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Lassan, lassan ...
Mikor januárban és február-

ban hetekig hullott a hó és
minden reggel, amint kipillan-
tottunk az ablakon, aggodal-
masan sóhajtottuk: még min-
díg esik, mi lesz ebből - akkor
már magunk előtt láttuk nyug-
talan szívvel az olvadásnak az
idejét, eszünkbe jutott a ta-
valyi nehéz tavasz. Láttuk
megint az árvizes mezőségeket,
a víz által körülzárt tanyákat.
Emlékeztünk arra a szívder-
mesztő néma csendességre,
mely úgy megdöbbenti az ár-
vizes területeken az embert.
És emlékeztünk arra a féle-
lemre, amellye1 azt mondogat-
tuk, hogy ez a víz nemcsak az
őszi vetést, de.az aratást is el-
mosta erről a földről.

Hosszú és nehéz tél után
most megérkezőben van a ta-
vasz. Meglappan a mezőkőn a
hó, barna foltokban kiütközik
itt-ott az anyaföld, magasabb
dombok tetején a zöld íű, olvad
a hó. És most is minden reggel,
mikor felkelünk és kinézüak az
ablakon, az első dolgunk arra
gondolni, hogy úgy olvad-e to-
vább, mint ahogy nekünk em-
bereknek volna szükségünk rá:
lassan, lassan, nagyon .Iassan,
olyan lassan, hogy ne legyen
árvíz belőle.

Ne nevessen ki minket senki,
ha azt mondjuk, hogya hóólva-
dás is Isten kezében van. Mi ezt
valahogy úgy gondoljuk, hogy

amikor nem fontos egy ország-
nak, vagy sok-sok embernek
az életében a télről megmaradt
hónak az olvadási gyorsasága
és amikor sokszázezer, sőt
millió ember nem aggodalmas-
kodik az olvadás tempója miatt,
olyankor mintha magától, ész-
l"evétlenül, vagy csak kisebb
jelentőségű bajok és sodródá-
sok között megy végbe az ol-
vadás, de amikor egy egész or-,
szág népességéből minden gon-
dolkozó ember, nemcsak a ta-
nyaiak, riemcsak a földműve-
lők, hanem még a kikövezett
főldű városok lakosai is szo-
rongva és imádkozva mondo-
gatják: jaj, csak az Isten reánk
gondolna és olyan lassú olva-
dást adna ennek a tömérdek
hónak, hogy semmi baj ne le-
gyen belőle . . . akkor azt hisz-
szük, hogy amit az emberek
olyan komoly és fontos dolog-
nak vélnek, hogy komolyan és
rendesen imádkozni is tudnak
érte és vele összefüggő dolgai-
ka t az Isten kezébe teszile be-
leszól abba 'a dologba Isten is.

Ezekben a napokban nagyon
'Sokszor gondoltunk erre. Jó-
formán minden nap hallottuk .
olyan emberektől, akiknek iga-
zában semmi közük 'sem volt
a hóolvadáshoz, hogy milyen
módon, .milyen beosztásban
kellene végigmenni az olvadás-
nak, hogy ne legyen belőle ve-
szedelem. Hallottunk fejtege-

téseket a fagyos éjszakákrél, a
hajnali szélről, a kívánatos, de
gyenge esőről és mindannyi-
szor az volt az érzésünk, mint-
ha az emberek ezerfelől és egy-
mástól függetlenül, szinte se-
gíteni szeretnének a maguk ta-
nácsaival Istennek arra nézve,
hogy hogyan csinálja meg en-
nek a nagy télnek a tavaszi 01-
vadását úgy, ahogy az embe-
rek legjobban szeretnék. Egy

.kicsit meg is hatott minket ez
a sok fejtörés és jó tanács. Mert
egyfelől megéreztük benne az
emberek egymáshoz való tar-
tozásának az ébredezését, más-
felől éreztük benne, hogy az
ember egy valójában nagyon
csekély ilyen dolognál, mint a
hóolvadás, rájön arra, hogy ő

maga nem tud semmit csinálni,
hanem amit kap és ahogy
kapja, az Isten kezéből kap-
ja azt.

Lehet-e még baj, nem tud-
juk. De minden nap hálálko-
dunk azért, hogy olvad, de las-
san, lassan olvad a hó. És min-
den nap kérjük Istent, -hogy
múljék el a gyors olvadásnak
a veszedelme lassan, lassan fe-
lőlünk. Kinyitjuk a Zsoltárok
könyvét ésa 147: zsoltár 18.
versét elolvassuk figyelmes és
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bizakodó szívvel: "Kibocsátja
szavát (Isten) s szétolvasztja
őket; megindítja szelét s vizek
folydogálnak ... "
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n~it"nem ,tu~já~me~állni"
Joó Timor ismét hősi pózba vagja

magát a Magyar Nemzet hasábjain, s el-
vállalja a "népszerűtlen szerepet": meg-
támadja Karácsony Sándort, akit pedig
éppen őneki, vérben és hitben rokoná-
nak, illenék megérteni. Joó Tibor az
"européer műveltek" nevében szokott
felsorakozni az "ázsiánista-tanyamagya-
rok ellen". Persze az ilyen hocÍlművelt
európéer nem hallgat meg egy Kará-
csony Sándort, csak "elolvasva Szabó
István beszámolóját, nem tudja megállni,
hogy fel ne szólaljon azok, nevében, akik
általában a mások gondolatait szokták
végiggondolni" s bár "meg vannak győ-
ződve" az önálló szellemek "teljes jó-
széridékáról és mélységes hazafiságáról",
mégis kénytelenek kritizálni.

Ez a felszólaló munka kísértetiesen
sablonos. Ha Karácsony Sándor pl. a
Csaba mondában magyar lelki-szellemi
sajátosságokat fedez fel, ki kell mutatni,
ho'gy a világ éposz-termésében ezer-
ilyen gondolat szerepel. Ha egy Vörös-
marty versben magyar sajátosságot lá-
tunk, - kimutatni, hogy az tipikus és
korabeli romantika. Ha a magyar ész-
járás valahol megnyilvánul, - kimutatni,
hogy ezt Kant is így gondolja. Szóval,
akárhol szólaljon meg a magyarság-tudo-
mány, s bármiben érezze 'meg a magyar-
ságot, akármire mutasson rá a magyar
öntudat: "ez az enyém" - kimutatni az
irodalomtörténet, a filozófia-történet és
minden összehasonlító ' tudományokkal.
hogy mindez világ-sablon, Ha egy ma-
gyar ember nyelvtudományi módszerek-
kel próbálja keresni a magyar észjárás
belső törvényeit, gyorsan beletan árkodni
a munkájába "kedves testvér, te jó-
hiszernű vagy, de nem értesz a filologí á-

hoz". (Viszont mi, akik értünk hozzá,
nem érdeklődünk a te problémád után.)
Szóval körültudóskodní és fontolgatni
minden eredeti magyar mondanivalót, ,S

kihúzni alóla a "tudományos talajt"." Ne-
hogy valamilyen ponton megvethessük
a lábunkat.

Ebben a sok szaktudóskodásban azon-
ban ezek az aggályoskodó műveltek arra
sem vesznek fáradságot, hogy a kritizál-
tak legdöntőbb műveit megpróbálják
megérteni.

Igy nem érti Joó Tibor sem Karácsony
Sándort. Karácsony egész életemüvének
alapproblematikáját sem tudja belátni,
legfeljebb arra képes, hogy adatait és
példáit utánabogarássza, s felhördüljön
mondatokon, melyeknek értelmét és je-
lentőségét az egész koncepéió nem ér-
tése miatt szintén nem értheti meg.

Igy nem érti, vagy nem akarja meg-
érteni 1. azt, hogy Karácsony Sándor,'
éppen úgy, mint Németh László, vagy
még messzebb Szabó Dezső, szakadást
vagy hasadást éreznek a "tanya-falu
Magyarország" és a "város Magyar-
ország" között. A város Magyarország
szerintük, s ' minden érteni akará ma-
gyar szerint nem a falu-tanya Magyar-
ország egyenes fejlődéséből alakult, s
igy a magyar népi műveltség és a vá-
rosi elegy-műveltség között feszültséget
érzünk. Itt van egy jórészt idegen indí-
tású város-kultura s van egy -elnyomott ,
s magára maradt népi kultura. Az elöbbi
lehet ezerszer európéer, s milliószor mű-
velt, de ha ilyen felépítmény marad a
magyar népi művelődés felett, akkor
igazán felemás és barbár műveltség lesz,
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Veszendő értékek
II.

2. Van azután egy másik aggodalmunk is: veszélyeztetve látjuk a
nemes és tiszta egyszerűséget. Nem támasztható alá megdönthetetlen
szellemtörténeti bizonyítékokkal az, hogy a monarchisztikus politikai
forma a barokkot, a demokratikus berendezés pedig az egyszerűbb és
kötetlenebb formákat teremti meg a társadalomban és művészetben,
- de hogy a mai necbarokk és a mai politikai. irányzat között nemcsak
véletlen időbeli találkozás, hanem ok-okozati kapcsolat is van, az
majdnem bizonyos. S ha egyházi mezőkön is érezhető ma már a
formák erőteljesebb hangsúlyozása és alázatosabb tisztelete, ez csak
azt mutatja, hogy a korára mlat sodrával azoknak is nehéz szembe-
szállniok, akik nem mindenestől gyökereznek ebben a világban.

Valljuk: szűkség van a tartalomnak és az alkalomnak mindenben
megfelelő formára. A formák merev elutasítása, is formalizmus, csak
éppen negatív előjellel. Aki nem tud .imádkozni ott, ahol nincs kereszt,
édestestvére annak, aki pogányságot kiabál, ha keresztet s corpust lát.
Aggodalmunknak az az oka, hogy a lényeg kifejezésére elegendő és
megfelelő, egyszerű, tiszta, komoly formákat a tradícionalizmus csá-
kányával kibányászott sallangokkal kezdik ékesíteni azok, akiket
elkapott az antiliberalizmus heve s a neobarokk sodra. De lássunk
néhány példát.

Itt van mindjárt a magyar evangélikusság új istentiszteleti rendje.
Szűkség volt erre a reformra, mert a régi istentiszteleti rendben nem
kaptak helyet olyan lényeges elemek, mint például a hitvallás, bűn-
bánó imádság, kegyelem-hirdetés stb. Aki az új rendet megalkotta,
bizonyságát adta annak, hogy benne gyökerezik a magyar protestáns
múltban és a magyar néplélekben. Sajátosan magyar liturgiát alkotott,
mely gazdag s amellett nemesen egyszerű. S mégis az a heyzet, hogy
az új rendnek - nem a hívek, hanem a teológusok között - nagyon
sok ellensége van. Miért nem olyan, mint a lutheri liturgia? - miért
szegényebb, mint a svéd Iiturgia? :-- kérdik,' de semmi.vel sem indo-
kolják, miért legyen éppen olyan. Nincs benne térdeplés - mondja
az egyik. Nem éneklik az antifónákat - így a másik. Ha e buzgó
gazdagítók tudnák, hogy ami bennök buzog, az nem 'újreformátori
lélek, hanem divatos barokk-hév. talán csendesebbek lennének.

A barokk-hevület és a fejlődést figyelmen kívül hagyó tradíciona-
lizmus nyilatkozott meg abban a teológus bán is, aki egy vidéki kis
nőegylet jószándékú és okos újításának hírére eretnekséget emlegetett.
Az történt 'ugyan5s, hogy egy vidéki templomban" ahol a szószék az
oltár fölött van saviaszgyertyák füstje elég kellemetlen volt az
ígehírdetönek, a nőegylet a viaszgyertyákat villanygyertyákkal cserélte
ki. Alapos ki?ktatást kapott arról, hogy csak a viaszgyertyák szimbo-
lizálhatják a világ világosságát s az áldozatban elégő keresztyén életet.
Kérdezzűk meg szerényen: miért? Szerintünk a villanygyertya szimbó-
lumnak is jobb, mert az erőt, amivel világítani tud, nem önmagából
meríti. S ha olyan aprólékcsak akarnánk lenni, mint a kifogást emelő
orthodox úr, akkor meg is fordíthatnánk a vádat: 'aki a viszgyertyára
esküszik, az legalább is semipelagiánus. S ha azt akarnánk illusztrálni,
hogy az aprólékos, lényegre nem tekintő formalizmus hová vezet,
akkor folytathatnánk még ezt a kicsinyes következtetést s produkál-
hatnánk úi ióta-vitát egy kanál vízben.

Végül itt van még egy példa. A Keresztyén Igazság kiadta s
igazán tiszteletreméltó példányszámban elterjesztette Luther Kis
Kátéját. ,A kiadóknak l gondolniok kellett volna arra, hogy a káténak
azt a rövid kitételét,melyben Luther a keresztvetést ajánlja, vagy
kihagyják; vagy - ha. csonkítani nem akartak a kátén - rövid szél-
jegyzettel lássák el. I,gazán távol van az élettől az, aki azt gondolja,
hogy evangélikus népünket rá lehet venni a keresztvetésre.

Kicsiny dolgok ezek, -- sajnos, akadna ilyen példa tucatnyi is --,
s mégis aggodalmat: ébresztenek abban, aki szereti az egyszerű, tiszta,
komoly formákat, de ellensége minden fölösleges formalizmusnak,
annak is, melyet akár a lutheri reformációnak, akár az őskeresztyén-
ségriekefemer Jelenségeivel akarnak igazolni.

3. A harmadik aggasztó jelenség a passzívitás, a kvietivumok



tétlen hangoztatása. Valaha a lutheri és kálvini reformáció különb-
ségét azzal jellemezték, hogy az előbbi a keresztyénségben rejlő kvie-
tivumokat, az utóbbi pedig a motívumokat domborította ki teológiá-
jában is, egyházi magatartásában is. Ettől a megkűlönböztetéstől tel-
jesen függetlenül kell észrevennünk, hogy ma a liberalizmus ellen
küzdők egyházi táborában lágy passzívitás kezd elömleni, nemcsak a
lutheri, hanem a kálvini egyházban is. Ébredésünk külső jelei,
mozgalmak, intézmények, új látások és új megoldások, részben a kőzel-
múlt teológiai és egyházi magatartásának megtisztult hagyatékából,
részben a kor szociális és népi szelleméből táplálkoznak. Bizonyos,
hogy e passzív és kvietív áramlat logikus, de veszélyes reakciója
annak a liberális-humanista-racionalista-moralista teológiának, mely
- hogy lényegéből folyóan-e? ki tudja ---:-bővelkedett aktivitásban,
erőben, mozgásban.

Ez a reakció-szülte passzívitás egyre nagyobb mértékben keríti
hatalmába a teológiai és egyházi frazeológiát. A tudomány egyik terü-
letén megjelent Einstein, ez az Albertus Maximus, - a másikon Barth,
az Üj Reformátor - mennyire rokonok a relatívitás és a dialektika!
- s ma csak feltétleles mondatokban merünk beszélni, az aktív esetek
passzívumba kerültek, az alanyból tárgy lett. Figyeljük meg: az új
teológiai és kegyességi mondatokban az ember nem cselekvő,sz'abad
és öntudatos személyiség, hanem tárgya isteni vagy sátáni erőknek.
Ez a passzív frazeológia egyre szélesebb medret váj a passzív maga-
tartásnak. Komoly és jó munkát így utasított vissza egy hívő keresz-
tyén: nem végzern el, mert az az érzésem, hogy ez emberi erőlködés
lenne, nem Isten cselekedete. Nehéz erről úgy ítéletet mondani, hogy
ne értsenek félre. Bizonyos, hogy Isten cselekszik, de neki úgy tetszett,
hogy emberek által cselekedjék. Az ember csak eszköz, de nem feles-
leges, hanem szükséges, nem személytelen, hanem személyes eszköz.
Ismert a tervező művész neve, ismeretlen a munkásoké, de úgy-e,
mégsem készülhetett volna el a parlament épülete munkások nélkül.
A szolgálatnak két veszedelme van. A liberalizmus nagyra értékelte
az embert, az eszközt - ez az egyik veszedelem. Ma beleestünk a
másikba: a liberalizmus reakciója elveti, .passzívitásba kényszeríti az
embert. EScilla és Charybdis között nincs más kivezető út, csak az,
ha öntudatosan vállaljuk Isten dicsőségére azt a szolgálatot, melyre
küldettünk. melyre indíttatást érzünk, vagy amelyet szüksógesnck
látunk. Ha Istennek nem tetszik, megtagadja az áldást s magától sem-
mivé lesz minden erőlködésünk. Ha tetszik néki szolgálatunk, meg-
áldja azt és emberek semmit sem tehetnek ellene.

Nagyon jól tudom, hogy a felsorolt három aggasztó jelenség
mellé negyediknek sokan éppen ezt a korszerű tlen elmélkedést fogják
odasorolni, de meg kellett írnom, mert lelkiismeretem a hallgatást
bűnnek ítélte volna. Dr. Keken András.,_~~.

Csangkajsek, Gandhi, Nehru
Ha Azsiát vízszint es iránvban elfelezzük akkor az északi fél

nemcsak orosz területnek nevezhető, hanem a' hitetlenek területének
is, amelyen nagy változások készülnek. A déli részen pedig két nagy
nép tömegei annak a három embernek nevét ejtik ki legtöbbször, akiket
címünkben leírtunk.

Csangkajsek keresztyénné lett kínai katona. Első dicsőségének
napjai alkalmával amerikai kegyes ,keresztyén ujságok rikoltó cik-
keket írtak róla és különösen amerikai neveltetésű feleségéről s úgy
tekintett rájuk a sajtó megvilágításával főként a keresztyén Amerika,
mint aki christiánizálni fogja Kínát a misszi.ók kisebb igénybevéte-
lével, de inkább katonai. és politikai hatalmával. Sok hír jelent meg
azóta is a keresztyén kínai generálisról, s neve, jelentősége valóban
túlnőtt azokon a határokon, melyeken belül uralkodik, részben katonai
sikerek közepette, részben bőséges katonai vereségek után, amelyek,
úgy látszik, népszerűséget a művelt Nyugaton csöppet sem csökken-
tették. Hazánkban most kezd dúlni a kínai modern irodalom meg-o
ismerése s sokan vannak abban a hiszemben, hogy ez a kínai fajta
militárizálható s nagy tömegeivel esetleg történelemalkotásra is képes.

S nem az a barbárság. amit egy nép
. "primitiv és objektív" művelödéséből

szerzett, de az barbárság, mikor csillogó
ruha lesz egy idegen műveltség a kul-
turával ki nem szolgált nép nyakában
ülő vékony intellektuel réteg gyökértelen
ázalag-teste felett. Aki az egész ma-
gyar művelődés alapproblematikájának -
ezt a kiindulópontját még ma sem érti,
az ne krítizálja azokat, akik ennek a
kulturválságnak felfedezésén túl gyakor-
lati munkában vallalkoznak az úttö-
résre.

Ezért nem érti Joó Tibor 2. azt sem,
hogy Karácsony Sándort, meg a' többie-
ket is egész különös szempontból érdekli'
az is: mi is aza magyar észjárás? Nem
érti meg azt, hogy Karácsony Sándor
éppen abban látja a magyar kultur-vál-
ságot, hogy ezt a népet nem a saját ész-
járása szerint akarják művelni. O nem
.Jcívonulní akar a fehér ember kulturá-
jábó l", vissza Ázsiába, hanem számára
a magyar kultura kérdései határozott

. pedagógiai formát öltöttek. Éppen az a
célja, hogy· európai műveltségre emelje
a magyarságot, de ezt csak úgy látja
lehetségesnek, ha belát juk mai magas-
műveltségünk gyökértelenségét s a ma-
gyar észjárást juttatjuk érvényre mű-
velődésünkben. Aki nem érti meg, hogy
éppen a széles magyar tömegek műve-
lésének érdeke kívánja meg a magyar
sajátosságaínk, gyökereink és igényeink-O
ből kiinduló kulturát, az miért vádolja
ázsiánizmussal azokat, 'akik a magyar-
ság szerves müvelődésének problemati-
káját nemhogy csak felismerték, de már
konkrét eredményekkel is szolgálták?

Ezért nem érti 3. Joó Tibor azt sem,
hogy miért hangsúlyozza mindíg Kará-
csony Sándor azt a bizonyos "társas-
.logikai igazságot". Karácsony Sándor is
tud annyit a logikából, hogy tudná, mí-
szerint az igazság egyféle, de tud annyit
életből, hogyakultura társas-lelki mű-
kődéseknek eredménye. A kultura-euró-
péerség individualista -elefántcsonttor-
nyaiból persze nehéz megérteni _ Kará-
csony Sándorokat, akik közösségi igény-
nyel szolgálják a magyar művelődést.
De hogy az ő gondolataiknak a konzek-
venciái ·lennének a nemzet veszedelmei.
s nem éppen az előbbieké, azt nehéz
lenne bebizonyítani.

Summa summárum. itt szemben áll egy
tábor; Karácsony Sándoroké, akik az
egész magyar művelődés ügyét a leg-
bensőbb problematikájában megértették
és történelmünkben korszakalkotóan mun-
kálják, s egy másik tábor, a Joó
Tiboroké, akik ugyan kis részletekben,
melyeknek kjbogarászására ráérnek, -
ritkán tévednek, de' az egész ügyből, a
magyar 'művelődés belső válságának
alapokaiból semmit sem értenek. Ezzel
a szakértelemmel hibakiigazitó polémiá-
kat lehet folytatni (főleg' a Magyar
Nemzetben). azzal az átfogó koncepció-
val pedig talán meg lehet fordítani a
magyar fátumot, s n,:mzetet lehet épí-
teni, me ly igenis ázsiai fundamentumon
(miért szégyen ez?) európai bástyává
lehet! dyJ.

Tisztújítás az egyetemi Luther Szö-
vetségben. A Budapesti Egyetemi Lu-
ther Szövetség' márc. 5-én tartotta be-
számoló és tisztújító kőzgyűlését, me-
lyen Hursán Pál bölcsészhallgatót . vá-
lasztották meg elnöknek, Rácz Szabolcs
közg. egyet. hallgatót pedig Ü. V. el-
nöknek, .
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Menekül a falu
Néhány héttel ezelőtt HeJla Vuolijoki

finn írónőnek "Niskavuori kenyér" c.
darabját mutatta be az orszá:g első szín-
háza. Finn rokonaink és evangélikus
testvéreink darabjára azonban talán
még mi evangélikusok sem figyeltünk
fel kellőképpen. Pedig a darab témájá-
nál fogva is jobb elbánást érdemelt
volna.
"A "Nískavuori kenyérv-ben az anya-

fold hatalmas, mindent legyőző erejét
írja le a szerzö. Hősnője az ősi rögért
viv titáni küzdelmet, az ősi Iő ldért, ame-
lyet a késői utódok már nem tudnak
megbecsülni, mert anagyvárosok trans-
parensfénye csábítja, csalogatja, söt
húzza és vonja maga felé. És a XX-ik
századbeli modern fiatalság megy is,
mert ki akar szabadulni a faiu bilincsei-
bő l. Lerázza magáról a falu évszázados
szigorú erkölcsi szabályait, hátat fordít
a falunak, az ősi háznak és az ősi rög-
nek és elindul a nagyvárosok felé sza
bad és könnyelmű életet élni. A nagy-
városok fénye, pompája, éke és színes
máza teljesen elkápráztat ja őket és csak
akkor veszik észre. ennek csalfa fényét,
hazug mázát, szemfényvesztését és ál-
arcát, amikor már késő. Végül ottmárad-
nak a világváros forgatagában üres szív-
vel és üres lélekkel, mindenben csa-
lódva, mindenkitől kifosztva és elha
gyatva, mint a tékozló -ííú messze ide-
genben, távol az atyai háztó!. A föld
azonban mindíg megmarad: világre~é-
sek, világégések és világátalakulások
közepette is. Benne sohasem csalódhat
az ember, amint ezt a darab főhö se ki-'
fejezésre juttatja: "Ott künn nyújtózik
a niskavuorj föld, szelíden, csendesen
és várja, hogy megértsétek, titeket hív,
hogy tegyétek termővé, dússá, széppé.
A leghűbb barátotok, sohasem hagy el
titeket". Es valóban... Amíg az élet
százpróbás küzdelmében mindíg csak ki-
foszt bennünket a világ, addig a föld,
az édes anyaföld, .mindíg csak ád, min-
díg velünk van és nem hagy el soha
bennünket.

Általános emberi probléma ez. Magyar
probléma is. Magyar tragédia. Általános
jelenség ez nálunk is. Nálunk is mind
több ember számára elégtelen a zsuppos
hajlék, fülledt a földes szoba, szagos a
paraszt-gúnya. "A napnak terhét és hő-
ségét" már nálunk is sokan nem tudják
elviselni. Statisztikai adatok igazolják,
hogy nálunk is fogy a falu, hogy mene-
kül a falu a 'város felé. És ez számunkra
sem lehet közömbös dolog. A finn írónő
darabjában érezhettük meg igazán,
hogy mit jelent ez. Ott érezhettük hát-
borzongatóan, hogy mit von' maga után
az anyaföld megtagadása. Az anyaföld-
ről sokan es sokféleképpen írtak már,
sok "író" tolla alatt azonban már elcsé-
pelt frázissá v ált az egész kérdés. Itt
éreztük, hogy nem elcsépelt közhely ez,
amelyről kár már írni, hanem szomorú
valóság, tragikus realitás, amelynek a
sziveket, lelkeket kellene megrendíteni.

Fogy a magyar falu. Vele együtt fogy
a hamisítatlan áldott magyar falusi élet,'
vele együtt fogynak a hitvalló, öntuda-
tos keresztyén és keresztény lelkek.
Fogy a falu és ez a magyar tragédia
mindenütt kihűlt, régi, meleg tűzhelye-
ket, beszögezett ajtókat, bedűlt kérné-
nyeket. '.. giz-gazos, megmíveletlen föl-
deket hagy maga után. Akkor lett moa-
toha gyermekünk a föld, amikor a leg-
édesebb gyermekünkké kellett volna
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A történelem útjait nem lehet előre látni, de egyelőre naívnak tartjuk
azokat a cikkeket, amelyek összeegyeztetni remélik ezeket a lehető-
ségeket: kínai pogányság, európai keresztyén misszió, Csangkajsek
keresztyénsége és a bolsevizmussal megkötött katonai szövetség. Hogy
ezekből lehet-e olyan közös nevezőre hozni Kínában mindent; hogy

·ennek pozitív eredményei legyenek a nemzet szempontjából, egyelőre
hihetetlennek és lehetetlennek látszik.

A ma még független és szabad Kínával szemben sokkal bonyo-
lultabb India helyzete, s ha ma írna könyvet ott járt misszionárius
az Indiában tapasztalt keresztyén hatásokról, alig adná könyvének
ezt a címet: Krisztus India országútján. Mert akkor, amikor Gandhi
fellépett, még voltak nyomai a keresztyén misszióknak Indiában.
Gandhi maga is ismerte és értékelte a keresztyenséget s az a politikai
harcában kialakult passzív magatartása, melynek első és legfőbb
pontja az volt, hogyembervért nem ontani s úgy vívni ki India
függetlenségét, olyan rokonszenves volt az európai keresztyének
között, hogy mozgalma kezdetén alig volt számottevő európai napilap,
vagy keresztyén kezekben levő hetilap, mely ne foglalkozott volna
személyévei és politikai célkitűzéseivel. Közben Gandhi megöregedett
s alakját olyan tisztelet fogja körül, mint az ő fiatalabb korában
Rabindranat Tagorét, de öregedő korában sem lehet személyét kikap-
csolni korának és kortársainak gondolatköréből. Azt bizonyossággal
merjük róla vallani, hogy ő és tábora az angol keresztyénség érdeké-
ben, még azok kolonizáló érdekei kedvéért sem fog semmiféle támo-
gatást kezdeményezni, vagy vállalni. Messziről úgy látszik, hogy India
lakossága beidegezte a Gandhitói tanult s a hindú léleknek termé-
szetes passzivitást, amelyből arra lehet következtetni, hogy Gandhi
hívei aligha lesznek lelkes katonák. S ha Japán cselekedetei gyorsak
lesznek, épen India hindúinál fog igazán nagy megértésre találni.

Nehru mohamedán ember és muzulmán lélek. Gandhi árnyé-
kában nőtt fel s annyira öntudatos an ázsiai ember, mint amennyire
mindíg megvetette az ázsiai török ember az európai fehér és keresz-
tyén embert. Nehru .álmaiból nem hiányzik a pánizlamizmus gondo-
lata s nem tartotta soha sem lehetetlennek azt, hogy az Indiában
élő 80 millió mohamedán az ő vezetésével muzulmán alapon meg-
csinálja azt ~ mohamedán nagy világbirodalmat, melybe bele fog
tartozni az ázsiai és európai törökség is, de természetesen az ő

vezetésével. Nehru mohamedán ember lévén, r:tem idegenkedik a
katonaság )€szméjétől s a fegyveres harc és szabadságharc gondo-
latától. Mindenki világosan láthatta ,azt, hogy a katonás Csangkajsek
megtudta értetni magát a harcias szellemű Nehruval, hiszen gondol-
kodásban teljesen egynek tarthatok.

Az angol diplomácia ezt jobban és előbb tudta, mint közülünk
bárki s amikor azt olvastuk, hogy Nehru az angol impérium érdekében
fog dolgozni, nem lehet attól fogva senkinek kétsége afelől, hogy
Nehru és társasága, illetve hívei katonáskodni fognak.

Nem véletlen gondolatvezetés miatt osztottuk ketté Ázsiát.
A hosszmetszet valóban két' lelkiséget választ el egymástól s az

·európai keresztyének számára az a nagy kérdés, hogy a déli rész az
angol gondolatot magáévá téve, elfogadja-e az orosz gondolatot?
Évtizedek óta közismeretes az, hogy az orosz bolsevizmus' kiképzett
már olyan agitátorokat is, akik ázsiai és afrikai missziói területek
és munkák aláaknázására is vállalkoztak. Ha a tengelyhatalmakkal
szemben álló világ egysége a nekünk nyujtott propaganda szerint
valósággá válik, akkor a háború tartama alatt s a háború kimenetele
szerint az amerikai és európai keresztyén missziók olyan jövő elé
néznek, amely miatt jogos aggodalommal gondolunk a missziói
munkára és munkásokra. S szemeink előtt megjelennek azok a kínai
vakok, indiai bélpoklosok, s a Csendes-óceán szigetein élő leprások,
akik eddig részesültek a keresztyén szeretetben, amely az egyetemes
emberiség vígasztalása volt velük szemben.

Csangkajsek, 'Gandhi és Nehru is tudja már, hogy Európa és
Amerika eddig mit adott nekik s érzik, hogy mit vár tőlük az egyik

·és a' másik is. Kétségtelen, hogy rendkivül 'nehéz helyzetben vannak,
hiszen népeik sorsát irányítják s azt szeretnék tenni, ami a jövőjük
szempontjából legjobbnak látszik. Példák is vannak előttük, hogy mit
tesz ma Európa és Amerika s tudják, hogy mérleget kell csinálni az



eddigi európai keresztyén cselekedetek és az 'amerikai, angol keresz-
tyén és orosz hitetlen ígéretek között ..

Ha a szabadságra vágyó népek dönthetnének abban, hogy mit
kell határozni, valószínű az, hogy a nép egészséges ösztöne megtalálna
a döntés helyes irányát, s ez a döntés nem hosszabbitaná, hanem
meggyőződésűnk szerint megrövidítené a háborút.

Kelet és Nyugat egész szélességében folyik a halálthozó harc és
a lélekre nehezedő eszmék és gondolatok harca. Egyes . lelkek exisz-
tenciális létük szerint nézik a nagy harcot s az önfeláldozás, hősi
cselekményéig mindenre vállalkoznak, abban a reményben, hogy ezzel
az Új Amerika, az Új Európa és az Új Ázsia alapjait rakják le. Mi
tudjuk, hogy nincs más szegeletkő, mint amit Krisztus az egész világ,
tehát Amerika) Európa és Ázsia alapjaiba is beleépített. Akik hisznek
ebben, azok böjti időben különösen erős hittel nézik e nehéz jelen
továbbformálódását, akik ezt nem tudják, vagy nem akarják tudni,
azok úgy vitatkoznak a döntés felől, mint ahogy most Kelet "nagy
emberei": Csangkajsek is, Gandhi is és Nehru is. G. L.

Ne tedd hozuqqó az Istent I
Mily kiáltóan megdöbbentő így ez a cím. Hiszen lsten szent.·

Távol áll Tőle minden bűn, a hazugság is. A Szentírás több helyütt
kifejezésre juttatja ezt. "Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem
embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e Ö valamit, hogy meg ne
tenné? Igér-e valamit, hogy azt ne teljesítené? (IV. Móz. 23;19.).
"Izráelnek erőssége nem hazudik." (1. Sám. 15/29.) Isten hazugságot
nem ismerő, "igazmondó Isten" (Tit. 1/2.), kinek hűsége a felhőkig
ér. Egyenesen "lehetetlen, hogy az Isten hazudjék" (Héb 6/18.). Hanem
igenis hazudik az Ö ellensége, az ördög, aki "hazug és hazugságnak
atyja" (Ján. 8.44.).

Az ördög az, aki hazuggá akarja tenni az Istent és meg is
cselekszi azon emberek által, akik őreá, az "ördög atyára" hallgatnak.
Pál csak annyit mond (a pogányokról), hogy "az Isten igazságát hazug-
sággá változtatták", mert "a teremtett dolgokat tisztelték és szolgál-
ták a teremtő helyett." (Róm. 1/25.) De a jánosi levél tovább megy.
Azt mondja Istenről, hogy az emberek "hazuggá teszik Öt" (1.Ján. 5/10.).
1/10.). Mert "aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette Öt" (1. Ján. 5/10.).
Aki IDem fogadja el, magára· nézve kötelező erejűnek Isten üdvözitö
akaratát, hogya Krisztus érettünk való áldozata legyen a mi vált-
ságunk, aki nem engedi át 'magát ennek az üdvözitö akaratnak, hanem
másban keres üdvösséget és mást hirdet, hazuggá tette Öt, mert nem
hitt az Istennek. -

De nemcsak az üdvözülés útjára-módjára vonatkozó kijelentésé-
ben teheti az ember Istent hazuggá, hanem minden más kinyilatkoz-
tatásaban is. Igy meghazudtolhatja az ember az Istent: gondviselő
hatalmának megtapasztalásában, élő valóságában is. Az Or gondot
visel, kísegítő karja meg nem rövidül, fenntartó és gondviselő jósága
meg nem lankad. Ezt hirdeti száz és százféle változatban a kijelen-
tések szent Könyve és ezt mondja számtalanszor Ö is magáról. Minden
gondotokat Öreá vessétek, mert Neki gondja van tireátok. Ne nyug-
talankodjatok a holnap miatt, ne aggodalmaskodjatok afelől, mit
egyetek, mibe öltözködjetek; tekintsetek az ég madaraira és nézzétek
a mező virágait. Rátok is gondot visel, titeket is eltart az Isten, eledelt
ád minden éhezőnek.

Am ha arra gondolunk, hogy a hideg tél hava eltakarja a madarak
terített asztalát; ha. találkozunk emberekkel, akik dideregve fáznak
szűkös rongyaikban fűtetlen szobájukban; akik éheznek és betegen

- senyvednek kellő ápolás nélkül, akkor felmerül előttünk a kérdés:
hol marad az Isten gondviselő jósága? Amikor keserű kif'akadások
hangzanak ellene a Tiborcok ajkán, hogy nem igaz, hogy van gond-
viselő Isten, csak rideg, könyörtelen "Természet", mely "a' szegényt
arra szánta, hogy szülessen, éljen, dolgozzon, éhezzen és -sanyarogjon
és - meghaljon": hiába ilyenkor a csitító szó, hogy tűrjön békes-
séggel. "Tűrj békességgel, ezt papolta az Apát-urunk is sokszor;
boldogok a békességesek, mert Isten fiainak hivatnak - úgy, de tömve

lennie, amikor ebben a próbás és vál-
ságos életben egy talpalattnyi földet
sem szabadna megmíveletlenül hagyni.
Nagyon igaza volt egvik népszerű köz-
gazdasági férfiúnak, amikor érdekes be-
szédjében többek között ezeket mon-
dotta: "Szeretem a rozmaringos, tulipá-
nos falusi kiskerteket, most azonban
mindennél fontosabb a közellátás bizto-
sítása. Nem szabad szántatlanul és vetet-
lenül maradni egy talpalatinyi földnek
sem. Szép a virágoskert, de most szebb
a kert, ha a virág helyett bab, lencse,
borsó és krumpli terem benne",

Tudomására kell hoznunk a "mene-
k ülő falunak", hogy Isten által rendelt
hivatása elől menckűl, mikor elhagyja
az ősi anyaföldet. Nekünk pedig meg
kell látnunk, hogy csak az Isten nélküli
falu nyugtalan és menekülő falu, Vissza
kell vezetnünk a falut Istenéhez, Krisz-
tusahoz. ősei hitéhez s bizonyos, hogy
az ősi hittel visszatér majd az "ősi rög"
becsűlete is. Igy értettük a Nískevuorí
ken yér "magyar üzenetét",

Sik/er László.

A vilá~iro~alom ~éli~ön~ye
(Dr. Szerb An/al: A v iláqit odcdom tör-
ténete. Budapest, 1942. 3 kötet, 1185 lap.)

Egy nagy háború kellős közepén,
akkor, amikor a szellemi kölcsönhatás
nemcsak földrészek, hanem, még szom-
szédos országok és országrészek között
is minimálisra csökken, a magyar könyv-
kiadással kapcsolatban el kell mondani
azt, hogy egy olyan standard munka
láthatott napvilágot, amelynek kedves
szolgálata az, hogy a világirodalom jele,
seit békés harmóniában egymás mellett
felvonultassa.

Mi, egyházi emberek, amikor egyház-'
történelemről beszélünk, természetesnek

I tartjuk az egyetemes egyháztörténetet
is, me ly a mi helyzetünkből nézve a
dolgokat;. ha nem a magyar egyháztör-
téneti tenyekkel foglalkozik is, mint az
egyetemes egyháztörténelem része és
egésze a miénk is. Irodalmi vonatkozás-
ban középiskolai neveltetésünk, sőt iro-
delmi érdeklődésünk nemcsak rendszer-
telen egy kissé, hanem nagyon is kap-
kodásszerű. Emlékezűnk arra; hogy hato-
dikos korunkban izzadva, de mégis
végigolvastuk "Milton Elveszett Paradi-
csom-át s büszkék voltunk arra, amikor
hetedikes korunkban idézetekkel beszél-
gethettünk egymással Tolsztoj, Gogol,
Turgenyev s a többi oroszok műveibőJ.
De azután ránktört a békebeli Modern
Könyvtár s az első világháború előtti
irodalom magyar nagyságát kevésbbé
dicsőítattük, mint korunk ifjabb nemze-
déke, habár ismertük őket, értékeltük
s meg is mértük őket. .

Szerb kön vvének átolvasása után .kü-
lönös elismeréssel kell megállapítani,
hogy ez a fiatal tudós ismerte és olvasta
mindazokat a műveket, amelyeket testes
köteteiben megszólaltatott. Az átlag iro-
dalmi műveltségű ember azért is igen
hálás a szerzőnek, hogy a különböző né-
pek és országok irodalmának ismerteté-
sénél a pedagógus megnyugtató, .élén-
kítő, szellemes és figyelemreméltó té-
nyek illusztrátiv hatásaivalállítja elénk
régen megismert irodalmi emlékeinket.

A nagy mű szerzője tanár, aki meg-
szokta azt, hogy klassifikál. Ez az érté-
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. kelési kérdés az, amibe nem tudunk
belenyugodni. A magyar . katolicizmus
IE-ár régóta él azzal a jogával, hogy a
magyar történelemben és újabban az iro-
dalomban ls végez bizonyos átértékelő
tanításokat. De Szerb Antal némely
megállapításánál túlmegy azokon a jó-
zan kritikai szempontokon,' amelyek
nagyjában a helyzetre való tekintettel
elfogadhatók. Becsüljük nála. azt. hogy
a világirodalom könyvei közé felveszi
a Szentírást, de megismételjük azt az
egyházi tételünket, hogy az Irás nem
irodalmi mérlegre tehető könyv. Drü-
lünk annak, amikor irodalmi szakférfiak
a Kánonra vonatkozó bibliakritikákat is
elolvassák, de érzésünk szerint egyházi
emberek ezt a részt szívesen elengedték
volna. Nem esett jól az sem, hogy a
reformációval és Lutherrel való foglal-
kozása nagyon rövidre méretezett volt.
A nemzeti nyelven megindult európai
.irodalorn szülőany ja mégis csak a refor-
máció volt. Nem volt igazságos Szerb,
amikor jelentéktelen francia hitszóno .
kokról féloldalakat írt és Luthernek
ilyen irányú nagy jeleutőségét még
Grisár álta.l is elismert nagy képességeit
kifejezésre juttatni sem akarta. Nem
örülünk annak sem, ha a francia Claudel
és az angol Chesterton neokatolikus kől-
tészetét és irodalmi munkásságát olyan
nagy értékünek jelölte meg. Tudnia kel-
lene azt, hogy amit Chestertonról írt, s
általában az angolok romanizáló szándé-
kairóI megállapított, ezek a mozgalmak
a harmincas évekig teljesen ki élték ma-
gukat s a mai angol minden lesz előbb,
mint Róma követője. Nagyon sajnáljuk
azt is, hogy Szerb nem akarta megérteni
Kierkegaard munkásságát. Ad néhány
olyan félmondatot, mellyel sejtetni en-
gedi. hogy olvasott az existenciális filc-
zófia . s . a dán volt evangélikus lelkész
összefüggéséről, de Kierkegaard sze 1-
lemi hatása teologiai, irodalmi, filozófiai
tekintetben a mi megítélésünk szerint
vetekszik annak a Spenglernek hatása-
val, akit a szerző minden nagy fejezete-
nek bevezetésében úgy idéz, mint csal-
hatatlan gondolkodót.

Mi, evangélikusok, nem kívánhat juk
tanár barátainktóI s katolikus testvé-
reinktől, hogy ugyanúgy gondolkodja-
nak, mint mi. De a teljes objektivitásra

. való törekvés segíthette volna a szerzöt
annak megállapításában, hogy az euró-
pai szellem és kulturaértékei inkább
az egyetemes protestántizmus teremtő
kohójában születtek meg, mint más kö-
zösségben. G. L.
~~~~~

Évi jelentés. A pesti evangélikus egy-
házközség 1941. évi statisztikai adatai a
következők: Lélekszám: :36.520. Keresz-
telés: 777 (869). Konfirmálás: 371 (368).
Esketés: 320 (306). Tiszta pár 85 (64).
Protestáns: 50, vegyes: 181. Rev. ja-
vunkra: 83 (84). Temetés: 534 (542). Be-
térés: 258 (338). Kitérés: 59 (66). Úr-
vacsorázók száma: 18.002 (17.000). Ado-
mányok összege: 14.698 (12.813). Offer-
tóriumok összege: 9262.35 (9288.-). Az
egész évi számadás 463.621.10 P bevétel-
lel és 435.932.28 P kiadással zárult.

Halálozás. Dr. Zacher Pál egyet. m.
tanár, közkórházi főorvos, tart. honvéd-
százados-orvos, a Ferenc József-rend
lovagkeresztjének, a kardokkal ékesített
bronz Signum Laudisnak. a II. oszt.
Vöröskereszt diszjelvénynek és a Károly
csapatkeresztnek tulajdonosa febr. 17-én
58 éves korában Győrött elhunyt.
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volt magának a gyomra." (Katona: Bánk bán.) Mit mondunk mind-
ezekre? _

Igaz, hogy Isten azt mondja magáról, hogy Ö gondviselő Isten.
Igaz, hogy bőségesen megteremtett mindent ezen a földön, hogy meg-
elégíthessen .minden é~ő lényeket. Igaz, hogy sokszor közvetlenül segít"
raJtu~k, amikor csodalatos módon belenyúl életünk folyásába s el-
távoztatja tőlünk - rólunk a bajt, a nélkülözés, a szenvedést, de igaz'
az is, hogy legtöbbször nem közvetlenül, hanem közvetve, az emberek
útján akar segíteni. Azt akarja, hogy szeretetben munkás hitünk által

. magunk váljunk az ő segítő, támogató karjává. Gondviselése ház tar-
tásában tevékeny, munkás részt szánt az embernek. A hideg tél
idejére ránk bízta a madarakat. Megadta az életfenntartás eszközeit a
szegényeknek is, de részüket a gazdagoknál helyezte el. Hogy ne csak
szóval szeressük egJjmást és nyelvvel, hanem cselekedetettel és való-
sággal. Hogy felelősséget érezzünk mi is embertársaink elvettetett
állapotáért és őrizői legyünk a mi atyánkfiának. Hogy munkáljunk
közre abban, hogy ne 'kelljen 'nekik aggodalmaskodniok a holnapért.
hanem keressük evégből is az Isten országát és annak igazságát
és akkor mindenek megadatnak. tinéktek Azaz legyünk az Isten orsz á-

gának polgárai. Mert hol van az Isten országa? Az O királysága?
Nem a földnek valamely geográfiailag elhatárolt helyén, hanem min-
denütt ott van az Isten országa, ahol az emberek Isten törvényei
szerint élnek és aszerint cselekszenek. Isten országa tibennetek van!
Ha nem tudunk, vagy nem akarunk Isten országának polgárai lenni,
ha nem akarjuk az Ö országának igazságát keresni, ha nem akarjuk
a segítő emberszeretet munkáit gyakorolni, ha visszautasítjuk azt a
fenséges hivatást, hogy bizonyságot tegyünk az O gondviselő jósá-
gáról, akkor meghazudtoljuk Öt- s ezt az Or, mint isteni szentségének
égrekiáltó megsértését, nem hagyhatja büntetés nélkül, hanem ennek
a hazugságnak gyümölcseit megéteti· velünk (Hós. 10/13.).

Amikor felkaroló, támogató jóság nélkül maradt emberek ajkán
hitet, vallást, egyházat, Istent megtagadó szavak hangzanak és gú-
nyolódó, 'káromló kifakadásole hallatszanak a Gondviselés ellen és
azoknak szomorú következményeit látjuk, akkor Istent hazugságba
'keverő magatartásunk keserü gyümölcseit esszük. Amikor véres hábo-
rúnak pusztító lángvihara száguld végig a földtekén, akkor az Ur
büntetése ez rajtunk, mert hazuggá 'tették Ot, hogy ·0 gondot visel
minden nemzetekre, hazuggá tették Ot azok a gazdag népek és orszá-
gok, akik csak a maguk szántára akarják biztosítani és megtartani a
földkerekség mindeneknek bőségesen elegendő kincseit és a szükös
"önellátás" gúzskötelékébe akarják szeritani az anyagi javakban sze-
gény népeket és nemzeteket.

Eszméljünk tehát és józanul bölcselkedjünk. Tisztogassuk magun-
kat az Istent hazuggá tevő magatartás szörnyű bűnétől. A beállott
böjti időszak komolyan figyelmeztet erre is. Igyekezzünk meglátni és
elfoglalni a magunk helyét Isten gondviselő háztartásának felelősség-
'teljes munkájában. Gondviselő jóságát velünk, általunk is akarja gya~
korolni. Mily dicső, mily magasztos, mily felemelő megbízatás ez.
Milyen nagy kegyelem ez. Munkatársává szegődni az élő Istennek,
királyi papsággá, szent néppé lenni, mindeneket- meggyőző, gyakor-
lati apologétaivá lenni az Isten megtartó, gondviselő jóságának!

Ablakom párkányán madárcsőrök kopogása hallik. Verebsereg
csipegeti szaporán a szikkadt kenyérmorzsát, a kölesszemeket és egyéb
magvakat, amelyekkel kislányorn asztalt terített számukra. Néhány
cinkepár is van közöttük. Csőrükbe ragadnak egy-egy olajos mctgot
s a legközelebbi ágra röppenve, serényen fejitk le róla a héját.vhogy
tápláló belsejéhez jussanak "Tekintsetek az égi madarakra" és gon-
doljunk az emberekre, akik sok verebecskénél drágábbak Őelőtte,
mozduljunk cselekvő szeretetre és a magunk körében tőlünk telhető
módon tegyünk bizonyságot arról, hogy Isten "igazmondÓ· Isten!".

Botyánszky János.~~~~...,.,.
Bőjti Csendes' Napok. A fővárosi

iparostanonc-iskolák leánynövendékei
részére a vallástanítási testület márc.
6-án d. u. a Deák-téri templomban böjti
csendes napot tart, mely úrvacsora OSZ-

tással végződik. A középiskolába járó
fiú- és leánynövendékek részére márc.
11-14. napjain délelőttönként lesz mín-
den alkalommal ugyancsak a Deák-téri
templomban böjti csendes nap.



Nem volt hangos propoqcndó]o
(Néhány szó a tuberkulózis-hétrő!.)

Az előző héten, február 23-28-ig zajlott le a "tuberkulózis-hét"
Magyarországon. Nem tudom, mások mennyit tapasztaltak belőle, én
itt Budapesten csak egy-két plakátot láttam, amelyek bejelentették a
hetet. Egyébként a "tuberkuló~is-hetet" épp úgy nem vettem észre,
mint a levegőben úszkáló tuberkulózis bacillusokat, amelyekből az
orvosi kézikönyvek állítása szerint minden lélekzetvétellel többszáz
darabot nyelek el. Pedig felettébb érdekelt volna ez a propaganda
hadjárat. Már csak azért is, mert ifjabb koromban magam is "bőrö-
mön", illetőleg stílszerűbben: tüdőmön tapasztaltam ennek a nép-
betegségnek minden átkát és (talán átvitt értelemben még erről is
lehet beszélni) áldását.:

A felvilágosító hadjáratnak minálunk ugyanis kétféle irányban
kellene haladnia: a nép között ijesztő, felrázó, a veszélyt élénk szí-
nekkel ecsetelő rnódszerekkel, az intelligenciánk között, de különösen
a félművelt városi közönségnél pedig józan megnyugtatással. A nép
tudatába tudniillik még mindig nem jutott el Koch dr. hatvan év
előtti felfedezése a tuberkulózis ·bacillusáról. Ott lenn még mindíg
úgy tudják, hogy "sorvadása" van, meg hogy "mellbeteg" , mert ki-
hevülten ivott. S a "sorvadásos" beteg ott köhög, köpköd a játszadozó
kisgyermekek körül. Ahogy velern is történt. A szomszéd lakásban két
18-20 év körüli lány halt meg "sorvadásban". Ezek, amíg bírtak,
künt üldögéltek a nagy, eperfa alatt s ott köhögtek, köpködtek. Mi meg
ott játszadoztunk. Még emlékszem rá, hogy akkoriban valami lázzal, ét-
vágytalansággal és szédüléssel járó betegséget kaptam, ami ellen az
orvos sok friss levegőt ajánlott. Tizennyolcesztendős leoromban aztán
jelentkezett a "tüdőcsúcshurut." A fertőzést ott szedtem össze .a nagy
eperfa alatt ... S hány ilyen "sorvadásos" fertőző beteg köhög, köpköd
a kis falusi "gyepsorok" földes szobáiban, a légmentesen elzárt ablakok
mögött!

Amilyen nagy a nemtörődömség, hanyagság és értetlenség ott lent
a nép között, olyan túlzott, sokszor már hisztérikus a "bacillus-iszony"·
a középosztálybeliek legtöbbjénél. Némely családban egész egészség-
ügyi szertartások alakulnak ki az "egyetlenke" körül. Hallottam mar
olyat is; hogy a .gyermek nyers gyümölcsöt még hámozott állapotban
sem ehetik, mert hátha a hámozáshoz használt kés nem elég "steril".
Arra persze nem gondolnak, hogy a fertőtlenítő párolás a gyümölcs
vitaminjaitteszi tönkre s így többet árt, mint használ. S az eredmény
rendszerint az, hogy az ilyen üvegbúra alatt nevelkedett gyermekek
tönkre mennek az első fertőzéstől. Olyan kis fertőzéstől, arm .a bacil-
luste1epeken gázoló utcagyereknek még csak egy tizednyi hőemelke-
dést se okozna. Mert arra már nem terjed ki tudományos ismeretük,
hogy az emberi szervezetnek maga a Teremtő adta a bacillusok ellen
a leghathatósabb védekező fegyvert, az ú .. n. "irnrnunitás"-ban. Ha
ugyanis az emberi organizmus már átment valamiféle fertőzésen, s azt
sikerült legyőznie, a szervezet szinte "raktáron tartja" az ellenmérgét
s legközelebb, már' sokkal kisebb lesz a bacillus támadásának hatás-
foka. Ezért lehet pl. lassan növekvő adagokban mérgeket is beszedni
s a bevett mennyiséget olyan magasra emelni, amely mindenki más-
nak halálos lenne. Valamit tehát hagyhatunk erre az Isten ajándékozta
"immunitásra" is s nem lenne szükséges "bacillus-iszony" miatt állandó
ideglázban élnünk.

A "bacillus-iszony" jellemző "közösségellenes" tünetéről számok
nak be vidéki városok orvosai. Mikor a tüdő-beteggondozó helyiségeket
felállították, a környéken lakók között a legbadarabb mende-mondák
kaptak lábra. "Szornorúan jelIern.ző kisvárosi értelrniségiink erne egész-
ségügyi műveltségére, hogy a tüdővész rnegeIőzésének eme ternplo-
maiban a' jertözés tanyáit és bacüius-tetepeket sejtenek". Sokan el is
akarnak költözni az ilyen utcából. Másutt az utca összes háztulajdo-
nosai kérik a hatóságet írásban, hogy tegyék a tüdőgondozót más
vidékre s ne veszélyeztessék az ő utcájuk rendes, higiénikus viszonyok
közt élő polgárainak egészségét. Pedig ezek a tüdőgondozó intézmé-
nyek sokkal inkább szolgálják a megelőzés (prophylaxis) munkáját,
mint a megbetegedések kezeléset. És ha a tuberkulózis elleni harcban

A lelkész
kereseti adója
és a lakbérérték

Az Evangélikus Élet multheti számá-
ban Irányi Kamill lelkész tollából meg-
jelent cikk azt állítja, hogy "a lelkész-
lak lakbérértéke után már adót kell fi-
zetni, annak ellenére, hogy a lelkész-
lak adómentes".

Mivei bizonyára tőbben is vannak,
kiknek közadózásába a lelkész! ak lak-
bérértékét is beszámítják, azért felhív-
juk az illetékeseket, hogy adóalapjuk
összeálHtásánál hivatkozzanak az 1927.
évi 300 sz. Hivatalos Osszeállítés K. H.
O. 16. § (2) bekezdéséhez fűzött utasí-'
tás (3) bek. 2. pontjában foglaltakra,
amely szerint világosan és kifejezetten
megállapíttatík, hogy nem lehet a lel-
készi illetményhez számítani annak a
lelkészlaknak a lakbérértékét, amelyben
mint természetbeni lakásban a lelkész

'lakik.
Csak akkor számít be ez a lakbér-

érték a kereseti adó alá tartozó össz-
illetménybe, ha nem az egyház termé-
szetbeni lelkészlakán, hanem az egyház
által bérelt lakásban .lakik. avagy ha
nem természetben, hanem készpénzben
kapja meg a lakbérösszeget.

Aki nem tud erről, saját érdekében
vegyen róla ezúttal is tudomást. A Hi-
vatalos Osszeállítás szővege minden adó-
hívetalnal kéznél van s betekinthető. --
Az ilyenformán csökkenő kereseti adó-
alap a jövedelemadéösszeget is érinti.

Dr. Csengödy Lajos.

HíREK
,Lelkészszentelés. A Deák-téri temp-

lomban D. Raffay Sándor püspök helyett
D. Kovács Sándor püspők lekésszé szen-
telte Muncz Frigyes végzett teológust.

Lelkészbeiktatás. A ceglédi egyház-
község új lelkészét: Egyed Aladár tb.
esperest, eddigi szegedi lelkészt márc.
I-én iktatták be lelkészi hivatalába. A
beiktatást Csaba Gyula alesperes vé·
gezte, azután a beiktatott lelkész megtar-
totta nagyhatású beköszöntő beszédét.
Az istentisztelet utáni ünnepi közgyülé-
sen úgy az egyházi hatóságok, mint az
egyházi és társadalmi közösségek kül-
döttei közül sokan köszőntötték a ceg-
lédi egyház új lelkészét, aki az üdvöz-
lésekre meleg hangon válaszolt.

J!'érfiintelligenciánk evangélizáló kon-
ferenciája a nagyhét első napjain, márc.
28.. estétől.31. estéig lesz Máriabesnyőn,
a Besnyő-penzióban. Előadók: Túróczy+
Zoltán püspök, dr. Reök Iván sebész-
főorvos, dr. Mády Zoltán egyet. előadó.
Jelentkezés márc. lS-ig az Orsz. Luther
Szövetség konferenciai irodájában: VIrI.,
Esterházy-u. 12. (Telefon: 144-262.) Rész-
vételi díj szobák. szarint 34, 30, 26 pengő,
mely összegben avasuti költségen kívül
minden (jelentkezési díj, adó, {ütés,
borravaló, stb.) benne van. A konfer encia
alkalma testi pihenést is jelent a kényel-
mes penzióban. Felvilágosítást, programot
készséggel küld a konferenciai iroda.
Budapestig és vissza 50%-os vasuti ked-
vezmény a tavaszi mezőgazdasági vásár
1.30 P-s igazolványával.

7



Az egyetemi Luther Szövetségek Or-
szágos kongresszusa ez évben rendezi
meg V.' diáktalálkozóját. A kongresszus
ez évben Debrecenben lesz. Unnepélyes
megnyitás márc. 25-én lesz. Márc. 26. és
27-én fognak elhangzani az előadások,
amelyek' "Alkotó evangélikus élet" cím
köré- csoportosulnak. Részletes meghívót
a napokban bocsátják ki. A debreceni,
miskolcí, pécsi; soproni, szegedi és a
budapesti Egyetemi Luther Szövetségek
és a soproni Teológusok Ifjúsági Köre
ez évben is .nagy érdeklődés seI készü-
lődik a kongresszusra. _

A fóti gyülekezet szeretetvendégség e,
Márc. l-én délután a fóti gyülekezet
sz.eretetvendégséget rendezett a fóti Ka-
szinó nagytermében, melynek kiemelkedő
erkölcsi és anyagi sikere volt. A szere-
tefVendégségen kb. 600-an vettek részt,
de Illég sokan nem jutottak férőhelyhez.
A műsor kb. 3 órát vett igénybe, de az .
egybegyűltek eleitől végig nagy figye-
lemmel és lelki. épüléssel hallgatták azt.
Az ünnepélyt Zászkaliczky Pál esperes
imája nyitotta meg, azután. a fóti árva-
ház kis növendékei énekaltek. volt né-
hány _énekszám és szavalat, egy nagyobb
vallásos jelenet, melyet gondos előké-
szítés és betanítás előzött meg. A sze- _
retetvendégségen az ünnepi előadást dr.
Keken András budapesti lelkész, a be-
fejező írásmagyarázatot < pedig Pásztor
Pál fasori s.-Ielkész tartotta.

Böjti esték naptára. Böjt minden szer-
dáján este 6 órakor a íasorí. templomban
és az angyalföldi templomban, csütörtö-
kön este 6 órakor a X. kerületi (fel-
váltva: egyik héten a Kápolna-u., má-
sik héten a Simor-u.] templomban, fél 7
órakor a kelenföldi templomban, pénte-
ken este 7 órakor az óbudai templom-
ban, fél 7 órakor a Deák-téri leánygim-
názium dísztermében, 6 órakor a budai
(vári) templomban, vasárnap d. u. fél 5
órakor az Ullőí-útí imateremben. 5 óra-
kor a Szvetenay-utcai iskola tornater-
mében vannak böjti igehirdetések és elő-
adások. - Lapunk mult számában hírt
adtunk a X. ker. lelkészi kör első két
böjti estjéről. A további áhítatok SOI-
rendje: Márc. l2-én este 6 órakor a Si-
mor-utcaí templomban: "Jézus és Ba-
rabbás". Végzi: Bagár Iván s.-Ielkész.
Márc. 19-én este 6-kor a kőbányai temp-
lomban: "Péter apostol szerepe Jézus
szenvedésének történetében". Végzi: 'Dr.
Gaudy László hitokt. igazgató. Március
26-án este 6 órakor a Simor-utcai temp-
lomban: "Jézus útja a Golgotha he-
gyére", Végzi: Pásztor Pál fasori s.-lel-
kész.
. Az egyetemi ifjúság csendes hete. A

budapesti egyetemi és főiskolai hallga-
tósági márc. l6-21-ig böjti csendes he-
tet tart az Ullői-út 24. sz. alatti" ima-
teremben minden este 8 órai kezdettel.

.Az összejövetelek tárgya a tízparancsolat
megvilágítása. Az előadásokat Dezséry
László egyetemi lelkész és Morócz Sán-
dor villástanító-lelkész tartj ák. '

Igazgatói kínevezés. Turóczy Zoltán.
püspök a tanítói karban igazgatói cim-.
mel tüntette ki Mátis Béla és Takács .
János nyíregyházi tanítókat.
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eredményt akarunk elérni, százszor többet keli tennünk a megelőzés
érdekében, mint a tényleges megbetegedések ieküzdésére. Noha a tény-
leges megbetegedések leküzdésében is elég rosszul állunk. A statisz-

. tika szerint . ugyanis évente 15.000 ember hal meg tüdőbaj ban, ami
Selternek, a híres orvos-statisztikusnak számítása: szerint legalább is
azt jelenti, hogy évente ,30.000 emberen je1.entkeznek a nyílt tuber-
culosis jelei. Ennyi embert kellene tehát elkülönít eni .a többiek közös-
ségéből míndaddig, míg gyógyultak vagy veszélytelenek nem lesznek.
Ezzel szemben az egész országban össze-vissza 5679 ágy szolgálja csak
a tüdőbetegek gyógyítását. (2170 kórházi, 2593 szanatóriumi és 376
ú. n. ;,erdei iskolai" ágy.) Igy aztán hiába a falusi orvosok küzdelme,
a 'tanítók verejtékes munkája, a tüdőbaj nem csökken. Igen sok eset-
ben nincs rá rríód, hogyabacillusgazdát elkülönítsék. Jellemző erre
egy falusi orvos magántársaságban tett keserű vallomása: "Hogy tart-
sak énpropaganda előadásokat! Hogy- kívánjam a beteg egyének el-
különítését, mikor ,az elmúlt esztendőben egyetlen ilyen nyílt tbc-st,
egyetlen bacillusgazdát sem tudtam elhelyezni kórházbanl Mire az
agyonsürgetett és epedve várt kórházi beutalás megérkezett, akkorra
már rendszerint nem volt rá az illetőnek semmi szüksége, mert kűnt
pihent szegény a temetőben." S hogy' ennek a falusi orvosnak a pa-
nasza mennyire "keserű valóság", azt megint saját bőrömön tapasz-
taltarn. Annak idején én is beadtam a kérvényt szanatóriumi beuta-
lásért. A beutalás nem jött, nem jött, pedig az én lázarn egyre maga-
sabbra szökött s a 'tüdővérzésem majdnem állandósult. Erre Raffay
püspök úrhoz fordultam, aki személyes összeköttetései révén azonnal
szerzett beutalást a budakeszi Erzsébet-szanatóriumba .. Ott töltöttem
hét hónapot, felhíztam 22 kilót s ezzel egyszersmindenkorra jó oldalra
billent szervezetem harca a tbc-bacillusokkal. Mire a hét hóriap letelt
s én kövéren hazaérkeztem,otthon várt egy írás, amely három hónapos
beutalást jelentett a debreceni Auguszta-szanatóriumba. Beadott kér-
vényem tehát most hozott eredményt. Tíz hónap múlva. Ha nincs a
püspökúr segítsége, ki tudja milyen áLLapotban, vagy mondhatjuk úgy
is: hol talál már ez abeutalás! De ez az én privát, szerenesem volt.
Hányan vannak, akikért nem tud kinyúlni ilyen segítő kéz, 's csak
szabályosan 8-10-12 hónap múlva kapják meg azt a beutalást, amely
már rendszerint a kérvény beküldésekor is későn jönne.

/ .

A tuberkulotikusok .ügye azonban. a szanatórium; gyógyulással
még sohsem befejezett. Nekik azután is más elbánásra van szükségük.
Rendszerint munkahely-, vagy foglalkozás-változtatás lenne fölöttébb
szükséges, De hány esetben vihető ez keresztül? Németországban
kertész-falvak alapításával gondolják ezt megoldhatónakrKivinní őket·
a szabadba s ott, a jó levegőn keressék kenyerüket 'S állandó egészsé-
güket. Nem tudom, nagy általánosságban megvalósulhatott-e már ez a
gondolat a Harmadik Birodalomban? A Másodikban még nem volt
meg. De véleményem szerint igen sok esetben' nincs is erre szük-
ség, ha megvalósítható a sok friss levegő és nyitott .ablaknál alvás
egyébként is. Csak éppen itt van a baj közönségünk nagy átlagával.
Félnek a friss levegőtőlf GO@QelTina misszionáriusnő mondta a nyáron
egyik konferencián, hogy igen sok kedvességet tapasztalt hazánkban,
csak egyet nem ért, miért félrtek itt az emberek anny,ira a friss leve-
gőtől?Egy' szobában aludt valami konferencián úgy április táján több
más hölggyel és mindannyian leszavazták azt a javaslatot, hogy éjjelre
nyissák ki az abrakot. Pedig az ország \egyik legszebb fenyvese illa-
tozott házuk körül. Inkább f'ulladoztak a zsúfolt kis szálláson, csakhogy
"huzatot" ne kapjanak... .

Sok minden azért reménytelen tehát, mert mentő intézményeink
igen' szegényesek, gyarlók és a népmentés széleskörű szociális szelleme
egyáltalán nem fejeződik ki bennük. De igen sok a kívánni való nem:"
csak a nép, de intelligenciánk .gondolkodásában, felfogásában is. Erő-
tejesebb propaganda kellene! A fogápolás ügye sokkal inkább beleivó-
dott már a köztudatba, mert a fogkrémgyárosoknak anyagi érdeke
fűződik hozzá.iőzomorú, hogy olyasmi, ami az egész mam/ar nép ügye,
nem talál ilyen erős hangszórót. Mert ez a propaganda-hét nem volt
elég hangos. Farkas Zoltán.



Harmóniúmok legolcsóbban

FITTLER-nél
BUDAPEST, Damjanich-utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan '.
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V'd' ki f' k SIk K th té 1 Hatóságilag vizsgáztat személy- és teherautóra, motor-I

1 e 1 IO :, zo no , . OSSÜ - er . kerékpárra.Részletfizetés! Kerber autószakkönyv 850 P.
. Motorkerékpárkönvv 6'- P. Dieselrnotorkönvv 2 P.KOVALD. elsőrangúan, fest. tisztít. Urvezetöknek egyéni - kiképzés! Vidékieknek bennlakás.

II------------------------~..~ID.é gis
olcsó, pontos megbízható KOV ALD I Mit nyújt az Evangélikus Egyházl«:erületek_________________________. I

B t 't bizalomrnal BERTALANN'E' I11 or vásároljunk ' I
keresztény butorszalonjában. (Baross Szöveíség tagie.) - Hálók. I . A családban előfordtiló halálesetker temetkezési
ebédlők, kombinált szobák. konyhák , előszobák. amerikai rend- I . . -

szerü irodabulorok. Állandó bulorkiállirás. segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési se-
Budapest, Rákóc.zi-út 82. 1. em, és ~uszár~u. 3. 1. e~. I gélyt. Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset szava-
Fizetési kedvezmények. Lapunkra hlvatkozoknek 2oío engedmeny .

tosság, gyár, autó biztosításainak a: legolcsóbb díj-

tételeit. A tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos

figyelemmel segíti elő. Evangélikus, egyházát támo-.
gat ja minqenki, aki a Jóléti Egyesületet felkarolja.

Hívja fel mindenki a hittestvérek figyelmét a Jóléti

Egyesületre.

BR'AUN 'JEN'O~'"műhimző és pliss~speci- I
, ' alista bermunka uzeme,

VIIl., Aggteleki-ú. 2 a. (Rákóczí-út sarok), I
T e 1don: 344 637.

Azsúr, plissé, himzések. gombáthúzás '
és minden e szakmába vágó munkak -

szakszerű készítése.

Női és ~~erme~Kaiapo~,müvirá~ és ~íszton
legiutányosebb árban kapható

REISZ LAJOSNÉ Budapest, IV., Sütő-u. 1.
(Egyház épületécen.) Vidékre is szállítok.

( ALAPITÁSI ÉV: 1853. t\
@) l~!~~tr-~~y@)

Teleion : 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Választékos, ízléses, szolid munka. Előnyös árak.

o cs. és kir.' Fen-
séges József főher-
ceg kamarai szál-

lítója

Ö Felsége 1. Ferdi-
nánd bolgár királv
u ci v ll. r i szállítója

Dr. Lendl Adolf utóda: FÁBA REZSÖ-prepara!óriüma,
Budapest, II. kerület, Iskola-utca 18.

KISS FERENC
OTVOSTANÁR

BUDAPEST
HARISBAZÁR-KÖZ 3.

TE)...: 384-447.

kegyszerek, ezüsttálak,
gyűrűk, .serlegek,
ékszerek, kancsók. ,
csattok. harnutálak,

nászajándékok.

Jóléti Egyesülete?

•

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az.

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.

8-10. (Ev. bérház.) Telefon: 1-863-32, valamint 3

kerületi fiókok: .Békéscsaba. Debrecen, Érsekújvár,

Gy~r, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely.

Minden eg:vházkö~ségben megbízottat vannak az

.egyesületnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoi-

tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-

gyeket is.

,BIKKI ÁRPÁD RUHAGYÁR
BUDAPEST, XII., FÜRJ-UTCA 7/A. - Telefon: 257-035.
Dús választék: öltönyökben. sportruhákb- n, férli- és fiú-lengyel
kékben. téli és tavaszi, kebétokban. raglánokban, gyermek-

ruhákban. - Bérmunkát vállal.



l\'ANG~lI~U~~LQ''.
Zongorák, .harmóniumok
eladése M d..1 ' hittestvérünk
v éte 1e en one zongoratermében

Bezerédí-u. 10. - Tel.: 146-411.

Párisi plissé - Gyöngyözés - Aiour - Műhimzés
\ 1 Gombáthúaás - Endli~Vas, Budapest; Kossuth Lajos-utca 13. szám és
Szent Istvén-kerút 25. szám. - Telefon :384-265.

. I

Evang~l~kusla~ásba III
~vangel~kuskepet! I
LUHNSDORF KARO LY .
művészi rézkarcai olcsón kaphatók a fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b. Tel.: 222-895.
LUTHER MÁRTON (75X60) . . . 3 P
Három KRlSZTUS-FEJ:
."Én vagyok az út, az' igazság és az
élet" (60X33) 1 P

I"Én Istenem, én Istenem, miért hagy-
tál el engemet!" (60X33) . . , . 1 P
.Elvégeztetett" (60X33) '.' . . . 1 P
Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-

ért kaphatók.

.lzletes cukráslsüt~mén,e~és ~ülönle~essé~e~
UNTENECKER FERENC ~~:~á:b;n,

v., Vilmos császár-út 2. - Telefon: 382-479.

SKALLA 'TESTVÉREK
ÚHISZABOK
Ruhakölcsönzés.

Evangélikusoknak 10% engedmény.
BUDAPEST, IV., Haj6.utca S-10., félem. 2.

TELEFON: 18-26-74.

JANKURA ANDOR okI. vegyészmérnök
BUDAPEST, IX., Vaskapu-utca 1. Telejon: 142-832

Eredményesen ciánoz.

Te .elés 5.algó
davet';' és textilllruk

BUD.PES~, -,v., DEÁK-TeR, 4.
TELEFON: 1S0-60S.

~ .•........................•
Divat-zsebkendő.

Budapest, V., Kammermayer Károly-u. 8.
Telefon: 18f -462.

Garab József kön.yvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.

• ~ .••"! •• -::: ~" '
• .., <,~. ~ ,.'('>- .•, ~-'. "; .", ~' ~

PUSITIl,BllnTIl~
ÖRfI8111ESTER• VIlC/'UTCN& '

Ajándékok, ó r a k ü l ö n l e-
gességek é:$órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

BORSOS LÁSZLÓ KON~Á~~~~~Ö~LET
BUDAPEST, IV., )ÜTŐ-UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa és masché áruk, kés- es ecéléruk, zománcozott es alumínium

edenyek, tűzálló jénai es közönséges üveeéruk. Seprők, kefék, mosó-. konvha-
felszerelések stb.

I
I

VÁRIPÉTER
női szabómester

·BUDAPEST
IV., Dalmadv Győző-u. ll. sz.

, "

H ['lY E G Z nK zománctéblűk,\ U vésések, ' jelvények.
xovx cs LAJOS névjegy~~ címkék

VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423=-327.

DEMÉNY IMRE orgonaépítn
BUDAPEST, IV., LÁZÁR-UTCA 13.

Telefon: 111-490.

Új orgonák I Harmóniumok
építése művészi I nagy raktára.
kivitelben. - Árjegyzék. költség-

Javítás. hangolás. "vetés díitalan.
Ked yez ó f ize t é si fel t éte I ek .:

SCHIKL REZSŐ. KÖNYVKÖTŐ MESTER, BUDAPEST
. VII., KAZINCZY-U. 30. - TELEFON: 135-451.

Szépirodalmi könyvek és folyóiratok bekötése.
Díszdobozok. fotoalbumok és egyebek szakszerű készítése.

. Hittestvéreknek árengedmény.

I~ Müvirá~.. dlsatoll, eredeti különleges-
. ségek g,ártása, eladása

GROSZ, Spest, IV.,Süte-utca 1.
TELEFO": "SO-213.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIOI, EGYHÁZPOLITIKAI. 'HETILAP .:
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság: Bácsi' Sándor, dr. Cseng ődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy László,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor,' Novák Elek, Peskó Zoltán, Scholz László,

dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz, Virág Jenő, Wolf Lajos, Zulauf Henrik

Megjelenik minden szombaton
, .

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/b. Telefon: 222-895
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendők.
Előfizetési ár: egész évre 8 pengő, félévre 4 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére sem vállalkozik.

A szerkesztőség és .kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.
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TARTALOM

Pártos ház

Két március

Mí az eredmény?

Út és víz

Könnyű a papnak ...

A nő a cseladon kívül

.
Csak egy félórát .

Az első egyetemi lelkész

Biztosítási ügyünk

Keresztmama

Hírek •.

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942. március 15.

Deák-tér 4. (ifjúsági) . d.. Y, 9 Kemény' Péter
Deák-tér 4. (ném et nyelven) d. e. 010 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. d: e. 11 Dr.' Keken András
Deák-tér 4. d. u. 6 Gádor András
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 010 vitéz Virág Jenő
Fasor d. e. 11 Kökény Eiek
Fasor d. u. 4 ·Pásztor Pál
Fasor (német nyelven) d. u. 5 - - - -
Aréna-út 7. d. e. 3/410 Pásztor Pál
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Bagár Iván'

. Kőbánya d. u. 4,Bagár Iván
, Simor-utca 35., d. e. 11 Májba Vilmos

Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. "10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Pásztor Pál
Üllői-út 24. (egyetemi) d. e. 11210Dezséry László
Üllői-út 24. d. e. 11 Szuchovszky Gyula
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Halász-Kálmán dr.
Mária Valéria-telep' d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Scholz László
Angel-u. 25. d. e. 11 Sikter László
Abonyi-utca 21. d.e. 11 Balikó Lajos
Fóti-út 22. (ifjúsági) . ·d. e. 8 Süle Károly
Fóti-út 22. d. e. 11 Farkas Fetenc
Fóti-út 22. d. u. 5 Rimár Jenő
Tomory-út d. e. 9 Rimár Jenő
Szent Lászlo-új d.e. 9 - - - -
Bécsikapu-tér (rádió) d. e. 1/412 Zászkaliczky Pál
Torockótérí ref. templom d. e. !-l Lehel László
'Böszörrnényi-út 22.' d. e. 10 Révész István
1., Váralja-u.14. d. e. 10 Borbás Antal
Óbuda (német) d. e. 112 9 Mohr Henrik
Óbuda (ifjúsági) d. e. 31410 Danhauser László

. Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Muncz Frigyes
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Mohr Henrik

Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Benczúr László
Kelenföld . d. e. 11 Balikó Zoltán
Keienföld d. u.' 5 Wolf Lajos
Érdi-úton d. e.• 10 -;'- - -
Báthory László-u. 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
Rákosfalva . d. e. 1/212 -.- - -

Minden templomban úrvacsora osztás.



Pártos ház
A magyar evangélikus egye- gignézve kiforratlan vágyain,

terni és főiskolai hallgatók em- fiatalnak találta magát a pró-
bert várnak, akin ég az elhiva- fétaságra. És így Ezékiel, aki
tás perzselő tudata.. aki min- orcájára esett és olyanná lőn,
dennel szakított az Istenért s mint a holt, mert hallotta az
Istennel él egészens akinek sza- Isten megszólítását: "Ember-
bad a prédikációja. Ésmindezt nek fia, küldelek téged!". De
nem elméleti megállapításként sorsukká lett az Isten-szolgálat,
mondom, aminek előzetes el- mint sorsává Tett Mózesnek, a
képzelésével lelkesíteném ma- gyilkosnak, Pálnak, a keresz-
gamat valami lelkipásztori hő- tyén-üldözőnek, Szent Agos-
siességre, de mindezt tőlük hal- tonnak a paráznának, s Luther-
lottam. És ez náluk sem elmé- nek, akit az atyja jogásznak
leti igény, hogy utamba állja- készített. S így lesz sorsommá
nak a bizalmatlanságukkal s nekem, aki mint Jónás, szintén
hogy felnagyítsák maguk előtt másfelé hajóztam, mint az Isten
a lelkipásztori ideált annyira, parancsa küldött. Nem ti vá-
csakhogy sohase kelljen senkit lasztottatok engem, én válasz-
sem elfogadniok, de ez a lelki- tottalak titeket. És a küldetés,
pásztor utáni igény ott él a be- a kényszerű helytállás sajtolja
szélgetéseinkben, a bibliaórá- az arcunkra a prófétai tiszt vo-
inkon.Emiatt kell éreznem sok- násait.
szor,magambavonulásokban el- Isten nem áltatta Ezékielt.
r~ntott bes~él~e!é~ekés ~ihasz"',--,~rt is áltatta volna? Ezékiel
nalatlan bibliaórák utan azt ismerte a maga népét. "Ke-
a legigazibb lelkipásztori él- mény orcájú, makacs szívű
ményt, mely miatt mind hol- fiakhoz küldelek téged, pártos
tunkig vagyunk a lelkiismeret- ház az." Isten nem áltat engem.
furdalás és a hivatásunkkal Mért is áltatna? Ismerem a
való vívódáskergetettjei, hogy: magam fajtáját. A magyar pro-
"Uram Isten, igazán meggon- testantizmus kemény orcájú,
doltad-e, hogy éppen velem makacs szívű fiai ők, pártos
nyomorítsad ezt az ifjúságot!?" ház pártot ütöttek ők és az ő, ,
De meg hatalmasabban kerget atyáik az Isten ellen.
az Isten ugyanarra a vállalko- . Pártos ház. Ha azt mondod:
z~sra,amire mind~~ igazi l~lk~- pártos ház, a világ legszélesebb
pasz~or naponta ujra elszánja fogalmát mondtad. Változatos,
~~g~t: "Imhol va,~Yo~,Uram, mint maga az ifjúság, vágyis
kul~J el. en,?em! . Es .. Isten az erőiben levő, buja forrásban
tudja, rm erosebb .bennu~k, a buzgó teljhatalmú élet. Átko-
félelem a m~gun,kismeretében, san gazdag zsúrfiúktól, ingyen
vagy,az el~zantsag,az ,~ten ha- menzán tengődőkig. Ragyogó
talmanak Ismereteben. koponyáktól, szerény szorgal-

Igy állt Ésaiás az Isten köze- masokon keresztül végtelen
lében, hogy azt hitte, menten I gyengékig, akik valami prole-
meg kell halnia, mert látta az tár szenvedéllyel kapaszkod-
Istent. Igy Jeremiás, akik vé- nak a tudomány istenasszony

ujjaik kőzül kicsúszó ruhája
után. Megállapodott keresztyén
egyéniségektől vergődő kere-
sőkön 'át a lelki sötétség fog-
lyaiig, vagy nyilt isten-taga-
dókig. Felső tízezer, polgári
műveltek, törekvő kisexisten-
ciák, értelmes parasztok, mű-
veltségszomjas munkások fiai
együtt. Fiatalok az elvtelen ér-
vényesülés céljaival s fiatalok,
akik csak dolgozni akarnak. s
eltartani egy magyar családot.
Százféle iskolából, ezer család-
ból és millió könyvön nevelt
fiatalok, akik egyéni vágyak-
kal, -képességekkel hatnak egy-
másra, keresnek, figyelnek, lel-
kesednek, kiábrándulnak s újra
kezdenek.. Csak egyben egyek:
A bűn szolidaritásában együtt
ütöttek pártot az. Isten ellen.

És ebben egyek velünk. Nem
tiszta életszépségű ideális ifjú-
ság, hanem fiatal emberek öreg
bűnökkel, foglyul tartó szörnyű
szenvedélyek, indulatok igéze-
tében, vágyak tüzében, kétsé-
gek között, de nem istentelen
ifjúság! Küzdő, kereső embe-
rek, amilyen te voltál, vagy te
leszel húsz éves korodban. Ott
táncol a halál pocsolyái és az
élet vize között s akárhogy le-
gyen, belőle épül az új Magyar-
ország és az új'evangélikus egy-
ház. Ma még minden lehet be-
lőle. Isten embere s a sátán
foglya' is. Dolgozó magyar és
gerinctelen áruló is. Az egyház
oszlopa és az egyház eretnekje,
vagy aposztatája is. Pártos nép
és azé lesz, aki vele életreszó-
lóan nagy hatású szövetséget
tud kötni.

Dezséry László. ,
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Csak egy félórát
Csak ennyit szentelj a magyarhoni

Gusztáv Adolf Gyámintézetnek!
Es ez alatt a félóra alatt olvasd el

figyelmesen levelünket és annak mellék-
letét: 1941. évi jegyzőkönyvünket,
mely egyaránt szól minden hivünkhöz,
g-yülekezeteink vezetőihez s G. A. Gyám-
intézetünk minden melegszívű barátjához.

Olvasd el!
Csak addig tarts ki, míg szíved ger-

jedezni kezd a testvéreket segítő G. A.
Gyámintézet szent ügye iránt!

Ennyit kérünk tőled!
Ha ezután szíved felmelegedett, akkor

előre megmondhatjuk, hogy az 1942.
jegyzőkönyvünkben már nem 40000 p-
rő l, hanem ennél még tekintélyesebb
összegű bevételről számolhatunk be.
Akkor előre tudjuk, hogy dr. Thébusz
Aladárnak, Meskó Lászlónak és Ben-
czik Jánosnak lesznek követői, akik
nemcsak évenkénti adománnyal, hanem
végrendeletükben is megemlékeznek il
Gusztáv Adolf nevét viselő Gyámintézet-
ről, s így írják be nevüket anyaszentegy-
házunk aranykönyvébe.

A Gyámintézet nem valami önző cél-
lal kéri ezt, hogy magának harácsoljon
össze nagy vagyont, hiszen a G. A.
Gyámintézet évről-évre, amije csak van,
mindenét szétosztja szegény gyülekeze-
tek, templom tal an szórvány ok árva népe
között. Hiszen a G. A. Gyámintézet ép-
pen olyan, mint a mesebeli kisleány,
aki árvaságának utolsó darab kenyerét
és utolsó darab ruháit is szétosztotta a
még szegényebbek között s amikor az
Isten szive jóságáért aranytállérokat
hullatott vándorút jára, a gazdagság
kincse megint csak arra volt jó, hogy
szegényeket ö!töztessen fel, éhezőket
elégítsen meg, sírók könnyét törölje le.

Hát nem ezt teszi a G. A. Gyáminté-
zet is!? .. Mindazt az arany tallért, amit
jó szívek hullatnak elibe, tovább adja,
szorongatott evangélikus gyülekezetek-
nek adja.

Álljon hát minden gyülekezetünk a G.
A. Gyámintézet mellé! Templom és is-
kola, nőegyletek és ifjúsági egyesületek,
egyházi és világi vezetők, gondnokok és
presbiterek álljanak agátra! Gyáminté-
zeti istentisztelet és vallásosest a temp-
lomban, gyámintézeti előadás az iskolá-
ban és az ifjúsági egyesületben, kitartó,
hűséges munkások a nőegyletből és pres-
bitériumból szolgáljanak a G.A. Gyám-
intézetnek, hogy aG. A. Gyámintézet
szolgálhasson evangélikus anyaszentegy-
házunknak! Hadd tudja meg végre min-
denki, hogyagyámintézeti gyüjtéskor
"nem országutat járó koldusasszony
emeli feléd könyörögve kezét, hanem
lelked legnagyobb jóltevője, lelki édes-
anyád: anyaszentegyházad!". Adomá-
nyoddal vérző szívekre kerül puha, me-
leg kötés, ingadozók ereje újul meg,
lelki szomjúság epedése enyhül, gyerme-
keink előtt evangélikus iskola ajtaja
nyílik meg és új templomban zendül
bátran az ének, a mi énekünk! Akarod-e
mindezt? Akkor jöjj és állj a Gusztáv
Adolf Gyámintézet munkásai, adakozói
és alapítványt tevői közé!

Erre segítsen és ehhez adjon nékünk
erőt az Isten kegyelme

Isten áldásának kivánásá val, tisztelet-
tel és szeretettel vagyunk

az egyetemes és az egyházkerületi
G. A. Gyámintézet egyházi és világi

elnökei.
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Két , .
rnorcrus

1838. március 15-én Pest város harangjai rémesen kongtak. Tíz-
ezrek jajkiáltása hangzott a hallgató ég felé: Ih az árvíz, jön a vízár!
A Duna kilépett medréből s jeges, hideg árja forrva-zúgva öntötte
el a város utcáit stemette hullámsírba az épületek ezreit. A veszély
láttán félelem és gyötrő aggódás szorította össze a szíveket, de
támadtak bátor lelkek is, élükön egy férfival, aki önfeláldozó elszánt-
sággal haladt a háborgó, jeges árban hajóján, hatalmas hangjával túl-
kiáltva az elemek zúgását, erős karjával magához emelve es megmentve
a segélytkérők százait: a koszorús költő által megénekelt Wesselényi
Miklós báró, az Arvízi Hajós.

Éppen tíz esztendő múlva, 1848. március 15-én megint áradat
söpört végig Pest város utcáin. De nem pusztító vízár, hanem a lelke-
sedés árja hömpölygött végig a házak és paloták között, hullámai
mámoros magyar szívek voltak, csöppjei -a vér, amely ütemes gyorsa-
sággal keringett az erekben, a harangok most is kongtak, de nem
rémesen, hanem ujjongva, nem vészt, pusztulást, hanem életet, újjá-
születést hirdetőn; Petőfi, Jókai és a márciusi ifjak vonták aharangok
kötelét s ércnyelvük .minden dobbanása ébresztő szózatként csengett-
bongott végig a város utcáin, ki az Alföld rónaságaira, a Kárpátok
bércei közé s kiáltotta ütemesen, biztosan, diadalmasan: Talpra
magyar! S hangjára, mint Jerikó falai a kürtök harsogás ára, leomlott
az évszázados zsarnokság avúlt bástyázata, a jobbágyról lehullott a
b-ilincs, a nemes úr testvérként ölelte keblére, felszabadult a sajtó és a
gondolat és az öntudatra ébredt egész magyar nemzet ajtazafiúi érzés
szabadságának, egyenlőségének és testvériségének egymást ölelő,
tavaszi mámorában borult össze.

S nemcsak hazai földön lobogott magasan a magyar élniakarás
lángja, hanem ugyanakkor Bécsben is. Ott is, ahol az udvari párt csont-
kamráiból mindíg sorvasztó szél fújt a nemzet szabadságára, szintén a
magyar erő, a magyar tehetség ülte diadalát. Az országgyűlés felelős
minisztériumot kérő, 72 tagú s nagyszámú országgyűlési ifjúságbók
álló küldöttsége Kossuth Lajos vezetésével ekkor érkezett Bécsbe.
A bécsi nép kitörő örömmel fogadta őt s magyar zászlóerdővel, virág-
esővel, fáklyászenével ünnepelte a nemzet lánglelkű vezérét. Kossuth
a bécsi nép bálványa lett s amíg ott tartózkodott, őt ünnepelte a
császárváros. Széchenyi István naplójegyzetei e napról eképpen hang-
zanak: " A Ferenc Károly-hajón Bécsbe. En nagy tollal. ,Lelkesedés.
Lobogók és üdvözlések fogadnak. A Jagerzeilén kikötünk. Kossuthot
virággal hintik a lelkes bécsi nők, lengyelek és olaszok karolgatják.
En kocsin Kossuthnét viszem, aki egész testében remeg. Kossuthot
diadalmenetben szállására kísérik ... Mi a tennivaló? Kossuthot és
Batthyányit kell támogatni. El kell némulnia minden gyűlöletnek,
ellenszenvnek és egyéni ambíciónak."

Ennek a két márciusnak emléke újul meg a lelkünk mélyén a mai
Március Idusán. Vizek áradásával kell ismét kezdenünk. Az olvadó
hólé, a feltörő talajvíz és megduzzadt folyóink a gátakra szólitják
magyar népünket, hogy mentsék földjeinket, mezőinket és biztosítsák
azok termőképességét. De pusztító, jeges vízár fenyeget bennünket
messze Kelet felől is. Moszkva felől akar ránktörni egy minden szentet,
drágát letiporni kész szennyes áradat, életet adó szabadság helyett
alantas ösztönök. elszabadulását, egymást ölelő testvériség helyett
egymást tipró gyűlöletet s az éhinség egyenlőséget és a turkesztáni

.steppékrc való száműzetés keserű sorsát tartogatva a számunkra. Mi
lenné velünk, ha ez az áradat elszakítaná gátját? Fel nem tartóztat-
hatnák az égbenyúló Kárpátok sein, csak kőszegélyévé lennének annak
az óriás sírnak, "hol nemzet süllyedt el." Szinte halljuk a vészharang
kongását, amelynek kötelét a költő-hadvezér Zrínyi Miklós vonja: "Imé
kiáltok, imé üvöltök, hallj meg engem élő magyar, ihon a veszedelem,
ihon az emésztő tűz!" S újra hangzik a nemzetet az orosz seregek
ellen keresztes háborúra hívó Kossuth Lajosnak lángszava. "Vieszély-
ben van hazánk, nemzetiségünk, vallásunk, szabadságunk, életünk,
mindenünk!"

Ennek a legszentebb' tulajdonainkat, nemzeti, lelki és erkölcsi
értékeinket, egész . létünket pusztulással fenyegető, vészes áradatnak



csak azokkal az erőkkel tudunk diadalmasanellentállani, amelyeket
1848. Március Idusának ünneplése újít meg és acéloz meg bennünket.
Ez a nap az,melyet az Úr a magyar élni akarás ünnepéül rendelt, hogy
erőteljessé transzformálódjanak bennünk azok az érzések, amelyek
hazánkhoz. nemzetünkhöz fűznek bennünket, hogy mindenekfelett való
eél gyanánt lebegjen előttünk annak szabadsága. Ez a nap arra való,
hogy a testvériség és egyenlőség jegyében egybeforrva, fokozott
szociális tevékenységre buzdulva magunkhoz öleljük minden véreinket.
hogy gondviselő édesanyának érezze a hazai földet minden magyar,
akit védelmezni s akiért áldozni nemcsak ránkparancsolt kötelesség,
hanem erre int az iránta való hála és legbensőbb érdekünk is.

Mi vagy tehát nékünk Március Idusa? Máglyatűz vagy., mely arra
rendeltetett, hogy belévessünk és elégessünk abban minden gyűlölséget,
nlinden egyéni ambíciót, minden sérelmet s ellenszenvet és a testvéri
együttműködést gátoló minden visszavonást. Ránk zuhanó pöröly vagy,
de nem azért, hogy összezúzz bennünket, hanem hogy eggyé kovácsold
a lelkeinket. Gazdag aratást ígérő, jó gabonaszem vagy, amely a
magyar szívek termő barázdáit esengve, Isten kezéből hull alá. Nem-
zeti szentély vagy, amelybe a' megtérés alázatával lépve, meghajtott
fővel elsuttoghatjuk fogadásunkat: Testvéreim ellen s magyar hazám
ellen soha - soha többet!

Egy nagy magyar közös szívdobbanás, mely hűségesen dobogja:
"Istenért - Hazáért, Istenért - Hazáért!" . . . Botyánszky .János.
~~~

Mi az eredmény?
Zárószó a "Magángyónás" vitájához.

Amidőn láttam, hogy a gyónásról szóló igénytelen soraim mennyire
ráirányították a figyelmet a magángyónás kérdésére, főcélomat elért-
nek tartottam: a magángyónás hasznos keresztyén szokásának drága
kincsét (Luther nevezi annak) szinte egyetlen kapavágással sikerült a
feledés porából napvilágra hoznom. Vannak ugyan olyanok, akiknek
fáj, hogy e, munka végzése közben mintha por, sőt sár is freccsent
volna szerény személyernre, miután a hozzászólások közt volt olyan
is, amely a szükséges tárgyilagosság határát túllépve, a személyes-
kedésig fajult. Emiatt azonban nem vennék tollat a kezembe, mert itt
nem én vagyok a fontos, hanem a nagy kincs, amely felől reformá-
torunk arra figyelmeztet, nehogy valamiképpen megvessük.

A fő az, hogy ha még magától értetődően nem is tisztán, de a
kincset ma már úgyszólván mindenki látja s tudja, hogy ilyen kincse
van egyházunknak. Többet első felszólamlásomtól nem is várhattam.
A többit már a jobban képzetts szerencsésebbkezű lelkésztestvéreimre .
kell bíznom ... Ha kedves lapunk szerkesztőjének indítványára mégis

..élek a zárószó "jog"-ával, csak az ügy érdekében teszem azért, hogy
egyrészt összefoglalj am az elhúzódó vita pozitív eredményét, másrészt
meg eloszlássak egyes félreértések et, amelyek cikkem nyomán nap-
világot láttak.

1. Tény, hogy a kérdés felvetése szinte érth.etetieniú. nagy port
vert fel. Erről a hozzászólások híven tanúskodnak. Itt azonban valamire
vigyáznunk kell. Nevezetesen arra, hogy az ilyen, az embert nagyon
személyesen érintő lelki dolgoknál gyakran előfordul, hogy az első
heves ellenállás és tiltakozás - "'-'1em kedvezőtlen előjel. Az kiabál,
akinek a háza ég. Tudok gyülekezetről, ahol a lelkész kezdetben nega-
tíve megnyilatkozó érdeklődést máris sikeresen kiaknázta, A szószékről
u. i. megmagyarázta gyülekezetének, hogy igenis: lelki terheikkel
forduljanak bizalommal hozzá, szívesen áll rendelkezésükre, hogy
együttesen keressék Isten kegyelmét Krisztus keresztjénel. Nem
mulasztotta el, hogy biztosítsa híveit teljes titoktartásáról is. S az.
eredmény az, hogy azóta szinte naponként, néha egy nap ketten-hárman
is felkeresik, hogy bűneikről "beszélgessenek" vele s vígaszt keressenek.

A diákság ellenkezését sem kellene annyira komolyan venni.
Dezséry László egyetemi lelkésznek a "Keresztyén Igazság" legutóbbi
számaiban megjelent értékes vizsgálódásai megdöbbentő élességgel
világítottak rá, hogy művelt ifjúságunk mennyire rászorulna. az ide-
jében végzett magángyónásra, mely - mint erre lic. Fizély Ödön

..
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Az első egyetemi lelkész1
Bvangélíkus egyetemes egyházunk két

. évtizeddel ezelőtt kezdte meg az egye-
temi és főiskolai ifjúsággal való foglal-
kozást és ez ·a munkája azóta állandóan
megmaradt, fokozatosan továbbfejlődött.
Két esztendővel ezelőtt, 1940-ben az
egyetemes egyház már elhatározta az
egyetemi evangélikus lelkészi állás meg-
szervezését, melyre az új egyházi tör:
vények is lehetőséget adtak. Az 1941.
évi egyetemes közgyűlés ezt az állást
már meg is szervezete és egyetemi lel-
készévé Dezséry László budapesti segéd-
lelkészt, aki akkor már, mint egyeterni
mb .. lelkész működött, megválasztotta.

Evangélikus egyházunk első egyetemi
lelkészének beiktatása márc. 8-án d. e.
történt a Deák-téri templomban. A be-
vezető oltári szolgálatot Kemény Lajos
budapesti esperes végezte, a beiktatást
pedig D. Kapi Béla püspök. A beiktató-
beszédben 1. Kor. 2:1-5. versei alapján
D. Kapí Béla a küldetésről, a lelkészi
hivatás tartalmáról és .céljáról -szólt,
mindezt pedig részletesen alkalmazta az
ifjúság között való lelkipásztori szolgé-
lat munkaterére és feladataira. "A meg-
feszített Krísztusról való bizonységtételt
kell hűséggel teljesíteni a nemzet és az
egyház ifjúsága közötf és a megfeszített
Krisztusról való bizonyságtételre kell
elvezetni a nemzet és az egyház ifjú-
ságát." A templomot zsúfolásig megtöltö
egyházhívek mély meghatottsággal fi-
gyelték a beiktatás egyszerű és komoly
szertartását. Gyülekezeti ének után De-
zséry László hirdette az Igét Ezékiel
2:1-10., 3:1-4, és 17-19. alapján, Szólt
a küldetés-tudatról, az igehirdetés és a
bizonyságtétel szükségéről, a mentő
munka kénytelenségéről és felelőssége-
röl és a szent ige alapján őszinte képet
adott a "pártos házról" (beszédének ezt
a részét lapunk vezetőhelyén közöljük),
az ifjúság belső helyzetéröl, valamint
az. ifjúságnak az egyházzal, a hit kérdé-
seiveI kapcsolatos magatartásáról. Ige-
hirdetése úgy az egyetemi és a főiskolai
ifjúság, mint vállalt lelki munkája ísme-.
retéről megnyugtató bizonyságot tett.

A beiktató istentiszteleten részt vett
D. báró Radvánszky Albert egyetemes
felügyelő, dr. VIadár Gábor egyházme-
gyei felügyelő, az egyetemi hatóságok
képviseletében dr. Tomcsányi Móric jog-
és államtudománykari dékán, a bölcsé-
szeti kar képviseletében dr. Mauritz
Béla és Moravcsik Gyula, a műszaki és
gazdaságtudományi egyetem képvisele-
tében dr. Ihrig Károly dékén, dr. Vörös
Imre, dr. Friedrich Lóránt, a mezőgaz-
dasági és állatorvosi kar képviseleté-
ben dr. Zimmermann Ágost prorektor, a
közgazdaságtudományi kar képviseleté-
ben dr. Huszár Géza, a képzőművészeti
kar képviseletében dr. Elekfy Jenő, _a
testnevelési . főiskola képviseletében dr.
Hepp Feren-c, az Eötvös-kollégium kép-
viseletében dr. Szabó Miklós, a Horthy
Miklós-kollégium képviseletében dr.
Csoma Kálmán egyetemi, illetve főisko-
lai tanárok és még sokan az egyetemi
és főiskolai tudományos élet képviselői
közül. Az egyetemi és főiskolai ifjúság
nagy .szérnmal vett részt a beiktatás on.

Délben az egyetemes egyház elnök-
sége szűkk örű ebédet adott az új egye-
temi lelkész tiszteletére. A beiktatott új
lelkészt ebből az alkalomból sokan üd-
vözölték és ezekhez az üdvözletekhez
csatoljuk lapunk jókívánatait is, amely-
lyel a már jól megkezdett munkához jó
folytatást és áldást kérünk Istentől.
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Biztosítási ügyünk
Gyülekezeteink, leányegyházaink, fiók-

egyházaink, szórványaínk, iskoláink biz-
tosítás címén évente bizonyára igen nagy
összeget fizetnek ki különbözö biztosí-
tási intézeteknek. Erről az összegről
nincs még csak hozzávetőleges statiszti-
kánk sem, pedig jó volna, ha lenne. Ha
tudjuk, hogy hazánkban 342 anyaegyház,
153 leányegyház, 248 fiókegyház, 2934
szórvány van (ezek között is több van
már olyan, mely biztosítási összeget
fizet), hogy nagyobb épületekkel ren-
delkező iskoláink vannak: Aszódon, Bé-
késcsabán, Budapesten, Szarvason, Oros-
házán, Bonyhádon, Sopronban, Nyíregy-
házán, Rimaszombaton, Rozsnyón, Kő-
szegen stb., hogy vannak még egyéb
intézményeink, melyek mind kötelező
módon biztosítják épületeiket, akkor az
évente befizetett biztosítási összegeket
kb. 50.000 pengőre becsülhetjük. Ebből
a különféle biztosítási intézetek évente
különféle címeken visszafizetnek kb.
7-800 pengőt. Az alapösszegre eső rezsi
és adók. kb. szintén 7-800 pengőt tesz-
nek ki. Vagyis evangélikus népünk min-
den esztendőben kifizet 35-40.000 pen-
gőt úgy, hogy annak semmiféle hasznát
nem veszi. Nem is beszélek arról, hogy
a biztosítási intézetek viszontbiztosítása
révén ebből az összegből egy rész a
külföldnek jutott. Ki kell hangsúlyoz-
nom, hogy ezek a számok becsült össze-
gek, de egészen bizonyos, hogy acél
nélkül kiadott összegek nagyobb számot
mutatnak, mint amennyit a Gyámintézet
évente sok könyörgéssel összegyűjt,
vagy amennyit mondjuk ifjúsági mun-
kára szánunk.

Ne helyezkedjünk arra a kényelmes
álláspontra, hogy az egyháznak a bizto-
sításhoz semmi köze sincs, mi ehhez nem
értünk, ez nem 'a mi feladatunk, nem
érünk rá, az egyháznak más a feladata
és igy tovább. Ne tegyük ezt már csak
azért sem, mert gyülekezeteink teher-
viselése nagyon. súlyos, mert gyüleke-
zeteink épületei általánosságban nagyon
rosszak, mert a falusi parókiáink, tanítói
lakásaink igen nagy része penészes,
vizes, egészségtelen, mert házonkívül
taníttató tisztviselőink nagy többsége
eladósodik és minden irányú és .vonat-
kozású anyagi ügyeink intézményes meg-
szervezése nélkül a helyzet csak rosz-
szabb lehet és nem jobb.

Úgy tudom, hogy a katolikus egyh'áz
a biztosítás kérdését is már régen meg-
oldotta. Úgy tudom, hogy van az or-,
szágban Katolikus Biztosíto Intézet -
úgyemlékszem ez a neve -, me ly min-
den valószinüség szerint a nem szüksé-
geit összegeket teljes mértékben vissza-
adja egyházi célokra.

Egyházegyetemünk ezt miért ne való-
síthatná meg? Úgy tudom, hogy orszá-
gos törvényeink erre módot nyújtanak
most még, egészen addig, míg a bizto-
sitási ügy állami kezelésbe nem' megy.
Ez a megvalósítandó szerv később be-
szervezhetné az élet és jégbiztosítást és
egyéb más biztosításokat is híveink kö-
rében. E szerv felett az egyházegyetem
gyakorolna ellenőrzési jogot és gon-
doskodhatna arról, hogy a feleslegessé
váló összegek visszajussanak egyházi
életünkbe. Bizonyos, hogy a tartale-
kolandó összegeken felül is szép össze-
gek jutnának egyh~z célokra. És ezek
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is rámutatott - Luther Márton szerint kiválóan alkalmas a "bárdo-
latlan ifjú nemzedék" és a "tudatlan nép" megnevelésére.

2. Eredmény az is, hogy a kezdeti ellenállás után a hozzászólók
végül mégis lehetségesnek tartják a magángyónás megkedveltetését.
Örömmel kell ezzel kapcsolatban elkönyvelnünk, hogy D. Raffay
Sándor, rnint a MELE elnöke, kívánatosnak tartja, hogy a magán-
gyónás ügye a lelkész egyesületek elé kerüljön szakszerű megtárgya-
lásra, Igaz, hogy emlékezetem szerint úgy tíz esztendővel ezelőtt. a
MELE már foglalkozott a magángyónás kérdésével. Németh Károly
lébényi esperes az egész konferencia helyeslése kőzben rámutatott arra
is, hogy Luther Kiskátéjának eredeti befejező része kiváló útmutatást
nyujt lelkészeknek és híveknek egyaránt ebben a kérdésben. (L. a
Keresztyén Igazság kiadásábanl) Sajnos, mint köztudomású, mégis
maradt minden a régiben. Nincs jogunk azonban kételkedni abban,
hogy ezúttal ez nem fog megismétlődni.

3. Eredmény az is, hogy mind Ruttkay-Miklián Géza, mind lic.
Fizély Ödőn 'szakszerű vizsgálódásai tisztázták azt a történeti tényt,
hogy alapvető speciáLis hitvaLLási irataink nemhogy nem tiltják, hanem
inkább fenntartandónak mondják a magángyónást, persze nem úgy,
hogy az összes bűnök megvallása, vagy azok részletezése lenne a fő,
avagy hogy talán a bűnök a gyónásért bocsáttassanak meg, hanem
azért, mert a gyónás alkalmas az ifjúság és általában a hívek lelki
nevelésére, de főleg az abszolúció, a feloldozás elnyerése érdekében.
Erdekés volt megtudni, hogy egy adott vita során Luther nem hely-
telenítette a közös gyónást sem, ő azonban a gyakorlatban a magán-
gyónás mellett volt. Ezt utólag kiegészíthetem annak a megemlítéséveI,
hogy Holl K., a kiváló Luther-kutató szerint maga' Luther élete! végéig,
szorgalmasan és sok lelki áldással élt vele (Ges. Aufsaetze zur K. G., .
Bd. 1., Luther 403 s. k., idézve Köberle A. Rechfertigung und Heili-
gung c. művének 262.lapján, IV. kiad.). Továbbá,. hogy Luther addig
nem osztotta ki az úrvacsorát senkinek sem, amíg vagy Ő, vagy vala-
melyik lelkésztársa, vagy a diakónus az illetőt "ki nem hallgatta"
(Vom Bann c. művében 1532-ből, Luther: Ausgewaehlte Werke, Cal-
wer Ausgabe VL kötet 421, 422. lap). Harmadszor, hogy mind Luther,
mind Melanchton szerint a feloldozást, illetve bűnbocsánatot az egyház
a kulcsok hatalmánál fogva kell, hogy gyakorolja, miután maga az
Ur ajándékozta meg egyházát ezzel a hatalommal (lásd Agostai Hit-
vallás XXVIII. cikk; Apológia: A gyónásról, a bűnbánatról, A gyó-
násról és elégtételről szóló cikkeit stb., amelyek Máté ev. 18, 18-ra,
Lukács ev. 10, 16-ra, János ev. 20, 22-23-ra utalnak. Negyeds~er, hogy
Luther az igaz egyház lényeges velejárójának tekintette a kulcsok
hatalmának gyakorlását "Ahol nincs Isten népe, ott-nincsenek kulcsok
sem és ahol kulcsok nincsenek, ott nincs -Lsten. népe sem". Lelkész-

Jársait arra inti, hogy a megrögzött bűnösöket s az egyház ellenségeit
ne részesítsék feloldozásban.

Mindez letagadhatatlan történeti tény. Az ember minél tovább
olvassa Luther iratait shitvallási iratainkat, annál világosabb előtte,
hogy a magángyónás nemcsak hogy nem eLLenkezik a reformációval
sannak "szelleméyel", hanem nyílegyenesen következik belőle sokkal
inkább, mint a ma szokásban lévő közös gyónás ...

4. A kérdés gyakorlati problematikájának tisztázásához nagyban
hozzájárul az a megállapítás is, hogya reformáció kora óta eltelt idő-
ben a\ magángyónás kiment a szokásból .. továbbá, hogy a mai, evan-
gélikus ember érzése szerint a magángyónás s a vele kapcsolatos fel-
oldozás gyakorlása eüenkezüe az "Egy a közbenjáró Isten ésember

1 között, t. i. Krisztus" elvével, tehát hogya magángyónás során a lel-
kész odaállna Isten és a hívő közé, sőt egyenesen Isten bírói székét
bitorolná. Ezért, ha szükségesnek látszanek is a magángyónás beveze-
tése, az csupán lelkipásztori tanácsadás ra szoritkozhatnék-

Valószínű, hogy nemcsak a hozzás~óló lelkésztestvérek érzik ezt
így, hanem sokkal inkább kívülük sokan az evangélikusok között. Az is
bizonyos, hogy akiknek ez a meggyőződésük, azoknak a magángyónás
lutheri szellemben való felújítása súlyos problémákat okoz, különösen,
ha hitvallási iratainkból megbizonyosodnak afelől, hogy azok az ő
aggályaikat egyáltalán nem osztják. Világért sem akarjuk lekicsinyelni
ezeket a problémákat, hiszen meg kell oldanunk őket. Lássák be azon-
ban az e meggyőződésen lévő testvéreink, hogy éppen olyan súlyos



problémát jelent az egyházát szerető s hivatását betölteni igyekvő
lelkész számára, ha hitvallási irataink olvasása során látja, hogy mai
gyónási gyakorlatunk eltávolodott eredeti reformációi mivoltától.
Legyünk bizonyosak afelől is, hogy se az előző, se az utóbbi probléma-
komplexumot nem oldjuk meg azzal, ha kijelentjük, hogy évszázadokig
megvoltunk úgy is, ahogyan vagyunk, mert ezen a ponton nyilvánvaló
differencia (ha ugyan nem ellentét) esete forog fenn mai egyházi
életük s alapvető speciális hitvallási irataink között.

Bízom benne, hogy a MELE bölcs vezetősége maga is szorgalmazni,
fogja, hogy végre hitvallási irataink magyar nyelven legalább minden
lelkészünk kezébe mielőbb eljussanak.

5. A hozzászólásokból kiderül az is, hogy evangélikus közvélemé-
nyünk semmi esetre se lenne hajlandó belemenni abba, hogy kénysze-
rítsék a magángyónás gyakorlására. Ha figyelmesen átolvassuk első
idevágó cikkemet, észrevehetjük, hogy erről ott szó sincs, hiszen ez
valóban a reformációval, Luther Márton alapmeggyőződésével ellen-
keznék. Nagy reformátorunk kényszerről, kényszerítésről beszél ugyan
aNagykátéban, de ezt abban az értelemben teszi, hogy miután a lel-
készek megismertetik a híveket a gyónás áldásaival, ők maguk (t. i. a
hívek!) fogják lelkészeinket arra kényszeríteni, hogy gyóntassák meg
őket. Már pedig nagy kűlönbseg, hogy a lelkészek kényszerítik-e a
híveket a gyónásra, vagy a hívek "kényszerítik" a lelkészeket gyón-
tatására. '

Befejezésül: Hogy népünk az eddig olvasható cikkek alapján nagy
kedvet kapna a gyónásra, erősen kétlem. Ily hamar pozitív sikerre nem
is gondolhatunk. De hiszen ezeknek az első fecskéknek nem is az volt
a céljuk, hogy egyszerre tavaszt, sőt' nyarat hozzanak. Igazi eredmé-
nyekért majd még sokat kell beszélnünk, prédikálnunk, sőt - tanul-
nunk is. Elsősorban sokat kell tanulnia lelkészi karunknak. Luthertől ...

S ha a MELE megnyugtató megoldásra jutott, sokat kell írnunk
még a gyónásról lapjainkban is. Mert ez kötelességünk. Luther "szel-
leme" kívánja meg tőlünk. Dr. Vető Lajos.

Út
,es ,

VIZ
Tíz napon át állt nyitva Budapesten egy kiállítás, amelyik a

Német Birodalom autó- és vízi útjainak kapcsán az út és víz szerepét
mutatta be a fővárosnak. Elsősorban természetesen abból a szempont-
ból volt érdekes az egész, hogy mintegy anatómiai képét kaptuk a
Német Birodalomnak és az ezen a téren végzett hatalmas munkának.
Ebből a magunk számára is világosan levonhattuk a 'következtetéseket,
milyen utak és vízi utak várnak építésre -és kiépítés re ahhoz, hogy
a Nyugat felé mutató gazdasági vérkeringésbe mi is belekapcsolódhas-
sunk. De ezen kívül nagyon érdekes volt a kiállítás még más, általá-
nosabb és a magyarság egészét érdeklő kérdések tekintetében is.

Ezen a kiállításon hatalmas sematikus rajzok győztek meg arról,
hogy Európa egység. Olyan egybefüggő, hegy- és vízrajzi szempontból
szerenesés egység, mely kell, hogy magát gazdasági és szellemi egy-
ségnek is érezze. Ahogy az Uraltói az orosz síkságon át anémet és
francia gyárakig, vagy Németalföld és Belgium ipartelep ei felé fut a
nyersanyag, hogy aztán onnan elkészítve visszaáramoljék, csak azt
mutatja, hogy ez a földrész önmagára utalt és önmagát nagy mérték-
ben kiegészíteni képes egység. A térképek természetesen nem mutat-
hatják meg a kultúrális vonalakat, de egészen világos, hogy amióta
Európa az, ami, a kultúrális javak mindíg a kereskedelmi utak mentén
cserélődtek ki és minden kiépült gazdasági úthálózat egy kissé kultú-
rális vérkeringést is jelent. Ebbe a vérkeringésbe kivétel nélkül bele-
tartozík mindenki, aki az utak mentén él, mindegyik adhat hozzá
és mindegyik vehet belőle. Ennek a földrésznek megvannak a maga
erői, amik életét meghatározzák. Ezek olyan erők, amiket nem szabad
figyelmen kívül hagyni, hanem a benne élő nemzetek javára igenis
kamatoztatni kell.

A másik, amit szintén ez a kiállítás mutatott be döbbenetes erő-
vel, az az igazság, hogy ezt az Európát az első világháborúban tudatosan
tették tönkre. Európát nem jelenti semilyen szempontból sem annak

az összegek komoly segítséget jelente-
nének most is és a jövőben is.*)

Ezt a gondolatot azért hozom az Evan-
gélikus Élet na gy 'nyilvánossága elé,
mert érzésem szerint érdemes vele fog"
lalkozni, nemcsak azért, mert tehervise-
lésünk súlyos, hanem azért is, mert nem
tudhat juk, hogy egyházi életünk anyagi
vonatkozású ügyeiben mit hoz a jö-
vendő. Tárgyaljuk meg a kérdést kisebb
közösségeinkben és ha érdemesnek tart-
juk, vigyük az ügyet illetékes fórumok
elé. Készítsünk esetleg statisztikát, mely-
ben a számok beszélnek a szavak helyet.

Fülöp Dezső.

Kereszfmama
A 28-as villamoson, melynek vég állo-

mása a budapesti Ujtemető, Pirikével,
a kis rokonlénnya] találkoztam minap.
Ruhája fekete, ölében nagy csokor virág.

- Hova, hova? - érdeklődöm rész-
véttel.

- Keresztmama sírjához - mondja.
- Igen, igen, hallottam, hogy meghalt

szegény hirtelen, tüdőgyulladásban. S az
igazán szép, hogy virágot viszel a sír-
jára. Úgy tudom, életében nem nagyon
szerétted. Ha nem csal az emlékezetem,
jó néhányszor ócsároltad előttem is.

Pirik e fülig pirul s szégyenkezve ke-
,rüli a tekintetem,

- Igen, mert azt hittem, hogy szívte-
len, zsugori és képmutató. Emlékszik?
Mindíg csak pár szem cukrot, képecskét,
könyvecskét, meg ilyesmiket kaptam
tőle karácsonyra, szűletésnapra. Kísérőül
annál több kegyes prédikációt. Hogy

. utáltam! És most, képzelje, halálakor
kiderült, hogy nem volt nála bőkezűbb.
önfeláldozóbb, jobb keresztmama a vilá-
gon! Gondolja csak el, születésnapom
óta minden hónapban 11 pengőt spórolt
össze az én számomra.

- Teringettét! Ez már igen! Hány éves
is vagy? Tizenhárom? Akkor az, vár-
junk csak, .. valami 1700 pengő!

- Haha! - nevet Pirike boldogan,
- Sokkal több. Majdnem duplája, 3000
pengő!

- Hogyhogy? Hát azt mondod, havonta
11 pengőt. Az egy év alatt 132. pengőt,
tíz év alatt 1320, tizenhárom év alatt

, alig több, mint 1700?
- Igen ám, de nem perselybe rakta,

se takarékba, hanem egy úgynevezett
"házassági segély biztosítást" kötött az
Evangélikus Egyházkerületek Jóléti
Egyesületénél. Igy korai halála se gátol-
hatta meg szegényt abban, hogy az
egész összeget nekem juttassa, amelyet
már bö!csőm mellett nekem szánt nász-
ajándékul. Nagykorúságom napján tehát
megkapom a Jóléti Egyesülettől mind a
3000 pengőt, vagy ha előbb mennék férj-
hez, valamicskével arányosan kisebb
összeget s ezzel a kelengye, lakodalom,
lakásberendezés, meg egyéb nehéz férj-
hezmenési akadályok símán, szinte gomb-
nyomásra hárulnak el előlem. Hát nem
volt nagyszerü asszonyakeresztmama ?

*) Az Egyházkerülete Jóiéti Egyesülete
már évek óta müködik, hirdetése is itt
van minden számunkban: arról is hírt
adtunk, hogy az elmult évben tizenötezer
pengőnél magasabb összeget adott vissza
egyházi célokra az egyházkerületeknek,
amelyek azt szórványok szervezésére és
segítésére használták Iel, (Szerk.)
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- Látod, látod! S te mennyit ócsárol-
tad. Pedig, sajnos, milyen kevés gyer-
meknek van ilyen keresztmamája! De
még a szülők közül is alig néhány veszi
igénybe ezt a nagyszerű intézményt,
holott milyen áldás lenne a számukra.
Mennyi gondtól, adósságtói, erőfeszítés-
től szabadítaná meg őket, ha tagjai len-
nének a Jóléti Egyesűlet házassági és
önállósitásl segély csoport jának és ha-
vonta raknának félre könnyűszerrel e
célra csekély kis összeget.

- Mondta is anyukám: a keresztmama
kötvénye mázsás követ gördített le a
szívéről. Már most kezdett aggódni, ho-
gyan fog engem férjhezadni semmi nél-
kül? Meg is fogadtatta velem, hogy min-
den hónapban kimegyek a keresztmama
sírjához, mert azt mondja: még a síron
túlról is jót tesz velem. Hiszen csak 1700
pengőt fizetett be s én mégis 3000-et
kapok majd. Olyan, mintha még onnét
a másvilágról is küldözné minden - hó-
napban a 11.- pengőket ...

- Igen, olyan ... - feleltem. Mi mást
felelhettem volna? F. Z.

HfREK
A németnyelvű gyülekezetek egyházi -

kérdésének megbeszélésére kiküldött al-
bizottság dr. Mikler Károly elnöklete
alatt tartott ülésen behatóan megtár-
gyalta az összes kérdéseket és jelenté-
sét az egyetemes presbitériumhoz fel-
terjesztette.

Kettős lelkészválasztás Békéscsabárr.
A békéscsabai egyházközség márc. 8-án
tartott lelkészválasztó közgyűlésén Sze-
berényi L. Zsigmond és Szeberényi Gusz-
táv halálával megüresedett lelkészi ál-
lásra Dedinszkv Gyula kiskőrösi lelkészt
és Mekis Ádám ambrózfalvai lelkészt
egyhangú meghívás útján megválasztotta.

Evangélizáció. Az orosházi evangéli-
záció látható sikerrel folyt le, estéről-
estére 500 körül volt a hallgatók száma.
Eszrevehető volt a népföiskolás munka
hatása az ifjúság körében. Az evangé-
lizációs munka vezetői jelentik, hogy
orosz nyelvű újszövetségek és bibliaré-
szek állanak rendelkezési.Ikre és ebből
szívesen küldenek kívánságra harctéren
lévő, vagy harctérre induló testvéreink-
nek.

Jubileum. A miskolci evangélikus egy-
házközség márc. 8-án a délelőtti isten-
tistzelet után ünnepi közgyűlést tartott,
amelyen szeretetiel köszöntöte és ün-
nepelte Duszik Lajos tb. esperes, kor-
mányfőtanácsost miskolci lelkészi mű-
ködésének negyedszázados évfordulója
alkalmából. Az elhangzott üdvözlésekre
az ünnepelt igen meleg hangon vála-
szolt. .

A szegedi egyházközség presbitériuma
a közgyülésnek egyhangú meghívásra
Benkóczy Dániel makóí lelkészt, csanád-
csongrádi esperest ajánlotta.

A kassai Luther-Szövetség kultúrális
szakosztálya a tavaszi évadra új mun-
katervet dolgozott ki s annak végrehaj-
tását megkezdette.

Lelkészválasztás Gyönkön. A gyönki
egyházközség Spiegeischmidt Frigyes
egyházkerületi m. másodlelkészt válasz-
totta meg lelkészévé.
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csak egy része. Nem képviselhetik a világtengerek szélén élő népek,
hanem Európát csak maga az egész Európa képviselheti. Nincsen olyan
ország, amelyikben , maradéktalanul és kikristályosodott formában
alakult volna ki az európaiság, hanem ezt az itt élő népek, különféle
gyökérből eredő fajok, különböző életformák összhangjának eredmé-
nyéből lehet csak meglátnunk. Mélyen megrázó volt ezért az a kép,
amelyik a mostani háború előt ti ütőereket mutatta meg. Milyen utat
tettek meg a kicserélésre váró javak, mielőtt rendeltetési helyükre
eljutottak volna! Európa gazdasági vérkeringésének főütőere a tulaj-
donképpeni Európán kívül, a Földközi-tengeren vonult át és nagy
kerülőutakon, ellenséges országoktól semlegesig és semlegestől a le-
győzöttig drága és költséges módon jutott rendeltetési helyére. Szinte
úgy látszik, hogy a sok nép közé még ezen a módon is építettek falat,
a szomszéd meg ne találja egymást, ne érezze egymásra utaltságát,
hanem inkább azt, hogy minél jobban elzárkózom, annál jobban meg-
erősödöm.

De ezek a térképek megmutatták azt is, mennyi munka vár még a
háború utáni időben Európára, amig egészséges vérkeringést tud terem-
teni saját testén belül. Szinte most látszott csak meg annak a pár
mondatnak igazsága, amit Hitler vezér és kancellár mondott a múlt
hónapban: a háború nélkül népem úgy beszélt volna rólam, mint a
legnagyobb építőröl. Láttuk a kiállításon azt, amit eddig Németország
alkotott saját testén belül és láttuk azt is, amit minden országnak
alkotnia kell majd. Nagyon érdekes például csak az az egy tény, hogy
mennyi kihasználatlan erő rejlik folyóinkban. Senki sem sejthette pl.
azt sem, hogy a Duna szint je Budapestnél a tenger színe feletti ma-
gasságban 94 méteren van. A Vaskapunál ellenben 32 méter magas
csupán. 62 méter esés Magyarország területén. Mennyi elpazarolt erő
és mennyi ki nem használt lehetőség. Nem tudtuk azt sem, hogy
Európa legfőbb gazdasági útja a Duna és hogy ez az út egyáltalán
nincsen kihasználva. Az új Európában, amikor a Dunát Európa egyéb
folyamrendszereivel csatornák kötik majd össze, meg kell, hogy három-

,szorozódjék Európa folyami-gőzöseinek száma, hogy le tudja bonyo-
lítani a forgalmát. Új átrakodó kikötők épülnek majd és vele új virág-
zásnak indulnak álmos kis városok. A Duna-Tisza közét két csatorna
is szeli majd át és ahol a nagy folyókba érnek, új élet pezsdül meg.
Uj kereskedő- és hajósnemzedékekre lesz szükség és a népszaporodás-
nak is jobban meg kell majd indulnia, hogy ne legyen fennakadás,
hanem minden helyre az új Európa emberei és Magyarországon az új
magyar fiatalság állhasson munkába.

A kiállítást látva, önkéntelenül is Hollandia gazdag és ápolt mezői
jutottak eszembe, ahol az ember a természet minden erejét a maga
szolgálatába állította. A villamos által vont füst- és szinte zaj nélküli
tiszta vonatok, a széles, kiépített országutak, a mindenfelé fuó csator-
nák és a jólétben élő nép. Arra gondoltam akkor: ezek beleépítették
országukba gyarmataik jövedelmét is. Ma, amikor ezt a kiállítást
láttam, azt mondom: ők előbb jöttek rá arra, hogy kis ország hogyan
segítsen magán. Isten csodálatosan adott mindenkinek, csak nem
mindenki fogadta el tőle azt. Ha mindazt, amink van, kiépítjük, nem
kell félnünk a holnaptól. Lesz munkalehetőség, utak és vízi utak épül-
nek és munkában megerősödött, munka által meggazdagodott ország
fog itt élni, betöltvén hivatását es rendeltetését nemcsak önmagában,
hanem Európa közösségében is. Kemény Péterr.

FÉRFIINTELLIGENCIÁNK EV ANGÉLIZÁLÓ KONFERENCIÁJA
a nagyhét első napjain, máTc. 28. estétől 31.estéig lesz Máriabesnyőn,
a Besnyő-penzióban. Előadók: Túróczy Zoltán püspök, dr. Reök Iván
sebészfőorvos, dr. Mády Zoltán egyet. előadó. Jeieritkezés az Orsz.
Luther-Szövetség konferenciai irodájában: VIlI., Esterházy-u. 12. (Tele-
fon: 144-262.) Részvételi díj szobák szerint 34, 30, 26 pengő, mely
összegben a vásúti költségen kívül minden (jelentkezési díj, adó, fütés,
borravaló, stb.) benne van. A konferencia alkalma testi pihenést is
jelent a kényelmes penzióban. Felvilágosítást, programot készséggel
küld a konferenciai iroda. Budapesti és vissza 500/0-os vasúti kedvez-
vény a tavaszi mezőgazdasági vásár 1.30pengős igazolványávaL



Könnyű a papnak ...
mondják az emberek. De milyen különös: a papok nem szokták azt
mondani, hogy könnyű a jegyzőnek, tanárnak, tanítónak ...

Pedig ha tudnák, hogy milyen nehéz papnak lenni!
Miér!t?
Mert a pap az a furcsa lény, akibe mindenki beleköthet, sokszor-a

becsületébe gázolhat anélkül, hogy a pap elégtételt vehetne magának,
mert hisz tőle mindenki megbocsátást "vár.

Mert elég az Úr szolgálatában, anélkül, hogy észrevennék.
Mert ma már betegsége idején mindenki élvezi a társadalmi intéz-

mények segítését, csak Ö marad minden támasz nélkül, sőt helyette-
sítőjéről is a saját költségén kell gondoskodnia. '

Pedig milyen felháborodás lenne a köztisztviselők világában, ha
betegségük idején maguknak kellene helyettesitőjüknek lakást, teljes
ellátást adni!

Mert ha évi 3600 pengőt meghaladó jövedelme van, akkor nemcsak
kereseti adót fizet, hanem még jövedelmit is sallangjaival együtt. Ez'
pedig azt jelenti, hogya lelkész csak c. 10 és félhónapra kap fizetést,
mert a többit adóba adja.

Mit szólnának ehhez pl. a köztisztviselők? Vagy a lelkész nem a
közönséget szolgálj a?

Mert a kongruás lelkésznek minimális lelkészi javadalma évi kb.
2160 pengő.

Tessék ilyen jövedelem mellett családot alapítani, kultúrális életet
élni, orvosról, patikáról gondoskodni. Bizony mondom, hogy nehéz
tudomány ez! .

Mert ha megnőnek a gyerekek és házonkívül kell iskoláztatni őket,
magukra vehetik a lerongyolódás, a szegénység köntösét is.

Mert még evangélikus intézetekben sem kap komolyabb kedvez-
ményt tanuló 'gyermekei részére.

Mert bár közszolgálatot végez, kedvezményes vasúti jegyet
nem kap.

Mert ha távoli szórványaiba megy, nemcsak hogy napidíjat nem
kap, hanem fuvarköltségeiről is megfeledkeznek.

Mert ha kopott a Luther-kabátja, arról is magának kell gon-
doskodnia..

Mert ha színházba vagy moziba megy, az is baj. Ha nem megy,
az is baj.

Mert ha jókedvű, vagy szomorú ... az is baj.
Mert ha gyengekezű, vagy szigorú... az is baj.
Mert ha bajsza van, vagy nincsen ... az is baj.
Mert ha borivó, vagy nem ivó ... az, is baj.
Mert ha részt vesz a politikai életben, ,vagy távol tartja magát ...

az is baj. '
Mert ha társadalmi élétet él... az is baj.
Mert ha földjeível törődik ... az is baj.
Mert ha panaszkodik, vagy zokszó nélkül, szent nyugalommal

hordja sorsát . " az is baj.
Igy is, úgy is rajta marad: "Könnyű a papnak" ...

, \

Limbacher Zoltán.

)
A nagytarcsai népfőiskola márc. l ő-én

délután tartja évzáró ünnepélyét, meiyre
a népfőiskola barátait ezúton is meg-
hívja.

Az Egyetemi Luther-Szövetség az
1942-43. évre -a következő tisztikart
választotta: Elnök: Hursán Pál bölcsész.
Társelnök: Konkoly László jogász. U. v.
elnök: Ráth Szabolcs közg. Belmissziós
alelnök: Benczúr László s.-lelkész. Kul-
túrális alelnök: Gömöry József bölcsész.

Szociális alelnök: Meskó László jogász.
Művészeti alelnök: Estók Sándor képz.
Leányalelnökök: Bánkúty Judit bölcsész
és Németh Márta orvost. Titkárok: Má-
czay Lajos mérn. és Barna Imre közg.
Jegyző: Paulinyi Ernő bölcsész. Főpénz-
táros: Korai Pál közg. Pénztáros: Frank
Károly közg. Háznagyok: Pukánszky
Béla mérnökh. és Joó Tibor szinakad.
Ellenőr: Pálfy László orvosh. és Mar-
schalkó Gyula bölcsész. Ugyész: Kul-
csár Barna dr. ügyvéd.

Orgona,-,k~nt~t~ est. Peskó Zoltán or-
gonamüvész, a fasori templom karnagya
márc. l I-én navvsíkerű orgona-kantata
estélyt tartott, a Zeneművészeti Főiskola
nagytermében. Műsorán Bach, Reinken.
Pachelbel orgonaművei, Gárdonvi Zol-
tán preludium és fuga bemutatója és.
Hendel f-dur orgonahangversenva szere-
pelt. Peskó Zoltán művészi képességeit
régen ismerjük és nagyrabecsüljük, leg-
kiválóbb orgonistáink legelsői közé tar-
tozik. Művészete ezen az esten is nagy
sikert aratott és igen elismerő kritikát
kapott a napilapokban is. Közreműk ö-
dött még a budapesti ev. gimnázium 200
tagú vegyeskara, a fasori énekkar és a
Magyar Női ,Kamarazenekar.

Tessedik-emlékünnepély. A Szarvasi
Oregdiákok Szövetsége március 7-én
Tessedik-emlékünnepélyt tartott, melyen
Ke:n~ny Gyula társelnök mondott meg-
nyítót, majd vitéz Zerinváry Szilárd:
Tessedik c. alkalmi költeményét sza-
valta Drinóczy József. Nagyhatású ern-
iékbeszédet mondott dr. Czettler Jenö
egyetemi tanár. Dalokat adott elő ifj.
dr. Tóth Pál.

Tanoncotthon felavatás. A budapesti
Iparosképző Protestáns Egylet március
15-én avatja fel 30 ágyas ianoncotthonát,
melyen az avatóbeszédet dr. Keken
András, Deák-téri lelkész mondja. Az
avatás után márc. 15,-i ünnepély lesz
szép műsorral. '

Soltvadkert. Szórv ányokban 78 isten-
tisztelet volt 1941-ben. Mult év március
és április első, 4 napján a lelkész hit-
mélyítő előadásokat tartott két kisbócsai
gócpontban. Reggel 9-től este 5-i2 a hí-
veket látogatta, este 6-9-ig pedig az
iskolateremben ének" igemagyarázat és
imádság töltötte ki az időt. Az esti isten-
tiszteleteket mindkét helyen a vasárnap
d. e. istentisztelet után úrvacsoraosztás
fejezte be. Az esti és vasárnapi istentisz-
teleteken a megszokott 100-120 lélek-
nek a kétszerese vett részt. Úrvacsorát
sokan vettek. A két szórvényközpont-
ban 8 nap alatt kb. ISO családot látoga-
tott meg a lelkész, aki egész idő alatt
kint volt hívei között, kik örömmel ad-
tak szállást és ellátást.

Mezőtúr: Lélekszám: 670+337. Szüle-
tés: 16. Halálozás: 9. Esküdött: 7 vegyes
pár. Reverzális javunkra: 2, kárunkra:
2. Konfirmandus: 8. Be- és kitérő nem
volt. Úrvacsorával élők száma: 165+ 120
katona. Ev. tanulók száma: evang. egy-
házi iskolában 76, államí és ref. isko lá-

.ban 79, középiskolás 28. Bevétel:
22.400 P. Orikéntes adományok: 3200 P.
Két éve tágas lelkészi irodát épített
(4200P költséggel). Tavaly gyülekezeti
házat (telekkel 10.200 Pvért, 6000 P adós-
sá~gal). I

'Népf,őiskoláink számára rendelte D.
Raffay Sándor bányakerületi püspök a
március 22.-i offertóriumot az egyház-
kerület gyülekezeteiben. Orvendetes do-
log, hogy ezen a télen már két fiú- és
leánynépfőiskola működött evangélikus
egyházunkban s mindegyik 4 és fél hó-
napon át nevelte és oktatta a falai közé
jött ifjúságot. Az evangélikus példa
nyomán ma már mindenfelé kísérletek
történtek népfőiskolák és népfőiskolai
tanfolyamok szervezésére, de még nem
volt ezek között egy sem, amely három '
hónapnál tovább tartott volna. Az ezidei
egyházkerületi offertórium a nagytar-
csai és orosházi fiúnépfőiskolák és a
Fébé hűvösvölgyi leánynépfőiskolája
céljait szolgálja. A nagytarcsai népfő-
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iskóla átengedte a maga részét az oros-
házi testvérintézmény építési költségeire.
Az orosházi népfőiskola két éven ke-
resztül bérelt lakásban bizonyságát adta
életképességének. Most joggal fordul
bizalmával és kérésével az egyházkerü-

. let gyülekezetei felé, hogy állandó épü-
letének megépítés éhez adományaikat
kérje. - Egyházunk nem várhatja más-
tól, hogy ifjús'ágának evangéliumi neve-
lésére intézményt létesitsen: magunknak
kell ezt megtenni. A március 22.-i offer-
tóriumban legyen ott mindenkinek az
adománya.

Zenés áhítat. A Budapest-II!. ker.
Luther-Szövetség m árc. 8-án d. u. 6 óra-
kor böjti zenés áhitatot tartott. Igét hir-
detett: Sebestyén Andor ref. lelkész, or-
gonált Gergely Ferenc, énekelt a Szenczi-
Molnár-énekkar Arany Sándor vezeté-
sével.

Március 15-én protestáns katonai isten-
tisztelet lesz aSimor-u. 35. sz. a. 8.30-
kor (Kara Pál lelkész); Fóti-út 22. sz.
a. 8.30-kor (László Tibor teológus) és
Bocskay-út 44. sz. a. 9-kor (Eötvös Fe-
renc lelkész).

.Az Enosz böjti estje. Az Enosz márc.
14-én, szombaton este fél 7 órai kezdet-
tel böjti estetvrendez a Deák-téri leány-
gimnázium disztermében. Közreműköd-
nek Basilides Mária, a M. Kir. Opera-
ház tagja, Irányi Kamill székesfehérvári
lelkész, Komáromi-Katz Endre vonós-
négyese, Vathy-Remport Elek tanár és
a. leánygimnázium énekkara Kapi-Králik
Jenő vezetésével. Az elnökség minden
érdeklődőt szeretettel hív és vár. Műsor-
megváltás 1.50 pengő. Műsor kapható a
lelkészi hivatalokban és a helyszínen.

Megjelent Imre Lajos: Ekkléziasztika
c. könyve, amely a Coetus Theologorum
- Református Theologusok Munkakö-
zösségének 1941. évi illetménykötete .. A
könyv előjegyzési ára 6 P. Boltr ára jó-
val" magasabb (8 Pl. Megrendelhető a
Munkaközösség Fötitkári- Hivatalánál,
Debrecen, Központi Egyetem. A Coetus
Theologerum alapító-, működő- és pár-
tolótagjai Imre Lajos könyvét tagsági
dijuk ellenében kapják. A pártolótag-
sági díj: hittanhallgatóknak évi 3 P, se-
gédlelkészeknek évi 4 P, lelkipásztorok-
nak és nemlelkészjellegű természeti sze-
mélyeknek évi 5 P, jogi személyeknek
évi 6 P. A pártólótagok kedvezményes
áron kapják a Munkaközösség folyóira-

, tát, a Theologiai Szemlét is. Pártolótagul
lehet jelentkezni a Munkaközösség fő-
titkári hivatalánál, Debrecen, Központi
Egyetem. Postatakarékpénztári csekk-
számla száma: 49.801.

Magócs Károly szerkesztésében meg-
jelent Halotti Enekeskönyv legutóbbi
kiadása elfogyott s az utóbbi időben nem
volt kapható. Az új kiadás most jelent
meg. Megrendelhetö a Fébé könyvkeres-
kedésében és özv. Magócs Károlynénál,
Bpest, XIV., Czobor-u. 45/a.

A finn könyv sikere. Karácsony előtt
jelent meg V. Saraja finn tanító könyye
Megváltott ország címmel Garam Lajos
egri lelkész fordításában. A kiváló
könyv, mely felejthetetlenül jellemzi a
harcoló és hívő finn nép hősi küzdel-
mét, első kiadásában gyorsan elfogyott.
Most megjelent második kiadásából a
honvédelmi miniszter előbb 250, majd
2000 példányt rendelt. A könyvet to-
vábbra is ajánljuk olvasóink figyelmébe.
Megrendelhető a forditónál, Egerben.

\
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kivellA "no a családon
A nő vagy a lehető legjobb tisztviselő, sokkal jobb, mint a férfi,

vagy a lehető legrosszabb, sokkal rosszabb a férfinál. Ezt állapította
meg egy tapasztalt hivatalvezető.

Száz százalékig igaza van-é, vagy nincs, azt nem lehet megállapí-
tani, mert nagyon sok igazságnak az a gyengéje, hogy az ellenkezője
is igaz lehet. Az azonban kétségtelen, hogy az első világháború óta
olyan tömegekben válnak ki a .nők a családból; hogy ez a kiválás
figyelemre méltó társadalmi jelenséggé lett és ebben az új társadalmi
rendben sajátos lelkületet fejlesztett ki.

Hogy a nő a családon kívül is értékké emelkedett a múltban, arra
számos példa van. Művésznők, különösen a színí pályán, költők Szaffó
óta, tudósok az alexandriai egyetem nagy filozófusának, Hypathiának
nyomában, sőt a politika és államkormányzás terén nyíltan és titok-
ban számos női értelem alakította a népek sorsát.

Azonban ezek a nők kiválófejlettségükkel és erős egyéniségükkel
nem jelentettek társadalmi osztályt. A társadalmon kívül álló egyedek
voltak, akik nem éltek intézmények szolgálatában. Nem kerültek egy
szervezet egységesítő hatása alá. Maguk irányították sorsukat társta-
lanul, legtöbbnyire ellenségektől körülvéve. Nem voltak egy szervezett
munkarendnek alkalmazottjai.

Egészen más a társadalmi helyzete a tisztviselőként dolgozó nők
csoportjának. Társadalmi osztályt alkotnak, hivatásuk által megkövetelt
módon kell alárendelni egyéniségüket munkakörüknek. Ez -a munka-
kör csak a legritkább esetben nyujtja az alkotó munka kielégülését és
azt az érzelmi tartalmat, ami a női léleknek éltető eleme.

Ennek a hiányát két körülmény feledteti el. Az egyik, hqgy a
munkájukkal megszerzett pénz fölött rendelkezve, saját maguk szá-
mára rendezhetik be életüket. A másik, hogy bizonyos fokú felszaba-
dulást éreznek a családnak még nemrég hagyományos és nem egyszer
korlátoltan előítéletes fegyelme alól.

Szinte három évtized fejlődése folyamán a női tisztviselők tár-
sadalmának sajátos lelkűlete alakult ki, ami ennek a megújuló világnak
számottevő tényezője lett.

A családi élet keretei közé rendelt régi női sorssal szemben kifejlő-
dött a magában álló nő típusa. Ez a függetlenség azonban a védelem
hiányát is jelentheti. A lebontott bástyafalakat személyes bátorsággal
kell pótolni. Az élet küzdelembe viszi a nőt a családon kívül és
olyan válságokba sodorhatja. amilyennek a férfi tisztviselő nincsen
kitéve.

Az élettel való küzdelemre a magában harcoló nő külső meg-.
jelenésében fegyverkezik. Újabban ugyan a fehér köpeny eltakarja a
drága szövetekből készült költséges ruhákat, szabályrendelettel korlá-
tozták az arc- és kéz ápolásának túlzásait is, a mohó szenvedéllyé vált
dohányzást és a kielégülésre való vágyakozásuk tüneteit, de valami
lappangó hi.ányérzet mindíg megmarad és bizalm as vallomások idején
kitör valami ismeretlen után, amit nem pótol az a tudat, hogy élete
nem, ütközik folyton hagyományos felfogások korlátaiba.

Ennek a válságnak le nem tagadható forrása az a' tény, hogy a
nő akkor a legnagyobb, ha szívének élhet, ha szívét kielégítve szolgál-
hat. Ezért vannak lelki harmóniában élő nők, mint oktatók, az iskolá-
ban és az egyházi életben. Bár a szeretettel párosult tárgyilagosságig
nem könnyű a felemelkedés, valamint a betűhöz tapadás kényelem-
szeretetének leküzdése sem. .

Kétségtelen, hogy a nőknek a családi életből való ilyen tömeges
.kiválása egy célját tévesztett közéleti vezetés bűne, mely szűk látóköré-
ben nem .terjedt túl az oktatók elintézésén. Nem volt meg az irányítás
bölcsesége akkor, amikor a család számára olyan gazdasági berende-
zést kellett volna teremteni, ami sajátos termelő munkakört biztosított
volna a nő számára otthonában és a családot az önellátás határáig
megvédte volna a gazdasági világválsággal együtt járó erkölcsi rom-
bolással szemben.

., Hamvas József.



Harmóniumok legolcsóbban

FITTLER '1 Ö Felsége I.. Ferdi-, '-ne nánd bolgár krrély

BUDAPEST, Damjanich-utca 38. u d var i szállítója

Képes árjegyzék díjtalan. I---~-.
. I

II HIKÁDe FERENC I
II Haló,.gi~a~~t~~~~~J~~~~~~~~~I~~:t~~~~Jr;~~motor- -1'

kerékpérra. ~és~letí.izetés '. Kerber autószakkönyv 8 50 ·P.
. Motorkerékpárkönvv 6 - P. Dieselmotorkönvv 2 P.

Urvezetöknek egyéni kiképzés! Vidékieknek bennlakás.

KOVALD elsőrangúan, f~st,. tisztít. mos I------...-----------.;..-~-.:
még is' I' Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-

KOVALD kerületek Jóléti Egyesületét?
olcsó, pon tos megbizható ..

I

Mert az egyetlen evangéLikus intézmény, mely

B t t biolalommal BER TA LAN N EP halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa- .
11 or_ vás~roljunk lád segítségére siet.

keresztény butorszaloniában. (Baross Szövet: é:s tagia.) - Hálók. 1 Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
ebédlők, kombinált szobák. konvhék; előszobak, amerikai rend- I

szerü irodabutorok. Állendo butorkiállitás. 1 révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.
Budapest, Rákóczi-út 82. J. em. és Huszá'r-u. 3.1. em. Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
Fizetési kedvezmények. Lapunkra hivatkozókna~ 2% engedmény betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat

előnyös díjtételekkel köthetjük. meg s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel
a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszáma: 24.500.
Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te-

metkezési segély fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

egyesület központja:' Budapest,' IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: :.3-863-32,
valamint a kerületi fiókok: Debrecen Győr Kolozs-'
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Sz~ged, Szombat-
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkoztat férfi ésnői tagszerzőket.

ftá~ió, ~ramofon, zon~ora~ilIentyüs:~armoni~a
és az összes hang- MA·RNITZ' hangszer-
szerek legolcsóbban .!I... telep
Budapest, VilI. kerület, Józ.sef-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér L
'ler!l~!ll'Gvöngvös, Kossuth-utca 3. szám.

U U • Mohacs, Szent-István-utca 49. sz,
Evangélikusoknak árengedmény

REISZ LAJOSNÉ 'Budapest,' IV., Sütő-u. 1. l'
. (Egyház épületé:;en) Vidékre is szállítok. I

I
I

I
3. I

I

(. ALAPITAsI ÉV: 1853. f\'
@) ~K~!E~~~-~~Y@) .

Telefon: 181-282. BUDAPEST - Vo, Nádor-utca
Választékos. ízléses. szolid munka. Előnyös á ak.

Öcs. és kir. Fen-
séges József főher-
ceg kamarai szál-

lítója

Dr. Lendl Adolf utóda: FÁBA REZSÖ preparatórhrrna,
Budapest, II. kerület, Iskola-utca 18.

KISS fERENC
ÖTVÖSTANÁR

BUDAPEST
HAR 1 S BAZ Á R - KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

kegyszerek, ezüsttálak,
gyűrűk, , serlegek,
ékszerek, kancsók.
csattok. hamutálak.

nászajándékok.

.DEMÉNY IMRE orgonaépítő
BUDAPEST, IV., LÁZÁR-UTCA 13,

Telefon: 111-490.
'Új orgonák il Harmóniumok

építése művészi I! . nagyraktára.
kivitelbcn. Árjegyzék , költség-

Javítás. hang.oláS../ vetés díjtalan.
Ked v e z ő iize t é il i ie 1t éte 1e k,



I

Evangélikus lakásba ll·
Evangélíkus képet! I II-

LUHNSDORF KARO LY I

I
I
I Telefon: 38-20-87:

I - _ .
I BORSOS Li:\S,ZLO

BUDAPEST, IV , SUTO.UTCA

Zongorák, harmóniumok
eladási' M d ..1 "hittestvérünk
v éte 1e _ en one zongoratermében

Bezerédl-u. 10. - Tel.: 146-411.

művészi rézkarcai olcsón kaphatók a fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b. Tel.: 222-8~5.
LUTHER MÁRTON (75X60) . . . 3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és az
élet" (60X33) 1 P

_1 "Én Istenem, éri Istenem, miért hagy-
tál el engemet 1" (60X33) . . . . 1 P
"Elyégeztetett" (60X33) . . . . . 1 P
Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-

ért kaphatok.

Izletescu~rászsütemén~e~és ~ülönle~essé~e~
UNTENECKER FERENC ~~:~á:b;n.

v.. Vilmos császár-út 2. -:- Telefon: 382-479.

tMj"C, VP

Párisi plissé - Gyöngyözés - Aiour - Mühímzés
, 1 Gombáthúzás - Endli
V as, Buda~est, Kossuth Lajos-utca 13. szám és
Szent István-körút 25. szám. - Telefon: 384-265

Aj á n d é k ok, óra k ülö n 1 e-
gességek és órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

ri' • F-

SKALLA TESTVÉREK
ÚRISZABÚK
Ruhakölcsönzés.

Evangélikusoknek 10% engedmény.
BUDAPEST, IV., Haj6eufca 8-1" • I ,Iem. 2.

TELEFON: 18-26-74, -

JANKURA ANDOR okI. vegyészmérnök
BUDAPEST, IX., Vaskapu-utca 1. Telefon: 142-832

Eredményesen ciánoz.

lehel és Salgó
divat- is textiléruk

BUDAPEST, IV, DEÁK-TéR 4.
TELEFON: 180-608.

BELVÁROSI
KONYHASZERŰZLET

2, TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa es 'masché áruk, kés- es ecéleruk. zoméncozott és alumínium

edények, lúzálló iénai és közönséges üvegáruk. Seprök. kefék, mosó-: konvhe-
felszerelesek stb.

I
I

VÁRIPÉTER I
I

női szabómester
BUDAPEST

IV., Dalmady Győző-u. ll. sz.

, "

i 8 EllEGIOK
KOVACS LAJOS

zománctéblák,
vésések, Jelvények,
néviegvek, címkék

VII., KÁROLY KlRÁLY.ÚT 7. sz. Tel: 423-327.

Szövet és selyem divatéruk ~
legelőnyösebb beszerzési forrása I

BU~!!.'(8e~'!.1!.~!Ö!'~1. I
(Ág. ev: isk. épületben),.............................•

SCHIKL REZSŐ KÖNYVKOTŐ MtSHR, BUDAPEST
VII., KAZINCZY-U. 30. - TELEFON: 135-451.

Szépirodalrni könyvek és folyóirato-k bekötése.
Dlszdobozok, fotoalbumok és egyebek szakszerű készítése.

Hittestvéreknek árengedmény.,............................•
BuP!Y.~~~~!;2y~tl!~?8.1

Telefon :. 185-462.

Művirág, disatolr, eredeli különleges.
ségek gyártása eladása

GAOSZ, Spest, IV., Sütö-utca1.
TELEFON: ~80-213.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÖI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS·
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, DezséryLászló, dr. Gaudy László,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, N?vák Elek, Peskó Zoltán, Scholz László,

dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos, Zulauf Henrik

Megjelenik minden szombaton

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/b. Telefon: 222-895
Kiadja az.Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: .Dr. Fritz László.

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendők.
Előfizetési ár: egész évre 8 pengő, félévre 4 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére sem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájánakszáma: 20.412.
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TARTALOM
Az orvos halála

A keresztény Szlovákia

Kossuth emlékezete

Népfőiskolai munkánk alapelvei

Halálos szerelem

Kevesen tudják

Viharban

Evangélikus est a Zeneakadémián

Evangélikus festők

Az egyetemi Luther-szövetség kongresszusa

Nyilt levél

A boldogság

Három mama

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942. március 22.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d.. Yz9 Falvay J,enő
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e.Yz10 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. d. e. 11 Gádor András
Deák-tér 4. d. u. 6 Győri János
Fasor, Vilma királyné-út 19.d: e. 010 Süle Károly
Fasor d. e. 11 Pásztor Pál
Fasor d. u. 4 Pásztor P<ill
Fasor (német nyelven) d. u. 5 Güttler Vilmos
Aréna-út 7. d. e. 3/410Kökény Elek
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Mórocz Sándor
Kőbánya d. u. 4 Bagár Iván
Simor-utca 35. d. e. 11 Bagár Iván
Rákóczi-út 57. (SziOvák) d. e. 10 Kemény-Dr. Szilády
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Gádor András
Üllői-út 24. (egyetemi, úrv.) d. e. 'MO Dezséry László
Üllői-út 24. d. e. 11 Kemény Péter
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Halász Kálmán dr.
Mária Valéria-telep d. e: 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Lamnek Vilmos
Angel-u. 25. d. e. 11 Scholz László
Abonyi-utca 21. d.e. 11 Cseh Andor
Fóti-út 22. 'd. e. 8 - -;- - -
Fóti-út 22. d. e. 11 Rimár .tenő
Fóti-út n. d. u. 5 Rimár Jenő
Tomory-út d. 'e, 9 - - - -
Szent Lászlo-új d. e. 9 Farkas Ferenc

..Bécsikapu-tér d. e.ll Lehel László
Torockótéri ref. templom d. e. II Farkas Zoltán
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Farkas Zoltán
I.,Váralja-u. 14. d. e. 10 - - '-- -
Óbuda (német) d. e. 1/2 9 - - - -
Óbuda (ifjúsági) d. e. 3/410 Danhauser László
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Mohr Henrik
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Danhauser László
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Pap Ferenc
Kelenföld d. e. 11 Wolf Lajos
Kelenföld d. u. 5 Wolf Lajos
Érdi-úton d. e. 10 - - - -
Báthory László-u .. 7. d. e. 1/211- - - -:-
Rákcsfalva d. e.1/212 - - --

Minden templomban úrvacsora osztás.



Két-három esztendővel ez-
tt Budapest egyik ismert-

vű gyermekorvosa halt meg.,
. or halála hírét olvastam az

jságban, egyszerre felelevene-
ett előttem az a kép, amikor
lső gyermekem betegágyánál
tt állt ez az orvos, nézegette,
ehet-e segíteni ezen a kicsiny

l!yermeken? Nem felejtettem
el azt az emberséges és meleg

got, azokat a gyöngéd sza-
akat és azt a szomorú szere-
tet, amelyikkel megmondotta,

ogy a gyermek már menthe-
ennek látszik. Nagyon sZÍ-
be fogadtam' ezt az orvost
ászomban is némi enyhü-

jelentett, valahányszor arra
doltam, hogy benne olyan
st ismertem meg, aki szíve
. t szerette a beteget. Évek,
évtizedek múltak el azóta

ha időnként eszembe jutott,
láttam az utcán, mindíg

tem az érdekességét annak,
gy ez az orvos nem is tudja,

ogy én még mindíg emlék-
em rá, még mindíg szeretem

t azért, mert szerette az én
tegemet.
Két-három évvel ezelőtt tör-'

tént halálakor megint nagyon
okat gondoltam rá. Azok közé

ismerőseim közé soroltam,
. et már csak a tulsó parton

thatok egykor újból. Ezért
ett meg és szinte megrendi-

tt, hogy két nappal ezelőtt
mbejött velem az úton. A
ása, hajlott válla, szemének

~pillantása a szemüveg felett
ahogy tekintetében az utóbbi,

Az

"

orvos holólo
években mindíg láttam a kér-
dést, mikor köszöntés emet fo-
gadta: nem tudom ki vagy -
most is ugyanez villant fel sze-
mében, amikor észrevette cso-
dálkozó tekintetemet. Nem volt
kísértet, élő ember volt, sza-
kasztott olyan,' mint az a régi
orvos sok-sok évvel ezelőtt és
habár tudtam, hogy nem
ugyanaz" akinek én gondoltam,
mégis örültem, hogya mulan-
dóság útján eltávozott jó ember
helyett van valaki itt még a
föIdön, aki kÍvűIrőI egészen
olyan, mint amilyen ő volt és
talán belülről is éppen olyan
melegszívű és szeretetet ér-
demlő, mint ő volt.

Mindezt talán nem is volna
érdemes elmondani vagy leírni.
Sok emberrel történik ehhez
hasonló. Egy kicsit megdöbben
az ember, mikor találkozik va-
lamelyik kedves halott jához
nagyon hasonló emberrel" de
azután továbbmegy és csak-
hamar elfelejti. Velem azonban
még valami további is történt.
Mialatt azon gondolkoztam,
hogy ilyen nagyon jó orvosok-
nak sokkal hosszabb életűeknek
kellene lenni a földön, mint az
átlagos embereknek és még ha
elfáradnak és elkopnak ők is
éppen úgy, mint más emberek,
kellene, hogy megszakítás nél-
kül legyen belőlük mindíg ele-
gendő a földön, akkor az utca-
sarkon rávetődött a tekintetem
az egyik plakátra, amelyik ke-
resztfát ábrázolt, a Krisztus
testével. Talán furcsának tet-

szik az olvasó előtt, hogy aki
most ezt a kis esetet elmondja,
megállt ott az utcasarkon és
nem törődött semmit a nagy-
városi élet lármás és nyugta-
lan ütemével, hanem átadta
magát a böjti gondolatoknak
és a szívében édes és vígasztaló
igazságok jártak és betöltötték
egész lelkivilágát mély öröm-
mel és mély csendességgel. Azt
mondották ezek a gondolatok:
hiszen nekünk mindnyájunk-
nak van örök orvosunk, aki szí-
véveI szerette a betegeket.
Minket mindnyájunkat. Meg-
romlott, halálra és kárhozatra
hanyatló embereket. Az Atyá-
nak a gyermekeit, aki azt
akarta" hogy az ő gyermekei
megelevenedjenek és éljenek.
Ez a csodálatos orvosunk ki
nem fogy a szeretetből és mi-
bennünk is tud maga iránt ki-
fogyhatatlan szerétetet ébresz-
teni. Meghalt és feltámadott.
Eimen: és mégis itt van. És ha
valaki itt az orvosok között
igen' nagyon tud szeretni és
igen nagyon érdemes arra,
hogy őt is szeressék, ha nagyon
tud gyógyítani és szinte a ha-
lálból tud visszavenni valakit,
akkor az ilyen orvosban vala-
miképpen van valami kevéske
ebből az örök és drága Orvos-
ból, aki azt mondotta, hogy
nem az egészségesek ért jött,
hanem a betegekért. _

Szép bőjti perc volt: belát-
tam ,ennek az evangéliumi szó-
nak az igazságába ...
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Viharban
szükséges a jó vezető. Amikor recseg-
nek, ropognak az eresztékek. házmagas-
ságú hullámok _dőlnek a hajóra s méter-
nyire sem látni tovább a hajó orránál.
Akkor mindenki a kapitány nyugodt
arcát, biztos kezét, rövid, pontos vezény-
szavait lesi, mert az ő kezében van szá-
zak, sőt ezrek élete ...

Az ország hajója sohse volt tán na-
gyobb viharban, mint manapság. Körös-·
körül látjuk más hajók sorsából, mit
jelent egy rossz fordulat, kapkodva ki-
adott vezényszó. Ezrek, százezrek életé-
nek tönkrezúzódását. Ha valaha, ma
százszórosan fontos, hogy olyan férfiak
álljanak minden vezetőhelyen, akiknek
helyén van a szívük, biztos a látásuk
és száz útvesztő, ezer Scylla és Charíb-
dis között is megtalálják az egyetlen
helyes utat, az "egy szükséges dolgot".
Olyan vezetőkre van szükségünk, akiket
Jézus Krisztus vezet.

Lehetetlen, hogy egyházunk intelligens
férfitagjaira, egyházfelügyelőkre, pres-
biterekre, tanárokra, jegyzőkre, orvo-
sukra és népünk többi vezetőire ne nehe-
zednék rá a felelősség terhe: jó példát
mutatok, jó úton vezetek-é? Ezért hívja
az Országos Luther Szövetség egyházunk
férfiintelligenciáját a nagyhét elején,
március 28-31-ig, Máriabesnyőre, hogy
néhány csendes napon mindenkinek ta-
lálkozása lehessen az egyetlen igaz Ve-
zetővel az Úr Jézus Krisztussal. Vajha
minél többen ismernék fel életük szá-
mára ennek a találkozásnak immár ha- ,
laszthatatlan, sorsdöntő fontosságát!

Az evangélizáló konferencia színhelye
a máriabesnyői Besnyő-penzió. Előadók:
Túróczy Zoltán püspök, dr. Reők Iván
sebészfőorvos, dr. Mády Zoltán egyet.
előadó. Jelentkezés az Orsz. Luther-Szöv.
konferenciai irodáj ában: Bpest, VIlI..
Esterházy-u. 12. (Tel.: 144-262.) Részvételi
díj szobák szerint 34, 30, 26 pengő, mely-
ben 9- vasuti költségen kívül minden
(jelentkezési díj, adó, fűtés, borravaló,
stb.) benne van. - Felvilágosítást, és
programmot készséggel küld a konferen-
ciai iroda. Budapestre és vissza 500/0-os
vasuti kedvezmény a tavaszi mezőgaz-
dasági vásár 1.30 pengős ígazolványával.

Evangélikus est
a Zeneakadémián

Évtizedekkel ezelőtt, amikor még alig
voltak lelkészi konferenciák, egy lel-
készi megbeszélésen azt hangoztatta a
társaság elképedésére az egyik részt-
vevő: - nincs nagyobb vágyam, mint
egy böjti időszakot Németországban töl-
teni. De akkor és ott egyetlenegy nagy
iaehirdetőt sem akarok meghallgatni, ha-
n"'emcsak egyházi hangversenyeken 'aka-
rok, mint hallgató, megjelenni. Orgona-
hangversenyek érdekelnének. A Bach
előtti nagy komponistákat szeretném hal-
lani jó orgonák és orgonás ok előadá-
sában. Szeretnék közben egyházi kantátá-
kat is hallgatni jó szólistákkal és hatal-
mas kórusokkal s ha minden zenei igé-
nyem ki volna elégitve, akkor . csak
egyetlenegyszer meg szeretném még hall-
gatni a berlini dóm gyermekkórusi~t.

Nem tudjuk, hogy az a férfiú, akinek
valaha ilyen kívánságai voltak, ott
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A. keresztény -Szlovókio
Budapest és Pozsony közel vannak egymáshoz. De még közelebb

került egymáshoz március 14, Szlovákia szabadságünnepe és március 15,
Magyarország szabadságünnepe. Sokan azt szerették volna, hogy a két
főváros minél jobban eltávolodjék egymástól s úgy fordult az idő kereke
s Európa eseményei, hogy amilyen közel vannak az országok szabad-
ságünnepei, majdnem olyan sorsközösségben kell élni a két államnak
is egymás mellett.

Az erdélyi ember teljes érdektelenségévei figyelhettem meg a béke-
évek szlovák teológusait és lelkészeit. Az első szokatlan vonás maga-
tartásukban: a teljes politikai érdeklődés. A magyar napisajtó és a heti-
és havilapok valamennyiét megismerték előttünk ismeretlen klubokban
s olyan gazdaságpolitikai tájékozódottsággal rendelkeztek az első világ-
háború kezdetén, amelyet mi kortársak keserü tapasztalatokon keresz-
tül ismertürik meg. Ez a politizáló lelkészi kar és teológus nemzedék
hüségesen ápolta a múlt szlovák nagyjainak emlékét. Azok ol. történe-
lemben híressé vált nagyságok, akik Ausztria-Magyarország életében
sokat mertek vállalni, a késői unokák életében mint ideálizált nemzeti
eszmények éltek tovább. Így történt meg azután az, hogy a magyar-
országi evangélikus lelkészi kar a forradalmak éveiben teljesen egyházi
szolgálatának élt, viszont a csehszlovákiai szlovák nemzetiségü lelkészi
kar immár nemcsak politizált, hanem politikai állásokat is töltött be.
Nem egy volt lelkész lett zsupán, katonai lelkész magas közjogi állást
nyert el s a megújhodó irodalmi életnek hazánkban alig ismerten, neves
evangélikus lelkészek voltak megindítói és leglelkesebb harcosai.

A történelem államformáló és alakító ereje Csehszlovákia életébe a
vártnál erősebben avatkozott bele. A legfiatalabb állam, (bár hatalmas
nyugati barátai voltak), sokszor orientálódott Kelet felé s a keresztyén
Magyarország aggódva gondolt azokra a merész játékokra, melyef
Masaryk, majd utána Berres vakmerően úgy és azzal játszott, hogy
szovjet repülőbázisokat engedményezett hazánkhoz közeli városkákban.
S a merész ötletek é,s kezdeményezések vége az lett, hogy ma Európa
szívében él egy 2.6 milliónyi lakossal rendelkező Szlovákia, mely füg-

, getlensége első percétől nem szünik erőteljesen hangsúlyozni azt, hogy
államiságának alapja keresztyeni s jövőjét is a keresztyénségre akarja
építeni. .

A csehszlovákiai idők alatt nagyon merev volt a magyarországi és
szlovákiai evangélikus keresztyénség érintkezése. Mi sem törekedtünk
nagyon határozott kézfogásra, de akiben alkalomadtán ez a szándék
mégis meg volt, azt tapasztalta, hogy kézfogását nem fogadták szívesen
szlovák lelkésztársai. S ha ma az osztrák-magyar monarkia területén
élt evangélikus hívek és -lelkészek részére Budapesten konferenciát
lehetne rendezni, meg vagyunk győződve arról, hogy a mostani Szlo-
vákia lelkészei nagy számmal keresnének fel minket s a testvéri egy-
másratalálásnak olyan kitöréseit figyelhetné meg az idegen, melyet az
eddigiek elolvasása után semmiképen sem gondolhatott volna el.

Vajjon miért történnék ez így? Szlovákia felelős vezetői az állam
hivatafos világnézetét, nevelési eszményeit keresztyéninek jelölik meg.
Azonban e szó alatt, inkább, vagy jobbára, sőt teljes kizárólagossággal
csak a római katolikust értik. -

Megfígyeltük a magyar és elérhető külföldi sajtó visszhangját a
szlovákiai március 14-iki ünnepségekről közölt eszmélkedésekben s
örömmel láttuk, hogy Szlovákia keresztyén magatartásának lényeges és
apró problémáiról semmi említés nem történ-t. Sőt a beszámolók sorai-
ban a leggondosabb vizsgálat mellett sem fedeztük fel azt a közlést,
hogya jubileumi ünnepségen volt-e és milyen méretű egyházi ünnepség?
. Bizonyos az, hogy Szlovákia a három év alatt sokat alkotott. Önálló

állami és nemzeti életformáját kialakította, hónapok alatt harcoló had-
sereget szervezett, amelynek értékeit anémet hadijelentések elismerik,
megalkotta zsidótörvényét. amelyből sok haszna volt az államnak s új
müvelt középosztályt nevelt magának, amelyik átvette a csehek által
addig birtokolt és betöltött pozíciókat. Úgy látszik, hogy autárkiás be-
rendezettségévei el is tudja tartani magát' s részben mezőgazdasági,
részben ipari termelésre való vállalkozásával a munkanélküliség problé-



máját is megoldotta. Ezekért a ténykedéseiért és eredményeiért jutalma
az ország belső nyugalma s a külföld teljes elismerése.

Léte bizonyosságához azonban hozzátartozik az, hogy mint keresz-
tyén állam, a keresztyén közösség érdekében járjon el s egyenlő állam-
polgárként kezelje azokat a: szlovák evangélikusokat. akik a szlovákiai
szabadság gondolatáért a múltban sokat kockáztattak s sokat fáradoz-
tak. A magyar március 15-iki ünnepségek emlékezései között legmeg-
kapóbb Petőfi azon naplórészletének közlése, melyben azt mondja a
költő: sokat imádkoztam a szabadságért. Úgy érezzük, hogy ezt sok
szlovák evangélikus ember elmondhatja magáról. G. L.

Kossuth emlékezete
Negyvennyolc évvel ezelőtt, 1894. március 20-án vitte szét a távíró

Kossuth Lajos halálának hírét, megilletődést keltve az egész világon,
honi földön pedig megeredt a könnyek árja, amelyekkel az egész
magyar nemzet siratta a "nemzet Atyját". Utolsó útja Turintól az
osztrák határig, az osztrák határtól megint honi területen s a főváros
utcáin méreteiben is, lelki megnyilvánulásaiban is oly lenyűgözően
impozáns gyászmenet volt, amelyhez foghatót nem látott még a magyar
föld és keveset látott a világ. S ahogy végnyugalomra helyezték, <attól
fogva is zarándokhelye lett a magyarságnak az a mauzóleum, amely a
legmagasabb és a legmonumentálisbb a kerepesi-temető összes síremlé-
kei között, szimbolizálva annak valóságát, hogy a nemzet szívében min-
den idők nagy magyarjai között Kossuth Lajosé az első hely. Ennek a
ténynek (ez a szó az ő alkotása) külső kifejezése az is, hogy széles e
hazában a városok és falvak főterei és legszebb utcái az ő nevét viselik,
neki jutott a le-gtöbb ércszobor s alig van magyar hajlék, amelynek
falán ott ne függne arcmása, vagy élete egyik-másik jelenetet ábrá-
zoló kép.

Ha alkotó elemeit keressük annak az eredővonalnak, amely a
magyar nép érzelemvilágában az ő primátusát hirdeti, általánosságban
azt mondhatjuk, hogy ez az eredővonal egy hosszú élet csodálatos ere-
jével és tüneményes képességeivel minden időben és minden körülmé-
nyek között mint legfőbb cél, a nemzeti szabadság, függetlenség és
öncelúság nagy elvéért és eszméjéért való 'önzetlen munkálkodás párat-
lan hatásu eredményeiből tevődik össze. A politikai küzdőtérre lépése-
kor tollával; és lángszavával országgyűlési beszédeiben és a sajtó útján
öntudatra rázza a nemzetet és fogságot szenved érette. Megalkotja a
népképviseletet. a felelős minisztériumot, felszabadítja a jobbágyot, a
honpolgári jogokat és kötelességeket kiterjeszti az ország minden lakó-
jára, lerakja a modern Magyarország alapjait. És amikor üt az óra,
seregek támadnak hívó szózatára s a nemzet megvívja legdicsőbb
szabadságharcát, amellyel - ha elbukott is az orosz túlerővel szemben
- az egész világ előtt fénylő bizonyságot tett hősi erénveiről, áldozat-
készségéről és élniakarásáról. Ennek a szabadságharcnak varázsos sze-
mélyiségével, szervező erejével, csodálatos energiájával ő a legfőbb
vezére, magával ragadó lelke s a nemzet hálája nyilatkozik meg iránta,
amikor a debreceni nagytemplomban a kormányzói székbe emeli az
országgyűlés lelkesült bizalma. A Világos után halálos ítélettel el;-
marasztalt nemzet perének fáradhatatlan védőügyvédje lesz, "hirdetve.
Magyarhon létjogát az ó- és újvilágnak, minden művelt nemzet nyel-
vén, azzal az ékesszólással, aminő nem nem lesz többet a földön" (Jókai).
Amerre jár, diadalmenetté lesz az útja s a magyar ügyért' való lelke-
sedés mámorba borítja száz- és százezrek lelkét. S amikor Tur in váro-
sában megtelepszik, ott is a nemzet messze külföldön élő vezére marad.
Tárgyal a világ hatalmasai val, int, buzdít, lelkesít, csodás munka-
bírással dolgozik s megalkotja "Irataim az emigráció ból" című hatal-
mas művét. Ez idő alatt is feléje, "nagy hontalan" felé dobog a magyar-
ság szíve, százan és százan keresik fel olasz földön is, hogy meg-
fürösszék lelküket személyiségének sugaraiban, életük legdrágább
emlékeként őrizve azt, amelyet átadnak a késő unokáknak is.

Ez a hét évtizeden át egy szabad, független Magyarország meg-
alkotására irányuló, fáradhatatlan energiájú, csodálatos intenzitású,
az egész világra kiható életmunka, tüneményes képességei, puritán

. volt-e március ll-én Peskó Zoltán fasori
orgonás és orgonaművész orgona- és
kántáta-estjén; ha ott lett volna, akkor
egyest keretében vágyainak álmait né-
hány órán keresztül legalább részben át-
élhette volna.

Azok, akik Peskó Zoltán egyházzenei
kiteljesedésének tanúi s akik figyelhetik
az ő alázatos zenei és egyházi szolgá-
latát sértékelhetik tökéletes muzsik áli-
tását, zeneakadémiai hangversenyéveI
eddigi kedves és nagy sikereit feled-
tetve, önmagát mulva Jelül. mint zenei
programmot nyujtó, mint előadó orgona-
művész s mint dirigens karmester olyan
örömet szerzett híveinek, barátainak,
evangélikus testvéreinek s a muzsika
hivatalos apostolainak olyan elismerését •
érdemelte ki, melyre vele együtt mi is

. büszkék vagyunk.
. Bizonyára nagy örömére szolgált Peskó
Zoltánnak is s minden egyházi ember-
nek, hogy művészetének, rendkívüli ze-
nei képességének olyan nagy közönsége
volt, amilyent valóban meg is érdemelt.
A nagyközönség Jelenléte egyúttal bi-
zonyságtevést is akart adni arról, hogy
il- rádió és jazzorgona korszakában még
mindíg azt az orgonát akarja hallgatni,
amelyik Isten magasságos dolgait hir-
deti, szintén "tisztán és igazán". G. L.

Evangélikus festők
A "Műbarát" helységeiben közös ki-

állítást rendezett két festő: Glatz Osz-
kár és Gallé Tibor. Mind a kettő evan-

. gélikus és evangélikus felfogásuk ké-
peiken is meglátszik. Valami különös
derű, a lélek tisztasága az, ami a képe-
ken elömlik. Sehol egy frivol vagy
pikáns téma, hanem mindenütt az élet
apró szépségeinek meglátása. Glatz
Oszkár főleg az embereket figyeli meg
és amit megfigyel, az sohasem a rút, a
gúnyra vagy megvetésre méltó, hanem
mindíg a szép, a nemes, az építő. ALakjai
mind falusiak. Libapásztorlánykák künn
a réten - magvetö - birkanyírás·-
asszony, aki leányát kötni tanítja - ta-
nuló kislány - három barátnő - boro-
nálás: mind a lélek tisztaságát tükrözik.
Látszik a müvész egész felfogása képei-
ből és ez a felfogás tiszteletreméltó. -
GaJJé Tibor színes krétarajzaiból mutat
be. Képeinek láttára az az ember be-
nyomása, hogy a festő a csendet keresi.
Ahogya rész letet, a tájat nézi, amit meg-
örökít, érzi az ember, hogy belehatol
annak lelkébe és igyekszik visszaadní,
amit az a részlet mond és amiről úgy
-érz i, ho ov lelkén keresztűl kell, hogy
közkinccsé legyen. Az öbölben álló csen-
des vitorlás, a téli táj, az alkonyi vidék
és a· többi, névvel nehezen ellátható
képe mind annak az embernek alkotása,
aki elmerül a teremtett világ szépségeibe
és áhítatán, kifejezésén látszik meg:
hogy ezeket nem maguktól valónak érzi,
hanem Istentől jövőnek, az Ö művének.

A kiállítást a "Műbaráf' rendezte, az
az egyesület, amelyik minden képet
kiállítás előtt az Országos Képzőművé-
szeti Tanácsnak mutat be és csak az
általa művészinek elismert képeket
állítja ki. Ezek a képek tehát azokon
felül. amiket a laikus szernlélö" meglát
és megérez bennük, mind fémjelzett mű-
alkotások és így alkotóik számára el-
ismerést jelentenek már azzal is, hogy
kiállíttattak. Büszkén ajánljuk megtekin-
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tésüket olvasóink figyelmébe. A Mű-
barát helyisége Mária Valéria-u. 12. alatt
van és a kiállítás márc. 25-ig meg-
tekinthető. K. P.

Az egyetemi
Luther-Szövetség
kongresszusa

A budapesti, debreceni, miskolci,
pécsi, soproni (műegyetemi), szegedi
Egyetemi Luther Szövetségek és a sop-
roni Ev. Theologiai Ifjúsági Kör, 1942
március 25-27-én, a debreceni Egye-
temi Luther Szövetség rendezésében,
Debrecenben tartják ötődik Országos.
Kongresszusukat.

A megnyitó ülés márc. 25-én este 9
órakor lesz a Vitézi Székház dísztermé-
ben.

A kongresszust megnyitja: dr. 'Sztehló
Zoltán egy. ny. r. tanár, a debreceni
Egyetemi Luther Szövetség tanárelnöke.
Hegedűn játszik Liedemann Dénes zene-
akadémiai hallgató. "Evangélikus ma-
gyar életforma." Dezséry László egyetemi
lelkész előadása. Chopin: Fantasie
impromtu. Zongorán eiőadja: Raj Gizella
zeneakadémiai hallgató. "Evangélikus
magyar katona: Görgey." Vitéz Nagy-
megyeri Nagy Károly ny. altábornagy
előadása.

Márc. 26-án: "Evangélikus
reformátor: Bornemissza Péter".
Sándor budapesti vallástanító
előadása. "Evangélikus magyar
Thessedik Sámuel." Szijas Pál
iskolai tanár előadésa.

Márc. 27-én: "Evangélikus magyar po:
litikus: Kossuth. Lajos". Dr. Jánossy
István középisk. tanár előadása. "Evan-
gélikus magyar költő: Reményik Sán-
dor." Dr. Járosi Andor kolozsvári espe-
res előadása. Előadások után megbeszé-
lés. Mindkét napon délelőtt és délután
debreceni protestáns intézmények és
kultúrintézmények megtekintése.

magyar
Mórocz
lelkész

lelkész:
közép-

Nyilt levél
,;Egyháztag"-nak. Amilyen megtisztelő-
reám nézve ma érkezett levelének az a
kitétele: "Nagyon hiányzik", ugyanolyan
elszomorító reám nézve a kényszerű

_helyzet, hogy még tovább is hiányoz-
nom kell. Nem rajtam múlik, Isten aka-
rata ez. A'- figyelmes "Egyháztag" azt
írja: "Talán annyira nem súlyos a
reumája, hogy egy órácskát vasárnapon-
ként mégis meg tudna jelenni az isten-
tiszteleten". Erre azt felelem: Boldog vol-
nék, ha öt vagy tiz percre tudnék már
lábra állni, nem egy órára kimenni.
Otödík hónapja fekszem vagy ülök,
nagy türelemmel várva Isten kegyelmé-
nek felém fordulását. Járásról azonban,
még szó sem lehet. Ez a hosszadal-
masság az izületi gyulladás természete.
És ezt ki kell várni. Mihelyt mozgó em-
ber leszek, első utam úgyis a templomba
fog vezetni, mert én szeretem az Úr há-
zában való lakozást és boldog leszek, ha /
ott "Egyháztag" testvéremmel együtt
zenghetem Isten dicsőségét. A próbaidő
végét azonban várjuk ki türelemmel és
imádkozzunk azért, hogy rövidítse meg
az Isten kegyelme.

D. Raiiay Sándor.
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egyénisége, személyének elbűvölő varázsa avatja őt valósággal a ma-
gyar nemzeti gondolat szentjévé, akinek számkivetéseben a magyar
nép saját mártíromságát érezte, csüggedetlen erőfeszítéseiben, sike-
reiben és nemes értelemben vett überrnenschi mivoltában pedig a
maga boldog kiteljesedését és nagyrahivatottságát látta és szemléli.
Valahányszor rája gondol s felújul lelkében emléke, büszke' nemzeti
öntudatra s iránta való hálás szeretetre forrósodik a· szíve és ösztö-
nösen érzi, hogy az a nemzet, mely ily messze világító nagyságot
adott a világnak, élni fog és nem veszhet el soha. Ahogy annak idején
az amerikai költő zengte: .

Oh, magyaroknak zsarnokverte népe,
Hiába' csörg most rajtad a bilincs,
A jövő századok ítéletébe
Rajtad kívül győzö e harcban nincs.

A sikered te dúsan learattad,
Jutalmat nyert a gyász; mely téged ölt,
Legtöbbet adtál, mít csak nemzet adhat,
Mert tőled egy Héroszt kapott a -főld!

Halála évfordulóján áldjuk azért a mindenható Istent, hogy nekünk
adta őt. Lelke a kegyelem fényhonába tért, de arra is rendeltetett,
hogy éljen a földön a magyar nemzet szívében kimeríthetetlen erő-
forrásként minden időben. Ezt a lelket meg ne oltsuk. Rajta legyünk,
hogy minél világosabban éljen, égjen, lobogjon és világosítson közöt-
tünk. Nem emlékezhetünk meg róla elégszer, amint - fájdalom -
nem is emlékeztünk meg róla hozzá méltón és eléggé. Róla szóló,
átfogó, nagy történelmi munkánk még mindíg nincsen, a kongeniális
magyar lélekkel megírt Kossuth-életrajz még mindíg hiányzik. De ez
is csak az ő emberfeletti nagyságát mutatjá, hogy mindeddig nem

, akadt senki; aki életmunkájának megírására és történelmi alakjának
méltó megörökítésére vállalkozni tudott volna és ez a tudat a hiány-
érzetet megenyhíti.

Március 20-a nem Kossuth Lajos / halálát, hanem életét hirdeti_
nekünk. Él az ő nagy lelke, elrészlefezve, megoszolva. mint villám-
sugár a levegő atomjaiban, a magyarság millóiban, él és lelkesít,
honszerelemre hevít és áldozatra buzdít, tettre serkent és vezérel sors-
döntő nehéz idők útvesztőiben is. Jókai szavával esengve kiáltjuk
feléje; "Vezess bennünket, te halottaidbán is óriás, a nemzeti nagy-
ság felé!" . 1?otyánszky ·János.

\

Népfőiskolai munkánk alapelvei
Habár többen is igényt formáltak rá, megis vitán felül áll evan-

gélikus egyházunk elsősége a magyarországi népfőiskolai munkában,
Nemcsak terveink és elgondolásaink voltak földmíves népünk lelki és
szellemi felemelésére, hanem a cselekvés bizonysága volt, amikor
Nagy tarcsán épületek emelkedtek a magyar falu fiainak -szolgálására.
Itt nyílt meg 1938-ban a legelső magyar bentlakásos. öthónapos tan-
folyamú népfőiskdla. Az azóta eltelt négyesztendő igen gazdag gyü-
mölcsü a népfőiskolai mozgalom terén. Nemcsak a mi egyházunkban,
hanem az egész országban. Azóta ígéretes számban létesültek nép-
főiskolák és szinte számbavehetétlenül sok helyen rendeztek rövidebb
és hosszabb népfőiskolai tanfolyamokat. Nemcsak egyházi és evan-
géliumi szervek, hanem közoktatásí és társadalmi közületek is. Oszinte
szívvel örülünk minden jóakaratú és önzetlen kezdéményezésnek. Nem
is sérti ezt a testvérintézmények eredményei feletti örvendezésünket,
hogy most népfőiskoláink tanfolyamának a befejezésekor egy-két dol-
got tudatesitunk népfőiskolai munkánk elvi célkitűzéseiből és gyakor-
lati eredményeiből.

1. Az evangélikus népfőiskola már a kezdet kezdetén öthónapos-
nak indult. Nem öthetes, vagy hónapos kisérletezésekből nőtt ki az
egész teret kitöltő tanfolyam, hanem alapelvként vallottuk, hogy a
földmíves ifjúságnak is szüksége és joga van arra, hogya foglalkozási
körülményei megengedte leghosszabb időt felhasználjuk lelki és szel-
lemi nevelésében. Soha nem játszottunk főiskolásdit , népünkkel pár



hétig, vagy egy-két hónapig. Négy és félhónapnál rövidebb tanfolyamot
nem is rendeztünk. Amikor az öthónapot megcscnkítottuk, mindíg a
gazdasági munkák kényszerítő követelésére tettük. Többén és több
oldalról vitatták, sőt támadták tanfolyamaink időtartamának hosszú
voltát, ma mégis általános jelenség, hogy cminden lelkiismeretes és
komoly kezdeményezés igyekszik tanfolyamát időben is kiterjeszteni.
Mínden esetre ma még a .Iegigéretesebb vállalkozások sem tudtak- az
evangélikus népfőiskolákon kívül három hónapnál hosszabb tan-
folyamot rendezni. ,

Különösen biztató gyümölcs' a népfőiskolai munka ezidei termé-
sében a négy és jélhónapos leánynépfőiskola. Próbálkozások még alig
vannak ezen a téren s nálunk már a leányok is egy egész télen át
részesülhettek a FÉBÉ hűvösvölgyi leánynépfőiskolájában a lelki és
szellemi nevelés áldásaiban. Valljuk azt is, hogy a magyar falu leányai-
nak is joga van ehhez és egyházunknak, társadalmunknak lerázhatatlan
kötelessége ennek a szolgálatnak a vállalása jövendőnk magyar anyái-
val, népünk névtelen nevelőivel szemben. Bizonyos a reménységünk,
hogy dunántúli leánynépfőiskolánk szolgálata is nemsokára az egész-
teles tanfolyamoknál fog tartani.

2. Világos volt már a nagytarcsai induláskor, hogya népfőiskolát
evangéliumi intézménynek tervezzük, ahol a lelki nevelésen, az Isten
ígéje szerinti- új ember formálásán van a hangsúly. Ezért neveztük a
nagytarcsal népfőiskolát "ifjúsági missziói intézet" -nek. A könnyebb
népszerűsítés kedvéért sem lepleztük el a biblikus alapot egy pilla-
natig sem. Nem kívántunk zsákbamacskát árulni. Örömmel vesszük
észre, hogy ez a látás is egyre inkább érvényre jut más elindulású
népfőiskolai kezdeményezésekben ,is. Ha a "felekezeti" népfőiskolát
támadják is bizonyos oldalról, a tulajdonképeni népfőiskolai munkások
annál biztosabban fordítják tekintetüket a lélekre és arra a Lélekre,
aki egyedül képes megeleveníteni. Tudjuk, hogy Grundtvignak és
Cristian Koldnak a népfőiskoláiban is Ö működött s a Szentlélek-
Isten működik ma is minden eredményes munkáj ú dán, svéd és
norvég népfőiskolában is. A Lélek segítségéért imádkoznak azokban a
finn népfőiskolákban is, amelyeket éppen napjainkban alapítanak
Karjalában, hogy a húszéves szovjet rombolásból életet támasszanak.
OSkevesebb, mint az újjáteremtő Szentlélek, a mi népünkön sem segít-
het igazán. Ebben a vonatkozásban nem kívánunk semmit sem külön-
bözni északi elődeinktol és hajlandók vagyunk 'még az "idegenből
importálás" vádját is elviselni, ha Isten Lelkét idegenből ken segítségül
hívni falusi ifjúságunk újjáteremtésére. ' ,

3. Népfőiskoláinkat nem más pénzén akartuk megépíteni és fenn-
tartani. Ami segítséget kívülről kaptunk hozzá - finn testvéreinktől
- az a testvérszív ajándéka volt és csák arra indított bennünket,
hogy mi is a zsebünkbe nyúljunk és határozott lépést tegyünk az
áldozatvállalásban. Nem vállaljuk magunkra azt a vádat, ami. nem-
régiben elhangzott a felekezeti népfőiskolák ,ellen, hogy "az egyházak
keresnek valahol egy nyiszlett gombot és futnak vele az államhoz, hogy
adjon hozzá kabátot". Nagytarcsat népfőiskolánkba már közel 60.000
P beleépült - mind önkéntes adományokból és egy fillér se hivatalos
támogatásból. Orosházi népfőiskolánk két tanfolyama alatt már kb.
15.000 P-t kapot-t - önként, azoktól az egyesületektől -és közületektől,
akik megértették ennek a-.szolgálatnak a nemes voltátves jelentőségét
népünk életében. Leánynépf'őiskolánk is minden külső segítségre szá-
molás nélkül, hívő testvérek támogatására épült és azon él. Egyik nép':'
főiskolánk megszavazott állami segítséget ts visszautasított, amikor
annak a révén éppen a lelki nevelő munkájába történt volna beleszólás.

Az egyházunkra háruló anyagi áldozatnak a vállalását jelentette
már tavaly is a bányakerületi offertórium a népfőiskolai munka javára.
Ugyanez jut kifejezésreezidénismárcius 22-én:, amikor' a bányakerület
minden gyülekezetében oHer.tóriumot tartanak a kerületben levő három
népfőiskola támogatására. Különös jelleget ad éppen ennek az offer-
tóriumnak az a tény,' hogya nagytarcsat népfőiskola átadja a maga
részét 'az orosházi testvérintézet építési költségeire. "Tartozunk pedig
mi erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk és ne magunk-i
nak kedveskedjünk" Róm. 15:1.). Bizalommal száinítunkmindenkinek
az adományára, aki az evangélikus népfőiskolákat magáénak tudja,
azok munkájának szívből örül és szolgálatuk megerősítését és kiépí-
tését munkálni óhajtja. Csepregi Béla.

A boldogság
- Súlyos belső vivódásait tárta fel előt-
tem egy férfi nemrégiben, Elmondta küz-
delemteljes ifjúságát, rosszulsikerült
házasságát, elszakadását Istentől, kűlső-
belső nyomorúságát, végül Istenhez ta-
lalását egy bibJiaolvasó, hivő leány
útj án. Aztán két sebes pontra' mutatott
reá, Egyrészt, hogy mostanában úgy érzi,
nincs az a közvetlen . viszony Krisztus
és közte, mint megtérése első idejében,
Mintha valami láthatatlan fal ereszke-
dett volna kőzéjük. Mintha még az
imádságai is visszahullanának. a mennye-
zetről. Másrészt, hogy ő úgy érzi, el
kell válnia feleségétől, aki régebben
sem volt igazi társa, de mostani új út-
ján egyáltalán nem tudja megérteni. Azt
a leányt kellene feleségül vennie, aki
Krisztushoz vezette, Akkor végre ő is
megízlelhetné, mi az igazi boldogság,

Feleletemben megmutattam neki az
egyenes összefüggést két kérdése közt,
Azért érzi úgy, mintha megromlott volna
áz a. csodálatos, boldog kőzvetlenség
közte és Krisztus között, mert ezekkel
a válást és új házassági gondolatokkal
letért már a "keskeny útról". Itt testbe
torkollik, ami lélekben kezdődött

Hevesen tiltakozott Ö lelki dolgokra
gondolt, amikor új házasságát maga elé,
képzelte. Áhítozott arra a tökéletes belső
harmóniára, amelyet itt-ott, boldog há-
zaspároknál látott s amelyben a testi
életnél' százszor fontosabb a lelki meg-
értés, Már pedig az ő házasságában ép-
pen ez a fájdalmas hiány, Különösen,
amióta ő új útakon jár.

Ez lehet igaz, de mit tett ő azért,
'kérdeztem, hogy a felesége megérthesse?
Amig az is ujjá nem született, természe-
tes', hogy nem értheti meg, S a saját
maga ujjászületése nemde nem különös
isteni csoda volt-e? Miért ne történhetne
ilyen csoda feles.égével is? Imádkozik
érte minden nap? Tusakodik érte szün-
telen? Stb" stb,
,Erre a támadásra lehajtotta fejét és

elsóhajtotta utolsó érvét, amellyel "ki-
jött a szőg a zsákból" , mint a gazdag
ifjúé az- "add el minden vagyonod"-ra:
.Rélel«, hogy ha ilyen magasztos elvekre
szögezem a szemem, örökre elmegyek a
boldogság niellett", '

Na, helyben vagyunk. Ez a legtipiku-
sabb ismertetőjele a testi embernek A
boldogság. Igen, valami emelkedettet,
valami .Lelkit" képzelnek rajta, pedig
nem rejtőzik e szép álarc mőgött semmi
más, mint maga a mezítelen, önzés. Én,
én, én akarom jól érezni magam, én, én,
én akarok örvendezni, én, én, én legyek
a világ kőzéppontja (még ha az a világ
csak két emberből áll is), Már pedig az

~ őnzés sohasem, lehet tagja Isten orszá-
gának, Júdás' azért bukott a tanítványi
asztal mellől a kárhozat mélységeibe,
mert nem tudott megválni az önzésétől. -
.A ;,gazdag ifjú" azért fordult vissza
búsan Isten országa kapujából, mert ön-

- zésen alapuJt az egész élete, Gazdag
volt, mindene megvolt e világban, min-
denütt elsö 'volt és páholyban ült, gon-
dolta magában,' miért ne legyen ugyan;
ilyen állápotban . a másvilágon is. On-
megtagadés, törvénybetartás, kémény,
kegyetlen önfegyelem az ára? "Mindezt
megtartottam ifjúságomtól fogva." . De
k.idérült, hogy nem ez az ára, hanem az
önzésem. "Aki elveszti magát énéret-
tem", az találja meg Isten országát és
aki "felveszi az ő keresztjét".

Nem, azt a fajta boldoqsáqot, amit a
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Halálos szerelem
Egyre-másra olvassuk napilapjainkban szerelmi gyilkosságok és

öngyilkosságok, vagy páros öngyilkosságok hírét. Az utóbbi időben
három egészen feltűnő és jellemző eset is történt, úgyhogy érdemes
indító okukkal, a halálos szerelemmel kissé szembenéznűnk. Arra ter-
mészetesen nincsen helyűnk, hogy lélektani szempontból boncolgassuk
a kérdést, hiszen általánosságban ezen a téren nagyon is vakmerőség
lenne ebbe bocsátkoznunk. Itt minden egyes eset külön tárgyalást
követel és kűlön tanulmányt. Ezektől a halottaktói egyedül Isten kér-
dezheti meg: miért? Ember meg nem tudja szólaltatrri őket és ezért
a legtöbbször rejtély marad a kérdés: miért történt így? Annyira azon-
ban képesek vagyunk, hogy egy pár megfigyelés alapján hozzászólhas-
sunk }a kérdéshez.

Elsősorban az a feltűnő, hogy a halálos szerelem áldozatai nagyon
nagy százalékban az Ú. n. .Jcispolgárság" soraiból kerűlnek ki. Figyel-
jük meg, hogy a rémdrámák, a feldarabolások, közös. elhatározással
elkövetett kettős öngyilkosságok áldozatai kisvárosokban, a nagy-
városok elővárosaiban, vagy pedig a nagyvárosok tipikus, kispolgárok
lakta negyedeiben laknak. Azokap a helyeken, amelyek nagyvárosnak
számítanak, de anélkül, hogy a kispolgári, a falusi hangulat és élet-
forma eltünt volna már. Ezekben a negyedekben legnagyobbrészt falu-
sias az együttélés módja, csak az élet keretei mások, formátlanok,
hagyomány és eszmény nélkül valók, selejtesek. Ezekre a helyekre
mindenhonnan csak a "bóvli" jut. Az irodalomból a filléres, vagy
pengős, vagy a "limonádé"" a moziban a vadnyugat és a romantika,
árúban a "Filléres", 'a Párisi, vagyis a nagy árúházak sokszor selejtes
holmija. A lakásokban olajnyomatok és timsóból meg gipszből készült
festett figurái borzasztjak el az embert és a múltszázad polgári osz-
tályaiból származó, zsibvásáron vagy magánúton lezüllött, de legjobb
esetben kisebb iparosoknál készített bútorok. Ez a környezet azok
világa, akik fiaikban vagy leányaikban feljebb szeretnének kerülni
és ezért azok félig-meddig ki is szakadnak már ebből a környezetből.

A körriyezet, amelyet leírtunk, rengeteg veszedelmet rejt magá-
ban. Vagy talán ne is így mondjuk, hanem állapítsuk meg azt, hogy
átmeneti környezet ez, nem végleges életforma, nem kifejlődött, hanem
forrongó valami. A paraszti. életforma kifejlődött életforma, tudatos
és céltudatos. Önmagában pedig lezárt és eszményei meghatározzák
életét. A parasztság nem a "kispolgárság" alatti lépcsőfok és ha sokak
életében ez látszanék is, akkor sem mondhatunk mást, mint hogy
kóros jelenség, ha így van. A parasztság a polgárosulás felé haladhat,
de nem lépcsőnként megy feljebb és nem is szabad, hogy belőle előbb
városi kispolgár, vagy proletár legyen. .A parasztság életforma és
ebből az életformából valami formátlanságba lépni nem haladást,
hanem bukást jelent. Aminthogy azok is, akik ebben az életformában
vannak, sokszor nem haladnak feljebb, hanem ibuknak, a forrongás
következtében: visszafelé. Proletárnak, de soha többé: parasztnak, ami
ez esetben emelkedést jelentene.

Mindenesetrs vegyük észre azt, hogy ezt a réteget a legjobban a
romantika mérgezte meg. Ezt a réteget a romantika mérgezi ma is.
Az édeskés levelezőlapok, a "slágerek" ebben a rétegben nyerik el a
"halhatatlanságot" és élnek akkor is, amikor mindenki más már .el-
felejtette őket. Ebbőf a rétegből szedte áldozatait évekkel ezelőtt a
"halálos dal", a "fekete vasárnap", amiről még külföldi ujságok is
írtak. Ez a réteg az, amelyikben megbosszulja magát a bűn, amelyet
mézédes formában rászabadítottak a társadalomra. É's ebben a réteg-
ben igazolják az események a Szentírás szavát; a bűnnek zsoldja a
halál.

A halálos szerelem áldozatai mindíg azok közül kel ülnek ki, akik
társadalmilag, vagy lelkileg ebbe a rétegbe tartoznak, és akik élete
ezekéhez hasonló. Ezen a rétegen és ezeken az embereken pedig segí-
tenünk kell. Márai Sándor a Pesti Hírlap március' 15-i számában fel-
veti éppen velük kapcsolatban az írói felelősség kérdését: Csakugyan
ők is felelősek azért, amit írnak, felelősek azért, hogy építenek, vagy
rombolnak vele. "Az az író, aki nem a jót hirdeti, már a rossznak
pártfogója" mondta Madarász rk. püspök. De fel kell, hogy vessük a
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világ keres, nem ígérte Jézus senkinek,
Mert az csupa-csupa önzés. S mivel
önzés, testiesség. És igen' sokszor
igen hamar ki is ütköznek belöle a testi-
ességnek legdurvább vonásai. Aki a bol-
dogságát keresi, az tehát rossz helyen
kereskedik Jézusnál. ütt keresztet kap
és szolgálatot, amelyben elvesztheti ön-
magát. Ettől menekül a testi ember,
irtózik és borzad. Hidegnek, merevnek,
kriptaszagúnak érzi. Nem bírja ki.

De, aki vállalja a keresztet, végzi a
szolgálatot, az ráadásul megkapja azt
is, amit a világ hiába keres: a boldogsá.-
goto Mert a világ hiába keresi. Néha
azt hiszi, megfogta. Hamarosan kiderül
azonban, hogy csak csalódás volt. Ha
nem volt csalódás, kicsavarja kezéből a
betegség, halál. Volt, nincs. Sirathatja
halálig. De kérdezzünk meg egy Pál
apostolt: ha újra élhetne, újra vállalná-é
a sok szenvedést, gyalázatot, fáradsá-
got, börtönt, megköveztetést, szenvedést
és töredelmet? Ez lenne a felelete: bol-
dogan. .Kérdezzűk meg Krisztus akár-
melyik igazi követöjét: nem húzódott
élete mélyén valami sötét hiány? Bol-
dog volt-é? Nem tudok nagyobb boldog-
ságot elképzelni Krisztus szolgálatánál,
lenne a felelet.

A boldogság tehát nem olyasmi, amit
a keresztyén embernek ki kell törölni
a szótárából. Sőt, ellenkezőleg, egyedül
Krisztus követője lehet. boldog ember.
De a boldogság keresése nála nem ön-
cél. Az ő élete célja: szeretni és szol-
gálni Krisztust. Aki ezt azonban valaha
is egész szívvei cselekedte, az mind bol-
dog ember volt.

Bár az én emberem is megértette
volna, mikor megy el örökre a boldog-
ság mellett. Akkor-é, ha Krisztus sza-
vára felveszi keresztjét és szolgál neki
otthon és mindenütt, ahová küldí , vagy
akkor-é, ha boldogság utáni sóvárgásá-
ban meatöri oltár előtt tett esküjét s
egy elta~zíto(t éjet boldogtalansága .ár~n
akarja megépíteni a maga boldogsagan
Ennek az önzö, testies boJdogságot haj:
szoló világnak oda kellene már egyszer
kiáltani valami lélek mélyéig metszö
jerikói harsonával: Ne a bo1dogságot
keresd, hanem Krisziusi, mert Benne. az/
is megnyered, Nélküle azt is elveSZI/ed!

F. Z.

Három mama
Francia vígjáték a Nemzeti Színházban.

Orbók Atilla fordításában került szín-
padra André Birabeau négy felvonásos
vígjátéka a Nemzeti Színhézban,

Azzal kezdődik a darab, hogy Gilbert,
egy' 18 éves fiatalember öngyilkossági
kísérletet tesz, mert elhibázottnak látja
életét. A fiatalember félbehagyta tanul-
mányait, beleszeretett egy a szerelmére
erösen méltatlan nőbe és sikkasztott.
Éppen elég ok arra, hogy ne teljék öröme
az életben, és éppen elég komor indítás
egy vígj átéknál. A szellemes francia
író, akinek komoly mondanivalója van,
fgen ügyesen ért ahhoz, hogy nevettető
jelenetek, szellemes párbeszédek és fo-
nák helyzetek sorozatos felállításával jó
hangulatot teremtsen a nézőtéren és ke-
rek vígjátékot írjon a drámai indulású
történetböf

A történet annyi, hogy Gilbert apja,
mikor első és egyetlen igazán szeretett
felesége gyerekágyban meghal, három-
szor ís.megnösül és háromszor is elválik,



mert gyermeke számára anyát akar
hozni a..házhoz. Ez azonban minden igye-
kezete mellett sem sikerül: a három

gym4s után következö anya együttvéve
8eJ1ltesz ki egy igazi anyát, amit éppen

fiúnak kisiklott élete bizonyít. A fiú
rigiil is az apa karjában találja meg azt
a feltétel nélküli, segíteni akaró szere-
tetet, aminek megnyilatkozását eddig az
apának férfiúi önzése és félszegsége aka-
dályozott meg.

Az elmondottak alapján joggal hiheti
az -olvesó, hogy erkölcsi prédikációk
-sora a darab. Pedig erről szó sincs.
Vidám- hangulat, nevetés, jókedv szipor-
kázik a darabban. És mégis mindenki
érzi és megérti a darab mondanivaló-
ját. Ez az írói ügyesség. A francia
szerző írói felelősségtudattal ír. Azok
közé az irók közé lartozik, akik
vallják, hogy a szórakoztatáson túl
építő feladat is vár az írókra. Bebizo-
nyitja, hogy vígjátékkal is lehet szel-
gálni azt az elvet, hogya családi kör
a társadalmi erkölcs alapja.

Az írónak nagyon a szívén fekszik -.
talán személyes élménye .- az elhanya-
goltan felnövő gyermekek élete, mert
néhány évvel ezelőtt a Belvárosi Szín-
ház mutatta be egy darabját (Ártatlan
báránykák). amely szintén hasonló té-
májú. Magukra hagyott gyermekekről
szól, azoknak kisiklását mulattá meg.

Ma, amiker a családi élet válságáról
és a családi közösség fontos szerepéről
naponként szó esik, jól esett látnunk ezt
a vígjátékot, amely könnyed hangon,
nagyképűség nélkül, sőt nevettetve pró-
bálja megcélozni a szülői felelősség-
érzetet. Laki Tibor.

HíREK
Kossuth-emlékistentisztelet. Mint min-

den esztendőben, 'ez évben is március
20-án, Kossuth halálának évfordulója
alkalmából emlékistentisztelet volt a
Deák-téri templomban. Az igét dr. Keken
András Deák-téri lelkész hirdette.

Az Ország-os Luther Szövetség vá-
lasztmánya március 24-én délután 6 óra-
kor tart ülést dr. Bencs Zoltán országos
elnök vezetése alatt, IV., Bástya-u. 12.
sz. alatti egyesületi heiyiségében.

Harc az evang-élikus istentiszteletért.
A Magyarországi Evangélikus Lelké-
szek Egyesülete április 8-10-én, Győrött
Országos Evangélikus Teologiai Napo-
kat rendez. A konferencia főcíme: "Harc
az evangélikus istentiszte letért". Célja:
életbevágó egyházi kérdésekben, közös
elmélyedő munkával teológiai tisztán-
látásra és egyetértésre jutni. A konfe-
rencia meghivója a legközelebbi napok-
ban postára kerül.

Új tanoncotthon Budapesten. Hírt ad-
tunk arról, hogy a Budapesti Iparos-
képző Protestáns Egyletben .a Deák-téri
Luther Szövetség, a pesti egyházközség
és egyes ipari közösségek támogatásával
új iparostanoncotthon létesült. A szép
otthont, amelyik tágas nappali szobából
és nagy hálóteremből áll s . amelynek
egyelőre 30 férőhelyéből 20 van elfog-
lalva, március 15-én avatták fel. A már-
ciusi ünneppel egybekötött műsort a Pol-
"ári Dalkör nyitotta meg, avató beszédet
~ondott dr. Keken András Deák-téri lel-
kész, üdvözlő beszédet tartott Kajtár
Lajos egyesületi elnök, nagy hatással

kiadók felelősségét is, mert hiszen az irodalom nagyon sokszor tőlük
is függ. Kegyük felemel, vagy némaságr a kényszerít, - sajnos, -
amint már sok esetben láttuk. És meg kell említenünk azt is, hogy
felelős érte mindenki, aki nem irtja, ahol csak éri, azokat az irodalmi,
színházi, filmbeli termékeket, amelyek a romantika halálos szirupjával
öntik, le és a halál glóriáj ával látják el az emberek megoldhatatlannak
látszó szerelmi kérdéseit".

Ma, amikor ezrek és tízezrek pusztulnak el a háború csapásai
alatt, azt lehetne mondanunk: egy vagy két halott itthon nem számít.
És mégis azt kell mondanunk, hogy igen. Nem csak azért, mert hiába
haltak meg, életüknek és haláluknak semmi értelme nem volt, féltek
az élettől. Nem csak azért, mert tovább mérgezik társaikat és a
nyugtalan. lelkeket. Hanem azért, mert azok közé tartoznak, akik meg-
szépítik a bűnt és megtagadják az Urat. Ahol pedig megsokasodik
Isten törvényének semmibevétele, ott meggyöngül a társadalom. Ezért
lesz a halálos szerelern halálos bűnné. Aki elköveti, vét vele Isten,
embertársai, hazája és önmaga ellen. Kemény Péter.

Kevesen tudják
Lapunk egyik hiradásaból már értesültek olvasóink arról, hogy

Galgaguta (Nógrád m.) gyülekezetunk nemrégiben ünnepelte kétszá-
zadik évfordulóját annak, hogy az akkori lelkész, Balassovitz Gábor,
összegyűjtötte legidősebb híveit s azoknak esküvel is erősített tanú-
vallomását az egyházközség múlt jára vonatkozólag írásb a foglalta.
Az okirat sok érdekes és a múltra nézve jellemző dolgot említ. Álljon
itt belőle néhány fontos rész ..

"Mi, Guta községnek már aggkorú lakosai, Peti Máté 69 éves,
. Neczpál János 90 éves, Varga Istók 90 éves, Varga János 89 éves,
Szuchy Tamás 92 éves, bizonyít juk és valljuk, a nálunk még idősebb
őseinktől nyert értesülésünk és tudomásunk szerint, hogy Guta köz-
ségünkben, ezen helyen, ahol most épült, annak kezdete. óta semmi-
féle más, csak ágost. hitv. lutheránus-evangélikus Isteníge hirdetői
voltak. '. Amint Szulejmán török császár 1543. év körül Budavárát
és városát hatalmába kerítette s néhány évig azután annak birtoká-
ban s országunk nagyobb részében uralkodván látta, hogy minden
környékbeli falu, az előzőleg dúló háborúkban elpusztult, s neki semmi
hasznot sem hajt, elrendelte, hogy bárhonnan lakosok jöjjenek azon
helyekre s azokat elfoglalva, telepedjenek meg. Amidőn is ezen helyek
és faluk megszállása és megtelepítése után, még a legöregebb emberek
sem emlékeznek itt Gután más, mint evangélikus papokra és prédi-
kátorokra. Öseink emlegetik ezen gutai papok neveit is, Ú. m. elsőnek
FIaskát, aki 'nekem, Peti Mártonnak "abávusom" - dédatyám -
volt ... Élt pedig ezen Flaska 102 évet és itt Gután, a mi puszta temp-
lomunk mellett van eltemetve ... A második- volt Házik, később hite-
hagyott, vagyis apcstata. Ugyanis néhány évig itt közöttünk papos-
kodván, önkényt Szádokra távozott s itt pápista hitre tért ... Én, Varga
Istók hallottam róla, hogy amint először lépett szószékre s ezen sza-
vakat mondá: "hogy eddig még nem prédikált, hanem ugatott", -
azonnal a guta ütötte meg. A harmadik Kártik. Ezt az én atyám azon
időben, mikor az összes papoknak Pozsonyba s onnan egészen gálya-
rabságra menniük kellett, különféle helyeken rejtegette; először egy
istállóban, ahol gyakran a szent keresztséget is kíszolgáltatta, aztán
kint a hegyekben, az úgynevezett "mély árokban", gödröt és bar-
langot ásya neki ... Főtisztelendő Pilárik Jeremiás úr, mostani püspök
jelenlétében, 1719-ben, itt helyben, a róm. kath. püspökség visitátiót
és látogatást tartott s a következőket állapították meg. Megeskettek
községünkben négy legöregebb férfiút azon kérdésre: "Hallották-e, hogy
valaha a gutai egyházban római pápista pap lett volna?" - akik mind-
nyájan egyhangúlag vallották, hogy azt soha - senkitől, még monda-
szerűen sem hallották ... Efölött maga a vizetáter is nagyon csodál-
kozott s hozzánk oly értelemben szólt, hogy még egy faluban sem talált
lutheránus-evangélikus papok ily őseredetére s azért ne féljenek, hogy
ez változást szenvedjen".

Amíg ezt az okiratot olvasgat juk, újra az jut az eszünkbe, hogy
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szavalt Serény Etelka, Szentesi Steier
Gáspár és Csermely Egon. Unnepi be-
szédet tartott Szuchovszky Gyula vallás-
tanító-lelkész, egyleti titkár. Kásai András
tárogató számot adott elő, majd kétfel-
vonásos színmű következett, melyet az
Iparosképző Egylet és a tanoncotthon
tagjai adtak elő. Az Iparosképző Egye-
sület ez idő szerínt is rajztanfolyamot,
német tanfolyamot, sakkört, könyvtárat
tart fenn, bibliaórákat tart és a protes-
táns iparosifjak, tanoncok lelki gondo-
zásának és továbbképzésének munkáját
buzgón végzi.
,Nyugdíjazás. Március í ö-ével nyuga-
lombevonult dr. Varsányi Mátyás buda-
vári és Peirovics Pál budafoki lelkész.
Május l-én vonul nyugalomba Mayer
Pál ikladi lelkész.

Bűnbánati előadásokat tartott az
Egyetemi Luther Szövetség márc. 16-
21. napjain. Az előadások .főcíme: "Az
Úristent féljük és szeressük", Az előadá-
sok végigmentek a tízparancsolaton és
annak evangéliumi értelmezésén. A bűn-
bánatt hét úrvacsoraosztással végződik.
Urvacsoráosztás márc. 22-én délelőtt az
egyetemi istentiszte1et keretében lesz.

A budapesti protestáns katonaí egy-
házközség márc. 26-28. napjain az or-
szágos -tiszti 'kaszinó dísztermében, IV.,
Váczi-ut 38., .nagyhétre előkészítő áhí-
tatos csendes órákat tart, melyek mind
a három napon déli 12 .órakor kezdőd-
nek. Első napon megnyitó beszédet mond
vitéz Nemerey Márton altábornagy, egy-
házközségi felügyelő, előadást tart Bor-
bás Antal esperes, a második nap elő-
adója D. Soltész Elemér tábori püspök,
a harmadik napé pedig Asbóth Gyula
főlelkész. Minden alkalommal bevezető
bibliaolvasás és záró bibliamagyarázat
van.

Kdzéptskola] csendes napok. A buda-
pesti közép -S középfokú iskolák növen-
dékei számára az elmult héten rendezte
a bpesti vallástanári testület a böjti
csendes napokat. Március ll-én a közép-
.iskolák V-VIlI. 'o. leánynövendékei,
március 12-én a közép- és középfokú
iskolák III~IV. o. növendékei, március
13-án a közép- és középfokú iskolák
Ill-IV. o. növendékei és '14-én a közép-
iskolák v-vm. o. fiúnövendék-ei jelen-
tek meg a Deák-téri templomban s vet-
tek részt az előadásokon és az azt követő
úrvacsorai istentiszteleten. A négy na-
pon megjelent körülbelül 2000 fiú és
leány középiskolás növendék. Ezek k ö-

zül az Úr asztalához járult ·több, mint
800 növendék. A böjti csendes napokon
liturgiai szolgálatot végeztek Ruzicska
László, Csaba László, Süle Károly és
Grünvalszky Károly. Mind a négy alka-
lommal előadásokat tartottak vitéz Virág
Jenő és Danhauser László valléstanító-
lelkészek s mind a négy napon az úr-
vacsorai i ten tisztelet szolgálatát dr.
Gaudy László vallástanítási igazgató vé-
gezte.

Ritka jubileum. Az Országos Közép-
iskolai Tanáregyesület Szabolcsi Köre
március 19-én ünnepelte dr. Vietórisz
József tankerületi kir. főigazgató ta-
nári és írói pályafutásának 50. évfordu-
lóját a nyíregyházi ev. Kossuth Lajos-
gimnázium disztermében tartott dísz-
gyűlés keretében.

Népröískolalc záróünnepélyei. Nagy-
tarcsán március 15-én tartották az ez-
idei tanfolyam ünnepé1yes befejezését,
Orosházán március 22-én, a leánynép-
főiskolán pedig március 29-én. Az idei
tanfolyamnak: Nagy tarcsán 35, O]OS-
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egyházunk történetének minden egyes lapja szenvedésekről beszél. Iste
kegyelme azonban míndíg adott erőt a szenvedések között való hűség
megállásra,

De Guta még Nógrád gyülekezetei között sem áll egymagáb
mint közvetlenül a reformáció korában keletkezett és sokat szenvede
gyülekezet. Forgatom Egyházasdengeleg történetének lapjait s azt lá-
tom, hogy annak egy név szerint nem is említett papja már 1542-ben
egy arany forintot fizetett adóba. Ali Ben Hassan török tiszt, 1562-ben
Dengeleg ura, pártolta a ref'ormációt. A váci rk. egyházmegye törté-
netének tanúsága .szerint 1611-ben csak 2 róm. kat. plébánia volt Nóg-
rád megyében: Ecsegen és Szöllősön.

A nógrádi egyházmegyének 1717. augusztus hó 15-én Ludányban
tartott gyűlésén az esperesség jegyzőkönyvébe többek között ezeket
jegyezték fel: "Olvastatott a dengelegi anyaegyház megszüntetéséröl
szóló rendelet... .A királyi rendelet értelmében elrendeli a vár-
megye, hogy a pap hagyja el az egyházat, vonuljon a magánéletbe,
jogában állván a dengelegieknek, hogy ezen határozat ellen az or
szággyűlési comisióhoz forduljanak jogorvoslatért." 1720-ban meg i
szűnt a vallásgyakorlat Dengelegen s több, mint 50 esztendőn keresz-
tül kellett várnia az újraéledés örvendetes napjára.

Közli: Pásztor Pál.

házán 23, a hűvösvölgyi leánynépfőisko-
lán pedig 22 növendéke volt.

Dr. Szilády Jenőnek, a Rákóczi-úti
gyülekezet új lelkészének beiktatása
böjt V. vasárnapján, március 22-én d. e,
10 órakor lesz. A beiktatást Kemény
Lajos budapesti esperes végzi.

A zuglói Luther Szövetség márc. 22-én
délben tartja alakuló ülését az Angol-u -.
25. sz. alatti iskola tornatermében.

Halálozás. Kézdy István, a nyíregy-
házi ev. elemi és iparostanonciskola ny.
igazgatója, egyházi presbiter, a kor-
mányzói elismerés kitüntetett je, hosszas
szenvedés után életének 80. évében Nyír-
egyházán elhunyt. Az elhunyt több, mint
fél évszázadon keresztül igen értékes
munkásságot fejtett ki országos tanítói
és iskolaügyi téren .

Kitüntetés. Anémet követségen ün-
nepélyes keretek között adták át Hitler
vezér és kancellár magas kitüntetését:
anémet sasrend Il. osz. érdemkeresztjét
Kun Atílla, a Gázművek helyettes vezér-
igazgatójának, a budai ev. egyházközség
tb. másodfelügyelőjének, elismerésül a
magyar-német közgazdasági kapcsolatok
kiépítése érdekében kifejtett értékes
munkásságáért.

A szentetornvaí gyülekezet viragva-
sárnapján egésznapi programmal nagy
ifjúsági és leánynapot rendez, melyre a'
békési egyházmegye minden gyülekeze-
tének ifjúságát meghívja.

Felügyelő-betktatás. Dr. Czelleng And-
rás balassagyarmati ügyvédet ünnepi
istentisztelet és közgyűlés keretében ik-
tatta be felügyelői tisztébe az erdősze-
lestényi gyülekezet.

Az egyetemi ifjúság hírei. Közös pro-
testáns egyetemi istentisztelet volt Bu-
dapesten, március 15-én, melyen Dezséry
László ev. egy. lelkész prédikált. - A
Protestáns Diákszövetség testvérközsé-
gének, az erdélyi Pók ának országzászlót
küldött, melyet márc. 1S-én a Szabadság-
téri Országzászlótól indítottak útnak az
egész' budapesti egyetemi és főiskolai
diákság jelenlétében. A beszédet De-
zséry László egy. lelkész mondotta, -
A komáromi gyülekezet márc. 15-én val-
lásos estet rendezett, melyen Tóth Mi-
hály ref. s.-Ielkész szavalt, Nagy' Sándor

komáromi kántor szerzeményeit mutat
ták be és Dezséry László tartott el-
adást "Az egyetemi ifjúság lelki gon
dozásáról".

I{iss Roland az O. P. N. igazgató
Az Országos Bethlen Gábor-Szövetség
Országos Protestáns Napok rendezésér
az eddigi alkalmi bizotts'ágok helyébe
állandó szervezetet létesített és annak
élére igazgatóul Kiss Roland ny. fó-
ispánt választotta meg, aki - mint a
Szövetség szervezési szakosztályának el-
nöke - eddig is irányította a rendezést.

Kérelem. A szarvasi igazgató-lelkés
hivatal kéri azokat, akik Hrdina Andrá
(1724-34). Markovitz Mátyás (1734-62
Markovitz János (1762-69), Sztankovi
Sámuel (1769-72). Járosí János (1772
85), J áro si Pál (1785-86), Boszkó D
niel (1786-1802), Machula Gábor (1812
30), Gaál József (1820-37) és Sim
Sámuel (1830-49.). egykori szarvasi le
készek valamelyikének arckép éveI re
delkeznek vagy leszármazott jaik cím
tudják, szíveskedjenek erről a neveze
hivatalt értesíteni.

GyÖngyös. A kis gyülekezetben bö'
vallásos' est volt már c. 8-án. Dr. Gaud

. László hitoktatási igazgató tartott e16
adást .Démoníkus erők árnyékában" -
men. Szivák Imre énekelt Pellády
josné harmóniumkíséretével. Ma'
Ilonka, Irczl Edit és Szikói Sándor s
valtak.

A testvéregyház körébőI. Az új refo
mátus egyetemi és főiskolai misszíóí I
készt, dr. Kiss Sándort március 22
iktatják' be hivatalába a Kálvin-t
templomban.

Konfirmációra igen alkalmas B
kóczy-Dr. Keken: "Amit minden eva
gélikusnak tudnia kell" c. könyve. Moa
megjelent harmadik kiadásában 1 pen
60 fillérért kapható az Uzenet kiadóhiva
talában .. Kecskemét, Luther-palota.

Halálozás. Bauer Lenke, a györi eg
házközség központi elemi iskolájának
éven keresztül volt tanítója, márc. 7-é
79 éves korában elhunyt. - Varga Páln
sz. Czipott Eszter, néhai Varga Pál zalil'J
galsai lelkész özvegye, hosszas szenv

.dés után 80. életévében hunyt el.



I
Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely

.halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa-

I
lád segítségére siet.

, ,Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
I reven gondoskodhatunk gyermekeinkről. .
I Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tüz,

betörés, baleset és .szavatosságí biztosításainkat
előnyös díjtételekkel köthetjük meg' s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel
a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszáma: 24.500:
Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te-

metkezési segély fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

egyesület központja: Budapest,. IV., Fehérhajó-u.

BRAUN JENO'"m~him~ő és pliss~speci- 8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32,
alista bermunka uzeme, -valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr.rKolozs-

VIlI., Aggteleki-u. 2 a. (Rákóczi-út sarok), I vár, Miskolc, 'Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
Tel ef on': 344 637. hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan

~

~zs:ú:r,~p~liS~'S~é'ih~im~z:é~;e~k~'Ég~Om~ba~'i:h~ÚZ:á:Sj_~~~~~~~~~. felvesz és foglalkoztat fé;rfi és női tagszerzőket.és minden e szakmaba vágó munkák -

szakszerű készítése. BIKKI ÁRPÁD RUHAGYÁR
BUDAPEST, XII., FÜRJ-UTCA 7/A. - Telefon: 257-035.
Dús választék: öltönyökben. sportruhékb- n, férfi- és fiú-lengyel-
kékben. téli és tavaszi kabarokban, raglánokban. gyermek-

ruhákban. - Bérrnunkát vellel.

Harmóniumok legolcsóbban

FITTLER-nél
BUDAPEST, Damjanich-utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

Rá~iÓ, ~ramofon, lon~ora~iilcnt~üs: ~armoni~a
és az összes hang- MARN' ITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, VilI. kerület, Jóasef-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér' 1.

lera~at· Gvöngvös, Kossuth-utca 3. szám,
ft • Mohács, Szent-istván-utca 49. sz-

Evangélikusoknak árenged iTI én y

KOVALD elsőrangúan. fest, - tisztít. ' mos
mégis

olcsó, pontos megbízható KOVALD
Butort ~~~~~o~~:~BER TA LAN NÉ
keresztény butorszalonjában. (Baross Szövetség tagja.) - Hálók
ebédlők, kombinált szobák. konyhák , előszobák, amerikai rend-

szerü irodabutorok. Állandó butorkiallítás.
Budapest, Rákóczi-út 82. I. em. és Huszár-u. 3. 1.em.
Fizetési kedvezmények, Lapunkra hivatkozóknak 2% enRedmény

~öiés ~~erme~~ala~o~,müvirá~ és ~íSltoll
legjutányosabb árban kapható

REISZ LAJOSNÉ Budapest, IV., Sütő-ú. 1.
(Egyház épületéoen.) Vidékre is szállitok.

é~~;~~~~8~.'\
~ EKSZER-EZUST-ARANY ~

Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Választéko .••..ízléses. szelid munka. Előnyös árak.ré .•..;:j

Ö Felsége 1. Ferdi-
nánd bolgár király
u d var i szállítója

Ű cs. és kir. Fen-
séges József főher-
ceg kamarai szál-

lítója

,. Dr. Lendl Adolf ut~da: FABA REZSŰ preparatóriuma,
Budapest, II. kerület, Iskola-utca 18.

KISS FERENC
ÖTVÖSTANÁR

BUDAPEST
HAR ISB A ZAR - KÖZ 3,

TEL.: 384-447.

kegyszerek, ezüsttálak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók. -
csattok, hamutálak.

nászaján dé kok.I HIKÁDÉ FERENC I
-1 HaIÓ'ág~~~!~1~~~~~~!~~~~I~~:'~~~~~~~.motor-"1

kerékperre. ~és~let~.izetés', Kerber. autószakkönyv 850 P.
. Motorkerekparkonyv 6 - P. Dieselmotorkönyv 2 P.
Urvezetőknek egyéni kiképzés' Vidékieknek bennlakás.

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

DEMÉNY .IMRE orgonaépítő
BUDAPEst, IV., LÁZÁR-UTCA 13.

Telefon: lll-490.
Új orgonák. I,Harmóniumok

építése művészi ' . nagyraktára.
kivitelben. - I Árjegyzék. költség-

Javítás, hangolás.· • vetés díjtalan.
Kedve.z.Ő I iz.e t é s i feltételek.



Evangélikus lakásba I
Evangélíkus képet! I
LUHNSDORF KAROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatok a fa
so ri lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b. Tel.: 222-895.
LUTHER MÁRTON (75x60) . . . 3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és az
élet" (60X33) .' . 1 P

I "Én Istenem, én Istenem, miért hagy-
tál el engemet!" (60X33) . . . . 1 P
"Elvégeztetett" (60X33) . . . . . 1 P
Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-

ért kaphatok.

Zongorák,·· harmóniumok
eladasa M d··1 ' hittestvérünk
v éte 1e e ~ O ,ne zongoratermében

Bezerédí-u. 10. - Tel.: 146-411.

Izletes cu~rászsüfemén~etés ~ülönle~essé~e~
UNTENECKER FERENC ~~:~áésb;n:

v., Vilmos császár-út 2-. - Telefon: 382-479.

SKALLA, TESTVÉREK
ÚRISZABÚK
Ruhakölcsönzés.

Evangélikusoknak 10% engedmény.
BUDAPEST', IV., Hai6 ••ulea 8-10., télem. 2.
, ' TELEFON: 18-26-74.

I

JANKURA ANDOR o~l. vegyészmérnök
BUDAPEST, IX., Vaskapu-utca 1. Telefon: 142-832

Eredményesen ciánoz.'

~I""""""""""""""
Divat-zsebkendő I

Budapest, V., Kammermayer Károly- . 8.
Telefon: 185-462.

Tehel 6s Salgó
divat- és textiléruk

BUDAPEST, IV~, DEAK-TIR 4.
TELEFON: 180-608.

Párisi plissé - Gyöngyözés - Aiour -'Múhimzé
, , Gombáthúzás - EndlíVas, Budapest, Kossuth Lajos-utca 13. szám é~
Szent István-körút 25. szám. - Telelon i 384-265

r .~------

PuslTRi8RnTllL, f
_alUTER j' VIlCl·UTCII· .••

. Ajándékok, órakülönle-
. gességek és órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló~
sítási Alap" támogatás ával.

Hittestvéreknek árengedmény

, ,

Telefon: 38'20-87.

BORSOS LÁSZLÓ KON~~~~~~~6kLE1i
BUDAPEST, IV, SÜTŐ-UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa és masché áruk, kés- es acéléruk. zománcozott és alumínium

edények, tűzálló jénai és közönséges űvegé nrk. Seprők, kefék, mosó-, konvha-
- felszerelések stb.

, , I

I VARl PETER II női szabómester
BUDAPEST .,

IV., Dalmady Gyöző-u. ll. sz.

, "

8 E L Y E G Z OK· ~~s:!:~!t~!~~:
K O VÁC S LA J O S névjegyek. címkék

VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

Szövet és selyem d i vat IIr u'k .~Lö;seé~sZVé;;gS~ II
BUDAPEST, CBelváros) IV., SUlö.ulea 1.

(Ág, ev. isk. épületben)

SCHIKL REZSŐ KÖNYVKÖTŐ M[SHR, BUDAPEST
VII., KAZINCZY-U. 30. - TELEFON: 1$-451.

Szépirodalrni könyvek és folyóiratok bekötése,
Díszdobozok, Iotoelburnok és egyebek szakszerű készítése.

Hittestvéreknek árengedmény.

Müvlrág, dísztoll, eredeti kilönleges-
ségek gJrártása eladása

GAOSZ, Bpest, IV., Süte-utca1.
TELEFO~: '80-213.

Garab József könyvnyomdája; Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHAZTARSADALMI, KULTURALIS, BELMISSZIOl, EGYHAZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZAGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy László,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peskó Zoltán, Schelz László,

dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos, Zulauf Henrik
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Megjelenik minden szombaton

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/b. Telefon: 222-S95
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendők.
Előfizetési ár: egész évre 8 pengő, félévre 4 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére sem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

"

TARTALOM
Előkészülés az úrvacsorára

Egy héttel húsvét előtt

Bőjti szemlélődés a művészet birodalmában

/

Kevesen tudják . )

Könnyű a papnak

Biztosítási ügyünk

Amin Budapest nevet

Ne folytassuk

Egy kis napi hír

Száz évelőtt

Passió előadás

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942. március 29.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d.. ,0 9 - - - -
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. Y,10 Gűttler Vilmos
Deák-tér 4.' d. e. 11 Keken András dr.
Deák-tér 4. \ d. u. 6 Gádor András
Fasor, Vilma kírályné-út 19. d. e. 010 - - - -
Fasor d. e. II Kemény Péter
Fasor d. u. 4.Pásztor Pál
Fasor (ném et nyel ven) d, u. 5 - - - -
Aréna-út 7. d. e. 3/410Farkas Zoltán
Kőbánya, Kápolna-ú. 14. d. e. 10 Szabó Aladár
Kőbánya d. u. 4 Bagár Iván
Simor-utca 35, (katonai) d, e. 1129 Rédei Károly
Simor-utca 35. d. e. 11 Bagár Iván
Rákóczi-út 57, (szlovák) d. e, 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Pásztor Pál
Üllői-út 24. (egyetemi) d. e, 1/21ÓDezséry László
Üllői-út 24, • d. e. 11 Szuchovszky Gyula
Szvetenai-u, el. isk. d. e. 10 Gádor András
Mária Valéria-telep d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. 011 Johnson Gisle
Angel-u. 25. d. e. 11 Sikter László
Abenyi-utca 21. d.e. 11 Dobos Dezső
Fóti-út 22. (katonai) d. e. 112 9 László Tibor
Fóti-út 22. d. e. 11 Rimár ,Jenő
Fóti-út 22. d. u. 5 Farkas Ferenc
'I'omory-út . d. e. 9 - - - -
Szerit László-út d. e. 9 - - - -
Bécsikapu-tér d. e. 11 Wolf Lajos
Torockótéri rer, ,templom d. e. 9 Révesz István
Böszörményi-út 22, d. e. 10 Kemény Lajos
1., Váralja-u. 14;, d. e. 10 - - - -
Óbuda (nérnet) d. e. 112 9 Danhauser László
Óbuda (ifjúsági) d. e. 3/410 Mohr Henrik
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Muncz Frigyes

'Öbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Muncz Frigyes
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Wolf Lajos

.Kelenföld d. e. . 11 Benczúr László
Kelenföld d. u. '\ 5 Wolf Lajos
Erdi-úton d. e. 10 - - _ -
Báthory László-u. 7. d. e. 1/211 - - - -
An. megfo szanat. (úrv.) d. e. 8 Majba Vilmos

Minden templomban úrvacsora osztás.



Elókészülés az
, ,
urvacsorara

Oly figyelmes a mesékre,
oly aluszékony a szent virrasz-
tásra.

Oly hamar szórakozó," oly
ritkán egészen magadba szálló.

Oly jókedvű a szerencsében,
oly csüggeteg a szenvedésben.

Ha ezeket és egyéb hibáidat
szívbeli bánattal és saját gyar~·
lóságod megútálásával megsi-
rattad és meggyóntad; erősen
fogadd meg, hogy életedet meg-
jobbítod és a jóban előmene-
telt teszel.

Azután teljes hódolattal és
. őszinte akarattal áldozd föl
magadat szíved oltárán nevem
dicsőségére égő áldozatul, azaz

J

testedet és lelkedet hűségesen
reám bízd.

.Hogy így méltóan járulhass
az én vacsorámhoz és az én tes-
tem . szentségét üdvösségesen
magadhoz vehesd .:

Ha az ember mindent meg-
tesz, ami tőle telik és őszinte
bánata van, valahányszor bo-
csánatért és kegyelemért járul
hozzám: Élek én, mondja az Úr,
nem akarom a bűnös halálát,
hanem inkább, hogy meqtérien.
és éljen, bűneiről tÖbbé meg
nem emlékezem, hanem min-•
den meg lesz neki bocsátva.

*
Nem kívánok én-tőled mást,

mint hogy magad mindenestül
reám bízni iparkodjál.

(Kempis Tamásnak Krisztus követése című, 15. századból való'
kegyes könyvéből.)

Amit magadon kívül adsz,
semminek sem' tartom, mert
nem adományodat keresem,
hanem tégedet -.

Amint neked nem volna
elég, ha mindened megvolna,
csak én nem: úgy nekem sem
tetszik, akármit adsz is, ha ma-
gadat nem adod.

Magadat add nekem, minde-
nestül add oda magadat Isten-
ért: és kedves lesz adományod.

Látod, én egészen föláldoz-
tam magamat érted Atyámnak;
odaadtam neked testemet éte-
lül, véremet italul, hogy én
egészen a tied legyek, te pedig
egészen az enyém maradj.

Ha azonban magadra támasz-
kodol és nem hagyod magadat
önként az én akaratomra, nem
teljes az áldozatod, nem is Iesz
köztünk tökéletes egyesség.

Ha tehát szabadságot és ke-
gyelmet akarsz nyerni, minden
cselekedeted előtt önmagadat
ajánld és áldozd föl, önként
Isten kezébe.

Azért jutnak oly kevesen
mennyei világosságra és belső
szabadságra, mert nem tudják
magukat tökéletesen megta-
gadni.

Rendületlenül áll az én sza-
vam: Ha valaki le nem mond
mindenéről, amije van, nem le-
het az én tanítványom (L. 14,
33).

1

Szorgalmasan vizsgáld meg
lelkiismeretedet és tehetséged
szerint igaz bánattal és alázatos
gyónással tisztítsd meg és éke-
sítsd föl lelkedet, hogy tudomá-
sod szerint semmi se maradjon
rajta, ami terhelné és akadá-
lyozna, hogy szabadon járul-
hass e szentséghez.

Szánjad-bánjad általában
minden bűnödet, a mindennapi
hibák fölött pedig külön bán-
kódjál és keseregj.

És ha az idő engedi, szíved
rejtekében valld meg Istennek
szenvedélyeid nyomorúságát.

Sóhajtozzál és bánjad, hogy
még oly testi és világias vagy.

Hogy oly féktelen ek a szen-
vedélyeid, oly tele vagy gonosz
indulatokkal és kívánságokkal.

Hogy oly gondatlan vagy
külső érzékeid őrzésében; hogy
oly gyakran hasztalan képze-
lődésekbe keveredel.
- Hogy oly hajlandó. vagy a
külsőkre, oly tunya a belső~re.

Oly gyors a nevetésre és fék-
telenségre, oly lassú a sírásra
és bűnbánatra.

Oly készséges a könnyelmű-
ségre és testi kényelemre, oly
késedelmes a komolyságra és
lelki buzgóságra.

Oly rendetlen erkölcsödben,.
oly rakoncátlan cselekedeteid-
ben.

Oly telhetetlen az ételben,
oly süket Isten igéjére.



Amin 8u~apestnevet
Előadásokon, színházban, moziban fi-

?yelgettem az embereket. Figyeltem
oket a karzaton, amint savanyúcukrot
szopogatva, két karjukra támaszkodva
vagy homlokukat a vaskorlátnak tá-
masztva, tágranyílt szemekkel nézték a
r~f1ektorfényben ragyogó színpadot, -
fIgyeltem őket páholyból, amint "előke-
lően későn" érkeztek, amint győngyház-
messzelátójukat szemükhöz emelve ajk-
bí ggyesztve megjegyzéseket tettek, ott
ültem az első sorokban is, ahol tisztán
látható a színész játéka, minden arc-
izma. Elmentem a fényes, premier mo-
zikba, de ott voltam a külvárosi mozgó-
képszínházak szűkreméretezett faszékei-
ben is. Ott jártam mindenütt, ahol Buda-
pest nevet.

Mert Budapest, hála Isten, nevet. De
amikor először hallottam nevetését, sér-
tette a fülemet. Amikor először hallot-
tam, nem akartam hinni a füleimnek,
nem értettem meg miért nevet, min ne-
vet. Körülnéztem. A karzaton voltam.
Bizonyára a publikum az oka. Talán nem
értették meg azt, amit az író mondani
akart, amit a rendező jónak látott ki-
emelni, vagy a színész betoldani. A
páholyokból ugyanaz a nevetés csen-
dült fel. Az egyik színész ostoba viccet
rögtönzött egy elvált -asszonyról. Valaki
lent, a földszinten tapsolni kezdett, a
többiek átvették, a karzat visszhangozta.

Jóideje gyűjtöm már ezeket il furcsa
pesti nevetéseket, van belőlük néhány
oldalravaló, most csak mutat.óba né ..
hányat.

Anagysikerű Márai darabot, a "Ka-
landv-ot nézem. A színpadon két orvos
beszélget. Mindegyik kifejti a maga iga-
zát. Az egyiknek minden. beteg ember
megmentése fontos, a másik az orvos-
tudomány előbbrevitelében érzéketlenül
megy el az egyéni tragédiák mellett.
Nagyon komoly, mélyértelmű témák. Az
egyik széken valaki elaludt. Mindenki
megfordul, mosolyog és így megy jó né-
hány percen keresztül. Senki sem szól az
alvónak. nem keltik fel, már a fél szín-.
ház nevet, bámulja, a két orvos pedig
beszél, egész lelkét beleviszi szerepébe,
de a közönséget egyelőre jobban érde-
keli egy szuszogó ember, aki előadás
közben elaludt.

A .Körtánc" egyik jelenete pereg. A
darab höse egy leány, aki talán azért
tévelyedik meg, mert nevelőanyja soha-
sem közeledett feléje megértő szeretet·
tel s igy sohasem nyílhatott ki előtte a
szíve igazán, őszintén. De amikor tuda-
tára ébred, hogy gyermeke lesz, a két-
ségbeesett lélek vergődésévei rohan
nevelő any jához s feltör belőle a kiáltás,

- Gyermekem lesz! -" A felkiáltás
szivbe markel. Az ember szomorúan is-
meri fel ennek a leánynak a tragédiájá-
ban sok-sok ezer társáét. És a közönség?
A felkiáltásra hangosan nevetni kezd.
Valószinűleg csak annyit értett meg az
egészből, hogy egy leánynak házasságon
kivül gyermeke született. Egyebet sem-
mit. Es még ezen is talált nevetni valót.

A "Ninocska" című orosz tárgyú - film
egyik jelenetében a katonai szellemben
nevelt orosz leány elmeséli, hogy ke-
mény küzdelemben megölt egy ellensé-
ges katonát. de amikor- az hottan terült
ci a földön, lehajolt hozzá és megcsó ..
ko Ita. Ez a kijelentés megint alkalom
volt arra, hogy jót lehessen nevetni.

2

Egy héttel husvét előtt
Drága, dolgos falusi anyák és nagyanyák ezekben a napokban festik

át falusi kis házacskáik homlokzatát. Fehér és kék színnel ragyog
húsvét hetében minden hajlék. Falukról urbanizálódott háziasszonyok
pedig buzgón végzik húsvéti nagytakarításukat, sokszor két bőjti elő-
adás, vagy evangélizációs nap között. S mindkét helyen a régmúlt
azon emléke hódít: a Megválto szenvedése idejére a keresztyén ember
belső tisztulását példázza a külső rend és szépség is.

Talán ma anyaghiány miatt is kevesebb szorgalommal szépül a
falu s az árvízi és háborús gondok miatt szűkebbre szabják háziasszonyi
igényeiket falusi és városi asszonyok egyaránt s részben valamennyiükre
ráfekszik az a világot befolyásoló lelkiállapot, amely 1942. húsvétja
előtt jellemzi a helyzetet.

Egy evangélikus mérnök-testvérünk beszéli, aki az egész bőjti idő
alatt úton volt, hogy kéthónapi külföldi tartózkodása alatt többször
töltötte éjszakáit földalatti pincék óvóhely ein. Bámulta a lakosság
fegyelmezettségét, megnyugtatólag hatott rá az a magabiztos csend és
nyugalom, amely felnőttet és gyermeket hatalmában tartott, még a
legközelebb állók pusztulása hírére is s önmaga magatartásáról azt
mondta, hogy ilyenkor, éjszakák hosszú csendjében a napi postáját és
ujságját olvasta végig. De hozzátette azt is, hogy más lélek sem imád-
kozott, vagy ájtatoskodott, hanem a mindenre elszántság és felkészült-
ség bizonyosságával várta a reggelt. Senki arcán sem volt látható a
bűnbánat és belső elmélyülés olyan kifejezése, amely a bőjti hangulat
kifejezője lett volna.

Anglia és Oroszország propaganda hírei közül pedagógus körökben
feltűnést keltett, hogy állítólag a közeli napokban angol diákok tanáraik
vezetésével orosz tanulmányútra indulnak és orosz diákok tanáraik
vezetésével Angliába utaznak. Feltesszük az angol keresztyén diákok-
ról és nevelőikről, hogy az Úrvacsora szentségével meggazdagít va
kelnek útra, hogy hitetlenek között töltvén ünnepeiket, a nagy ünnep
alkalmával emlékezni tudjanak Krisztusra. A-z oroszok pedig a nagy
London még ép székesegyházait bizonyosan nemcsak kívülről nézik
meg, hanem a leggondosabb felügyelet ellenére is találnak alkalmat
arra, hogy megnézzék mások hitét, azt, amit a buzgó orosz keresztyé-
nek éppen a nagybőjt napjaiban minden keresztyéneknél ájtatosabban
tudtak végigélni, Krisztus szenvedését példázva.

Ezt a megkülönböztetést: "hívő orosz és hitetlen orosz", most
már irodalmi nagyságok is kezdik propagálni. Knut Hamsun szívesen
ír cikket erről a témáról, az európai sajtó több orgánumának cikke fel-
használására engedélyt ad. s ne-m szűnik meg hangoztatni azt, hogy
vannak még hívő oroszok, olyanok, akik a keresztyénség régi szép
emlékeihez vissza tudnak térni, húsvét idején különösen. Ez a gondolat
kezd elhatalmasodni keresztyén és humanisztikus síkban olyan elmék-
nél, akik felette állnak a napi politikai mozgalmaknak. Ezek meg-
nyilatkozásaiban 'mindinkább az a gondolat jut kifejezésre, hogy a
jelenlegi háború végeredménye nem lehet más, mint hogy az az
ifjúság, amely a legborzalmasabb körülmények között tapasztalja meg
az emberi tanítások és eszmék háborús- konzekvenciáit, apostola lesz
az emberi életet megmentő igazságot hirdetésnek. A háborús ifjúság
lelke húsvét előtt egy héttel bő alkalmat talál a háborús frontok harci
zajában arra, hogy meditáljon az ő Megváltójáról s elhatározza azt,
hogya következő húsvéti ünnepek előtt, otthoni boldog békében,
hogy fog majd Krisztus keresztje elé állani.

Ugyanakkor a magyar maturandus ifjúság felekezeti különbség
nélkül hallat magáról s mnden hír arról beszél, hogy az érettségi után
azonnal jelentkezik katonai és háborús szolgálatra. Azt kell hinnünk,
hogy a hazai keresztyén és keresztény ifjúságot a hazafiúi szent
elkötelezések mellett különösen inspirálta erre az elhatározásra az,
amit a most harcban.álló testvérnépek küzdelmeiről tud. Az a sok cikk
és előadás, amit iskolai neveltetésük keretében finn testvéreink hősies-
ségéről és hazafiasságáról hallottak, hogy Európa legkeresztyénibb
kicsiny országa hitének megmaradhatása érdekében hogy áll szemben
a hitetlen orosz óriással, épen az ideális lelkületű magyar ifjúságnál
nem maradhat hatás nélkül, amint hogy bizonyosan hatott rájuk Kőrösi



Csoma Sándor magyar testvért kereső nosztalgiája abban a nagy cso-
dálatban, amellyel ifjúságunk ma a japáni népet bámulja.

S ahogy a magyar protestáns és római katolikus ifjúság a bőjti
időkben Krisztus közelében él, ugyanúgy a magyar falusi és városi
keresztyénség elég alkalmat talál és használ fel lelki megtisztulása
érdekében. A bőjti evangélizációk és a katolikusok .számára rendezett
triduumok nagy tömegei különösen napjainkban nem a kényszer s
nem a megszokás miatt keresik fel ezeket az alkalmakat, hanem azért,
mert a halál közelségébe került világ nagyon jól tudja) hogy mit
keressen a templomok közelében. S ha ma sokan úgy látják is, hogy
hosszú bőjtben élünk, azt a vigasztalást is. megtanulhatjuk, hogy a
bőjt mindíg hosszabb, mint a leghosszabb háború, de bizonyára az
áldása is végtelen hosszú.·

Ebben a bőjtben a miniszterelnök ajakán .csendült fel az a kíván-
ság, hogy szűnjön meg a dőzsölés és a lukratív élet hazánkban s érezze
meg minden magyar ember, hogy komoly háborúban élünk. Az előző
sorok azt mutatták, ahogy a lelkész látja a magyarságot, a politikus
látása pedig olyan fekélyre mutatott, amelyiket bizonyosan gyógyítani
kell. Amint a lelkész reményli a keresztyén magyar húsvét előtti han-
gulatának és meditációjának komolyságát, a miniszterelnök is tudja
azt, hogya dőzsölő magyarság vagy idegen test marad közöttünk, vagy
mielőbb megszűnik. Hiszen eddig azt : tapasztalhattuk mindíg, hogy
nemzeti életünk hosszú ideig tartó eltévelyedések ellenére is mindíg
visszatalál a helyes útra. Évekkel ezelőtt egy nagyobb közösség mindent
megtett annak érdekében, hogy Kossuth Lajos történelmi nagysága
elhomályosíttassék. S a második nagy világháború kellős közepén a
magyar legkeresztyénibb közösségek Kossuth és Petőfi szabadsággon-
dolatát újítják meg és azt vallják, hogy a jövő magyarságának útja
is csak az ő nyomaikon járhat.

Ha Isten kegyelméből valamennyien megéljük a húsvét utáni
hetet, hallani fogjuk a híreket, hogy megteltek húsvét ünnepén a
templomok Moszkvában, Melbourneben, Manilában, Londonban, Ber-
linben, Belgrádban, Rómában és Budapesten s a híradások még tájé-
koztatót fogak adni arról is, hogy milyen politikai nagyságok vettek
részt a templomi húsvéti áhítaton. Mi előre megmondjuk, hogy húsvét
örömében csak az részesülhet, aki húsvét előtt lelkét odaállította
Jézus Krisztus elé. G. L.

Böjti szemlélMés a művészet ~iro~almá~an
Az egész. ország közvéleménye botránkozással fogadta a Nemzeti

Színház legújabb darabját, az Asszonylázadást. A sajtó, amelyet oly éles
ellentétek választanak el egyéb dolgokban, ebben szinte egységes. Még
el. rádió is külön "krónikát" szentel neki. Nem a darab témáját és
tartaimát kifogásolják. Pikantériából, sajnos, sokkal vaskosabb dóziso-
kat is könnyedén bír a főváros közönsége, de azt találják felháborító-
nak és ízléstelennek, hogy ezt a Boccaccio-témát a szerző éppen a
magyar történelem legkomolyabb, legvallásosabb, legderekabb alak-
jának, Bethlen Gábornak, a "nagy fejedelemnek'} varrja a nyakába.
Ha már éppen ezt akarta feldolgozni, vitte volna ezt is egy nizzai
fürdőhotelbe, mint a Négyes círnű darabjának ugyancsak agyoncsépelt
témájú laposságait; vagy rakta volna egy kisváros kicsinyességekbe
fulladó légkörébe, mindegyik "méltó" kerete lehetett volna a témá-
nak. Bethlen Gábor Erdélye azonban olyan keret ehhez a témához,
mintha valaki a hősi halált halt édesapja acélsisakjában tartaná a
cigarettáit. A két pogány közt egy hazáért csodálatos zsenialitással
küzdő politikus és hadvezér, a vallásszabadság és alkotmányvédő hit-
hős, az ágyúdörgés közt is bibliát olvasó hivő, az iskolákat szervező,
tudósokat támogató, könyvek kiadásaira áldozó kultúrember Bethlen
mindegyik oldaláról méltó témája lehetett volna a Nemzeti Színház
1942-ős bőjti műsorának, csak éppen ezt az egyet; a pletyka-bűzök
közt szédelgő vígjáték-figurát nem szabadott volna felengedni az
ország első színház ának deszkáira soha! Ez szentségtörés, tradiciórom-

Alig akadt ember, aki megértette az.
orosz katona-leány csókjábjm az ellen-
séges katona hősiessége előtt való meg-
hajlást.

Megemlíthetném még, hogy a "Sas-
fiók" egyik legszebb jelenetében, mikor
a fiatal reichstadti herceg felajánlja ma-
gát váltságdíjul Wagramért, két ko-
moly úr arról diskurált előttem, hogy
a szél hangja éppen olyan, mint X.
ismerősüké.

Még csak egyet. A "Boldogság Komé-
diája' című érdekes elgondolású francia
filmben, midőn a főhős egy öreg altisz-
tet azzal akar boldoggá tenni. hogy pénz-
csomókat nyom a kezébe, mellyel min-
dent megvehet, amivel öregsége nap-
jait vidámmá, gondtalanná tudja tenni,
az öreg reszkető kezéből kiesik a pénz
s ő holtan a földre esik. A jótevő meg-
döbbenve látja; hogy a boldogsággal
'5lni is lehet s mintegy figyelmeztetöen
önmagának mondja:

- Túl nagy volt az adag. - Es a kö-
zönség nevet. Igen, az egész nézőtér
nevet. Ebből az egyetlen mondatból
csak annyit szívott magába, hogy vala-
kit szerencse ért, mire megütötte a guta.
És ez is annyira komikus, hogy min-
denki jót nevetett rajta.

Folyik az előadás, . pereg a film, s
Budapest nevet. Annak a kevés többi-
nek a hallgatása pedig, akik a kornikum
mögött a tragédiát is látják - még min-
díg nem tűnik fel a neveröknek.

Gyarmathy Irén.

Ne fol~tassu~u~~anott...
A zsidókérdés és a humanizmus címen

ír Oláh György az "Egyedül vagyunk"
legutóbbi számában. Tökéletesen igaza
van. Nagyszerűen és frappánsan egy-
szerű logikával fordítja meg a mellé-
nekszegzett fegyvert. Egyről azonban
ő is megfeledkezik. Hogy a "zsidóság"
nem kizárólag faji, nem is vallási, hanem
JelküJeti kérdés. Kétségtelen, hogy a
zsidóság haj lamosabb a zsidó lelkületre
és ennek megfelelő életmódra. Az ön-
zés, a haszonlesés, a kizsákmányolás, az
érzékiség életére. De nem szabad fi-
gyelmen kívül hagynunk azt, hogy ez
valamennyiünket fenyegető, sőt vala-
mennyiünkben lappangó kór, amellyel
szemben mi sem vagyunk immunisak.
Tudnunk kell, hogy amikor arról a
"zsidóságról" van szó, amelyet csak
megvetésseI s fogai közül elősziszegő
gyűlölettel tud emlegetni a nem zsidó,
akkor keblében vagy mondjuk tudat
alatt, a "keresztyéni felháborodáson" és
"igazságérzeten" túl az irígység is ha-
talmas mozgató erőv é válik, sőt a gyűlö-
let és megvetés egyáltalán nem tárgyi-
lagos érzés ei. Gyakran pedig, amikor a
zsidó helyére odaállítják a keresztyén
embert, akkor az nem kiküszőbő]ni, ha-
nem elsajátítani óhajtja ugyanazt, amit
a zsidónál kifogásoltak. A szó szoros
értelmében, sőt mindennemű értelmében
ugyanarra a helyre akarnak ülni ezek az
emberek ugyanazért, amiért a zsidót
onnan kidobták. S ha sikerül nyeregbe,
azaz a zsidó helyébe, a zsidó életlehe-
tőség helyére kerülniök, akkor folytat-
ják és továbbviszik ugyanazt, amit a
zsidóval abbahagyattak. Durvábban, rno-
hóbban s rutin híjján. ügyetlenebbül!
A zsidó volt az, aki már fájdalommen-
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tesen, érzéstelenítésseI tudott operálni,
a helyére került keresztyén még fáj da-
lom-okozás sal. Hiába, a "zsidósághoz" is
gyakorlat kell. Talán többszáz éves.
Ezért hallhatjuk nem egy faluban szidni
a "Han gyát" . Ezért tapasztaljuk, hogy
keresztyén kereskedő ugyanúgy "nyúz",
"lop", "csal", sőt még érezhetőbben,
mint a zsidó. Vagy azért, mert még nem
ért hozzá, vagy azért mert mohóbban
.zsidóskodík", - még nem lakott jól.

Egy minden tekintetben érett és az
indulatokból kiforrott keresztyén úri-
embertől hallottam a következő jellem-
zést:

A "régi jó világ" földbirtokosa, hűt-
len vagyonkezelés miatt kiköttette és
véresre korbácsoltatta mezítelenre vet-
kőztetett intézőjét. A fához kötözött és
vérében vonagló mezítelen embertestet
elrettentő például huzamosabb időre a
helyszínen hagyatta. Szúnyogok és le-
gyek hadserege lakmározott a magával
tehetetlen emberen s gyötörte tovább a
szerencsétlent. Egy "humanista" végre
megszánta sletörvén egy lombot a fá-
ról, odalépett hozzá, hocv elűzze róla
a vérszopókat. "Ne bántsd! ... " - szó-
lalt meg hirtelen egy másik emberbarát
-: " ... hiszen azzal ártasz, neki. ha el-
üzöd róla a jóllakott legyeket. ezeket
már nem érzi, nem is gyötrik annyira,
de ha elszállnak, jön az éhesek raja!"

Azóta, valahányszor a keresztyén ke-
reskedőt szidják, mindíg ez az elgondol-
koztató történet jut az eszembe.

Nem vagyunk mentesek mi sem az "ó-
ember" tulajdonságaitóI. Talán csak al-
kalom nyílt azelőtt kevesebb arra, hogy
ő is érvényesülési teret nyerj en. Igenis:
éljen a keresztyén kereskedő! Igaza van
Oláh Györgynek: "legyünk egyszer sa-
játmagunkkal szemben is nagylelkűek".
De ne tűrjük azt, hogy a saját-magunk,
a saját vérünk zsidóbb legyen a zsidó-
nál, mert annál nagyobb a mi szégye-
nünk. Mert a "zsidóság", az, ami a fel-
háborodást, a zsidótörvényt etc. kivál-
totta, nem faji, hanem lelkiismeretlen,
élvhajhász, világ-szerelmes, erkölcstelen,
röviden: Kt iszuistalcui lelkület!

Bé. Gé.

Egy kis napihír
A Pest március 21.-i számában olvas-

suk a következőket: "A szőkékkel rnin-
díg baj van. Vaszary Gábor vígjátékát
szerdán mutatta be a pécsi színtársulat.
A darabbal kapcsolatban a Dunántúl
címü napilap színikritikusa megállapítja,
hogya Vaszary Gábor darabokkal is
baj van, mégpedig az erkölcs, a tisztes-
ség és a jóízlés súlyos sérelmére. Nyu-
godtan elmaradhatott volna ez a pre-
mier, különösen most a nagyböjtben -

lírja. - Végül csak annyit - fejezi be
a lap -, reméljük hogy az ízléstelen-
ségektől hemzsegő vígjáték a legrövi-
debb idő alatt lekerül a beköszöntőjé-
ben mást ígért színigazgató műsoráról.
A vígjáték egyébként szerdán és csü-
törtökön telt ház előtt ment",

Ezzel a kis napihirrel kapcsolatban
van egy pár megjegyzésünk. Az első a
szerzönek szól. Ezt a darabot, annak-
idején, amikor bemutatták, bíráltuk.
Akkor úgy beszéltünk róla, mint valami
egészen frivol és erkölcstelen jelenség-
ről, amelyik nem jobb közönség, hanem
csak a Lipót város szellemi elit je szá-

bolás és - szegénységi bizonyítvány. Újra és újra fel kell tennünk
a kérdést: a mi annyi sok küzdelemmel, könnyeL, vérrel, szomorú tm-
gédiávaL és intő, nagy péLdákkaL zsúfolt történeLmünk művészi feLdoL-
gozására küldetett írók hiányoznak-é, vagy a feleLős heLyek szak-
embereiben hiányzik a keLLő érzék iLyenek [eücutaiásáta, feLkarolására
és méltánylására? Nagy idők mindig megszülték a maguk ihletett ki-
fejezőit nagy írókban és művészekben. Senki se tagadhatja, hogy nagy
időket élünk Miért hiányoznak a mi világunk, a mi kérdéseink, a mi
történelemlátásunk ihletett tolmácsolói a Nemzeti Színház színpadáról?
Pedig ismerünk párat, akik egyebütt, magánszínházakban, többszázas
előadássorozattal bizonyították be, hogy tudnak közönséget vonzani
legkomolyabb témák Iegkomolyabb hangú megszólaltatásával is.
Miért nem kerülhetnek ezek műsorra a Nemzetiben is? Miért kell
mindíg az Asztalos Miklós-féle rossz középszerűségek lapos ízléstelen-
ségert vagy habkönnyű "szórakoztatásait" tálalni, mikor minden ko-
moly magyar ember azt várná a Nemzeti Színháztól, hogy "hivatást
töltsön be" a nemzet nevelésében és "kemény eledelt" adjon a sok-
féle nyalánkságtói úgyis elrontott gyomrú közönségnek. Ahogyan száz
évelőtt ...

Mi pedig egyet még kűlön is figyelmébe szeretnénk ajánlani a
Nemzeti műsorkészítőinek. Amikor elkészítik az évi műsort, a polgári
naptár .mellett vessenek ezután egy pillantást az egyházi esztendő
időszakaira is s ne hozzák a Cseresnyést farsang közepén, -uz Asszony-
lázadást pedig böjt végén, sőt nagyhéten! Vagy keresztény Magyar-
országon élünk, vagy se. Ha "keresztény"-nek valljuk magunkat, akkor
tessék tekintettel lenni keresztény mivoltunkra ilyenekben is!

*
Nérriet filmet néztünk az Urániában. Cari Peters, a tettek embere:

Krüger apó és Bismarck után már esést jelent. Kevesebb művészet,
több propaganda s gúnyos rajz a "demokratikus" Németországról. De
magyar embernek egyre még ez a film is jó: hogy megfájduljon a
szíve, miért nem sugároznak a magyar filmek is ennyi hazafias ön-
tudatot? Miért nem hangsúlyozzák azok is a magyarság érdekeinek
minden egyéb szempont előtti fontosságát? Miért nem látnak meg azok
is olyan tátongó sebeket, mint a kivándorlás? Az a másfél milliónyi
magyar, aki szívében tengernyi keserűséggel, háta mögött tengernyi
nyomorúsággal kiszakadt a nemzet testéből, annyira nem fáj nekünk,
hogy se filmen, se színdarabban, se regényben, se dalban nem jajdul
fel értük senki? Trianon se szakított le testünkről több magyart s míg
azokért az irredenta fájdalom orkánja zúgott, ezekért senki egy köny-
nyet se ejt! Pedig érettük az önvád és bűnbánat keserű könnyeinek
kellene hullani, mert magunk voltunk. okai leszakadásuknak. De hát
az önvád és bűnbánat nem divatos áramlat minálunk! Pedig minden
megújulás hamis és fövényre épített, amely nem ezekből fakad! ...

*
Tanulásul, okulásul még egy színházi vonatkozású ' hírt kell ki-

emelnünk a napilapokból. Kodolányi: Földindulás című darabját, amely
az egyke problémáját valóban ihletett kézzel és megrázó erővel viszi
színre, valamelyik egykéző baranyai faluban elő akarta adni az új-
szellemű fiatalság a lelkes ifjú tanító vezetésével. Be is tanulták a
darabot, de az előadásból mégsem lett semmi. Elsöpörte az "öregek"
felháborodása. Bűnbánat helyett felháborodás. Ez is tipikus tünete a
leleplezett bűnös embernek A Wi)de Oszkár-féle Dorian Gray arc-
képének históriája ismétlődik meg a kis baranyai faluban. Nem lepő-
dünk meg rajta, nem csodálkozunk és nem sajnálkozunk, hogy "éppen
azok, akiknek szólna", nem akarják bevenni az orvosságot, mert na-
gyon keserű. Inkább annak a baranyai fiatalságnak szeretnénk üzenni
néhány bátorító szócskát: "A kinin nemcsak arra jó, hogy Leküzdjük
vele a Lázas betegséget, jó arra is, hogy megelőzzük. Nem baj, ha az
"öregek" nem vették be a FöldinduLást. Rajtuk már úgyse sokat segít.
Fontos, hogy ti bevettétek. Fontos, hogy ti tisztán látjátok a kérdést.
Nem szabad tehát elkeseredni és csüggedten visszahuUani a "Csikós
Panni" és egyéb más áLnépszínmíívek ponyvaszínvonalám. Kitartani
és tovább! Az irrecek: el.múlnak, de ha ti kigyógyuLtok az ő betegsé-
gükbőL, akkor nem múWc el velük együtt a magyar nép!"

Farkas Zoltán.



Kevesen tudják ...
hogya vallásüldözések idején Vas vármegy ének csak két községé-

ben volt szabad evangélikus istentiszteletet tartani: Nemesdömölkön és
Nemescson. Utóbbi helyen egy ideig két gyülekezet is volt: magyar
és német. Az üldözések elől ugyanis ide menekültek a kőszegiek, fa-
templomot emeltek s a mostani urasági kastély helyén paplakot is
építettek. Elég sokáig folyt a kőszegi gyülekezeti élet Nemescsén.

hogy ebben a gyülekezetben őrzik néhány legrégibb keletű kegy-
szerünket, egy barokkstílű kelyhet, egy ostyatartó szelencét. Utóbbinak
ez a felírása: "Csináltatta és ajánlotta ezt az ostyatartó szelencét Simon
Szabó György, a magyar templomban való oltári szentségnek kiszol-
gáltatására 1652. esztendőben." Nagyon jellegzetes őskeresztyén szim-
bólum áll rajta: Bárány a kereszttel.

hogy ez a nemesi község a reformációt saját jószántából és nem a
földesúr rendeletére fogadta be. A Kuruc-labanc háborúk idején a
kurucok oldalán harcolt. Bercsényi Miklós saját aláírásával 1706-ban
menlevelet kapott a község. Iskola, paplak, templom mindenkor jó vé-
delem alatt állott. Az egyszerű falusi házikókban nagy emberek látták
meg a napvilágot. Egyik emléktáblán ezt olvashatjuk: "Ezen község-
ben született és tanított Péterfy Sándo?", a magyar tanítók atyja. Emlé-
két megörökítette Vas-vármegye általános tanítóegyesülete. 1928."

hogy legszebb falusi templomunk Marcalgergelyiben épült vagy
30 évvel ezelőtt. A Celldömölkről Pápa felé igyekvő utas a kora
tavasztól késő őszig üde-zöld Marcal vidékén apró falusi házikók között
minden bizonnyal figyelmes lesz erre a templomra. Építésének nagyon
érdekes története van. A gyülekezet legutóbbi lelkészét - még fiatal
korában - a gazdag várpalotai gyülekezet hívta meg további szolgá-
latra. Hívei marasztalták, de az ottmaradásnak egyetlen feltételt sza-
bott: építsenek előre kidolgozott és a lelkész által bemutatott terv
szerint új hajlékot az Úrnak, az összeget pedig ne gyűjtésekből, hanem
önkéntes adományokból teremtsek elő. A hívek meghozták az áldoza-
tot. Persze azután az építkezésben maga a lelkész járt elől jó példá-
val. Hazai és külföldi összeköttetéseit felhasználva potom áron, alig
70.000 korona költségen felépíttette a hatalmas gótikus templomot.
A szükséges faanyagot a magyar állam a Kárpátokból rezsiköltségen
szállította. A harang ok öntvényét Vilmos császár adományozta régi
ágyuöntö gyárából. Az oltárképet Munkácsy: "Golgothá"-ja alapján
Obálné Gyurátz Karolin, Gyurátz püspök fogadott leánya ~stette.

hogy ama nagy katolikus tengert képező Zala megyében vala-
mikor milyen sok evangélikus élt. Hiteles adatok szerint Kapolcson
1701-ben Zala vármegye esküdt je és szolgabírája csak két katolikus
embert talált a községben. Ebben az időben a mostani evangélikus
paplak helyén valami nagy "oratorium" állott, melyet az okiratok
szerint "a lutheránusok, kálomisták és kevés pápista hívek közösen
építettek és használtak.'"

Kevesen hallották ezt a községnevet: Hegyfalu. Ma kicsiny leány-
egyház néhányszáz lélekkel és törpe iskolával. Hajdan azonban erős
anyagyülekezet volt. A dunántúli egyházkerületnek rendes zsinati
székhelye. Valószínűleg itt" alakult meg az egyházkerület 1576-ban,
amikor az ágostai hitvallást elfog adták és az első evangeIikus püspö-
köt megválasztották Szegedy Máté sárvári Lelkész személyében. Lel-
készeinek díszes sorából kiemelkedik Pálházi Göncz Miklós, aki később
Győrbe került, majd dunáninneni püspök lett és hitvallási irataink

.Látszatra Krísztus halála gyalázatos, sőt átkozott halál. A fa,
melyen meghalt, átkozott fa. De csak azért, mert mi bűnünk rajta
van . .. Számunkra azonban üdvösséges a halála, mert leveti rólunk
az átkot s áldást ad helyébe. L u the r .

. Mikor mindenki azt hiszi, hogy vége, akkor kezd el igazán
örökké uralkodni. Közbenjár és könyörög értünk az Atyánál. Itélet
zuhan ránk s érezzük, hogy Isten haragszik bűneinkért. Senki sem
segíthet rajtunk, csak a magát feláldozó Krisztus. L il the r .

mára készült. Hangja és felfogása olyan
mételyező és bűnös, hogy csodálkoz-
tunk a cenzura engedékenységén. Most
örömmel köszöntjük egy jóízlésü bíráló
hasonló megnyilatkozását. -.A máso-
dik a színikritikusnak szól: üdvözöljük
bátor bírálatáérL Ma, amikor a színházi
bírálatoknál annyi szerepet kap az ér-
dek és a reklám, jól esik hallani függet-
len véleményét. De jól esik hallani azért
is, mert ez a bírálat keresztyén ember
szájából származhat, ha érzi annak fo-
nákságát, hogy ilyen darabot a nagy-
böjt csendességre hívó napjai között
színrehoznak. Adjon Isten sok, hozzá
hasonló keresztyén szellemű bírálót. -
Harmadik a színigazgatónak szóló üze-
.net: Ma mindenkinek az a kötelessége,
hogy a szellemi és kultúráJis tekintet-
ben értékes elemeket "ássa ki. Ilven idö-
ben nemcsak időszerűtlen, hanem egye-
nesen felháborító, hogy Pécsett, vissza-
élve azzal, hogy a közönség szeret szín-
házba járni, ilyen darabokkal látják el.
Ma a színigazgató is kultúrtényező, te-
hát felelős minden romlasért. amit szín-
padja okoz. - A negyedik pedig a kö-
zönségnek szól: A bíráló helyes bírála-
tot írt. A közönség .ennek ellenére két
házat töltött meg, egymás után. Nem
tudjuk, hogy bérlet volt-e? Nem tudjuk,
hogy tudták-e, mit látnak majd? De a
pécsi közönségnek az a híre, hogy sze-
ret színházba járni. Ez kultúrszomj -
vagy pedig csak szórakozási láz Pécsett?
Szomorú lenne az utóbbi! Ne állítson ki
magáról ilyen bizonyítványt Dunántúl
kultúrközporítja, amelyröl egyik polgárát
vonaton úgy hallottam nyilatkozni, hogy
sehol sincs olyan élet, mint ,náluk. Mert
ha ilyen jelenségben nyilatkozik meg a
kultúra. akkor inkább nem kérünk belöle.
A közönség adjon választ az igazgató-
nak, ha annak működése erkölcsileg
kifogásolható és maradjon el a szín-
háztól. Mert több a lélek, mint a test és
a lélek tisztasága, mint az üzlet. Ez a
darab pedig csak üzlet. Káros üzlet.

K. P.

Száz évelőtt
született báró Kaas Ivor, a nagy magyar
közíró, aki a magyar politikai életben a
ki egyezést követö idökben nagy szere-
pet játszott. MintpoJitikai író, korának
legelsöi közé tartozott, akinek véle-
ménye és állásfoglalása sokszor jelen-
töségteljesen szólt bele az egyes kérdé-
sek alakulásába. A vezércikk mai for-
májának egyik megteremtöje. E cikkeit
mindíg nemes meggyőződés hatotta át,
bátran, mindíg az ügy érdemét és iga-
zát tekintve fejtette ki véleményét.
Nagy műveltsége, széles látóköre, föld-
körüli utazásán szerzett emlékei és ta-
pasztalatai tették olyan vonzóvá min-
den megszólalását. Emellett abszolút te-
kintélyt szerzett néki az, hogy minden
tekintetben megközelíthetetlen volt és
így mindenki tisztelni volt kénytelen
benne - még ellenfelei is - a tiszta
és meggyőződéses férfiút. Volt idö, ami-
kor evangélikus létére a katolikus nép-
pártnak volt egyik munkása. Különös
melegséggel tudott síkraszéllní az elnyo-
mottak és a szegények érdekében. Mint
országgyűlési képviselö, a politikai élet-
ben és a parlamentben is igen nagy te-
kintélyre tett szert. 1910-ben halt meg.
Emlékét most a magyar politikai iroda-

5



lom művelőí kegyelettel újítják meg.
Gvermekei közül báró Kaas Albert
egyetemi tanár, felsőházi tag, a pesti
alsó egyházmegye felügyelője.

Passióelöadás
Hittudmányi Karunk Ifjúsági Köre eb-

ben az esztendőben újra megrendezte
(március 22~én este a soproni templom-
ban) Jézus Krisztus kínszenvedésének és
halálának emlékezetére passióelőadását
ez alkalommal a Márk írása szerint való
szerit evangélium szövegének feldolgo-
zásával. Ennek keretében XVI. és XVII.
századbeli magyar egyházi énekek hang-
zottak el női-, vegyes- és férfikar, vala-
mint szólóénekek előadásában. A ve-
gyeskar Palestrina: "Fohászkodás Jézus-
hoz" és Schütz: "Krisztus dícsértessél",
a nőikar Schulek Imre: ,;Artatlanság
szent Báránya" című műveket énekelte.
Ezenkívül Bach: "Air", "Oh, Haupt voll
Blut und Wunde", Pachelbel: "Oh Lamm
Gottes únschuldig" művek szólaltak meg
hegedün . és orgonán. Közreműködtek:
Oppel Kató (he gedű). Amminger Kál-
mán és Dubovay Géza (orgona). Bulik
András és Oeller Ottó (ének). az Evan-
gélikus Leányegyesület tagjai, a leány-
középiskolák felső osztályainak növen-
dékei és a M, Kir. Állami Leánygimná-
zium evangélikus növendékei. .

Oberamergauból, a világhírű passiója-
tékok színhelyéről nagyon sok ember
tért vissza azzal, hogy élmény volt szá-
mára az ottani passíóelő adás, Ezzel nem
lehet összehasonlítanunk egy ilyen lel-
kes gárda munkáját, annyi azonban bizo-
nyos, hogy lelki elmélyülést és komoly
bűnbánatot ébreszt mindenkiben, aki ki-
kapcsol egy estére minden mást és fi-
gyelmesen végighallgat egy passioelő-
adást. Teológusaink tavalyi biztos elő-
adása után ezidén - tudjuk - csak
újabb sikerről és eredményről számol-
hatnak be. Szívből örülünk, hogy ko-
moly, tudományos felkészülésük mellett
erre is szakítottak időt maguknak.

Hálásak lehetünk, hogy kibányászták
sok, már-már elveszettnek hitt régi ma-
gyar ének és zenekincsünket, hogy a
passióelőadásban Huszár Gál énekes-
könyvének passiós imádságait imádkoz-
ták, megismertették anagyközönséggel
Péczeli Király Imre: "Paradicsomnak te
szép élő fája .. .", Bornemisza Péternek:
"Mindenható Úr isten . . ," kezdetű éne-
két, a Kolozsvári, Debreceni énekes-
könyvnek, az Oreg Graduálnak sok kin-
csét. Ezek érthetetlenül kimaradtak leg-
-újabb énekeskönyveinkből is, pedig va-
lóban nagy gazdagság és lelki erő su-
gárzik belőlük,

Ezek után a sikerült vállalkozások után
örüInénk, ha teológusaink nagyheti rnisz-
sziós útjaik alkalmával gyülekezeteinkben
másutt is megszólaJtatnák a régi magyar
énekeket, fellépnének passióelőadásuk-

. kel s gazdagítanának sok-sok szivet an-
nak hirdetésével, aki "a mi bűneinket
maga vitte fel testében' a fára, hogy meg-
halván a bűnnek, éljünk az igazság-
nak ... " P. P,

Régi magyar imádságok címen adott
ki a magyar evangélikus egyház legré-
gibb magyar nyelvü imádságaiból, a 16,
századból értékes gyüjteményt dr. Schu-
lek Tibor. Megrendelhető a Lelkipásztor
kiadóhivatalában: Győrött.
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egy részét magyar nyelvre fordította. Volt idő, amikor ebben a köz-
ségben csak egyetlen egy katolikus embert találtak. A hegyfalusi evan-
gélikusok üldözése a hitehágyott Nádasdy Ferenc idejében követke-
zett el. Elvették gyönyörű templomukat, s bár a linzi békekötés után
egy időre visszakapták. az mind a mai napig az ő tulajdonuk. Szent-
ivánfa, Vámoscsalád, Zsédeny, 'I'erestyénfa nevű ősi evangélikus gyü-
lekezeteink is ebben az időben semmisültek meg és pusztultak el.

hogy a csőngei (Vas megye) gyülekezetben ma is leveleket hajt
a 150-160 esztendős akácfa, melynek lombjai alatt egykor templom
híján az üldözött evangélikusok istentiszteleteket tartottak. A csön-
gei templomkert akácfáját abban az időben ültethették, amikor
Szarvason, Tessedik Sámuel elültette az első alföldi ákácot.

hogya csonka-aradmegyei Medgyesegyházán, ahol ma népes gyü-
lekezetünk van, még ötven évvel ezelőtt hatalmas állami birtok húzó-
dott végig. 1899-ben Zsilinszky Mihály államtitkár közbenjárására a
mintegy 5000 katasztrális holdnyi hatalmas birtokot parcelláztak s
azon 92 evangélikus békéscsabai család telepedett le. Ezek vetették
meg a gyülekezet alapját és fej lődését.

Közli: Pásztor PáL

K " . k II
II önnyü a papna ...

Azt hiszem, az Evangélikus Élet olvasótábora hálás lehet a~ért
a frappáns, nagyon találó cikk ért, ami a 11. számban jelent meg,
"Könnyű a papnak" . .. CÍmen. Amikor végig olvastam, minden sorá-
nak csak igazat tudtam adni, mert megfelel a valóságnak. Különösen
figyelemre méltóak a cikk befejező sorai. Azonban kiegészítésképpen
még szeretnék hozzátenni valamit a megkezdett gondolatsorhoz, ami
szintén sokszor elhangzik híveink ajkán - különősen a mai időkben
- igazolásul arra, hogy mégis csak "Könnyű a papnak!" Igy szöve-
gezném meg mondanivalómat röviden; Könnyű a papnak, mert nem
megy háborúba, de ha behívják is, - akkor is könnyű a papnak,
mert a front mögött van!

Ismét egymásután hagyják el ifjaink a békés családi otthont,
hogy nemcsak hazánk, hanem egész Európa jövőjét, életét és hitét
veszélyeztető bolsevizmus ellen csatasorba álljanak. Ifjúsági Egyesü-
letünk hű tagjai illőnek tartják, hogy mielőtt bevonulnának, elköszön-
jének, vezető lelkészüktől. Búcsúzáskor azután előkerül vagy nyílt és
őszinte megjegyzés formájában, vagy csak "gyengéd célzásként", hogy
milyen jó a tisztelendő úrnak, nem kell bevonulnia, nem kell háborúba
mennie, sőt még békében sem kell regrutaként bevonulnia. Természe-
tesen én, mint aki már "kiszolgáltam katonáékat", kellő öntudattal
jelentettem ki, hogy az elmúlt nyáron én is voltam kiképzésen, sőt
hogy én is várora a behivómát annál is inkább, mert a lelkészek közül
elsősorban az ifjabbakat hívják be, ezek közül is azokat, akik már
résztvettek kiképzésen, A beszélgetés és egyben búcsúzás során tűnt
ki, hogy még a behívás esetén is "Könnyű a papnak", mert kórházban
van, a tűzvonal mögött, _egyszóval távol a veszedelemtől, attól a hely-
től, ahol a halál végzi bőséges aratását! .

Mivel őszinte sorokat írok le, így csak arról tehetek bizonyságot,
hogy nagyon kellemetlenül érint ebben a vonatkozásban ez a sokszor
ismétlődő refrén: Könnyű a papnak! Szinte azt mondhatnám, hogy
annyira különös helyzetbe sodor ez a probléma, hogy ehhez képest
azok a megjegyzések, melyeket az idézett cikkben olvashattunk, nem
bírnak olyan nagy fontossággal. Mindegyiken túlteheti magát a pap,
megtalálhatja az egészséges megoldást, .akár a társadalmi érintkeze-
sére, akár egyéni, személyi életére gondolunk. (L. a "Lelkipásztor"
márciusi számában D. Kapi László: Papok a Főpap előtt 4. sz. köz-
leményét.) Nyitott kérdés marad még mindíg az, hogy a lelkész miért
tartozik azon ritka "kiváltságos ember" közé, akinek nem kell tényle-
ges katonai szolgálatot teljesítenie?

Lelkészek között beszélgetve hallottam olyan megnyilatkozást,
hogy: nem való a pap a kaszárnyák különös világába. Mert ott egészen
más a szellem. Erre csak azt felelhetjük, hogy ez nem komoly érv.
Mert ezen meggondolás szerint 'akkor ne állítsunk munkába lelkésze-



ket sem a fogházakba, sem a javító intézetekbe. Nézetem szerint meg-
fordítva van: a papnak kell a "más szellemet" bevinni és képviselni
az ilyen helyeken. .

Kiváltképpen ma hangoztat juk szűntelen, hogy milyen nagy
nemzetnevelő intézmény a katonaság a maga országos és egyetemes
szervezettségével. Olyan szűrő, amelyen mindenkinek át kell jutnia.
Ott találkozik az ország legtávolabbi vidékeiről összefutott, az ország
legkülönfélébb arculatú, lelkületű, érzésű, erkölcsű fiatalság. Társa-
dalmi és felekezeti különbség nélkül együtt él mindenki és a legszebb
katonai erényben - a bajtársias szellemben - nevelik a jövő nemzet-
építő rétegét. Kérdezem: nincs helye ebben a közösségben a lelkész-
nek, aki szintén a népéért él, de akinek nincs alkalma a néppel együtt
élni? Hiszen a szószék és a nép egyéni élete, erkölcse, gondolatvilága
között elég nagy a közbevetés, amit csak úgy lehetne áthidalni, ha a
lelkész is megtesz mindent, amit különben mindenkinek meg kell
tennie nemzete iránt. .

De való-e az Ige harcosának kezébe gyilkoló fegyver, való-e az
ellenséget megbocsátással és szerétettel legyőzni tudó lelkészhez, hogy
rátámadjon az ellenfél életére? Erre a kérdésre csak gyakorlati pél-
dával lehet megfelelni. V-ajjon ~it tesz még a lelkész is akkor, midőn
békés otthonát éjszaka rablógyilkosok veszik körül, s hallja gyermekei
sikoltását, hitvestársa segítségért kiáltását? Hát mit kell tennie az
ilyen megtámadott család fejének? Élete feláldozásával is síkraszállni
övéi megmentéséért. Ez történik a háborúban is. Szeretteinket -
magyar véreinket támadja meg az ellenség. Nem tehetek mást, mint
megvédem enyéimet!

Gondolkozzunk azon, kívánatosnak látjuk-e azt, hogy a lelké-
szeket tényleges katonai szolgálatra kötelezzék? Együtt élni a kűlön-
féle összetételű, de a tiszta magyarságot képviselő ifjúsággal, hogy ott
a fiatal lelkész a kovász szerepét betölthesse, csak haszon lehet a
lelkésznek is és az ifjúságnak is. Onnan gyülekezetébe kerülve, öröm-
mel élhet tovább a nép fiaival, akikkel együtt örült s ha kellett,
szenvedett. Ha ez bekövetkeznek, akkor már másként hangzik a
harcba induló ifjúsághoz mondott beszédem, vagy csak egyszerű búcsú-
szavam. Mert valljuk meg, nehéz olyan cslekedetre buzdítani, lelkesí-
teni valakit, amit a lelkesen buzdító maga nem tesz meg soha! A mai
idők roppant válságában mindenkinek áldozatot kell hoznia az ország
fennmaradásáért, a magyar evangélikus lelkészeknek is, a többi fele-
kezetek lelkészeink is. Legyen legalább ezzel· az egy megjegyzéssel
kevesebb a felénk áradó megállapítás: "Könnyű a papnak, mert nem
katonáskodik." Ponicsán Imre.

Biztosítási üqyünk
Az Evangélikus Élet ll-ik számában fenti címmel egy cikk fog-

lalkozik azzal a kérdéssel, hogy nem lehetne-e a biztosítás ügyét
egyházegyetemünknek megoldani egy Evangélikus Biztosító Intézet
felállításával, úgy, hogy az a tiszta jövedelemnek nem szükségelt ré-
szét "teljes mértékben visszaadja egyházi célokra."

Nagyon fontosnak tartom a kérdés felvetését, ezért, mint aki talán
szakértő is e téren, kifejtem elgondolásaimat.

Szükségesnek tartom, hogy egyházi ellenőrző szerveink, . az egy-
házmegyék elnökségei, számvevőszékek figyelemmel kísérjék az egy-
házak biztosítási ügyeit, hogy az egyházi épületek kellő értékben van-
nak-e biztosítva és segítségükre legyenek a hozzáfordulóknak abban,
hogy minél biztosabb intézetnél minél előnyösebb feltételek mellett
kössék meg biztosításatkat. Aggódva nézném azonban egy önálló evan-
gélikus biztosító intézet létesítését.

A múltak szomorú tapasztalatai arról győznek meg minket, hogy
biztosítási ügyekben nemcsak nyerni lehet, de veszíteni is. Ki viseli
ezért az anyagi felelősséget? A biztosító intézetek díjtartalékjaikat
különböző képen helyezhetik el, házakba, földekbe, értékpapírokba

HíREK
Az Országos Luther Szövetség márc.

24-én tartott központi választmányi ülést.
Dr. Bencs Zoltán országos elnök általá-
nos képet adott a Luther Szövetségi
munka mai helyzetéről, majd a szer-
vczési, saj tóügyi, pénztári jelentések
következtek, végül az Evangélikus Na-
pok .tavaszi programmját beszélte meg a
választmány.

Máté-Passiót ad elő a Budahegyvidéki
Luther Szövetség nagypénteken d. U. 6
órakor a Böszörményi-úti iskolában.

A Budapest-Rákóczi-úti egyházköz-
ség lelkészi állásába, - mely Morhács
Márton halálával üresedett meg - márc,
22-én iktatták be a gyülekezet egyhan-
gúlag meghívott új lelkipásztorát: Dr.
SziJády Jenőt. A beiktatast Kemény La-
jos esperes végezte Ézsaiás 40:1. V. alap-
ján. Az új lelkész az 1. Kor. 2:1-5. ver-
sek alapján tartotta meg igehirdetését.
A beiktató istentisztelet után ünnepi köz-
gyülés volt, melyen dr. VIadár Gábor
egyházmegyei felügyelő átadta az új lel-
késznek a meghívó levelet és meleg
szavakkal kérte a gyülekezetre és a lel-
készre Isten áldását. Még több üdvözlés
hangzott el, melyekre az új lelkész
együttesen válaszolt.

Evangélizáció. Most kezdődött meg
az aszódi evangélizá.ció s. vele kapcsola-
tosan a ginmázium csendes napjai. A
szolgálatokat vitéz Sréter Ferenc és Csep-
regi Béla végzi. Az intel ligenci a részére
Ágoston Sándor is tart előadást. Aszócl
leányegyházában: Hévízgyörkön il nagy-
héten végez szolgálatot Csepregi Béla,
Ugyanebben az időben indult evangélizá-
ció Tokajban is Gaháth György szolgá-
latával.

Zenés áhitat Kőszegen. A kőszegi ev.
énekkar a gyülekezet orgonájának újjá-
építésére márc. 22-én jól sikerült bőjti
zenés áhitatot tartott. Közreműködőtt:
Vönöczky Endre (orgona). özv. Végvárv
Istvénné. Görgényi Gyula, Zoltai Lászlo,
Kováts Ferenc, Kósa Sándor. VezényeJt
Budaker Gusztáv karnagy. Műsoron
Bach J. S., Brahms, Gallus, Handel művei
voltak. .

A rákosszentmihályi önálló állami
hitoktatói állásra D. Raffay Sándor püs-
pök Aranyi József hartai s.-Ielkészt ne-
vezte ki.

Pelügyelőbeiktatás. A szentendrei fiók-
egyházközség márc.' 22-én istentisztelet
keretében iktatta be új felügyelőjét:
Kéry Istvánt, a szentendrei és budakor-
nyéki járások forg. adóhivatali főnökét,
valamint új másodfelügyelőjét: Kovács
Pál külügyminiszlériumi számvevőségi
főtanácsest.

Leánynépfőiskolai záróünnepély. A
Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesü-
let Ieénynéptőtskolé ja, evangélikus egy-
házunkban az első, közel 5 havi kemény
munka után márc. 29-én d. U. fél 5 órai
kezdettel záróünnepélyét tartja az egy-
házegyetem imatermében (Ullői-út 24. II.
lépcső). Minden érdeklődöt szeretettel
hív az egyesület vezetősége.

A budapesti leánygímnázium ifjúság'a
több szülőí estet rendezett. Ezek egyi-
kén előadta Csiki Nagymamáját, mási-
kon Mikszáth-jelenetet, végül egyen
mesejeleneteket mutatott be. A befolyt
jöveclelemből 370 P-t juttatott a Vörös-
keresztnek, 120 P-t a most megnyílt
iparostanoncotthonnak. végül évvégi ju-
talmazásra egyes tárgyakban kivá ló osz-
társak részére 200 P-t szavazott meg. -
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A Rákospalotai Nőegylct márc. 29-én
este fél 8 órakor az új templomban val-
Iásos ünnepélyt tart, melyen előadást
tart dr. Keken András Deák-tért lelkész .

. Közreműködnek: M. Ulbrich Hermin,
Peskó Zoltán, Csengey Ilona, Nagy Kál-
mánné, Pröhle Sándor, Somlyói Lászlo.

Feliigyelőbeiktatás. A pestszentlőrinci
egyházközség márc. 22-én iktatta be a
gyülekezet másodfelügyelői tisztébe Kö-
kény Béla városi főjegyzőt.

A Deák-téri Luther Szdvetség kultú-'
rális szakosztályának utolsó bőjti estje
27-én, pénteken este volt a leánygímná-
zium díszl:ermében. Ezen' Zászkaliczky
Pál esperes tartott előadást: "A kereszt
válasza a szenvedés kérdésére" címen.
A leány gimnázium ének- és zenekara
három müvet adott elő Kapi-Králik Jenő
tanár vezetésével.
Itt említjük meg, hogya Volt Növendé-
kek Egyesülete 200 pot küld a Vörös-
keresztnek és 250 pot ad szegény tanu-
lók érettségi díj ának fedezésére,

Halálozás. Szabó Gábor katonai espe-
res Szegeden, 49 éves korában, hosszú
szell vedés után márc. 17-én elhunyt. Te-
melése Budapesten volt nagy részvét
mellett.

Sajókasa. Ligeti Ede lelkész nyuga-
lomha vonulás ával megüresedeLt lelkészi
állásra a sajókazai egyházközség egy-
hallgli bizalma Bőjtös Sándor fancsali
lelkész! hívla meg.

'Halálozás. Engisch Frigyes ny. szeg-
hegyi (bácskai) ev. lelkész rövid szen-
vedés után, 82 éves korában meghalt.
Március 25-én délután tomették el a bu-
dakeszi temetőben.

A pestszenterzsébeti egyház kiizség új
orgonáját az elmult vasárnapon avatták
fel. Virágvasárnapján pedig a Grőb
László által adományozott harangot ad-
ják át rendelLetésének.

Kantata a rádióban. Peskó Zoltán
március 11-iki orgona-kantáta estjéről
hangfejvétel készült, melyet a rádió Bp.
I. hjrllámhosszén ápr. 2-án (nagycsüt.)
13 óra 25 perckor fog közvetíteni. Elő-
adásra kerül Handel. O, Uram, árva lel-
kem c. kantáte, szerepelnek: Vajda J.,
Milinkovich G., Szabó M., Hantos A.,
a budapesti gimn. Énekkara, a Fasori
Ev. Énekkar, a Magyar Női Kamara-
zenekar és Sulyok I. (orgona), vezényel
Peskó Zoltán.

Az aszódi leánynevelő intézet. jubi-
lcurni zászlójára eddig a. kö vetkező ado-
mán yokat kaptuk:. Pesthy Pálné 10 P,
dr. Kesserü Béláné 10 P, Mihályi István-
né (Nagydém) 10 P, elr. .Zelenka Frigyes-
né 10 P, Witgnerné Leopold Erzsébet 15
P, Kökény D. Gáborné 10 P, Laucsek
Zsuzsa 10 P, Torda Gyuláné (Domony)

_10 P Stolnár Lászlóné 10 P, Szalay Sán-
dor 'urad. főintéző (Mezöhegyes) 10 p,
Delhausz Rigantné, Gundel Katinka. Gré·
berné, Oberlánder Elza együtt 54. p,
Tóthné Moravcsik Enka 5 P, Oroszlany
Endréné 7 P, Rak sányi Zoltánné 5 p,
Sárkány Lászlóné 5 P, Lenclvay Béláné
(Kerepes) 5 P, dr. Tankovics Endréné
(Győr) 5 P, Tillné Meidlinger Irén 5 P,
Brock Anna 5 P, - Erdészkyné Leustach
Jolán 3 P, Hajlamász Jánosné (GŐdö.llő)
2 P Bartos Antainé 2 P. Mlután a za sz-
lót' eddigi terv szerint csak májusban
adjuk át, a gyüjtést még nem zártuk le,
adományokat még szívesen fogadunk. A
hálás tanítványoknak ezúton mondunk
meleg köszönetet adományaikért. A volt
iskolatársak szövetségének nevében: Fe-
jes Zsigmondné üllv.vezető alelnök.

,
stb. Már most lehet az az eset, hogy a legjobb szándékú terv is balu
üt ki. Elértéktelenedik a vagyon, s az intézet képtelen vállalt kötele-
zettségeinek eleget tenni. Ezért bízzuk csak a biztosító intézetek léte-
sítését az arra hivatottakra, hozzáértőkre, a magánvállalkozásra, eset-
leg az államra, mert végzetes kár volna más rendeltetésű egyházi
vagyont ilyen célra kockáztatni.

Még azt sem tartom helyesnek, hogy az egyház ajánljon biztosító
intézeteket. Még akkor sem, ha ebből haszna van. Az egyház így er-
kölcsi felelősséget vállal az ajánlott biztosító intézetért. De mi lesz
majd akkor, ha bekövetkezik egy non putarem és a biztosító intézetnél
baj lenne. Oly erkölcsi kárral járna ez, hogy nincs arányban az elért
esetleges nyereséggel.

A biztosítás múltja elég szomorú. Emlékezzünk vissza, hogy há-
nyan' károsadtak biztosítás révén az 1914-18-as háború után, midőn
számottevő biztosított összegek helyett annyit kaptak, hogy azért leg-
feljebb pár zsemlyét lehetett venni. 8.a biztosító intézetek, amelyek
éltek azzal a joggal, hogy a biztosított összegeket nem fizették vissza
valorizál tan, ezekben az években is jelentős összegeket fizettek ki
igazgatósági tagjaiknak és különböző jutalmak és jutalékok címén.
Vagy gondoljunk vissza a későbbi időkre, mikor ismét károsodás érte
a biztosítottakat egy-egy biztosító intézet tönkremenésével.

Túróczy Zoltán püspök még 1939-ben egyik egyházkerületi gyűlé-
sen fejtette ki, hogy mily fontos volna, ha egyházunk az önellátásra
térne át. Ha a hívek áldozatkészsége a régi volna, kevesebb lenne a
bajunk, mert ma mindent az államtól, a közületektől várunk. Bizonyos
vagyok, hogy nem jönnének zavarba egyházaink, kerületeink, ha a
biztosítási' jutalék bevételek esetleg elmaradnának.A tiszai egyház-
kerület bevétele 1941-ben 116.168 P volt, ebből biztosítási jutalék
1746 P, vagyis Pf20/o. Ha figyelembe vesszük, hogy a kerület lélek-

.száma 1940. december 31-én 63.873 volt, akkor egy-egy lélekre ebből
mindössze 23/.l fillér esik. Szomorú volna, ha lelkenként 3 fillért szük-
ség esetén ne tudnánk pótolni.

A biztosításhoz hasonlóan tanácsolhatná valaki, hogy az egyház
vezetősége foglalkozzék gabonavásárlással. Vállalja el a Futura, vagy
a Hangya egy-egy kirendeltségét, mert ezen a .reven tekintélyesösz-
szeg is juthatna egyházainknak, amely talán még az adót is feles-
legessé tenné. Hová jutna egyházunk ilyen körülmények között,
mennyire eltérne a maga igazi rendeltetésétől.

A Felvidéken a megszállás alatt igen élénk életet éltek a külön-
böző Jednoták. Ezek közösségek voltak. Havonként, esetleg hetenként
jöttek össze a tq.gok, bibliaórákat tartottak és így az önsegélyezés
'mellett a lelki élet ápolásával is foglalkoztak. A tiszai egyházkerület
engedélyt adott, hogy ezek folytathassák a visszakerült részeken mű-
ködésüket, mint a "Magyarorsz~gi 'Evang. Testvériség Egyesülete."
Ha ezek kis alapon, kevés rizrkóval, nagyellenőrzés mellett és teljesen
altruista alapon dolgoznak, úgy áldás fakadhat működésükből.

Egy érdekes esetet kívánok elmondani a biztosítással kapcsolat-
ban. Egyik egyház biztosítani óhajtotta újonnan épült templomát.
Ajánlatot kért az egyházkerülettelkapcsolatban álló biztosító intézet-
től, de egy másiktól is, amelyik hazánk egyik .legrégibb, s igen tőke-
.erős intézete. Az utóbbi 100f0-kal olcsóbb ajánlatot tett. Kérdés, mit
tegyen az egyház, hol kösse meg a biztosítást? Kíváncsi vagyok a véle-
ményekre, mert az egyház vezetősége tudta, hogy mi az ő kötelessége,

A biztosítási ügy megoldásánál legyünk nagyon óvatosak és körül-
tekintők. Margócsy Emil.



Harmóniumok legolcsóbban

FITTLER-nél
BUDAPEST, Damjánich-utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

Há~ió, ~ramolon, lon~ora~illcnlyüs harmnnita I
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1. ,

leraLat· Gyöngvös, Kossuth-utca 3. szám. '1

ft • Mohács, Szent-István-utca 49. sz. ,
Evangélikusuknak árengedmény

KO VALD elsőrangúari. fest, tisztít. mos !
mégis I

olcsó, pontos megbízható KOV ALD j

B t t bizalomrnal BERTALANNE'11 or vásároljunk . 1
keresztény butorszalonjában. (Baross Szövetség tagie.) - Háló'k,
ebédlők, kombinált szobák, konyhák, előszobak. amerikai rend-

szerű irodabutorok. Állandó butorkiállítás.
Budapest, Rákóczi-út 82.1. em, és Huszár-u. 3. I. em.
Fizetési kedvezmények Lapunkra hivatkozóknak 2% engedmény

BRAUN JENO'"m~hini~ő és pliss~speci-
alista bermunka uzerne,

VIlI., Aggteleki-ú. 2'a. (Rákóczí-út sarok),
Tel eJ ci n: 344 637.

Azsúr, plissé, himzések, gombáthúzás •
és minden e szekmaba vágó rnunkák -

szakszerű kész itése. '

Mői és ~~erme~~ala~o~,müyirá~és-~íSltoll
legjutányosabb árban kapható

REISZ LAJOSNÉ Budapest, IV., Sütő-u. 1.
(Egyház épületéoen.) Vidékre is szállítok,

SZiD laká$ba - ió képet·
Pap Kerekes Irén

képszel6njébóI
VII., Éva-utca 24. sz., félemelet. (Király-utca sarok)

rlANG~lI~U~~L[

Ö Felsége 1. Ferdi-
nánd bolgár király
u d var i szállítója

Öcs. és kir. Fen-
séges József főher-
ceg kemarai szál-

lítója

Dr. Lend! Adolf utóda : FÁBA REZSO preparatóriuma,
Budapest, Il. kerület, Iskola-utca 18.

KIS'S FERENC
OTVOSTANÁR

BUDAPEST
HAR 1S BAZ Á R - K O Z 3.

TEL.: 384-447.

kegyszerek, ezüsttálak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók.
csattok, hamutálak,

nászaiándékok.

HIKÁDÉ FERENC I
Gé~!!~~~~,~~CIö~~~~~"la~!ol!2am

Hatóságilag vizsgáztat személy- és teherautóra, motor-I
kerékpárra. ~és~letfizetés '. Kerber. autószakkönyv 850 P_
_ Motorkerékpárkönvv 6 - P. Dieselrnotorkönvv 2' P.
Urvezetőknek egyéni kiképzés l Vidékiek nek bennlakás.

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

. ,Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely
halálesetker temetkezési segély folyósításával a csa-
lád segítségére siet. \

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel
a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő.

Az eg-yesület taglétszáma. 24.500.
Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te-

metkezési segély fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

egyesület központja:' Budapest, IV_, Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32,
v~lamiI1:t a kerületi fi?kok: Debrecen, Győr, Kolozs-
var, Miskolc, Nagyvarad, Pécs, Szeged, Szemhat-
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

BIKKI ÁRPÁD RUHAGYÁR
BUDAPEST: XII., FÜRJ~UTCA 7/A. - Telefon: 257-035.
Dús választék: öltönyökben. sportruhákben. férfi- és liú-lengyel-
kékben. téli és tavaszi kebétokban. raglánokban. gyermek-

ruhákben. - Bértnunkét vállal

DEMÉNY IMRE or~onaépító
BUDAPEST, IV.. LÁZÁR-UTCA 13.

Telefon: 111-490.

Új _o~~on~~ . I Harmóniumok
építése muveszr u: nagyraktére.
kivitelben. . I Árjeg) z ék, költség-

Javítás, hangolás. vetés díjtalan.
Ked v e z ő f ize t é s i ie 1t éte l e k.

. I



Zongorák, harmóniumok
eladésa M dö 1 ' hittestvérünk
v éte 1e e non e zongoratermében

Bezerédl-u. 10. - Tel.: 146-411.

Párisi plissé - Gyöngyözés - Aíour - Műhimzés
" . Gombáthúzás - EndliVas, Budapest, Kossuth Lajos-utca 13. szám és
Szent lstván-körút 25. szám. - Telefon: 384-265.

Evangélikusl~ásball
Evangélikus képet! I
LUHNSDORF KARO LY
művészi rézkarcai olcsón kaphatók a fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b. Tel.: 222-895.
LUTHER MÁRTON (75X60) . . . 3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az .út, az igazság és az
élet" (60X33) 1 P

I "Én Istenem, én Istenem, miért hagy-
tál el engemet 1" (60X33) . . . . 1 I?

\

I "Elvégeztetett" (60X33) . . . . . 1 P
Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-

ért kaphatok.
,

Izletes cubászsütemén~et és tülönlegességet .
UNTENECKER FERENC ~~:~IÍ:b;n,

v., Vilmos császár-út 2. - Telefon: 382-479.

SKALLA TESTVÉREK
ÚRISZABÚK
Ruhakölcsönzés.

Evangélikusoknak lOOfo engedmény.
BUDAPEST, IV., Hal6.utca 8-10., léle ••••2.

TELEFON: 18-26-74.

IIUSITRleRnm{
MIl/UTU ·vAcI·UTCNII.

JANKURA ANDOR okI. vegyészmérnök ,
~UDAPEST, IX., Vaskapu-utca 1. Telefon: . 142-832

Eredményesen ciánoz.

Tehel és Salg6
divat- é5 textiléruk

BUDAPEST, IV., DEÁK-T!R 4~.
TELEFON: 180-G08.

Ajándékok, ó r a k ü l ö n l e-
gességek és órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

BORSO'" LA-SZLO' BELVÁROSI:S . KONYHASZERÜZLET
BUDAPEST, IV., SÜTŐ-UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa és mesché áruk, kés- és acéléruk •• zománcozott és alumínium

edények. tűzálló [érrai és közönséges üvegaruk. Seprők, kefék. mosó-. konvha-
felszerelések stb.

VÁRIPÉTER II.'
I
I női szabómester

BUDAPEST
IV., Dalmady Gyözö-u. ll. sz.

, "
BELYEGlOK
xovxcs LAJOS
VII., KAROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

zománctáblék,
vésés ek , Ielvények,
névjegyek. címkék

Szövet é5 selyem divatllruk ~
legelőnyösebb beszerzési forrása I

B~.2!.'CBe!'~'1!.~!ö!~,. I
(Ág. ev. isl~: éoületben.)

/

SCHIKL REZSŐ KONYVKOTÖ fHSlER, BUDAPEST
VII., KAZINCZY-U. 30. - TELEFON: 135-451.

Szépirodalmi könyvek és folyóiratok bekötése.
Díszdobozok, fotoalbumok és egyebek szakszerű készítése.

Hittestvéreknek árengedmény.

Müvlrág, disatoll, eredeti kiilönleges-
ségek gyártása, eladása

.GR9SZ, BDe5t, IV.,Süte-ut,a 1•.
TELEFON: 180-213.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár. •


