sekszik. Ha ifjúhoz intézem a kérdést, álmodozván vár azokra a 
szép alka-r ra, melyek a mulatozás és különböző örömök tárházát nyitják 
meg szán. v Az édesapa ajándékozó tehetségének, az édesanya ragyogó ar-

tei köréoen 'tóuheti ezt *>tjar örömteljes napot. És örül a keresztyén ember
mert Krisztus született a bűnös ember megváltására.

Ha az örömvárók fenti során végigtekintünk, aggodalom tölti el szi
vünket. Hányán lesznek, kik a nagy ünnep reggelén igy kiáltanak fel: Nin
csen karácsonyom! Az ajándékok és mulatozások karácsonyát megrontotta a 
mai világ szegénysége és nyomasztó hangulata. Örömömet, melyet gyerme
keimtől vártam, koporsóba zártam. Apai bánat gyötör, mert ajándékommal 
nem szerezhettem igazi karácsonyt gyermekemnek Égre kiált a nincstelenség 
és nyomor és én hiába várok igazi karácsonyt. Méltán tekinthetünk aggoda
lommal a karácsyonyt igy váró emberek örömei elé. De egy kétség távol áll 
tőlünk; nem félünk, hogy a keresztyén embernek ne lenne karácsonya, aki 
Krisztust vár és Benne örül.

A szindarabozók aggodalma azonban ezzel még nem szűnt meg. Mi 
lesz a kultúrával ? Kérdezik. Ez a kérdés valóban felelősséggel nehezedik 
reánk. Ennek érdekében kétségtelenül utalhatunk arra, hogy a maga idején 
is kér. módján, színdarabot előadni, egyáltalán nem bűn. Egyet azonban nem 
szabad elfeledni: a színdarab — esetleg — lehet következménye a kará
csonynak, de előfeltétele soha. Krisztusból (és csak belőle) nőhet ki igaz 
kultúra, de kultúrával Hozzájutni, hiú ábránd, sőt vakmerő érthetetlenség. 
„Keressétek először Isten országát és annak igazságát.“ Vagyis egyetlen szó 
van, amiért ünnepelhetek, nemzetemet kultúrámat, egyházamat szolgálom, sőt 
akiért élek, ez a szó: Krisztus.

A közelgő karácsonyt illetőleg, aggodalom tölti el az én szivemet is. De 
nem azért, hogy a karácsony nem lesz méltó önmagához, hanem, hogy mi 
nem leszünk a bethlemi jászol üzenetének hordozói. Az tölthet el szomorú
sággal, hogy megtagadjuk egyházunkkal szembeni kötelességeinket és igy el
lenszegülünk Krisztus rendeléseinek „Megváltódként siratjuk a v:lág örömeit 
de gúnyos mosollyal, vagy ördögi fintorral nézzük az Ur Jézus vívódó egy
házát. A Krisztus szeretetétől idegenül, az istentelenek erőszaka eltiprással 
fenyegeti a Krisztus nevében védekezőket és templombahivó harangok he
lyett, ágyudörgések hívják az embert a Sátán lakodalmára.

Ez teszi aggódóvá a mi adventunkét. Aggódóvá, de nem reménytelenné. 
Mert az idegenben kalandozó és pogány karácsonyt váró világért, minden 
keresztyén igy imádkozik; „jövel Uram Jézus“, teremts világosságot a sötét 
lelkekben, hozzál igaz karácsonyt a bűnös embernek. És bizonnyal meghall
gat minket az Ur.

KEREKES JÁNOS.
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Finsi testvéreink a megpróbáltatás idejében.
Az elmúlt hónapokban mindenki sokat hallott és ol

vasott az orosz követelések közetkeztében kialakult északi 
ellentét kapcsán Finnországról és népéről. Az utóbbi na
pokban nagyon komolyra fordult a helyzet; a finn váro
sokat orosz repü’ögépek bombázzák s a szovjet hadsereg 
több ponton -megkísérelte a a finn védővonal áttörését, 
hogy durva erőszakkal szerezzen érvényt igazságtalan kö
veteléseinek.

Bizonyára sok magyar lélek szorongó érzéssel gon
dol ezekben a napokban északi testvéreinkre : vájjon ho
gyan tudnak védekezni és ellenállni a reájuk zudult ve
szedelemmel szemben ?

Csak néhány n pja hagytam el ezt az országot s Is
tentél gazdagon megáldott népét, amely őszinte szeretettel 
fogadott és viseltetett velem szembeé^ottartózkodásom alatt. 
Sok áldást kaptam tőlük rövid otftétem alatt s elmulhatat- 
lan lelki kapcsok fűztek és fűznek össze bennünket. Szem- 
és fültanuja voltam közöttük az utóbbi hónapok lázas nap
jainak és tevékenységének. Sok örvendetes és felemelő 
dolgot láttam és hallottam a jelenlegi helyzettel kapcsolat
ban is, amelyek bizakodással és méltó büszkeséggel töl
töttek el s amelyeket nem lehet elhallgatni.

A finn nép erős és áldozatkész. Számuk nem nagy, alig 
három és fél millió ; de ez az aránylag kis számú nép 
csodálatos egységet és erőt képvisel. Felfogás szerint ott 
is vannak különféle irányú és beállítottságú emberek, de 
mint a múltban sokszor, úgy a jelen helyzettel kapcso
latban is különösképen megmutatták, hogy amikor a haza 
érdekéről van sző, akkor mindenki egy szivvel-iélekkel siet 
annak segítségére. Ezeknek az embereknek a Haza nem
csak kenyeret és életlehetőséget adó föld, hanem drága 
örökség, amelyet teljes szívvel szeretnek s a legnagyobb 
áldozatok árán is védelmeznek. Erről tesz bizonyságot az 
a tény is, hogy egyesek és közösségek szinte erejükön fö

lüli anyagi támoga'ással siettek az állam rendkívüli kia
dásainak fedezésére s férfiak és nők önkéntesen állottak 
szolgálatába, a haza védelmében.

A finn nép bátor és nugodt. Bátran állottak szembe 
a nagyszámú ellenséggel, amelynek önző és igazságtalan 
követelései országuk jó rendjét s talán függetlenségét ve
szélyeztetik. Drága örökségükből sem csábítás sem erősza
koskodás hatására, nem hajlandók Ezsau módjára egy tál 
lencséért semmiről lemondani. A tárgyalások alkalmával 
Finnország képviselői határozott férfiassággal mondottak 
„nem “-et s nyugodtan néztek az elkerülhetetlen elé.

A finn nép bizakodó és reményteljes. Ök nem akar
nak háborúságot, hanem békességet és szabadságot. Ezrek 
imádkoznak e z é rt; nem a nyomorúságba jutott ember 
kétségbeesésével, hanem Istenbe vetett élő hittel és biza
lommal s erősen hisznek abban, hogy az Ur megsegíti 
őket az antikrisztus csatlósaival szemben folytatott har
cukban.

É-Ziki tesvéreink komoly napokat élnek, küzdelmük 
nehéz küzdelem s mi nem tudunk másban segíteni, mint 
hogy szívvel lélekkkel együtt érzünk velük és imádkozunk 
érettük : Segítse Isten őket s adjon erőt és kitartást, hogy 
továbbra is benne vetett hittel és reménnyel álljanak őr
helyükön s megőrizhessék szabadságukat és független
ségüket. MEZEI ISTVÁN.

' D a n c j p e t \  H • U t
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A la p  e l f o g a d á s a  e lő f iz e té s t  J e le n t

A p a r a s z fp r ó fé ta .
Ismételten irtunk és beszéltünk a finnországi 

evangélikus nép erőteljes keresztyénségéről. Ez a 
keresztyénség nem farizeusi alakoskodás, szemforga
tás, hanem egy az egész életet átalakító erő Ami
kor ma arról beszélünk, hogy a keresztyénség nem 
idejét múlt valami s nem tehetetlen, akkor önkény
telenül is mindig reájuk, északi evangélikus testvé
re ik re  irányul figyelmünk, mint akiknek élete erre 
a leghatásosabb, a legmeggyőzőbb bizonyíték.

A fiinországi evangélikus egyház lelki megújho
dása Ruotsalainen Pálnak, a parasztprófétának ne
vével áll szoros kapcsolatban Nem nagy tudóst, 
kiváló teológust, világhíres prédikátort használt feí 
eszközként az Isten ennek az egyháznak felébresz
tésére. Ellenkezőleg egyszerű falusi embert méltatott 
erre a fontos szolgálatra Csendes hivő b:zonyság- 
tevésén keresztül munkálta lsen a maga csodáját.

Alig van hasznosabb s egyben értékesebb és ér
dekesebb olvasmány, ennek a parasztprófétának az 
életrajzánál. Csodás titkok világosodnak meg általa 
bennünk. Bele pillantunk Isten lelkeket mentő műhe
lyének csodatitkaiba, dr. Oravala Ágost irta meg 
Ruotsalainen Pál életét. Könyvéből vettük ezt a rész
letet.

Ruotsalainen Pál a fiatal paraszt legény, 
ki hosszasan vívódott önmagával, hogy meg
találja az Istent, lelkének utolsó kétségbeesé
sében elfutott otthonról.

Kora reggel, mikor még mindenki mélyen 
aludt indult útnak. Még este beletett egy da 
rab fakéregfcől sütött kenyeret a tarisznyá
jába. Félve szökött ki szülei házából s riad
tan futott a mezei ösvényen. Útközben el
kerülte a járt utakat, mert félt, hogy isme
rőssel találkozik, ki otthon megmondja,hogy 
merre látta. Pihenni is alig pihent valamit, 
így sietett előre, mindig előre. Keblében 
olyan tűz lobogott, amely egyre hajtotta, hogy 
menjen, fusson megállás nélkül, menjen, me
neküljön valami elől, akárhova is érjen, még 
ha meg sem találná, is azt a kovácsot, aki 
felől hallott, akihez igyekszik. Már alig állt a 
lábán, alig tudott járni sebes lábaival, de 
úgyis kerülte az embereket. Félt a nézésük-

'tőr, á z  kérdéséiv»e. ó á t  ek í niéTTeTnágálT
mintha valami gonosztevő volna, akit kerget
nek s aki menti az életét üldözői elől. Ha 
megkérdezték, hogy ki s hová való, nem 
mondott, nem mert igazat mondani.

Élete u'olsó napjainak, hónapjainak lelki 
szenvedéseire gondolt. Mennyit szonvedait 
lelkének szomjúsága, nyugtalansága, miatt. 
E'ment az ébredők körébe. Nem talált nyu
galmat. Sőt még szomorúbb lelkének vergődő 
állapota. S mégis, valami ellenállhatatlan 
kényszer hatására újra csak elment hallgatni 
miként hirdetnek kemény Ítéletet s miként 
hatalmasodik mások s a maga lelke felett is 
el az ítélettől való félelem szörnyű borzal
ma. Elment, pedig már tudta, hogy csak 
szenvedései nőnek meg átlói mit ott fog ta
pasztalni. Már jó ideje semmi kedve a mun
kához; annyira hajtotta, szorongatta éf égette 
bensajében a tűz. Az otthoniak nem értet
ték, mi az ha valakit földre sújt lellíisme- 
retének terhe, körülnyaldossák a hűn lángjai 
s azzal a világos tudattal megy az útján, hogy 
az romlásba visz. Éjjel-nrppal csak a körül 
forogt'k gondolatai, mikép nyerhetné meg 
Flke üdvösségét s menekedhatnók meg a 
pokol tüzétől. Ds sehonnan nem hallotta a 
felmentő szót, kegyelmi igét, mely vigaszta
lást tudott volna nyújtani neki. Mindig, min
denütt s mindenből csak ítélet kemény kér
lelhetetlen szavát érezte kicsendülni.

S aztáu gondolkodni kezdett a felől is, 
hogy vájjon érdemes volt e neki efutni ott
honról. Találhat-e egyáltalán vigaszta’ást ? 
Vagy még jobban összetörve lesz kénytelen 
megszégyenülton hazatérni? Útközben érdek
lődött a kovácsmester felől, de senki ember 
fia nem tudta útba igazitaui. Mi lesz vele?

Lliäk“ vaianwT^välami Ü öi-mó’don vigaszta
lást találna! Otthon már nem igen volt ma
radása, mert már nem győzte hallgatni az 
édes apja káromkodását és dühös szavait, 
a falubeli gyermekek csufolodó beszédeit. 
Mindenki csú'olja, gúnyolja, mintha ő maga 
tehetne arról, hogy mindig komor, mindig 
szomorú és nyugtalan.

Utravalója elfogyott s koldulni volt 
kénytelen. Bizony nagy megalázkodásába ke
rült ez. így ismerte meg, hogy ő eddig való
jában még nem igen alázkodott meg bűnei 
miatt. Tópelődve, mintha alva járna, úgy éit 
el, egy este a kovács házához, annak a Hög- 
man nevű kovácsnak a házához, aki felől 
hallott, aki felől kérdezősködött s akiről már 
már nem Í3 remélte, hogy megtalálja. Ott 
áüt a ház előtt. A tűs ki-kicaspott a feovács- 
műh jly kéményéből és a fujtatók nehézkes 
szuszogása messzire kihal atszott az útra.

Ereje lefogyottsn, senkit sem kérdezve le
roskadt a kovácsraühely küszöbére. Háttal 
nekidőlt az aj'ófélfának s majd az ú ra te
kintett, ame’yen jött, majd ppdig a kovácsra 
aki tekintetével odafordult a számára isme
retlen iövrvóry felé.

— Alighanem máshová való vagy, amint 
láiom. S ugyan hová va'ó ? — kezdte a be
szédét a kovács egy kis idő milva s közben 
újra munkába vette az előtte fekvő, tűsben 
szikrázó vasat. — Jó vagy rossz dologban 
jársz o ?

— A lelkem ügye késztetett rá, hogy út
nak induljak,— felelt Pál félénken, elfogó- 
doltan. mintegy a saját h íg já tó l megretten
ve. Hosszú ú'ra kellett indulnom, mert ott, 
ahol lakom, a közelben seholsem találtam 
békességet.
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Hangok átéli köd
b e n .

Kezeled k a karácsony, Krisz
tus születésének, az Ige testté 
léteiének magasztos üanepe. 
Karáciony! Isten ígéretének 

napja. Mennyei hangok, hivogatás napja. Mit Isten egykor meg
ígért — a megváltás akarata valósággá vált a karácsonyban. Eí- 
küldötte egyszülött fiát, bűnös emberek Megváltóját, a mennyei 
örömhír boldog üzenethordozóját. Hallod e hangját, amely Isten 
szeretőiéről, kegyelméről és örökéletre szóló meghívásáról beszél.

Egy öreg halász csónakját nagy viharban a szél ide-oda do
bálta a tengeren. Estefelé végre közeledett már a part felé, ami
kor hirtelen sürü köd takarta el előle a kilátást. Merre van apart 
Semmit sem lát. N8m tud eligazodni, irányt találni. Kétségbeesés 
vesz erőt rajta. Nem tud megmenekülni. Itt kell e’pusztulnia, mert? 
irány nélkül a hullámokra kell életét bízza. De hirtelen, tuiharsog- 
va a tomboló elemek zaját, kiáltást hall: „Apám! Apám!“ Mi 
volt ez ? Leányának hangja. Leánya ott állt a parton és várta 
visszatértét. Félelmében kiáltozni kezdett, és az a kiáltás jutott 
az apa füléhez. S ez menti m8g. A hangra uj bátorság költözik 
szivébe s uj erővel ragadja meg vitorláit s kezdi keresni a hang 
irányában a partot. A hang megmentette!

Karácsony Isten szeretetónik hívogató hangja. ls en megke
res féged. S bárcsak eljutna hozzád, ki az élet v)harábsn elveszí
tetted a helyes irányt s most bűnök örvénye felett bolyongsz — 
bár eljutna hozzád ez a hazahívó hang 1

Figyelj fel és halld meg a bűn, hitetlenség és kétségbeesés 
tajtékozó vizein keresztül hozzád intézett kiáltást: ,Jőjj haza! Jöjj 
haza!“ Krisztus a parton áll ős hiv. Hiv és meg akar menteni.

Megórted-e majd ez évben, mostani karácsony ünnep alkal
mával, hogy a karácsonynak ez a lényege, ez az igazi jelentősége, 
hogy te felfigyelj Isten téged kereső hívására. E nélkül semmitérő 
külsőség marad ünneplésed. Megtalál-e téged Isten hívása ős ha 
meghallod reábizott e majd magad mint az az ember, aki számára 
ez az egyetlen menekülési lehetőség? GILLICH FÜLÖP.

f  Francz Edené született Zimányi Emma.
November hó 20-án hányt fi az orsovai gyülekezet lelkészé

nek élettára. Temetése november hé 21-én volt. A temetési szer
tartást Argay Gjörgy temesvári lelkész, az ar&d-bánsági egyház
megye esperese végezte. Az elhúnyt nagyasszony ezelőtt 47 esz
tendővel a messzi Felvidékről jött le ide a dunavölgyének e vad- 
regényes vidékére, hogy mint fgy kis magyar evangélikus szór
ványgyülekezet lelkészének neje vállalja a végvidékek munkásainak 
küzdelmes, áldozatos munkáját. Hosszú, sokszor lélekőrlő munka 
árán sikerült megépíteni Isten házát és melléje egy szerény ott
hont a papi család részére. Hogy mennyi volt a küzdelem, meny- 
r.yiszer okozott nagy fájdalmat a szórványsors legnehezebben vi
selhető bajs, az elhagyatottság, a magáramaradás, nehéz lenne 
megmondani

Mikor megállunk s néma fejhajtással emlékezünk meg erről 
sz újabb veszteségről önkéaytelen is arra gondolunk, milyen rit
kán szoktak megemlékezni arról, hogy minden egyes gyülekezet
nek lelkésze mellett van még egy robotoló csendes, szerény munkása: 
a papnő. Élete csendben telik el. Á dozat. Családjának és gyüle
kezetének csendes munkása. Amíg csendben végzi feladatát ren
desen észre sem veszik, csak mikor nincs többé, áfakor eszmélünk 
reá, hogy ki volt s milyen sok az, amit csendben elvégzett. Mikor 
nap nap után tornyosulnak az elnemvégzett apró teendők, miket 
addig ő végzett el szerényen, kerülve a feltűnést, akkor értjük 
meg, hogy tulajdonképpen mennyire fontos és milyen sok az, mit 
a szerény kezek végez ek. Hiszen megőrződik az egész gyülekeze
ten, hogy van-e igazi keresztyén családi élet a parochián és egyetértés.

Az anyák munkájának értékelése érdekében szükségessé vált 
az anyák-n8pjának megreedazóse. A papáénak az anyai hivatás
telj esitóshez hasonló munkájának értékelésére csak az ilyen szo
morú gyászesetek kapcsán ha sor keiül

— Ott a közslbjn nem találtál békességet. 
Talán az Isten ott, ahonnan jöttél, nem u- 
gyanaz, aki itt?

— Az ugyanaz, de mikor nem ösmerem, 
nem tudom úgy megragadni, hogy részem 
legyen benne.

— Nem ösmered. nem találod meg, sem
mit sem kapsz tőle, mert nem keresed igaz 
lélekkel, nem közeledel az élet Ura felé. A 
békétlenség és a félelem azoknak az ismer
tető jele, akik csak félig ébredtek föl a bűn 
álmából.

S ezzel a kovácsmester olyat ütött kala
pácsával az üllőre, mintha bele akarná verni 
a vasba azt, amit mondott. Majd egy dara
big szótlanul állt s közben hol a munkáját, 
hol Pált nézte, aki sápadtan ült a küszöbön 
s akin látszott a fáradság.
Bejárhatod a föld kerekségét s nem találod 
meg Isten kegyelmét, ha nem keresed úgy, 
ahogy keresned kell. Jön ide is sok féle ke
reső ember, aki kérdezősködik a mennyor
szágba vezető út felöl, de a szivük mélye 
mégis érintetlen.

A kovács bevezette vendégét lakásába, elő
hívta kislányát s felszólította, hogy hozzon 
számára valami ennivalót. S mig a vendég 
csendesen vacsorázott, a kovács maga is le
ült az asztal mellé s odainivén a kis’ánykát
azt mondotta:

— Énekelj nekünk valamit, kis lányom!
A leányka pedig csengő gyerms kbangon 

énekelni kezdett:
Látom ott a célt, 
Bizton, hogy elérjem 
Egyenest azért 
Föl a meredé yen 
Török fölfelé 
Föl a csúcs felé.

Az meg nem restül 
Kinek szeme látja, 
Felhőn keresztül 
Élet koronája 
Amint biztat, hiv 
Mindenkit, ki hiv.

— Maídrsra^r gye:rűe?re is elkövetkez
nek azok a szenvedések, amelyeket az ének- 
szerző is megizlelt s amelyekből mi időseb
bek is kivettük a magunk részét. Milyen jó, 
hogy akfeór tudni fogja azokat az énekeket, 
amelyekre szükség lesz, — sióit a kovács s 
odaállította a gyermeket a két térde közé-

Aztán ott ültek a szoba félhomályában s 
elbeszélgettek. Pál utazásáról s otthoni kö
rülményeiről. A kovács hangja lágy, részt
vevő színezetet kapott, mint mondotta:

— Tehát bibliát kaptál nagybátyádtól s te 
is olvastad a bibliádat, sőt már többször is 
végigolvastad... Titokzatos szó a b'blia szava 
amint titokzatos az élet is, amelyet általa 
pyerünk. Fönn északon gyermekkoromban 
szorgalmasan olvasgatták az öregek a bibliát, 
de itt senkisem olvassa. Itt a sötétség és a 
halál, hétköznapiság és nemtörődömség tartja 
fogva az embereket. S ha megkísérti is oly
kor-olykor valaki, hogy felébredjen álmából, 
hamarosan visszaroskad előbbi állapotába. 
Mindenki azt reméli, hogy eljut a mennyor
szágba, de seDkisem ismeri az odavezető 
utat.

Pál gondolkodva hallgatta a kovács sza
vait, majd ismét elkezdett beszélni lelke

S C H E R G  ¥ .« s t-sa iR t T .
Brassói posztó- és divatárugyár 
Női és férfi szövetek

versenynélküli kivitelben

B R A $ O V

győzelmes, szomorú állapotáról, sötétségéről 
és bűneinek terűéről, amelyet évek óta re- 
tegve hord. Elmondta, miként vívta a harcot 
bűnei ellen, miként szenvedett újra meg újra 
vereséget.

— Föl kellett kerekednem ! Magam sem 
tudom, hogyan jött rám ez a lelki kényszer 
. . . .  Ha a szív  megnehezedik s a lelkiis- 
meretnek nincsen békessége, az ember arra 
felé indul, ahol segítséget remél.

A kovács fölkelt. Mintha valami tennivaló
ja akadt volna a szoba másik telében, aztán 
visszatért előbbi helyére.

— Mindez az Ur műve, noha a tapaszta
latlan ember nehezen látja meg az ilyesmi
ben az Ur munkáját, — kezdte újra a ko
vács, amikor Pál mcgcsőndssedelt. — Meg
hallottad az Ur hivő szavát, el is vetted a 
kegyelmet arra, hogy fölébredj a bűa álmá
ból, de még nem jutottál el Krisztusnak i- 
gaz, szivedben való megösmerésére. S mivel 
az hiányzik az életedből, hiányzik belőle 
minden egyéb is : a békesség, a világosság 
ős a Szentlélek bizonyságtétele. Tudni tudott 
ugyan, ki az, aki segíthet rajtad, de a lel
ked még nem tapasztalta az ő segítségét. Ne
ked ebben a megpróbáltatásban mindent le 
kellett vetkőznöd, minden elvétetted tőled, 
ami a megádé, hogy ellud venni az Ur 
ajándékát.
. — De míképen nyerjem el ezelet, Iogyan 

jussak el oda, ahová el kell jutnom, Krisz
tusnak erre & szivemben való megösmerésére? 
kérdezte Pál gyámoltalan gyermeki hangon.

— A magad erejével nem jutsz el s nem 
is szükséges, hogy azzal juss el. Állj meg 
csöndesen a Mirdeniudó előtt s panaszold el 
az Urnák keserves állapotodat, (folytatjuk).
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5 A s s z o n y o k  rouat a  £iT!
A karácsony és

az asszonyok.
A karácsony a megváltás örömüzt- 

nete. Kifogyhatatlan öröm minden em
bernek. Mert Krisztus megszületése az 
üdvöt jelenti: mBgamtól bűneim miatt 

sohasem érdemelhetem ki Isten hegyeimét, megsegítő szeretető^ 
de ime eljött Jézus Krisztus, Akinek jóságáért Isten megkönyörül 
rajtam!

Ez az örömözenet ma is változatlan fénnyel ragyog. Te, aki 
olvasod ezeket a sorokat, te is, Testvérem, a Krisztusnak köszöl
hetsz mindent. Hogy családod van, hogy anya vagy, akit gyerme
kek vesznek körül, — hogy élhetsz, dolgoztatsz, mind ez a kará
csony ajándéka: Krisztus áldása rajtad.

De a karácsony nem csak az adott ajándékra figye meztet 
téged, hanem követel isi

Ha Te, Testvérem, akármilyen csekély ajándékot adsz is va
lakinek, elvárod, hogy meghálálják, ha egyébbel nem, bár egy kö
szönősóval. És ha azt látod, hogy egyáltalán nem hálálják meg 
ajándékodat, semmibe sem veszik, meg fogsz haragudni és azt fo
god mondani: többet nem adok nekik semmit, ha még meg sem 
köszönik 1

így gondolkozol T e! Pedig Te csak egy bűnös asszony vagy. 
Neked és minden embernek annyi vétek terheli a lelkiismeretedet 
Istennel szemben, hogy nem is kéne köszönttet várj, csak min
den hála nélkül jót kellene cselekedj, mert úgy sem tudsz anny’ 
jót tenni, hogy ki tudd egyenlíteni azt a teherszámlát, amely Isten 
itélőkönyvében van írva Rólad!

Hát akkor hogyne várna köszönetét Isten tőled. Ő karácsony
kor az Ö egyszülöttjét külte el a bűnös világ megváltására, Aki
ben pedig több örömét lelte, mint minden te^mtményben, Akiben 
egyedül gyönyörködött, Aki szive teljessége volt és mégis odaadtf , 
érted és a világért, hogy szenv.djen, mint egy rablógyilkos, „pedig 
szájában álnokság nem találtatott.“ Szenvedett érted, — azért, 
amiért te lázadó gonosz lélek vagy Istennel szemben.

Hogy ne várna el tőled ajándékot a karácsonyi ajándékért?
De mit vár tőled? Pénzt? Vagyont? Kétségkivel azt is, de 

elsősorban nem azt. Még az imádkozásnál is többet. Isten nem 
üres ígéreteket, hanem egy testet adott érted, tehát te sem ad
hatsz kevesebbet, mint egy egyént, valakit: saját magadat. Az egész 
életedet. Testedet, lelkedet, mindenedet. Amint vagy! Az egész 
életed egyedül méltó ajándék Isten karácsonyi kegyelméért.

Ha ezt olvasod testvérem, akkor ny Ivánvaló az is, hogy ho
gyan kell karácsonyt ünnepelned 1 Ilyenkor, nagyhéten olyan nagy 
a sürgés forgás az asszonyok körében. Ablakok, ajtók kitárulnak 
kezdetét veszi a nagy takarítás. Sürgés-forgás a szobában, a 
konyhában, a kamarában. Surlás, mosás, vasalás, kenyérsütés, 
kalácsBÜtés, vendégeskedés! Mindez szép. De vájjon ez a sok sür
gés-forgás nem a bálványimádásnak egy bizonyos formájá-é? Vaj. 
jón asszonyaink a sok tennivaló között nem veszít k e élj nem fe
lejtik e el azt a munkát, ami mindennél fontosabb: a Krisztus 
megjelenésére való készülést, a lélek kitakarítását ? Vájjon a nagy. 
heti teendők tömkelegéből nem üli e meg tüiüket egy jól ismert, 
félig dicsérő, de inkább.feddő hang: Márta, Márta szorgalmas vagy 
és sokra igyekszel, de Mária a jobb részt választotta!“

Bizony, Krisztus Igéjét befogadni, a szivbm forgatni, meg
tartani, a szivet, életet egészen odaadni szebb ünneplés minden 
nagyheti készülésnél. Erre figyelmeztet a karácsony, őrről ne fe
ledkezzünk meg mert ha erről megfeleekezünk, akkor sem ma
guknak, de sem egész csalágunknak nem lesz ez évben sem igazi 
karácsonya. Sőt, hogy a sok külsőséggel, ajár dókkal a jó ételek
kel szórakozással mi vonjuk el a miénk figyelmét a legtontosabbtél 

’ ‘ K. B.

TEMPLOMOK,KUITÜRHÁZAK
MŰVÉSZI FESTÉSÉT VÁLLALOM 

JÉZU S, LUTHEK, STB. OLAJFESTMÉNYEK
MEGRENDELHETŐK

EUERE H. E. bha

H ajdani s ik erek .
(Folytatás),

A legtöbb legenda róla maradt fenn a a legtöbb csoda tété- 
mény az ő nevében fűződik összes királyaink között.

De nem is croda. I. László valóban kiváló volt minden te
kintetben. Alakja maga is királyi volt, hisz egy fejjel magasodott 
ki a többi emberek közül. És királyi volt nemes, fenkölt szelleme, 
kegyes lelke, mélységes bölcsessége if. Belviszályokban meggyengült, 
testvérharcok dúlta országát megerősítette. Szigorú, szinte kegyet
lennek látszó, de bölcs törvények által igyekezett a személy és 
vsgyonbiztonságot biztosítani. Szigorúan büntette a tolvajlást, a 
lopást: ha egy szabad ember topott 10 dénárt érő dolgot, azért 
egy ökröt és a lopott tárgy tizenkétszeres értékét kellet, hogy fi
zesse, ha szolga lopott, akkor néki kétszeresen kellett visszafizetnie 
s ezen felül orrát levágták. Ha valaki tíz dénárnál nagyobb érté
ket lopott, az szemólyválogatás nélkül akasztóival bűnhődött. Jel
lemző, hogy a gyilkosságot nem büntette ilyen szigorúan, miből 
arra lehet következtetni, hogy a lopás tüoe volt inkább elhatal
masodva. Kétszer is tartott országyűlést, amelyek az ország rend
jét, békéjét és előhaladást biztosító törvények hozatalával fog
lalkoztak.

Miután erélye, szigora és törvényei által helyreállította az 
ország belső rendjét és békéjét, s a rend és béke által megerő
sítetté az országot, a kű'ső veszedelmek ellen is meg tudta védeni 
hazáját. Kivédte az országra jogtalanul állandóan igényt tartó né
met császár támadását. Zvoinimir horvát király halála utáu támadt 
zavarok miatt, testvérének, a horvát király feleségének hívására, 
Horvátországba siet, a rendet helyreá'litva, az ország lakósságát 
meghódítja s az országot meghóditj s Horváforszíígot a maga orszá- 

liEkz"csatolj\  A meggyengült ker s .iyérskg mogerösi'ésére pedig 
Zágrábban püspökséget létesít. S mialatt a király Horvátországban 
jár rendet teremteni, sz ország délkeleti részén a vad és vitéz be-, 
senyők meg kúnok bstörnek az országba s borzasztó dúiást, pusz
títást végeznek. László, mihelyt tudomást szerzett róla, azonnal 
ellenük vezette seregét s a besenyőket meg kánokat a Tames vize 
mellett leverte. A meghódolt rokon kunok egy részét a mai Jász
ság és Kunság területére telepítette le. S hogy a kelet felöl jövő 
váratlan támadások ellen biztosítsa ez országot, keleten négy újabb 
várat emelt: Borsova, Kraszna, Dézs és Küküllővár-at s a Küküllő 
maga a Maros és Sztrigy táján élő székelységet rz ország termé
szetes határai közelében, a Kárpátok alatt való letelepedésre ösz
tönzi. — Erdélyt megerősítette s megalapítja a váradi és gyula
fehérvári püspökségeket.

Az ö uralkodása alatt, az ő közbenjárására avatta szentté az 
egyház István királyt, Imre herceget és Gallért püspököt is.

Róla pedig a legenda iró maghatott szavakban, igy számol 
b e : ő gazdag volt szeretetben, bővelkedő türelemben, vidám a 
kegyességben, dús a maiasztok adományaiban. Ápolója az igazság
nak, pártolója a szemérmetességnek, gyám óla az elnyomotténak 
főlsegitője a szegényeknek és szükölködőknek. Az isteni kegyelem 
a természeti adományokban is felül emelte őt az emberek közön
séges mértékén. Ö ugyanis hősies, kézrn erős, tekintetre kellemes 
vala. Egész külsején oroszláni erő és méltóság ömlött el. Terme
tére oly magas, hogy vállától fogva kilátszott mindenek közül s 
az isteni adományok teljességében már tekintete is trónra termett
nek hirdette őt.

Mikor meghalt, népe három évig gyászolta. Három évig nem 
szólt a hegedű, nem pengett a cimbalom, nem zengett a vidám 
dal, nem árta a tánc az egész országban. Holttestét az általa épí
tett pompás nagyváradi székesegyházban temették cl. Később szob
rot is állítottak fel emlékére. „Az érc szobrot megsemmisítette áz 
idő, de a nagy király emléke megmaradt s a nép századokon át 
ragaszkodott ahoz a hitéhez, hogy László mindannyiszor elhagyja 
köbül vetett ágyát, valahányszor ellenség fenyegeti az országot s 
vele együtt elköltözött jó vitézeinek láthatatlan seregével küzd
népe megtámadói ellen.“ ..

RADUCH GYÖRGY.
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Karácsony ünnepén Titus 2,
11—15 verseket.
Adjunk hálát:

Hogy Lten böváltotta az embereknek tett Ígéretét.
Hogy Krisztus a mi váltságunkra jött el erre a földre.
Hogy benne és általa új emberekké lehelünk.

Könyörögjünk:
Hogy meglássuk Isten üdvözítő kegyelmének nagyságát.
Hogy megtudjuk tagadni a hitetlenséget és hiúságot.
Hogy legyünk teljesen az ő igaz népévé.

A temesvári gyülekezet hírei. Lapunk legutolsó szánaábjn kö
zöltük, hogy a temesvári gyülekezet szép ünnepélyek keretében 
emlékezett meg temploma felépítésének százados jubileumáról. 
Beszámolónkból helyszűke miatt kimaradt a következő rész: „Este 
a magyar hivek emlékeitek meg egy vallásoaest keretében a nagy 
évfordulóról. A reformátüaokkal tökösen épített templom emlékére 
és a testvéri együtfmuLkálkodás kidomboritására az igét Debreczeni 
István református vezető lelkész hirdette Eísdrás 4, 1—4 alapján, 
ahol kihangsúlyozta az Isten dicsőségére közösen végzett munka 
értékét. A megkapó igehirdetés mély és maradandó hatást váltó t 
ki a hallgatóságból, amely zsufólisig megtöltötte a templomot. 
Keszler Ede nagyszentmiklósi lelkész hason ó hatással adíaelőRa- 
ményik Sár dór örökszépségű versét a Kövek zsoltárát, Lányi Pál 
középiskolás pedig Farczádi Sándor Temvlomépitők című versét 
szavalta el szépen. íz  estnek mél'ó keretet adott Kulcsár Juliska 
opera énekesnő éneke és Suciu János hegedű szó'ója, valamint a 
temesvári egyház kántorának, Tolnai Béla zeneiskolai tanárnak, mű
vészi orgonajátéka. Az estet az apostoli hitvallás elmondása é3 az 
Erős vár a mi Istenünk elénehlése fejezte be.
VALLÁSOS ESTÉK A BRASSÓI GYÜLEKEZETNÉL. A 
brassói gyülekezet Jótékony Nőegylete november hó 19-én 
vallásos estét/novem ber 26.-án pedig szeretetvéndégséget 
rendezett gazdag műsorral.
Vallásos esi Sepsiszentgyörgyön. A sepsiszentgyörgyi szór
vány hívei november hó 12.-én vallásos estét rendeztek az ottani 
unitárius egyház templomában. Előadást tartott Nikodemusz 
Károly lelkész. Ének- és zeneszámok egészítették ki a műiort.
A FELEKEZETI ISKOLÁKNAK JOGUK VAN KÖZSÉGI IS
KOLASEGÉLYRE. A belügyminisztérium elrendelte, hogy 
a községi költségvetések 140/ .o s  iskola segélyből arányos 
részt kell kiutalni a felekezeti iskoláknak. A felosztás alap
jául a tanerők száma veendő.
Reformációi emlékünnepély Apácán. Az apácai gyülekezet 
szépen sikerűit templomi ünnepély keretében emlékezett meg a re
formáció évfordulójáról. Ez alkalommal Jóaás László egyházme
gyei s. lelkész tartott előadást, az iskolások szavaltak, énekeltek. 
Az ünnepélyen megnyitó és bezáró szavakat mondott Bohus Pál 
helybeli lelkész. A gyülekezet tevékeny r.ő'gylete megkezdte bib
liaóráit.
A NAGYVÁRADI GYÜLEKEZET VALLÁSOS ESTJE. A 
nagyváradi gyülekezet november 5-én szépen sikerült tem
plomi ünnepélyt rendezett. Bibliamagyarázatot tartott Papp 
László ref. s. lelkész, előadással szolgált Opfermann Ernő 
s. lelkész, Reményik verseket szavalt Ambrus Géza ig.-ta
nító, ének és zeneszámokkal szerepeltek: Mocskonyi Gab
riella, Czeglédy Hona, Philippiné Éles Jolán és az Evan
gélikus Leányok énekkara. Az est offertorluma 710 lej volt.
CSALÁDI ÉRTESÍTŐ. Raduch György barcaujfalusi lel
kész, lapunk benső munkatársa, december hő 13-án ve
zette oltár elé Bothár Magda urleányt. Az esketést Mátyás 
Béla lelkész végezte. Legyen rajtuk Isten gazdag 
á ld ása !
UJ GÖRÖGKFLETÍ PÜSPÖKSÉG. Őfelsége, az uralkodó 
az alábbi három fontos egyházi vonatkozású törvényren
deleteket irta a lá : 1. Oltenia, Rámn c és Severin megyék 
görögkeleti érsekséget kapnak Craiova székehellyel. 2. A 
Curtea de Arge§ben levő kolostor, az a arge§i püspökség 
székesegyháza a jövőben csak a román királyi család te
metkezési helyéül fog szolgálni, 3. Temesvár székhellyel 
görögkeleti püspökség létesül.

§ A N A G Y V I L Á G B A N  §

SZÁMOK. A svájci köztársa
ság területén 2,330.300 a 
protestánsok, 1,666.300 a ka

tolikusok, 18.600 a zsidók és 51.810 az egyéb keresztyén 
felekezetekhez tartozók száma.
Brazília protestánsai. Braziléban 1358 protestáns templcm és 
4461 egyéb egyházi célt szolgáló épület van. A lelkészek száma 
730. Vannak japán c varigél ku3ok is, akik 19/3-ban szervezkedtek. 
AZ ISTENTAGADÓ SAJTÓ ÉRDEKÉBEN. Az Amerika te
rületén élő istentagadők 500.000 dollár alapiványt tettek 
egy újabb istenellenes irányt szolgáló újság kiadására.
Az egyházi sajtó szolgálatának megerősítése. Az Amerika
területén megjelenő ném t nyi-bű evangélikus egyházi lap erőteljes 
propaganda hatására 6825 új előfizetőt nyert.
A LEEBiZTOSABB HELY. Nagy viharban küzködött egy 
hajó a tengeren. Az utasok szivét félelem szorongatta. A 
hajó egyik utasa — hivő keresztyén fiatalember — látva 
a nagy félelmet, megkérdezte a kapitánytól, hogy valóban 
olyan nagy-e a veszély. „ T e lje s e n  a z  I s te n  k ezében  v a 
g y u n k “ —  felelte a kapitány lemondóan. — H is z e n  a k k o r  
n in c s  se m m i b a j, —  felelte nyugodtan a fiatalember — 
o tt a  leg jobb  h e ly e n  v a g y u n k .“

Ő sök vétke az  utódokban. Hogy mennyire megbünteti Isten 
az ős5k vétkét a fiákban s ezért mennyire felelős minden ember 
az utódjáért, annak borzalmas igazclása a köve;kező összeállítás. 
A tudósok összeállították egy Ada Jucke nevű, 1740 ben született 
iszákos, tolvaj és csavargó nőnek a leszármazási táblázatát. 834 
ivadékot tudtak kimutatni. Ezek közül 709-nek viszonyairól tudtak 
meg pontos adatokat. E 709 utód közül az adatok összeállításakor 
64 szegényházban élt, 169 törvénytelen születésű volt, 142 koldus, 
181 erkölcstelen életű, 666 belörő, 7 pedig gyilkos volt. Ez sz 
egye len család 75 év alatt károkozás, fogházköltség és segélyezés 
iíakjában 5 millió márkájába került a német államnak. (200 mil
lió lej.)
RAJTA KAPOTT ÁLSZENTEK. Bibliaóra után a lelkész 
bejelenti, hogy a következő órán Márk evangéliomának 50 
része alapján a hazugságról fog beszélni. Kérte, hogy ol
vassák el a hívek. A következő bibliaőrán a lelkész meg
kérdezte, hogy ki olvasta el a kijelölt részt. Itt is ott is 
felemelkedtek a karok. A lelkész pedig komoly hangon 
igy szó lt: „ N o s  é p p e n  h o zzá to k  a k a r o k  s z ó ln i  a  h a zu g sá g 
ró l, m e r t  M á r k  e v a n g é lio m á n a k  n in c s  is  5 0 .  r é s z e , te h á t el 
sem  o lv a s h a t tá to k “ .
Apadoban az istentagadók száma SzovjetoroszországbfAn.
Egyes hírek szerint a szovjetoro?zországi istentagadok szövetségé
nek taglétszáma 2 millióra «satt le. 1935 ben még 7 millió volt. 
KÖNNYEBB HITBEN HALNI meg. Egy volt tábori lelkész 
mesélte el. Véres ütközet után járta végig a csatateret, 
hogy vigaszt vigyen a sebesült és haldokló katonáknk, Útja 
közben egy 18 éves haldokló katonára talált. A haldokló 
arra kérte, hogy szeretne úrvacsorát venni, de még előbb 
levelet diktálni édesanyjának. Csak nagy erőfeszítéssel mond
hatta el a következő levelet: „Kedves jő édesanyám! Mi
kor ezt a levelet kézhez veszed én már nem leszek az 
élők között. Ne sírj anyám. Örvendezzél inkább, hogy fiad 
jó helyen van s neveld testvéreimet, úgy hogy majd egy
kor találkozhassunk az örökkévalóságban...“ Megnyugodva 
és lelki örvendezéssel fogadta ezután az úrvacsorát s a 
„ D ic s é r d  én  le lk em  a  d ic ső sé g  ö rö k  k i r á l y á t“ kezdetű egy
házi éneket énekelve hunyt el.
Az egyetemes protestántízmus ligájának közgyűlése.
Hollandiában tartotta 9-ik közgyűlését az világ egyetemes protes
táns ligája. A gyűlésen, me'.y még a háború megkezdése előtt volt 
német, angol, be’ga, magyar és francia kiküldöttek vettek részt, 
Clavié strassburgi professzor terjesztette elő a francia szövetség 
üzenetét. „Ugylátszik — mondja ez az üzenet — hogy a jelenlegi 
válság nem annyira gazdasági és politikai, mint lelkiismereti válság 
Mint Luther, Zwingli és Kálvin örökösei, Istentől igazságot éssze- 
retetet kérünk.*
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Védekezzünk az üszög-betegségek ellen! B e sz é ljü n k  róla»
Ha végig vizsgáljuk kalászos növényeinket, kivétel nélkül 

találkozunk az üszög kisebb-nagyobb kártételével, A fertőzések 
olyan módon keletkeznek, hogy az üszöggombák szaporodó sejtjei 
a spórák fejlődnek, melyek a pórusokba, a növény légző szervébe 
furakodnak és nedvszivásukkal a levélsrövetet szétroncsolják s ott 
feketeszáraz vagy zsíros tapintató poralakú spóiákat fejlesztenek.

Háromféle öszköt különböztetünk meg és pedig: 1. kőüszköt
2. a porüszköt 3. a szárüszköt.

Vizsgáljuk meg egyenkint tulajdonságaikat:
K őüszög. Leginkább a bázát támadja meg, s tesz benne 

nagy károkat. A kőüszög a magvakat teszi egészen tönkre. A ga
bona érése idejében a kőüszkös kalász épnek látszik s csupán az 
feltűnő rajta, hogy mig az egészséges kalászok lekonyulnak, addig 
az előbbiek egyenesen állnak, színük kékes-zöld még akkor is, 
midőn az egészséges kalászok sárgulnak. Megvizsgálva a kőüsz
kös kalászokat, azokban a búza- vagy rozsszemekhez hasonló, 
csak kissé rövidebb és teltebb szemeket találunk, melyeket ha uj- 
jaink között szétmorzsolunk, azokból zsíros fekete, büdös por mor- 
zsólódik ki. A kőüszög tehát csakis a búzaszem héját hagyta épen 
a csirát és az endóspermet — a szem belső hártyaszerü boritékát 
— teljesen tönkre tette. A búza kőüszkét két, csakis górcső alatt 
megkönböztethető gomba okozza

Legnagyobb kárt okoz a gazdának a búza kőüszög, mely 
néha oly mértékben támadja meg a búzát, hogy az hasznavehe
tetlenné válik. Cséplés alkalmával a kőüszkös búzaszemek szét
morzsolódnak, s a spórák elszórodva, rátapadnak az egészséges 
búzaszemekre is. Különösen a búzaszemek hegyén levő szőrze
tekben akadva meg, befeketítve ezt. A kőüszög főleg az üszkös 
mag elvetésével terjed s ellene könnyen és biztosan lehet véde
kezni. A védekezés abban áll, hogy a magot elvetés előtt csá
vázzuk.

A porüszög a búzát, tengerit az árpát és a zabot, mu
hart, stb. egyaránt támadja meg, de legtöbb kárt az utóbbiakban 
ckoz. Ez a kalászt, illetve az egész búzát teszi tönkre, kivéve a 
kalászok orsóit, és a búza elágazásait. A virágok helyét fekete por 
puffantyú foglalja el, mely 4 millió csirát tartalmaz, csakhamar el
szóródik, elporzik, innét az üszög neve. Újabban két amerikai mi- 
kológus Kellermann és Swingale a zabon is két porüszög gom
bát különböztetnek meg.

A szárüszög, a rozs speciális betegségének tekintik, 
azonban vidékünkön a rozs termelése jelentéktelen mérvben törté
nik, kártétele sem számottevő. Ausztráliában azonban a búzán is 
je'entkezik, ott kártétele jelentékeny és a behozott búzák útján a 
fertőzés lehetősége — más államok révén — fenyeget. A szár- 
üszög hosszú, barna sávokat okoz a rozs és árpa levelein, főleg a 
levélhüvelyben, mely barna sávokon a levél bőre felreped s az ü- 
szögspórák mint fekete por borítják a még zöld rozs levélzetet. 
Ha a szárüszög teljesen támadja meg rozsot, ügy támadása a ka
lászra is kihat, mely ilyenkor tönkre megy. Ez ellen csávázással 
védekezünk sikerrel, számításba jöhet még a vetésforgó megvál
toztatása, esetleg a vetőmag kicserélése.

A búza porüszög csirája a búza belsejében honol, 
ezért semmilyen vegyiszerrel a ferlőzés ellen sikerrel nem véde
kezhetünk. Itt csak egy eljárás érvényesül, a forró vízben való fü- 
rösztés. Ezen eljárás nagyon körülményes, megfelelő berendezés lé
tesítése válik szükségessé, amely csak nagyobb gazdaságok, szö
vetkezetek, vetőmagtenyésztőknél válhat jövedelmezővé, A fürösz- 
tést megkezdjük 30 fok C., a második 35 fok és közvetlen utána 
40 fok C., mig utána 52 C. fokos vizben befejezzük a fürösztést, 
mely 10 percnél tovább nem tarthat. Nagy gondosságot igényel 
ezen eljárás alkalmazása, mert kisebb hőfok, mint 52 C., nem bir 
hatással, mig egy tizeddel magasabb hőfoknál a csiraképesség 
pusztul el.

Ismételten foglalkoztunk e lap hasábjain az iratterjesztési 
munka fontosságának kérdésével. Ismételten mutattunk reá arra, 
hogy jelenlegi helyzetünkben különösképen fontos életkérdésünnké 
vált, hogy népünket ellássuk jó és hasznos olvasnivalóval. Né
pünknek szüksége van ezekre, részint a művelődés és ismeretszer
zés, részint az okos szórakozás érdekében. Nem mi hangoztatjuk 
ezt egyedül. Lapok és folyóiratok vetik fel újra és újra ezt a fon
tos kérdést. Hát fel is kell reá figyelnie mindenkinek. S külön 
fontosságot ad ennek az egész kérdésnek az is, hogy gyermekeink
nek 3/4 e nem részesül magyar anyanyelvű és magyar kultúrájú 
iskolai oktatásban, tehát az ismereteket is és a magyar szellemet 
is ilyen módon kell hozzáférhetővé tenni a számukra.

Hogy mindezek ellenére is késett e kérdés megoldásában a 
határozott és bátor cselekvés, annak oka kizárólag anyagi termé
szetű volt, Iratterjesztési kiadványokat csak úgy lehet tömegesen 
eljuttatni az olvasóközönséghez, ha annak minimális az ára. Ez vi
szont csak úgy lehetséges ha előre biztosítani tudjuk a nagyobb 
példányszámú elhelyezést. Kis lélekszámúnk mellett ez megvalósít
hatatlan. Ezen nehézségek ellenére sem mondottunk le e munka 
beindításáról. Lehetőségeket kerestünk, hogy megtaláljuk módját 
annak, hogy 2—3 lejes füzeteket adhassunk híveink kezébe. Fá
radozásunk nem volt hiábavaló. A királyhágómelléki református 
egyházkerület igen szép iratterjesztési tevékenység^ fejt ki. Érint
kezésbe léptünk ennek a munkának vezetőivel és tőlü'r most azt 
a testvéri ajánlatot kaptuk, hogy jutányos áron bocsájtják rendel
kezésünkre kiadványaikból azokat, amelyeket mi a magunk szem
pontjából a terjesztés céljára hasznosoknak Ítélünk s külön cím
lappal ellátva az Evangélikus Élet kiadványaként bocsájthatjuk for
galomba. A királyhágó melléki református egyházkerület ajánlata 
nemes érzelemről tesz tanúságot, részünkre pedig el nem mu
lasztható áldott lehetőség. Ennek alapján meg akarjuk kezdeni irat
terjesztési akciónkat.

Kérjük tehát az Evangélikus Élet barátait, egyházi sajtószol
gálatunk híveit, hogy támogassák ezt a munkát. Hívják fel reá a 
figyelmet és adják azt felnőtteknek és gyermeknek kezébe. Külön 
kérjük a lelkészi hivatalokat, hogy értesítsenek bennünket, hogy 
gyülekezetükben kb. mennyi füzetet lehetne elhelyezni.

Ne felejtsük e l: nem üzletről, hanem népünknek szóló szol
gálatról van sz ó !

Hirdesse és olvassa az „Evangélikus Élet-et“.

KOVÁCS k
Ű R I D I V A T  S Z A B Ó

S ír. Mihail Weiss No. 18. Brasov .

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

g r .  B é ld y  G e rg e ly n é . Előfizetése 1939-re rendezve van. kaptárokat kéré- 
se szerint küldöttük.
Ev. l e lk é s z i  h iv a ta l  M a r o s v á s á r h e ly .  Naptárokat még levelének vé
tele előtt postáztuk. A kért füzetek ára 10 lej, Megrendelhető az egyházmegye 
esperesi hivatala utján: Satulung-Joseni Jud. B a?ov,
T ö b b e k n e k . Naptárokat elküidöttük részint a kért, részint az elmúlt esz
tendők eladási mennyiségének arányában. Kérjük az eladást szorgalmazni, a 
naatárak árát beküldeni, úgyszintén sürgősen jelenteni az esetleges szükség
letet, hogy azonnsl intézkedhessünk.

CENZÚRÁT. Inscris la Tribunalul Brasov sub Nr, 1083/1938. Tip, „$OIMII CARPATILOR“ Bra?ov, Calea Victoriei 36. Tel. 25-08*
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A Z  E V A N G É L I K U S  É L E T G Y E R M E K  L A P - M E L L É K L E T E

Es lön azokban a ne polcba 71, Augusz
tus császártól parancsolat adaték ki, 
hogy mind az egész föld összeíraltassék. 
Ez az összeírás 'először akkor történt, 
mikor Siriában Cziréneus volt a hely
tartó. Mennek vála azért mindenek, hogy 
beirattassanak, kiki a maga városába. 
Felméne pedig József is Gallileából,lá
zárét városából Júdeába, a Dávid vá
rosába, mely Beihléhemnék neveztetik, 
mivelhogy a Dávid házából és háznépe 
közül való volt, hegy beirattassék Má
riával, aki néki jegyeztetett féleségül és 
várandós vala. Es lön mikor ott volá
nok, heteiének az ő szülésének napjai. 
És szülé az ö első szülött fiát és be- 
pólyálá öt és helyezteté öt a jászolba, 
mivelhogy nem vala nekik helyök a ven
dégfogadó háznál. (Lukács 2, 1—7).

Mert úgy . szerette Isten e világot, 
hogy az Ö egyszülött Fiát adta, hoqy 
valaki hiszen ő benne, él ne vesszen, 
hanem örök élete legyen. János 3, 16.

Hűiért jött Jézus?
A karácsonyról annyit minden gyermek tud, 

hogy akkor mindenfelé kigyulnak a karácsonyfák 
gyertyái és az egymást szerető emberek ajándékokat 
osztogatnak. Karácsony a szeretet az öröm, az aján
dékozás ünnepe. A karácsonyt Isten szerezte: „mert, 
úgy szerette e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, 
hogy valaki hiszen 0  benne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen “

A karácsony igazi titkát még a nagy emberek 
is nehezen értik meg, de ha Isten úgy akarja, köny- 
nyen megérthetik a kicsi gyermekek is. Azt kell meg
érteni, hogy miért is jött erre a földre Jézus ?

Jézus, mielőtt a földre jött volna, mielőtt meg
született a betlehemi istálőban, azelőtt egy egészen 
más világban lakott, mint amilyen ez a földi világ. 
Ott lakott, a hol az Isten lakik. Abban a világban 
pedig minden szebb és minden jobb, mint itt. Jézus 
szeretett is ott élni, mert ott csupa öröm és boldog
ság az élet. Azonban amikor onnan tekintett erre a 
földre, csodálkozva látta, hogy itt milyen más min
den, mint odafenn. Látta, hogy itt mennyi szegény, 
boldogtalan, mennyi beteg ember él. Látta, hogy itt 
milyen sokan éheznek és fáznak. Azt is látta, hogy 
itt az emberek nem szeretik egymást. Sokszor még 
a kicsi gyermekek is veszekednek és ütik egymást. 
De hát még a nagy emberek. ^Jlzek nemcsak vere
kednek, de meg is ölik egymást. Fegyvereket, ágyu
kat, bombákat gyártanak, háborút viselnek és úgy 
ontják egymásnak a vérét. Meghalnak és utánuk ma
rad sok özvegy és árva.

Amikor mindezt látta az Ur Jézus, elhatározta, 
hogy lejön a földre és megtanítja az embereket egy
mást szeretni és békességben élni egymással. Milyen 
jő lenne, ha egyszer ez valóra válna. Karácsonykor 
ezért ünnepelünk és ezért imádkozunk. MÁTYÁS BÉLA.



2. Evangélikus Élet Gyermekvilág-a 1939 december 25.

Mennyből jövök most hozzátok...
Egyik szép karácsonyi énekünk kezdődik 

igy: „Mennyből jövök most hozzátok, jó hirt mon
dok, jer halljátok..“

Karácsony a gyermekek legkedvesebb ünne
pe. Várják az eljövetelét s közben lelkűk telve 
van várakozó reménységgel. Mert ugy-e karácsony
kor minden gyermek vár valamit. Várja mit hoz 
neki az angyal. A gyermekszívnek pedig mennyi 
sok a kívánsága. Sok gyermek levélben megirje 
az angyalnak, hogy ő mit is szeretne kapni kará
csonyra, hogy szülei azután meglep
jek vele. Hát ez mind igen szép, 
gyermekek, mert öröm nektek és 
öröm szüléiteknek is. De szoktatok 
e ti ennél tovább is gondolni ? Gon
dolni arra, hogy miért az öröm- és 
az örömszerzésnek ünnepe a kará
csony, s hogy miért oly nagy a szü
léitek boldogsága, hogy éppen ka
rácsonykor szerezhetik meg nektek 
ezt az örömöt. Lássátok: szüléite
ket az a lelki örvendezés készteti a 
nektek való örömszerzésre, amiről 
ez a szép ének beszél: „Mennyből 
jövök most hozzátok...“ A karácsony
nak lelki öröme akkora nagy, hogy

A legdrágább bárány
Régen, nagyon régen történt; majdnem két 

ezer esztendeje már. Gyöngyörü csillagos éjszaka 
borult Bethlehem városkájára. Kinn a mezőn pász
tortűz mellett juhászok üldögéltek és vigyáztak 
nyájaikra. Miről miről nem beszélgethetlek, senki 
se tudja. Talán éppen azon vitatkoztak melyi
küknek van értékesebb báránya. Az egyik köröm- 
szakadtig erösitgette, hogy az ő nyája ér legtöb
bet, mert selyemszőrü bárányai vannak. De bi
zony a második sem hagyta magát és egyenesen 
azt állította, hogy neki aranyszőrű báránykája 
is van.

— Nem ér semmit az egész! — szólott a 
harmadik. — Ide nézzetek mennyi pénzt kaptam 
én a bethlehemi vásárban csak a gyapjúért amit

az ember egészen önkénytelenül is úgy érez, mint
ha a mennyben, Isten szeretetének közelségében 
járt volna. Ez az öröm készteti a felnőtteket arra, 
hogy örömet szerezzenek. Ezért tényleg égi ajándék 
a karácsonyi sok szép ajéndék, amit szüléitektől 
kaptok.

De gyermekek, nektek sem szabad ám elfe
lejtkezni arról, hogy minden karácsonyi ajándék 
és öröm erre az egy örömre akkor figyelmeztetni 
benneteket: Krisztus megszületett.. Amikor szép já
tékaitoknak és egyéb ajándékaitoknak örvendez
tek, akkor ezen keresztül csak annál jobban kell 

figyelnetek a karácsony legiga
zibb ajándékára, amelynek min
denkinek örvendeznie kell: a 
bühlehemi gyermekre. Hiszen ő  
szeret titeket, testvéreinek mond 
titeket és azért jött el egykor 
és jön el újra és újra, hogy 
szelíden megfogja a kezeteket 
s Istenhez, a mennyei Atyához 
vezessen el. Úgy szeretett, 
hogy az életét is feláldozta 
a mi bűneinkért. Ez a kará
csony mennyei üzenete..........
erre figyeljetek fel most.

GILLICHIFÜLÖP.

juhaimról lenyirtam ! —
Irigykedve mérték a többiek amint a harma

dik pásztor meglóbálta előttük a zacskó pénzt, 
majd pedig gyorsan visszadugta legbelső zsebibe 
a sok kapzsi szem elől. Ennél döntőbb bizonyíté
kot azonban senki sem tudott már mondani, el
kezdi ék hát csufolódni. Csaknem hajba kaptak, 
mert a maga igazából egyikük sem akart engedni, 
de arra kész volt, hogy a másikra mindenfélét 
hazudjon.

Ekkor azonban csodálatos dolog történt. 
Megnyílt a gyönyörű szép csillagos ég és sok-sok 
angyal lépett ki belőle a bethlehemi sötét mezőre. 
A pásztorok nagyon megijedtek. Azt gondolták, 
hogy Isten meg fogja őket büntetni amiért nem 
tudtak szép egyetértésben élni. Az Ur angyala 
azonban hozzájuk lépett és ezt mondta :

„Ne féljetek, mert imé hirdetek néktek nagy 
örömöt, mely az egész népnek öröme lészen: Mert 
született néktek ma a Megtartó, ki az Ur Krisz
tus, a Dávid városában.“

Erre a sok-sok angyal gyönyörű karácsonyi 
éneket kezdett énekelni. Dicsérték az Istent aki
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Amik®!* a főidőn.
Irta: Móra Ferenc.

Amikor a földön 
Gyermekek zokognak,
Az ég angyalkái 
Mind elszomorkodnak. 
Vidám kacajuknak 
Megszegül a szárnya, 
Felhőt borítanak 
Az ég ablakára.
Bánatos szemükből 
Könnyek harmatoznak 
Amikor a földön 
Gyermekek zokognak.

Amikor a földön 
Gyermekek nevetnek,
Nagy az öröm kéklő 
Mezején a mennynek. 
Jókedvű angyalkák 
Le-lekukucskálnak,
Fellegek nyílásán 
Csókokat dobálnak, 
Szivárványszalagokból 
Csokrot kötögetnek 
Amikor a földön 
Gyermekek nevetnek.

Ugy-e nem felejtettétek el gyer
mekek az igéről tanultakat? A mai 
alkalommal is az igéről fogunk ta
nülni, mert az egy olyan fontos 
szó, hogy sokat kell róla tanulnunk 
és tudnunk. Ha ezeket mind jól meg
tanuljátok akkor már sokat tudtok* 
magyar nyelvtanból.

Megtanultátok az igeidőket és re
mélem még azt sem felejtettétek el, hogy mikor Írunk t és 
mikor Írunk tt?

Az igével azonban nemcsak azt fejezhetjük ki, hogy 
melyik személy és mikor végzi a cselekvést, hanem azt is, 
hogy milyen módon végezzük a cselekvést? így az igének 
három módja van: jelentő mód, feltételes mód és parancsoló 
mód. Amikor a cselekvést egyszerűen csak kijelentjük, akkor 
az ige jelentő módban van, Pl. Írok, Írtam, Írni fogok. Eb
ben a módban, amint látjátok három igeidő van. Amikor nem 
biztos, hogy a cselekvés megtörténhetik mivel vaLmilyen 
fontos feltételtől függ, akkor az ige feltételes módban van pl. 
Írnék, Írtam volna. Ebben a módban csak két ige-idő van. 
jelen- és múlt idő. Végül parancsolhatjuk, a cselekvést és 
ekkor, az iqe parancsoló módban van pl. Írjak, varrják, járjak, 
kérjek stb.

Ennél a módnál egy nagyon fontos helyesírási szabályra 
vigyázzatok gyerekek ! Amint látjátok minden igénél ebben 
a parancsoló módban — ismétlődik a j hang. Ez a parancsoló 
mód ragja. Ne felejtsétek el e szabályt a helyesírásnál.

olyan keuye'mes és nem büntette meg az embe
reket az ő rosszaságukért halállal és kárhozattal, 
hanem elküldte Jézus Krisztust, hogy mindenkit 
megjavítson és bevigyen a mennyországba.

A pásztorok azonnal magukra kapták bun
dájukat, kezükbe vették bunkos botjukat és elin
dultak Bethlehembe megkeresni a kicsi Jézust. 
Meg is találták; imádkoztak is hozzá. Kérték, hogy 
bocsássa meg amiért olyan rosszak és segítse 
őket békességre.

Visszajövet magukba szállva, szótlanul bal
lagtak a mezőn. Végre a legöregebb törte meg a 
csendet. — Most már tudom — mondotta a töb
biek felé fordulva — hol van a világ legdrágább 
báránya. A ma született kis Jézus a legdrágább 
bárány. Nincs a világnak az az aranya, ezüstje, a- 
mely többet érne Jézusnál és amelyért én odaad
nám vagy megtagadnám őt.

így békitette kt Krisztus Urunk már szüle
tésekor a'békéden pásztorokat.

KOVÁCS LÁSZLÓ.

Mennyből jövök most hozzátok...
Tudjátok gyermekek, hogy ezt a gyönyörű 

szép karácsonyi énekünket ki irta? Luther Márton, 
egyházunk nagy reformátora. Azt bizonyára nem 
tudjátok, hogy hogyan is született meg lelkében 
ez a szép ének, amely azóta már annyi keresztyén 
embernek volt segítségére igaz karácsonyi örö
mének kifejezésére.

Úgy történt a dolog, hogy éppen karácsony
estje közeledett. Luther Márton Íróasztala mellett 
ült és karácsonyi prédikációján dolgozott. Szépen 
akart beszélni, hogy megismertesse az embereket 
azzal a nagy szeretettel, amit a karácsonyban 
adott nekünk az Isten. Hát nagyon belemélyedt 
gondolataiba, amelyek magukkal ragadták lelkét. 
Gondolataiban Kata asszony, — Luther Márton 
felesége, — zavarta meg, aki a szomszédos szo
bában kis gyermeküket dajkálta, aki ezen az es
tén különösen nyugtalan volt s állandóan sirt. Ka
ta asszony türelmét vesztve rántotta fel az ajtót s 
igy szólt rá férjére: „A doktor ur itt ül és nem hall 
s nem vesz észre semmit. A gyermeke pedig úgy
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Többeknek. Nagyon örülök, hogy a jövőben 
ti is nagy buzgósággal kívántok résztvenni a Gyér- 
mekviláy rejtvénypályázatán. Hát csak szorgalmasan. 
Meglássátok, hogy így játszva is sok minden jót 
fogtok tanulni.

Varsándi kis barátaink. Szívélyesen köszönt- 
lek benneteket. Nagyon szép, hogy egyszerre 60 
új barátja akadt a Gyermekvilágnak. Csak olvas
sátok szorgalmasan s néha Írjatok is, hogy mi 
tetszik nektek és hogy miről szeretnétek olvasni.

Beszámoló. A gyermekvilág legutolsó számá
nak megjelenése óta magyar evangélikus gyerme
keink újabb munkateljesítményéről érkeztek hoz
zánk hirek. így szinte minden gyülekezetünkben 
voltak vallásosesték, ahol a gyermekek szavalatok
kal és énekszámokkal szerepe tek. A brassói magyar 
evangélikus iskola tanulói pedig szépen sikerült 
mikulásestét rendeztek, amelynek jövedelme is 
egészen tekintélyes volt.-15.000 lej. A szép prog
ram nagy tetszést aratott s mégis kellett ismétel
ni. A üm svári gyülekezet vasárnapi iskolás nö
vendékei példamutató buzgósággal vettek részt 
abban a gyűjtésben, amelynek összegéből a gyü
lekezet templomát javíttatta az építés évszázados 
évfordulójára. „Szabadidejükkel, ügyességükkel, 
szorgalmukkal és más Istentől kapott tájentumok- 
kal sáfárkodtak az ujkisodsi vasárnapi iskolások 
egy esztendőn át, hogy résztvegyenek a közösség 
munkájában. Ez azt jelenti, hogy ezek a külvárosi 
szegény gyermekek egy éven keresztül kézimun
káztak, virágot árultak, koffereket hordtak, apró 
szolgálatokat tettek és az igy megkeresett és ke
servesen megszolgált lejeket hozták el...“ írja a 
munkájukról érkezett beszámoló. lsUn nevében 
előre magyar evangélikus kis barátaink 1

kiabál, hogy a kövek is megindulnának tő le: én 
pedig már holtfáradt vagyok. A doktor úr jobban 
tenné, ha ringatni a bölcsőt és elaltatná a fiát.“ 
Luther Márton e szavaktól gondolataiból felri
adva nem haragudott, hanem derűs arccal, szivé
ben az előbbi Istent magasztaló gondolatokkal, 
lelkében a dicső angyalsereg énekével kelt fel 
asztalától, átment a másik szobába s leült kis
macskájának bölcsője mellé. A szokott altatódal 
helyett azonban a bölcső ringó taktusára más dal 
keletkezett, s ajkáról vidáman hangzott az ének: 
„Mennyből jövök most hozzátok..

Luther Márton másnap leírta az igy született 
új éneket és feleségének, Kata asszonynak adta 
újévi ajándékul. GILLICH FÜLÖP.

Helyes mefejtést küldöttek: Varsándról: Török 
Árpád, Máthé Jancsi, Horváth Gyurka, Nagyszent- 
miklósról: Kessler Antonia és Gyöngyike, Cser- 
nátfaluból: Gyulai Nagy János, Hajdú Piroska és 
Hajdú András, Barcaujfaluból: Csete Zsuzsánna.

Sorsolás útján nyereményt kapott: Keszler 
Antonia (Bibliát), Csete Zsuzsánna (Barcaujfalu) 
és Máthé Jancsi (Varsánd) jutalomkönyvet.
Uj rej tvényeink:

A. 1. Hol született Jézus s hol nevelkedett, 
melyik városban?

2. Kik jöttek el először Jézushoz s kitől vet
ték az ő születésének hírét?

3. Énekeskönyvünkben, mely karácsonyi éne
kek vannak Luther Mártontól ?

4. Ki volt a magyarok első királya ?
Petőfi Sándornak mely költeményeit isme

red ?
B. 1. Kitől tudta meg Herodes király Jézus 

születését ?
2. Hová menekültek szülei a gyermek [Jé

zussal Herodes király haragja elől?
3. Miért neveznek bennünket Ágostai hit

vallású evangélikusoknak ?
4. Milyen fejedelem idejében tértek át ^ma

gyarok a keresztyénségre s mely király szervezte 
meg a keresztyén egyházat?

5. Arany Jánosnak melyik költeményeit is
mered s melyik tetszett meg neked a leg
jobban ?

A megfejtések beküldésének határideje 1940 
január hó 15. A megfejtéseket adjátok át a lel- 
készi hivatalban s akkor onnan továbbítják hoz
zánk a helyes megfejtők névsorát. Nagyon szeret- 
nők ha minden gyülekezetből érkeznének megfej
tések s azt láthatnánk, hogy mindenütt szorgal
masak a magyar evangélikus gyermekek. Ez bi
zony igen szép dolog lenne s egyben rátok [néz- 
ve sok haszon is származna belőle.

A jókönyv melegszívű jóbarát.
Olvassuk tehát az: . j

EVANGÉLIKUS ÉLET-et! I
Támogassuk az Evangélikus Élet >

iratterjesztését! r |
Szerezzünk új barátokat mindkettőnek j |

Tip. „Antal“ Bra§ov, Calea Victoriei No. 36. Telefon 25-08.
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Felvétetett a nagyváradi ág. hitv. evangélikus egyház- 
község 1939. évi április hó 16.-án tartott közgyűléséről.

Jelen vannak:
Materny Imre esperes-lelkész, Opfermann Ernő s. lel

kész, Bacher József gondnok, Petry Gyula dr. ügyész, Bartsch 
Sándor iskolaszéki elnök, továbbá a presbiterek, egyháztagok 
és a Női-Gyámintézet tagjai teljes számban.

A közgyüléa megnyitása.
Materny Imre esperes-lelkész bevezető imája után be

mutatja a közgyűlésnek Szontágh Gusztáv mérnököt felü
gyelő-helyettesi minőségben, aki az állandóan gyengélkedő 
Hegedűs János székét foglalja el, rövid beszédében megkö
szönve a neki szavazott bizalmat s munkásságát lelkes 
szívvel ajánlva fel egyházának.

1. Jegyzőkönyvhifelesitők kiküldése.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek Petry Gyula dr. 

és Szeberényi Pál egyháztagok, a Nőegylet részéről pedig 
Kuun Ottilia és Butyka Lajosné.

2. tlőző gyűlés jegyzőkönyvének bemutatása. 
Bemutatásra került-az 1938. évi április 10-iki közgyű

lés hitelesített jegyzőkönyve, amely tudomásulvétel után 
irattárba rendeltetett.

3- Elnöki bejelentések.
a. Közgyűlések megtartására eddig a térparancsnokság adott engedélyt, egyházkormány

zati ügyben egybehívott közgyűlést ezentúl csupán a rendőrségnek és katonaságnak 
kell bejelenteni.

b. 1938. október 23-án volt Sulyok István református püspök 50 éves papijubileuma, 
mikor is testvéregyházunk meleg szeretettel osztozott a szép ünnepségben.

c. Október 31 -én együtt ünnepeltük a ref. egyházzal a reformáció felemelő ünnepét.
d. Szeptember 25 -én tartotta a szatmári egyházközség 30 éves fennállásának jubileumát. 

Sok nehézség leküzdése után jutott el a mai fejlődés fokához. A jubileumi ünnepsé
gen személyesen részt vett Materny Imre esperes lelkészünk is.

e. A vállás és közoktatásügyi miniszter 10.356—1939 sz. átiratában a közvagyon ösz- 
szehivásánál egyházközségünk segítségét kéri.

f. 1938. október 24.-én meghalt Dómján Elek dr. tiszakerületi püspök. Az elhunyt főpap 
még egy évet sem töltött püspöki székében.

g. 1939. január 26 -án egyházunk belépett a Nemzeti Újjászületés Frontjába s híveit is 
felszólítja erre egyéni belátás alapján.

h. Materny Imre esperes-lelkész felolvassa a közgyűlés előtt az elhúnyt Nősz Gusztáv, 
1937. VI. 17.-iki keltezésű levelét, melyben megható módon tesz tanúbizonyságot ar
ról a mélységes szeretetről, mellyel egyházával szemben mindenkoron viseltetett. 
Könyvtára féltve őrzött könyveiből mintegy 180 darabot egyházunknak adományoz, 
mely úgymond bizonyára nagy becsüléssel őrzi meg azokat.

i. Esperességünk területén már csak egy élő lelkészözvegy, — Boros Jánosné volt 
nagykárolyi papné — élvezi a kongruából kijáró támogatást.

j. Adventi és böjti időben hetenként tartatott áhitatos összejövetel, vallásos-est mindössze 
kettő volt; úgyszintén két teadélután a Nőegylet rendezésében. Utóbbiak egyre nagyobb
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látogatottságnak örvendenek, ami ugyancsak kívánatos volna a templomiáhitatok alkal
mával is. Káplánunk Szatmáron, Nagybányán, s a velencei református egyház vallá
sos estjein működött közre.

k. A Szirmay család által nagylelkűen adományozott 3 színes oltárkörüli ablak behe
lyezése már munkálatban van.

l. A szórványokban: Szalontán, Székelyhidon, Fugyivásárhelyen tartottunk istentiszteletet 
úrvacsoraosztással egybekötve.

m. 1938. novemberében Aradon kerületi gyűlés tartatott, melyen Bacher József gond
nokunkat kerületi számvevőszék világi elnökké választották

n. Az évi népességi adatok a következők: született 6 fiú, 9 leány, összesen 15. (mely
ből 3 törvénytelen); meghalt 14 fi, és 9 nő, (ebből 10 volt 70 éven felüli), eskü- 
küdött 3 pár (melyből csak egy volt tiszta); kitért 6 (ebből 1 a gör. kath hitre), be
tért 2. (mindkettő a zsidó hitval.) Úrvacsorában részesült 151 fiú 318 nő. (7 beteg
áldozás volt); konfirmált 5 fiú és 15 leány, összesen 20.

o. A segédlelkésznek járó kongruát ezideig minden utánjárás dacára sem sikerült meg
szerezni, de a kérdés napirenden tartatik.

p. Adományok: Geiss Fülöp konfirmándusoknak 200, bibliára a konfirmándusok részére 
a hivek 1015, iskolai ösztöndíjra Nagy István 250, dr. Kovács Árpád 100, Nőegyle
tünk 50. Kuún Frigyes alapítvány kamatainak fedezésére özv. Kuún Frigyesné 100. 
Kosztelni Erzsébet szegényeknek 100, dr. Jászay Károly 100, Kemény Vidáné Szalon- 
tárói 500, Kemény Arthur 1000, szalontai hivek 461. Szontagh Gusztáv a színes ab
lakokra 1000 és két dollárt; a város szegény iskolások javára 250 Leit. Gyertyát 
adott Matyasovszky Endréné 2 szálat, a Kolláti család 4 szálat. A Materny család 3  
virágpoharat az oltárra adományozott és ujraezüstöztette az oltári feszületet, továbbá 
minden vasárnap virágot tesz az oltárra; Matyasovszky Endréné 2 drb. szájtörlőken
dőt az úrvacsórához; borral a hivek látják el az Ur oltárát.

q. A pénzügyi bizottság kirótta a hívekre méltányosan felemelt adójukat, mivel sehol 
sem fizettek oly csekély egyházi adót, mint épen nálunk.

r. Az elnök ismételten és nyomatékosan felkéri az egyháztagokat, legyenek segítségére 
a be nem jelentett, tehát ismeretlen lutheránus lelkek felkutatásában. Kevés utánjá
rással igen meg lehet ezáltal növelni, a különben is meglehetősen csekély létszámot. 
Esperes lelkészünk maga 15 új hívet fedezett fel városunkban az elmúlt évben.

s. A pénzügyi bizottság azt a javaslatot terjeszti a közgyűlés elé, hogy tekintettel a kö
rülményes, sőt nehézségekkel járó adóbehajtásra, az e munkát végző egyházfi juta
léka 5o/o-ról 8°/o-ra emeltessék. Az indítvány egyhangúlag elfogadtatik.

t. A pénzügyi bizottság ama indítványát, hogy az esketések villanyfogyasztását 200 Lei 
átlagban állapítsák meg, esperes lelkészünk felszólalására oda módosítják, hogy csu
pán 100 Lei összeget rónak ki esketési alkalmakra.

u. Purgly kér. felügyelő ur fényképét ajándékozta a tanácsterem számára, mely kép ki is 
függesztetett háládatos szeretettel, mindenkoron emlékezve az ő átdásos munkássá
gára és támogatására

Közgyűlés ezen minden egyházi mozzanatra kiterjedő elnöki bejelentéseket helyeslőleg 
veszi tudomásul: Isten áldását kéri az ünneplőkre, Isten vigasztaló kegyelmét a gyászolókra; kö
szönetét mond az adományokért, tudomásul veszi az adventi és böjti áhitatok bevezetését, s egy 
templomi leánykar megalakulását, általában minden megmozdulást, amely a hivek áhitatos érzéseit 
ébresztgeti. Köszönetét mond közgyűlés a pénzügyi bizottságnak buzgó fáradozásáért, a gondnok 
buzgóságáról a számadások pontjánál emlékezik majd meg.

4. Újonnan választott presbiterek esküte'tele.

dr. Kovács Árpád és dr. Szirmay Lajos leteszik a presbiteri fogadalmat.

5. Iskolai e's hitoktatási jelentés.

Iskolánk megnyitása évről-évre azzal a szomorú ténnyel fenyeget, hogy a szükséges lét
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számol alig tudjuk összehozni. E tanévre beiratkozott a I. osztályba 6; a II-ba 6; a IH.-oszt.-ba 
7; és a IV-be 5 tanuló, tehát összesen 24. (Ebből evangélikus 12, a többi református.) A tanítás 
szeptemberben vette kezdetét. Karácsonykor szeretet ünnepség volt a Nőegylet rendezésében, amely 
ez évben is felruházta a szegény tanulókat. Februárban tett látogatása alkalmával a tanfelügyelő a 
tanulók előrehaladásával meg volt elégedve, csupán a román nyelvben tanúsított előmenetelt minő
sítette nem kielégítőnek. Kifogásolta a fölszerelés hiányosságát (fizikai és más szemléltető eszközök, 
iskolai műhely gyógyszertár.)

A hitoktatást Opfermann Ernő segédlelkész végzi heti 7 órában. Középiskolába jár 14 
fiú; 11 leány; elemibe 13 fiú; 4 leány; összesen 48.

6. Női-Gyáminfézet jelentése;

Nőegyletünknek van 147 tagja. Vagyona az egyház vagyonában van elszámolva, amely 
kitesz összesen 155, 664. Lejt; (121,207 takarékbetét, 3355, részvény, 1.102 készpénz) az ingósá
gokon kívül. Karácsonykor összegyűjtött a hívektől önkéntes adományok utján 12.480 Lejt. Felosz
tatott következőképen, cipőre, ruhára 7934, híveinknek segélyképen 1560, idegeneknek 1150, havi 
segélyesek 300 kézbe az ünnepélyen 500; újévkor 672. pénztárba ment 364 Lei. Segélyezünk 6 
szegényt 250 Leivel havonta, kik között van 2 evang. és 4 református. A rendezett két teadélután 
tiszta jövedelme 4.169 Lej.

Közgyűlés örvendetes tudomásul veszi Női bizottságunk munkásságáról szóló jelentést; 
mely a megnehezített rendszabályok és körülmények dacára, híven igyekszik kötelességét teljesíteni 
a csendesebb s igy jobb idők reményében. Közgyűlés kéri továbbra is megértő áldozatkész támo
gatását, különösen most, midőn a jövő egyik alapkövét készülünk letenni.

7. Éui zárszámadás és költségvetés előterjesztése.

Felsőbb rendelet folytán az évi zárszámadás nem december 31-én, hanem március 31-én 
zárul. Bacher József beszámolójában pontosan felsorolja azon okokat, melyek miatt az épületek 
karbantartása és a világítás költsége miért lépte túl az előirányzott kereteket. Ennek ellensúlyozá
sára takarékossági intézkedéseket léptetünk életbe. 15 havi gazdálkodásnak zárószámolása: 
479,49119 bevétel; 433 229^9 kiadás, azaz 45,262 Lei készpénzmaradvány. Vagyonmérlegünk ehhez 
képest a Nőegylet kezelésében levő alapoknál 6,496 Lei, míg az egyházi kezelésben levő törzsva- 
gyonban 42,942 Lei, összesen 49,438 Lei gyarapodást jelent az előző évhez viszonyítva. Takarék- 
betétben volt III. 31. én 103, 346 Lei és készpénzkészlet 46,262 Lei; 387 adózó hívünktől befolyt 

'62,900 Lei adó. Ez összeg a félmilliós szükséglettel szemben igen csekély. A forszírozott inkasszó 
mellett is az adó hátrálékok összege 1938. XII. 31.-én 32 000 Lei volt, dacára annak, hogy idő
közben számos esetben adóleirásokat eszközöltünk.

A templommelletti raktárépület VI. 30-án megüresedik, s jelenlegi állapotában teljesen 
hasznavehetetlen s igy az érte eddig befolyt évi 50 0000 Lei hiányozni fog. A ma még jövedel
mező 136 éves Avram láncú utcai bérház rövidesen szintén javításra szorulhat, mely körülmények 
költségvetésünket erősen megterhelik. Hogy a jelenleg az ily nehéz viszonyok közt ingadozó anyagi 
egyensúly helyreállittassék, felszólítja Bacher gondnok a híveket tömörülésre s fokozottabb együtt
működés kifejtésére.

Az 1939—40 évi költségvetés előirányzata: 419,992 Lei szükséglettel szemben 391,244 
Lei fedezet áll, vagyis 28,658. Lei hiány mutatkozik. A költségvetésnél figyelembe vétetett az egy
házi adó és házbér emelésből származandó többlet. A hiány ellensúlyozására lemond egyelőre a 
pénzügyi bizottság a tervezett paróchia javításról s a még hiányzó 2 szines templomablak beállí
tásáról. Elismerésre méltó azon híveink belátó áldozatkészsége, kik adójukat önként lényegesen 
felemelték.

A közgyűlés a zárszámadást elfogadja, köszönetét szavaz Bacher József gondnoknak 
-alapos körültekintő és önzetlen munkásságáért s számára a szokásos felmentvényt megadja.

8. A „Hangya“ telkének beépítése.

A „Hangya“ bérlettől felszabaduló telekre az egyház egy kétszer 3, illetve kétszer 1
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szobás modern lakásokkal felszerelt bérházat tervez építtetni, a meglevő régi részt pedig lakásnak 
vagy műhelynek átalakíttatni. Az építéshez szüfcéges költségek fedezésére szolgál az egyház épí
tési alapja és a Hangyától az elmaradt renoválások fejében befolyó 27.500 Lei továbbá az az elő
nyös kölcsön, melyet szalontai hívünk Kemény Arthur úri gesztussal felajánlott. Hajlandó 800 00® 
Leit folyósítani 1.5 o/o kamat mellett 15 évi időtartamra.

Miután a nagyidő távlat komplikálja a kérdés célszerű és eredményes megoldását, a 
a pénzügyi bizottság jogi és pénzügyi, továbbá építészeti szakemberekkel kiegészítve fogja a leg
apróbb részletekig megbeszélni és egy rehdk. közgyűlés útólagos jóváhagyásának reményében 
elintézni.

9. Közgyűlés jegyzőkönyvének kinyomatása.

A közgyűlés akként határozott, hogy jelen jegyzőkönyvet kinyomattatja, s azt az „Evan
gélikus Élet“ mellékleteként hozza nyilvánosságra.

Több tárgy nem lévén az ülés Materny Imre esperes lelkész imájával bezárult.
K. M. F.

Philippi Ernő sk Materny Imre sk.
egyházi másod, jegyző lelkész elnök

Butyka Lajosné sk. 
dr. Petry Gyula sk.

Szontágh Gusztáv sk.
h. felügyelő.

Kuún Ottilia sk. 
Szeberényl Pál sk

Iratterjesztésünk! A jó könyv jó barát!

Biró László: AZ ÉN VALLÁSKÖNYVEM. Bibliai történetek az ele
mi iskola I—IV. o- számára. Ára 2 0  lej.

Biró László: ÉN EVANGÉLIKUS VAGYOK ! Tankönyv az el.iskola 
felső tagozata számára és a konf. oktatáshoz Á. 1 5  lej.

Kiss Béla: ISTEN MUNKÁJA AZ ANYASZENTEGYHÁZBAN 
Evangelizáló füzet Ára 4 lej.

K a p h a tó k  a z  E v a n g é lik u s  É let k ia d ó h iv a ta lá n á l!

A  jó k ö n y v  a  leg job b  b a rá ti
Győrfi Béla dr.: TANULJUNK FINNÜL. Finn-magyar nyelkönyv A. 3  P. 
Scholz László: SZENTLÉLEK TÁBORA. Prédikációk a Harmadik

Hitágazat kérdéseiről Ára 3  P.
Fébé kiadásában: UTRAVALÓ. Konfirmációi emlékkönyv megkonfirmált

ifjúság részére.
SFRKENJ FEL, AKI ALUSZOL. Gáncs Aladár posthumus mvűe Ára 3  P.

M e g re n d e lh e tő k  k ia d ó h iv a ta lu n k  ú tjá n  I
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