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Húsvét a feltámadás, tehát
az élet ünnepe. Azé az életé,
amely örökké való. Azé az
életé, amely nem .szorítható .
bele esztendők, napok és órák
korlátaiba. Azé az életé, amely-
re az embert az élet Istene
szánta.' teremtette, elhívta - és
elkötelezte.

Ennek az életnek valósága és
hordozója az Isten egyszülött
szent fia, az Úr Jézus Krisztus.
Örök igazság, amit róla az
evangélium mond: Benne élet
volt és ez az élet volt a világ
világossága.

Ma is az. A világ csak J ézus-
ban láthatja meg és csak Jézus-I
ban ismerheti fel igazi rendel-

. tetését. Azt, hogy az ember
életre van teremtve. Nem csu-
pán a mulandó .földi életre, ha-
nem az örök életre. A földi élet
az örök életnek csak parányi
töredéke. A földi élet .mulandó,
mert testben folyik, mert test-
hez van kötve. A lélek élete
ellenben öröktől fogva volt és
lesz, mert Istenből való. A tes-
tet is a lélek élteti s mihelyt a
lélek elhagyja a testet, az össze-
omlik és enyészetnek indul. Er-
ről mondja az evangélium: A
lélek az, ami éltet, a test nem
használ semmit.

De sőt árt, mert pazarolja és

Feltámadás.
veszedelembe dönti a lélek éle-
tét is. Örökös harcban áll, a lé-
lekkel, mert egyedüli uralomra
vágyik és mert a látható világ
igáját hordozza. Ezért nehéz az
embernek itt e földön az isten-
fiúság életét élni. Ezért felejt-
kezik el az ember az Isten által
neki szánt örök életről.

A húsvétot is ezért nem
tudja méltón meg ünnepelni.

"Megelégszik azzal, hogy csodál-
kozó örömmel megáll 'az Isten
egyszülött fiának nyitott, üres
sírjánál .és bizakodással hall-
gatja a húsvéti örömhíh: Halál,
hol a te fullánkod; koporsó,
hol a te diadalmadl? De azután
tovább folytatja megszokott
robotos életét.

Pedig a feltámadás ünnepén
át kellene éreznie mindenkinek
az élet megújúlásának nemcsak
az örömét, hanem a kötelezését
is. Mert az Isten életújító ke-
gyelme nemcsa.k az ő egyszü-
lött fiára áradt ki, hanem min-
den gyermekére kiárad ma is.
Az örökkévaló élet nem csak
a húsvéti győzőnek adott aján-
dék, hanem mindenkié, akik itt
e földön Isten gyermekei tud-
nak és akarnak maradni. A tel-
támadás nem egyszeri csoda,
hanem örök valóság; kegyelmi
ajándék, amely örökké meg-

.'. '~ ..

l
_újUl. Megújul azokban, akik az
élet örökkévalóságát hiszik és
óhajtják.

Pál apostol azt mondja ma-
gáról: Én mindennap megha-
lok. Tehát· mindennap Jel kell
támadnia is. Ezért tudott olyari
ingathatatlan hittel szólni a
támadásról.

Nekünk Pál apostol lelkével
kell végigélnünk a földi életet:
naponkint meg kell halnunk,
hogy naponkint feltámadhas-
sunk. Meg kell halnunk a test
számára és fel kell támadnunk
a lelkünk számára.: Mert nem
a testé. az élet, hanema léleké.
Az az élet, amely mindíg csak
feltámadásból bontakozik "kí.
Az az élet, amelyre a földi ván-
dorlás folyamán minden hivő-
nek komolya ri és szakadatlanul
készülnie kell. A készülés pedig
mi lehetne más, mint a lélek
naponként való feltámadása
bennünk, hogy ő. legyen. élte-
tője és ura a halandóés életet
vesztegető testnek. 'Az ua-e-
zítő feltámadását is csak a ma-
gunk lelkének feltárpadása ré-
vén ismerhetjük fel teljes fen-
ségében és teljes dicsőségében.

Ilyen húsvétra segítsen el
bennünket. az örök élet kegyel-
mes Istene!

D. Raffay Sándor.
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Piros tojás
Gyermekkorunk orome volt. Nagy

buzgón segédkeztünk a festésében, be-
zsíroztuk a festékböl kikerült egyedeket,
húsvét napján pedig úgy csereberéltük.
mint a színes golyókat. Egy cifrán fes-

'tettért három egyszínűt is odaadtunk.
Mert a cifra festést nem értette min-
denki. Sokféle csínja-binja van annak.
Válaszótvizet és hasonlókat kellett hozzá
használni. És a szép rajzolatot se tudja
mindenki olyan passzentosan kacskarin-
gózni, hogy alul is, fölűl is egyforma
legyen. Emlékszem, egy Vas megyéböl
származó' rendörgyereknek a mamája
értette ezt egyedül a környéken. Fia
csináltatott vele jó csomót, aztán el-
csereberélte az iskolában. Néha egy sza-
kajtóra való tojást is szedtek így össze,
mert négy fehér vagy három símán piro-
sított volt az ára egy olyan szép cifrá-
zottnak.
. Párszor már Pesten is . láttam azóta
olyari gyermekkori szépcifrázatút. Meg is
tudakoltam. az is Vas megyéböl szárma-

. zott. Oe azért csak ritka madár az ilyen
igazi népi festés a kirakatokban. A leg-
több gyári árú. Klisével nyomott ponyva-
művészet. Többször elmererigtem már így
husvét táján, miért nem akad egy űgyes
vállalkozó; aki elárasztaná a fövárost
és a vidéki városokat igazi, népi íestésű
"cifra-tojásokkal"'? A városi közönség
biztosan pártfogolná, hisz a "magyar
ruha" mellé a többi magyar dolognak is
be kellene vonulnia a közép osztály éle-
tébe. A gyermekektöl meg éppen nem
félnék. Ahogy mi odaadtunk egy cifráért
három síma-piros at is, a mai gyermekek
se követelnék inkább anyusziképes
gyári holmit. S milyen szép kis mellék-
jövedelemhez jutna, akár egész télen
is a falu népe! S mennyire rá férne ez
a magyar falura!

Igy aztán volna valami értelme is an-
nak, hogy az ember husvétra piros tojást
vásárol, jó nagyot, hogy sok cukor fér-
jen bele s aztán odaadja valamelyik
hozzátartoz6jának. Mert hisz cukrot
vehet az ember papírzacskó ban is, mire
jó ez az egész tojás-história? Oe ha azzal
a gondolattal vehetné meg az ember
piros tojását, hogy az érte adott pénzzel
yalamelyik távoli kis falu "gyepsorá-
nak" viskójába küld egy morzsa kenye-
tet, darabka szövetet a ruhához, cukrot
a kávéba vagy meleget a búbos. kemen-
cébe, mindjárt jobb. kedvvel, nyugod-

. tabb lelkiismerettel nyitná a pénztárcá-
:ját. Be hogy pocakos gyárosok autótar-
-tási költségeit adjam össze husvét örö-
mére, az bizony elvesz! a kedvem. az

- tojás-ajándékozástól.
Idáig nem sokat törödtünk az ilyen

ünnepi szokásokkal Pedig a civilizáció
iramában ezek is gépesitödtek és'nagy-
üzemek lettek. A régi házi szorgoskodá-
sok mindinkább kihal nak ma már vidé-
ken, kisvárosokban is és átveszi a tere-
pet az üzlet. Készen vásárol mindenki.
S mint a husvéti tojásnál, a többinél is
ugyanezt a kettöt állapíthatjuk meg: 1.
silányabb leli a minőség, mint régente;
2. kivellék a nép kezéből s a kapitalista
tőke rendezte be reágyárait. Nem tud-
juk, lehetne-é ezen még segíteni? Oe ha
a készülö háború utáni "új világ" le
akar térni az individual-kapitalista rend-
szerröl és közösségépítő rendszerre akar
áttérni, akkor a nagy gazdasági átren-
dezésben nem szabad elfeledkeznünk
még a husvéti piros tojásról sem. Mert

2

Rézkígyó
Először a pusztában tűzték magasba. Az Isten parancsából. Mózes

póznára függesztette, hogy mindenki lássa. Mert látni kellett. S bizony
. a népnek nagy szüksége volt gyógyulásra. Tikkadásba ernyedtek a
sivatag homokján. Nyelvük szájpadlásukhoz tapadt. De ők, ahelyett,
h'ogy nyöszörgő fofiászkodással hívták volna segítségüket, tébolyult
zugolódásba kezdtek: "Miért hoztok fel bennünket Egyiptomból, hogy
meghaljunk a pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen és e hitvány
eledelt útálja a mi lelkünk." Az Úr hallotta a zúgolódást és tüzes
kígyók sokaságát bocsátotta a népre .. A nyüzsgő, tekergő tömeg égő
torokkal marta halálba a lázadókat. S a nép megtanult imádkozni.
Mózes is imádkozott. Az Úr szavára ekkor emelték a póznát sekkor
feszítették rá a réztestű kígyót. Ezentúl csak föl kellett tekinteni a
kovácsolt rézre s a kígyómarás halált gyújtó üszke kihamvadt.

János evangéliumánakk abban a kristálytiszta és leheletfinom
fejezetében, ahol az újjászületés csodája bontja meg Nikodémus lelkét
"és ahol az Isten szerétetének áttetsző valósága ragyog föl, Jézus erről
szól: "Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen
kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen őbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen!" (János 3, 14-16.) S a golgotai kereszt-
fát már akkor - a legszentebb kinyilatkoztatás pillanatában - ácsolni
kezdték. Időre el is készült. Mert Isten az ő szeretetének bizonyságát
is magaslatra szánta .. Hogy látni lehessen, hogy bevilágítson az életbe,
hogy az egész világ figyelj en fel reá. Hiszen a megváltás titkából érzé-
kelhetően ép ez maradt meg. A golgotai kereszt. S aki csak rátekint,
meggyógyul. A többi már láthatatlan. A megváltás diadalát csak
visszája mutatja: az üres sír. Magát a feltámadást nem írja le az Isten
igéje. Ezt a diadalt az angyal hirdeti.i.Nincs itt. Feltámadott!" Egyetlen
szóba ömlik össze a reménykedés, hit 'és bizonyosság: "Feltámadottl"
Diadal ez, de láthatatlan. Azért oly drága ünnepünk Nagypéntek,' mert
a keresztet látni lehet.S a kereszt besz.él. A szeretet, a gondoskodás,
a. kín, az utolsó lehellet hétízben nyitja meg az Udvözitő ajakát. Ver-
gődő gyötrelme, véres verejtékes haláJtusája és engesztelő, szelíd szava
ma utolér bennünket. Látod tstvérem, érted függ Krisztus a kereszt-
fán! Hallod? Érted imáqkozik: "Bocsasd meg nékik, mert nem tudják,
mit cselekszenek!"

Húsvét' a magasba utal. Gyógyulást kínál a rézkígyó.
Ezernyi szivárványos alakját, tündöklő színekben játszó· símoga-

tását te is ismered! Sziszegő gondok- marnak a. lelkedbe, lankadt
reménytelenség sétál végig lakásod on és kétségbeejtő tűz égeti a ben-
sőd. Ernyedten állsz meg pillanatra sötét műhelyed ajtaja előtt, fáradtan
emeled föl fejed íróasztalodról, váratlanul megálll kezedben a kalapács,
a gyalú, a tű - és magasba tekintesz. Te ott a kéklő égen és a gomol~gó
felhőkön túl találsz valamit. Talán sóhajtasz is hozzá. De megtaláltad
azt, amire szükséged volt. Visszatérsz műhelyedbe, rágörnyedsz kapta-
fádra, gyalupadodra, íróasztálodra s új erővel folytatod tovább, ahol
abbahagytad. Úgy érzed, hogy meggyógyultál. Ugyan mit láttál ott
a magasban? .

Nincs abban semmi káprázat. Te vitted föl a magasba. A lelked
legmélyéből. Gondjaid, keserveid, bánatod, kétségeid hüllőtestét oda-
fönn csillogó ércbe öntötte a kegyelem. S· annak a másiknak, a meg-
tisztult valóságnak, a rézkígyónak képét hoztad le, vissza magaddal.

Bizonyos, hogy ezt a gyógyulást nem mindenki ismeri. El lehet



menni a Golgota keresztje mellett megindulás nélkül is. Vállvonogatón,
gunyosan, fölényesen. De nem jó annak, aki odafönn semmit sem
lát. Aki hiába néz föl a magasba. Akinek fölényét a magasság szét-
tiporja és gúnyos mosolyát gyógyíthatatlan kínba torzítja.

Isten kegyelme, adta a rézkígyót. Mert a nép megbánta zúgoló-
dását. Nincsen ebben a zúgolódás ban sem rendkivüli. A nép többször
elégedetlen, mint elégedett. A nép többször kegyetlenebb a számon-
kérésben, mint megbocsáto. Többször sírja vissza a szolgaságot, mint
az igazságot. Azért is oly sok a nehéz csapás. S azért szaporodnak oly'
gyakran a tüzes kígyók.

Ma különösképpen "éreznető jelenlétük. Kit elkábítanak, kit
lenyűgöznek, kit megmérgeznek. kit halálra marnak. S az egész világ
sóvárgó epekedéssel, pattanásig feszülő inakkal, fogcsikorgató vad
viadallal küzd a gyógyulásért, az egészséges új jövőért.

Milyen áldás a húsvét eszméltető pillanat ja. Megállunk és magasba.
emeljük tekintetünket. A 'Golgotára. Angyalok tiszta csengésű éneke
némítja el a háború dübörgő zaját. "Keresztfán én üdvösségem, Te, óh
édes Jézusom. E világ mit használ nékem, Csak te vagy én vigaszom!
Szívem, óh bűnbánó szív, Légy hozzá mindvégig hív, Örömben s
keserűségben - Keresztfán én üdvösségem!"

Isten a Golgotára állította a keresztfát. S kígyókat bocsátott a
nép közé. A kettő összefügg. Mert akit megmart a kígyó, a magasba
tekint.. S aki meglátja Krisztust, meggyógyul az! Moh?" Gedeon

Eg"yházi rehabilitáció
A fogház, fegyház és börtönök lelkészei, bírái és hivatalnokai bol-

dogan olvastak a rehabilitációs törvény javaslatának beterjesztését
néhány évvel ezelőtt. Ezek a férfiak a nyilvánosság népszerűségétől
távol sokat fáradoztak és még többet imádkoztak azért, hogy földi
büntetés időit kitöltő embereket necsak visszaadják a családnak és a
nemzetnek, hanem. olyan értelemben is tisztes polgáraivá tegyék a
nemzetnek, hogy' a múltjuk sötét emélkei is eltörlődjenek. A rehabili-
tációs törvény áldásai csak akkor lesznek igazán érezhetők.

A szabadon élők és büntetlen előéletű emberek, a tisztességes és a
társadalmi morál minden kérdésében kifogástalan lelkek nem akartak
sohasem lesüllyedni a bűnözők életéhez, arról nem is beszélve, hogy
a puritán gondolkodású magyar lélek általában irtózott a bűnösöktől
és az..igazságszolgáltatás által elítéltektől. Ez a- magatartás nagy mér-
tékben érthető is.

De ma már olyan időket élünk, amikor számolnunk kell azzal,
hogya vHág élete nagyot fog változni. Városi evangélikus keresztyén
ember érthetetlenül hallgatja azokat a vidéki evangélikus templomok-
ban egyházi házasságkötést hirdető bejelentéseket, amelynek egyik
mondatrészc így hangzik: "házasságot k9t Kálmán Ilona tisztességes
hajadonnal" . Ertékeltüle mindíg a falu tisztább erkölcsi életét, de nagy
konzervatívizmus van mégis ebben a gyakorlatban. Erdekes viszont
az, hogy ugyanakkor, amikor lelkész eink a házassági hirdetéseknél
ilyen formákat szigorúan betartottak, egyházunkban annak semmi
akadálya nem volt, hogy törvénytelen születésű ifjak lelkészi pályára
lépjenek. Tudomásunk szerint a katolikus egyház a házasulandó feleket
sehol sem hirdeti olyan szövegezéssel, mint ahogy azt fentebb idéztük,
de viszont katolikus lelkészi pályára ma sem bocsátanak törvénytelen
származású ifjút.

Ürvacsorai liturgiánk egyik szövege a gyulekezet elé tárja ezt a
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szimbolum, jelkép előttünk ez a husvéti
piros tojás. Népi értelmezésben a fel-
támadás szimboluma, ahol a tojás héjá-
ból kitörő élet jelenti a sírból előtört
Megváltót, a szín és szépség pedig a
"szebb világot". De ma már erre senki
se gondol, ha piros tojást vesz a kezébe.
Sokkal inkább lehet szimboluma tehát a
husvéti piros tojás ann'ak a szebb jö-
vendőnek, amelyben a nép, a magyar
nép kezébe kerül vissza mindaz, amit a
kapitalista világ kicsavart belőle.

A husvéti piros tojás faluról jött be
a városba. Hozta a falu üzenetét, erejét,
feltámadás-hitét. A piros tojást elvették
a falutól. Vissza kell juttatni hozzá, mert,
a falu ereje a magyar nép ereje, a falu.'
feltámadása a magyarság feltámadása.

Farkas ZoJtán.

+ Árokháty Béla
Szombaton, március 28-án, rövid szen-

vedés után meghalt Árokháty Béla ref.
lelkész, egyházi muzsikus. Neve minket,
evangélikusokat is érdekel, legutóbb az
Evangélikus Élet hasábjain emlékeztem
meg arról a nagy szolgálatról, mellyel
megszerezte Budapest Székesfővárosnak
támogatását egy protestáns ének- és
zenekar létesítésére,

1890-ben Gyürén (Szabolcs vm.) szűle-
tett, zenei tanulmányait a bpesti Zene-
művészeti Főiskolán Antalffy-Zsíross
Dezsö és Kodály Zoltánnál végezte.-
1920-23-ig a bpesti ref. teológiai akadé-
mia tanára, 1923-25-ig az edinburgi St.
John templom orgonása és kórus-kar-
nagya. Itthon rövid ideig a Goudirnel-
kórus és zenekar vezetöje, majd Korál-"
kamara-kórus néven vegyeskart alapít,
mellyel számtalan alkalommal szerepelt '
rádióban, a Zeneműv. Főiskolán, pestí -
Vigadóban. Minden alkalommal egy-egi
kantáta előadására vállalkozott. Leg-
utolsó _főiskolai hangversenyét az októ-
beri prot. napok keretében rendezte
meg, amikor a Korálkamara-kórus és a
Fasori ev: énekkar Schütz: Mihály és a
sárkány viadala (János jelenésének
könyve) c. bibliai képét adta elő nagy
érdeklődés mellett. 1940-ben Budapest
több evangélikus és református templo-
mában, így ami fasori : templomunkban
is Schütz: Máté passióját adta elő. Mint
orgonatervező. több budapesti (köztük az
óbudai ev. templom) és vidéki templom
orgonáját is tervezte és játékával fel-
avatta. Sok vidéki egyházi .hangverse-
nyen működött, .mint igehirdető, kar-
nagy, orgonaművész, legutolsó szerep-
lése febr. 22-én Marosvásárhelyen volt.
ahol már betegségének első jelei meg-
mutatkoznak, rosszulléte miatt csak or-
vosi segítségge) tudta végigjátszani or-
gonaműsorát. Altapote az állandó orvosi
felügyelet és odaadó ápolás mellett is
fokozatosan romlik, még mielőtt a súlyos
műtétet végrehajtották volna, csende sén
elaludt. .

Fanatikusa volt az egyházi muzsiká-
nak, kezében a bibliával lelkesített és
imádkozott. Amit más talán "szakszer/űb-
ben" tudott volna előadni, azt pótolta
hitével és odaadó lelkesedéséveI. Az ő
kezdemén yezése és irányítása mellett
szövetkeztek a bpesti prot. középisko-
lák, hogy zsúfolt ház mellett tegyenek
tanúságot egyházzenei munkájukról. Az
ő útmutatása mellett rendeztük meg a
zenés áhítatokat a Deák-téri templom-
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ban. A budapesti evangélikus énekkarok
munkáját telt templom közönsége él-
vezte, 'az egész országból összesereglett
ev. lelkészek és hivek bizonyították,
hogy az egyházi zene népszerűsítése csak
ezen .az úton érhető el. Megrendezte az
első prot. egyházzenei konferenciát. Min-
ket egyénileg' is tudott lelkesíteni, ha
nem bíztunk abban, hogy a ránkbízot-
tak sikerülni fognak,lelkesítően mondta:
"Ne félj. majd megsegít az Isten". Hal-
latlan optimizmusa mellett is sok anyagi
nehézséggel kellett megküzdeni, főként
az egyházzenei közönnyel. Mennyi erő
őrlődött fel az énekesekkel és zenészek-
kel- végzett munkájában, mert nehéz fel-
adat volt ai időnkint szerepelgető ének-
karral' és 1=2 próbával rendelkező ze-
nekarral Bach Magnificatját, . kantátáit
előadni, Mi .láttuk ezt az idegőrlő mun-
káját. Sok évi kilincselés után Budapest
Székésfőváros - megszavazta 'a felállí-
tandó Protestáns Énekkar és ' Zenekar
szervezésére- .a 42 ezer pengőt. Most már
nyugodtan .y.alósíthatta volna' m~g egy-
házzenei álmát: protestáns egyházi ze-
nénk értékeinek' megszólaltatását. Isten
kifürkészhetetlen. akarata. nem engedte'
meg gyümölcsének élvezését, ellenségei-
ve} és megnemértőivel meg kellettvívnia
utolsó harcot is, ebben a harcban jószíve
felmondta a szolgálatot ...

Mi "evangélikusok hálásak vagyunk,
hogy megmutatta nekünk az utat, me,Iyen
haladnunk kell. Nem nézte sohase,' hogy
evangélikus, vagy református zene szer-
zőt. szólaltat meg, csak protestáns zenét
és » templomot látott, melyben ezen az
úton is egyformán kell ápolni a protes-
táns testvériség gondolatát.. Benne ennek
a gondolatnak nagy harcosát vesztettük
el. . Peskó Zoltán.

Harc azevangélikus
, istentiszteletért

Ezzel az érdekes címmel, ezzel a nagy-
jelentőségű kérdéssel. foglalkozik április
8-,--lQ. napjain a Magyarországi Evan-
gélikus . Lelkészek Egyesülete a' Győrbe
összehívott Országos Evangélikus Teo-.
lógtaí napokon ..

Mind a három nap 8 órakor Luther
reggeli. dícséretével kezdődik. Vezeti:
Ittzés Mihály. Reggel 9 órakor a MELE
elnöke. a gyűlést megnyitja.

Első nap. J. rész: Történeti örökség.
1. -A római katolikus és' ortodox egyház
miséje elvi szempontból. Halász Kálmán.
2. Luther' es az istentisztelet. Wiczián
Dezső. 3. A 16: század magyar istentisz-
teleti" öröksége, Jánossy' Lajos. 4. Az
istentiszteletet megújító mozgalmak és
azok bírálata. Budaker Oszkár. (E, négy
előadást minden jelentkező előre meg-
kapja s tárgyalásra csak a főtételek ke:
rülnek.} . .

'Második nap. 11. rész: 'Dogmatikai alap-
vetés.!" A megigazulás Groó Gyula,
Hozzászól: Urbán Ernő. 2. A gvülekezet.
Ve6reös Imre. Hozzászól: Molitórisz Já-
nos. 3. )sten igéje. "Karner Károly, Scholz
László. Hozzászól: Németh Károly. 4.
Úrvacsora. Benezur László. Hozzászól:
Balikó Zoltán. ' .

Harmadik nap. Ill. rész: Az evangéli- ,
ku,& .tetetuieztelet, 1.. Az ·istentisZtelet.
Járosi Andor. 2. Lekció, textus, prédiká-
ció. Szabó József. Hozzászól: Szabó La-
jos. 3: 'Az úrvacsora az istentiszteletben.
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kérést: Ifjúságom vétkeiről ne emlékezz meg. Viszont anyakönyveink-
ben vannak törvénytelennek feljegyzett gyermekek és örökbefogadást
igazoló jegyzetrovatok, amelyek az újabb kiadásoknál és másolatoknál
ebben a szövegezésben adatnak a fél kezébe, ésígy azt a szegény és
egyénileg ártatlan embert valóban megszégyenítik.

Az, utolsó öt évben egyházunk is, mint minden keresztyén egyház,
rengeteg anyakönyvi kivonatot adott ki származás igazolása céljából
s ezek az égyházi bizonyítványok nagyon sok helyen nagy elkeseredést
váltottak ki. Egyházunk sannak lelkészei nagyon jól tudják, hogy
saját hatáskörükben nem tudják e helyzetből következő viszásságot
egyedül megoldani, de azt minden más egyházzal és lelkésszel együtt
erősen érezzük, hogy nem kellene mondjuk 1942-ben megszégyeníteni
'azt a férfiút, vagy azt az asszonyt, aki a közéletben a maga tehet-
ségével helyet szerzett magának, de ~megbecsülését valamilyen mér-
tékben kétessé teszi az, hogy a hivatalában, vagy munkaközösségében
elkezdik suttogni. róla: törvénytelen gyermek stb.

, , .
Még nehezebb az örökbefogadás esete. Gyermektelen szülők örök-

befogadnak gyermekeket,. akik gyermeküket megtagadó szülő, vagy
szülők nevével. élnek tovább s okmányaik, állampolgárságuk még
mindíg annak az anyának emlékéhez kötik őket, akivel lelkileg nem
volt lehetséges az együttélés,

Gyakran megtőrténik, hogy a fiatalok a házasságkötést csak a
gyermek megszületése után tudták elvégezni, sokszor esetleg épen a
katonai szolgálat rrr'att. Az ilyen házasfelek természetszerűen törv é-
'nye::;íttették gyermeküket, de ennek a ténynek feljegyzése és jegyzet-
rovatai állandóan olyanok maradtak, amelynek láttán mindenki joggal
szomorodik el. E cikk- gondolata az egyik lelkészi hivatalban született
meg, amikor egy igen jónevű széksfővárosi iskolaigazgató anyakönyvi
kivonatot kért egyik családtagjának és csak ilyen felemás értékű iratot
tudott magával vinni, .

Nem érdekel minket az, hogy ezeket a kérdéseket miként próbálta
rendezni Nyugat és Kelet, de aggaszt és nyugtalanít m'riden egyes
esetben annak a: felnőtt embernek szomorúságá, aki szüleinek hibájából
egy egész életre megbélyegzést szenved.

Nem tartanánk lehetetlen megoldásnak. azt, hogy minden állami
és egyházi anyakönyvvezető, a hivatala területén, tehát a politikai és
egyházközségi határokon belül történt utólagos örökbefogadások, anya-
könyvi .kiigazításokat jelentő eseteket a folyó év tartama alatt ponto-
san jegyeznékés vezetnék s azt a polgári és egyházi hatóságok által
elrendelt javítást, amely a múltak hibáit törvényesen jóváteszi, a
'polgári év befejezése után az utolsó lapon teljes egészében úgy jegyzi
fel, hogy az abból adható kivonat eltünteti a kellemetlen, de jóvátett
adatot. 'Nem tartjuk lehetetlennek és keresztyénietlennek azt sem,.
hogy politikai. és egyházi hatóságok. az árvaszékek és patronázs szervek
közbejöttével találjanak valamilyen egyszerű formát, melynek alkal-
mazásával törvényesíteni lehetne a jobbsorsra érdemes gyermekeket.

A cikknek ez a része, érezzük, egészen vakmerő követelésnek lát-
szik, de joga van-a a családi -kötelékekben boldogan élő embereknek
"arra, hogy némelyeket állandóan kitaszítottnak tartsanak? Nemrégiben
.történt Budapesten, hogy örökbeajánlotta magát egy kiváló an érett,

jó állásban lévő evangélikus leány, akinek csak arra az időre kellett
volna örökbef-ogadó szülőket felmutatni és szobakonyhás lakásban lakó
iparos apját és anyját ideiglenesen megtagadni, míg a házassság köté-
séhez szükséges engedélyt megkapja. Csak ez az egy mód segítette
volna elő házasságát.

Sok megárvult gyermek, ártatlanul szenvedő ifjúság el nem
mondható panaszait akarja keresztyén emberek lelkiismerete elé ál1í-



tam ez a néhány' sor. Amilyen kevés magyar él ~ég mindíg hazánkban
s amilyen sok magyarra volna szüksége országunknak, annyira égető
kérdés ez s annyira segít azon, hogya magyar gyermekek életéből
a cikkben említett keserűség valahogy eltöröltessék. Ha az állam-
hatalom új idők szelét érezvén, szükségét látta a rehabilitációs törvény
megalkotásának, egyházunk és a többi egyházak helyesen járnának el,
ha a lelkészi hivatalok és anyakönyvezetések rovataiban tapasztalható
és jóvátehető bűnök miatt elszánná magát erre a második, mondjuk:
egyházi rehabilitációs mozgalomra. G. L

Áldott örökség
Áldott a tövis, amely meqsebez,

. Amelynek nyorp.án vérem serkedez.
Mert ráfonódott Krisztus homlokára,
Mikor érettem ment a Golgotára.

Áldott a nádszál, mikor rámsuhint,
És megalázva égek, mint rubint.
Mert Üdvözítőm kezeibe tették,
Míkor bűnömért csunyán kinevették.

Áldott a korbács, mikor tép, szakít
S hátamon' véres csíkokat hasít.
Mert bűneimért kimért büntetésem
Az égi Bárány szenvedte el értem.

Áldott a kötél, mikor rámfeszül,
És holtraszíjaz kívül és belül.
Mert Megváltómnak kezeire fonták,
Mikor helyettem ítéletre vonták.

Áldott a szeg. mely fúrja tenyerem..
Hogy véres legyen benne kenyerem,
Mert ötször vertek Megtartómon éket,
Hogy elnyerj em az örök békességet.

Áldott· a kereszt, gyenge vállamori.
Alatta minden szentelt fájdalom!
S mióta Istent feszítették fára,
Égnek és Földnek ,kereszt a határa!

Palotay Gyula.

. .

Érettünk szenved Szenvedése tehát nem arra való, hogy sirán-
kozzunk rajta. Krisztus Urunk azt akarja, hogy örvendező hálával,
hitvalló magasztalással köszönjük meg kegyelmét, hiszen benne
megnyertük bűneink bocsánatát és Isten gyermekei lettünk. Lu the r.

Az úrvacsoránál az a legméltóbb, aki a legméltatlanabb ...
Iparkodjék az ember a lehető legteljesebb hittel járulni a szentség-
hez s legyen elég bizonyos afelől, hogy benne kegyelmet nyer.
Mert kiki annyit kap, amennyit hitével megragad. A legfőbb elő-
készület tehát a hit. Lu the r.

Ifj. Pröhle Károly és Sólyom Jenő. 4.
Imádság, ének, hitvallás az istentiszte-
letben. Schulek Tibor. Hozzászól: Zász-
kaliczky Pál. 5.· Kifejezési eszkőzök és
magatartás az evangélikus istentisztelet-
ben. Révész István. Hozzászól: Vető La-
jos. Gyakorlati feladatok. Osszefoglalás.
Túróczy Zoltán püspök. D. Kapi Béla püs-
pök a gyűlést berekeszti.

Az első nap estéjén Wolf Lajos Lukács
18,9-14 alapján; a második nap estéjén
Keken András Ésaiás 1, 10-17 alapján
tart áhitatot.

Bíztosításí -ügyünk
. Hasonló című cíkkemre az Evangélikus
Elet 13~ számában Margócsy Emil ha-
sonló cím alatt válaszol. Szabad legyen
a hozzászóláshoz pár megjegyzést fűz-
nöm.

1. Hálás és tiszteletteljes köszönet a
hozzászólásért és az óvatosságra való
intésért. .

2. Félreértésen alapulhatott azo~ban a'
válasz ezen kitétele: "A multak szomorú
tapaszta latai arról győznek meg minket,
hogy biztosítási ügyekben nemcsak
nyerni lehet, de veszíteni is". Én egyál-
talában riern gondoltam a nyerészke-
désre, sőt éppen azt szeretném megvaló-
sulya látni, hogy minél takarékosabban
lehessen ezt az ügyünket is megoldani
és ami megmarad a szükséges tartaléko-
lás és fizetések után, az jusson vissza
az egyház közéletébe segítésnek.

Éppen azt szeretném megvalósulva
látni, hogy velünk ne fordulhasson elő,
hogy a "biztosított összegeket nem fizet-
ték vissza valorízáltan", ellenben az
igazgatósági tagoknak "ezekben az évek-
ben is jelentős összegeket fizettek ki".

3. "A biztosításhoz héisonlóan· tana-
csolhatná valaki, hogy az egyház veze-
tősége foglalkozzék gabonavásárlássaL
Vállalja el a Futura, vagy a Hangya egy-
egy kirendeltségét ... " Cikkern sehol
sem szó l arról, hogy az egyház vezető-
sége foglalkozzék a biztosítási üggyel,
ellenben gondoltam egy szervre és Ír-
tam azt, hogy e szerv fölött az egyház-
egyetem gyakorolna ellenőrzési jogot.

Az -í llusztris cikkíró gondolatait meg
is fordíthatom és kérdezhetem tisztelet-
tel, hogy az egyházkerületek nem fo-
gadták-e el, természetesen közcélra, a
biztosítási jutalékot?! Vagy az egyház
nem rendelkezik-e nyorndákkal, lapok-
kal, papírkereskedésekkel, sőt még bor-
kimérésekkel is, melyeknek mindegyike
egy kis üzleti vállalkozás is, de a belő-
lük származó jövedelem - meg vagyok
győződve róla közcélcikat szolgál.
Vagy maradjunk a Futuránál, mely in-
tézmény éppen gabonával foglalkozik.
Hány gyülekezetnek volt és van is egy
szerve, mely gabonát fogadott el, vagy
kölcsönzött és érte kamatot szedett. És
sok gazdát segítettek ezek a gyülekezeti
magtárak!

4. Turóczy Zoltán püspök úrnak idé-
zett szavai mindenki által aláírva éppen
azt szeretnék, ha a saját lábainkon tud-
nánk egészen járni.

5. A Magyarországi Evang. Testvéri-
ség Egyesülete altruista intézmény. Az
általam elgondolt intézmény is ilyen
altruista intézmény szeretne lenni, még
pedig úgy, hogya gyülekezeteknek ke-
vesebb terhet kelljen hordoznia, mert
bizony az én gyülekezetem is évente
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több ezer pengöt ad ki közterhekre, úgy
hogy magára mindíg kevesebb jut.

Végül még annyit jegyzek m~g, hogy
csak gondolkozzunk tovább is azon és
legyünk továbbra is azon, hogy köny-
nyítsünk gyülekezeteinek minden tekin-
tetben ,amennyire csak lehetséges.

Fülöp Dezsö ..,..".,....".~~~
HíREK
t D. Kovács Sándor

Lapzárta utári vettük a váratlan hírt:
D. Kovács Sándor, a dunáninneni egy-
házkerület püspöke, 73-ik életévében
Budapesten. március 31-én elhunyt. Te-
metése április 2-án volt.

Ünnepi istentiszteletek sorrendje hus-
vét II. ünnepén. A budapesti templo-
mok husvét II. ünnepén a következő
időpontban lesznek istentiszteletek. Deák-
tér: d. e. 1/41D-kor (német nyelven) Gütt-
ler Vilmos, 1/412-kor (rádiós) dr. Keken
András (úrv.), d. u. 6-kor husvéti szent
történet: Győri János. - Fasor: d. e.
IMQ-kor Kökény Elek, ll-kor Pásztor
Pál (úrv.), d. u. 4-kor husvéti szent tör-
ténet: Kökény Elek. - Kőbárrya: d. e.
lO-kor Majba Vilmos (úrv.), d. u. 4-kor
Bagár Iván. - Simor-u. 35. sz.: d. e. 11-
kor : Bagár Iván (ÚTV.). - Aréna-út 7.
sz.: d. e. 3/41Q-kor Kemény Lajos.
Rákóczi-út 57. sz.: d. e. lQ-kor (szlovák)
dr. Szilády Jenő, d. u. 5-kor (magyar)
Kökény Elek. - Ullői-út 24. sz.: d, e.
ll-kor Szuchovszky Gyula (úrv.).--
Gyarmat-u. 14. sz.: d. e. í O-kor Farkas
Zoltán. - Angol-u. 25. sz.: d. e. ll-kor
Sikter László. - Fóti-út 22. sz.: l I-k or
és 5-kor Farkas Ferenc. - Szent László-
úti iskola: d. e. 9-kor Rimár Jenő.
Szvetenai-úti iskola d. e. lD-kor dr. Ha-
lász Kálmán. -- Bécsikapu-tér: ll-kor
Wolf Lajos (úrv.). - Dévai Bíró Mátyás-
tér: d. e. ll-kor és d. u. 4-kor Danhauser
László (úrv.). - Bocskay-út: d. e. ll-kor
Benczúr László (úrv.), d. u. 5-kor Wolf
Lajos. - Rákosfalván, a ref. templom-
ban d. e. 1/212-kor Scholz László (úrv.).

Evangélizáció. A bakonycsernyei gyü-
lekezetben egy hetes evangélizáció folyt
le, melyen a szolgálatot Fábián Imre es-
peres végezte. A tokaji gyülekezetben
most volt a 4. evangélizáció. A szolgá-
latot Galáth György csőmöri lelkész vé-
gezte, segítője volt Bátky Júlia dt. Virág-
vasárnap fejeződött be az aszódi evan-
gélizáció is. Mindezek a szolgálatok sok
áldással folytak le.

Teológusok missziós útja. Hittudo-
mányi Karunk ifjúságának egy kisebb
csoportja ebben az évben is megtette
szokásos nagyheti missziós útját. Ennek
során többek között szolgálatokat végzett
a debreceni, nyíregyházi, kolozsvári,
gyülekezetben is. A teológusok husvéti
ünnepét a székelyföldi misszióban töl-
tötték. Szolgálatokat végeztek és re-
gős ünnepélyeket tartottak Sepsiszent-
győrgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán,
Komandón, Nagyborosnyón, Csomakőrö-
sön, Árkoson.
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Aratás és' vetés
Virágvasárnap zárult le az első magyarországi leánynépfőiskola

első éve. A Fébé Ev. Diakonissza Egyesület rendezte és tartotta fenn
nagy anyagi áldozatok árán. A tanfolyamnak 20 résztvevője volt, 15
faluból. Valamennyien fiatal leányok, akik 'az iskolaköteles koron és
az iskolán már túl voltak. Valamennyien parasztlány ok, az első nem-
zedékből, akik még nem indultak el a város felé és most már sohasem
indulnak majd el, hanem életüket a falunak sz entelik és végrehajtják:
mindazt, amit tanult ak. Négy és fél hónap komoly munkája van mö-
göttük, sokat láttak és sokat tanultak, de még el se mentek, máris arról
beszélnek, hogy egy év múlva kellene egy újabb, legalább egy hónapos
tanfolyamot 'rendezni, hogy azt a sok mindent, amit ők is fontosnak
ítélnek, megtanulhassák é's terjeszthessék.

A leánynépfőiskola, mint egyházi kezdeményezés nem indulhatott -
el máshonnan, mint egyedül Attól, aki mindeneknek kezdete és vége.
Isten hívta el ezeket a lányokat és ők megtanulták, hogy minden, ami
ezen a földön van, az Ö műve és tőle származik. Nem kegyeskedő és
képmutató tudomány az, amit tanultak, hanem a legreálisabb vala-
mennyi közül, mert tudja mindennek alapját es tudja, hogy mindent
hová vezessen vissza. A komoly tudomány és a reálistudás nem szen-
ved hiányt, vagy csonkitást ott, ahol vallásos Emberek birtokában áll,
mert éppen Isten az egyedül, aki megköveteli tőlünk, hogy ismerjük
meg ezt a világot, amit hazánkul adott, a legkisebb porszemétől a
világmindenség beláthatatlan távolságalig. És a leányok a záróünne-
pélyen bizonyságot tudtak tenni arról valamennyien, hogy meg is látták
ezt. Mindent megtanultak és mindent úgy vettek, hogy az Isten kezéből
származik és ezért mindent jobban meg is becsülnek.

A tantárgyak között megtaláljuk mndazokat, amikre szükségük
lehet és amiket különleges feladataik elvégzésében nem' nélkülöz-
hetnek. Első feladatuk természetesen az, hogy vezetők és gyülekezeti
segítők legyenek. Ezért tanultak hittant és erkölcstant, bibliaismeretet,
egyháztörténetet és nyertek kiképzést a vasárnapi iskola vezetésére.
Második feladatuk, hogy világosan lássák világukat és helyzetüket.
Ezért tanultak magyar földrajzot, történelmet, és kerestek kapcsolatot
a népművészettel. Így majd tudják, hogy mi az, ami magyar, mi az,
'aminek fontossága van népünk életében. De a magyar egyhaztörténet-
ben megtanulták azt is, hogy mi az, ami a magyar életben: az evangé-
liumból és az evangélikus egyházból származik, hogy. megtanulják
megbecsülni őseiket és a múltat, amely kötelezés a jövőre. Harmadik
feladatuk, hogy női hivatásukat megtalálják és abban tovább fejlőd-
jenek. Erre azok az apró munkák elvégzése tanította meg őket, ami,
egészen különlegesen az asszonyok munkája: főzés, házkörüli apró
munkák, kert, gyümölcsös munkái, varrás, foltozás. Ide sorolható még
mint egészen korszerű és eddig elhanyagolt tárgy: az egészségvédelem,
az elsősegély nyujtása, betegségek ápolása, a betegség felismerésének

. apró jelei. Megtanulták, hogyan kell bánni a beteggel, milyen helyre
kell fektetni, stb. Negyedik feladatuk: továbbképzés olyan dolgokban,
amiket az iskolában már tanultak. Ide tartoztak a -számtan, mértan,
természettan apró, gyakórlati dolgai, a hivatalos. űrlapok ki á Ilitá sa , .
feladóvevény, nyugta, elismervény stb. kiállítása, az új }sinórírás"
éneklés.

Ezeken kivül nagy súlyt fektetett a .tanfoiya~ az önállöságra,.
és a kezdeményezőképesség kialakítására is. A lányok minden héten.
maguk választottak szavazással gazdasszonyt, akinek dolga volt- a töb-
biek ellátásával törődni. Mellette 'konyhások, takaritok és egyéb segí~'



tők szerepeltek. A gazdasszony azonban azon a héten nemcsak a testi
javakkal, hanem a lelki javakkal js sáfárkodott: ő tartott áhítatot is.
Igy vezette a tanfolyam a hallgatókat arra, hogy észrevegyék: sok
minden tartozik ahhoz, hogy az ember meg tudja állani a helyét, de
van erőm erre, "Isten kegyelméből, aki mind erre megerősít." Öröm
volt látni a munkát és a felelősségérzetet közöttük, minden dologban,

r amit rájuk bíztak és öröm volt hallani a beszámolókban is, hogy
mindezt megértették és mindezt hálásan meg is tanulták.

A tanfolyamnak most már vége van. E héten hazatér mindegyik
a maga falujába. Az egyik kis, 29 lelkes szórványba, a másik a csalló-
közi kis faluba, a harmadik Délbar anyába, il negyedik az Alföldre.
Az egyik visz magával kötelezést, hogy a magyar evangélikus múlt
szolgálatra kötelez és talán megtanít ja a maga kis szórványát arra,
hogy lehet lelkész nélkül is háziáhítatot tartani. Azok alapján, amit itt
tanult, bizonyos, hogy nem lesz belőle szekta. A másik azt, amit eddig
nem tudott: hogy magyar és mit jelent magyarnak lenni és Magyar-
országon lakni. A visszatért részektől jövők azt, hogyegybetartozunk,
a többiek, hogy "minden felülről száll alá" és ezt nekünk tovább kell
adnunk - mindenkinek.

Aratási hálaadó ünnep volt virágvasárnap a záróünnepély. Isten
megáldotta a vetést, hogy ilyen termést hozott. A munkások azt mond-
hatják: megérte, hála érte. És most az aratásból újra vetés lesz. Szét-
szélednek a résztvevők, Isten belehinti őket a magyar falvakba, hogy
növekedjenek és teremjenek. Hisszük, hogy jó földbe hullanak és meg-
termik gyümölcseiket harminc, hatvan és százannyit. És a növekedést
adó Isten velük lesz. Kemény Péter.

·Egyetemistáirik konqresszuso
Pécs, Budapest, Sopron, Szeged után ezévben Debrecen gyülekezete

. és városa látta vendégül az Egyetemi Luther Szövetségek .5-ik országos
kongresszusát. Egyetemistáinknak ez a vándor nagygyűlése évenkint
egyetlen alkalom arra; hogy egyetemi városai nk szervezett evangélikus•ifjúsága találkozhassék s eszmét cseréljen. Ezért ezek a találkozók mind
nagyobb jelentőségű eseményekké válnak .egyetémi hallgatóink között
végzett egyházi munkánkban. Ma már elIehet mondani, hogy Egyetemi
Luther Szövetségeink között szellemi együttműködés és a testvéri
segítés készsége él, maguk a Szövetségek pedig életerős közösségei az
evangélikus főiskolai ifjúságnak. Egyetemi városaink helyi lelkészei
gondosan 'lelkipásztorkodnak ifjúságunk között, az egyetemi lelkész
pedig alkalmi kiszállásaival a lelki és szellemi egyetértést igyekszik
kialakítani. A tavaszi kongresszuson az Egyetemi Luthér Szövetségek
vezetői és a szövetségi életben. kiváló delegátusok szoktak résztvenni,
s mindíg alkalmat készítenek arra is, hogy Ú. n. "elnöki tanács"-okon
megbeszéljék közérdekű kérdéseiket.

A most lezajlott kongresszuson a helyi ifjúságon kívül 25 buda-
pesti, 9 pécsi, 8 szegedi, 5 soproni műegyetemista, 5 soproni theológus,
3 miskolci és 3 keszthelyi delegátus vett részt, s az ország minden
tájáról öszegyűlt egyetemi ifjúság lelkes, testvéri es hangulatban tanács-
kozott három napon keresztül.

Március 25-én .egész napon át egymásután érkeztek a delegációk
Debrecenbe, s miután a debreceni egyetemisták Pass László dr . .tb.
esperes vezetésével nagyszerűen .megszervezték a kongresszus élszállá-
solását és ellátását, azonnal kirajzottak ia városba, s gyönyörü tavaszi
időben ismerkedtek meg Debrecennél. Este a Vitézi Székházban folyt

Passióelőadás. A zuglói Luther Szövet-
ség virágvasárnapján délután jól sike-
rült passióelőadást rendezett.' Előadásra
került a győ ri Evangélikus Diákszövet-
ség által kiadott passiójáték: A mi
Urunk, Jézus Krisztus szenvedése és ha-
lála Máté evangéliuma szerint. Közre-
működött a zuglói evang. vegyeskar,
Ifjúsági Kőr és Leányegyesület, valamint
szólísták és a fasori gimnázium tanulói-
nak egy csoportja - összesen mintegy
hetvenen.

Harangavatás. A gyulai egyházköz-
ség eddig néma tornyába harangot vásá-
.rolt s azt most adta -át rendeltetésének.

Lelkészjubileum. A muraszombati gyü-
lekezet márc, 22-én meleg ünneplésben
részesítette lelkészét: Kováts István tb.
esperest abból az alkalomból, hogy 50
esztendő óta pásztorolja a gyülekezetet.
.Az ünnepi istentiszteleten Darvas Aladár
alesperes hirdette az Igét.

Leánynépföiskola. Virágvasárnapján
zárta be első évfolyamát a Fébé evan-
gélikus diakonisszaegylet rendezésében
négy és fél hónapon át dolgozó leány-
népfőiskola. Lapunk egyik cikkéb'en fog-
lalkozunk eredmén'yeivel. A négy és fél
hónap anyagiakban összesen 160 pengő
terhet jelentett egy'-egy leány családjá-
nak. Ez az összeg azonban semmilyen
pótlékkal nem nőtt, sőt, minden egyes
természetbeni küldemény árát leszérni-
tották belőle. A Fébé természetesen
anyagiakban is hozott áldozatot, remél-
hetö. hogy ezek egyrésze megtérül a
Népfőiskola javára. folyó gyűjtésből, de
bizonyos, hogy aki ezt a jó munkát -
esetleg a záróünnepélyből meg-
ismerte, maga is érezni fogja a szükségét
annak, hogy ennek a munkának a foly-
tatására anyagilag is áldozzon .

D. Raffay Sándor: Imakönyv 5-ikki-
adása megjelent a Fébé Evangélikus
Diakonissza Egyesület Könyvkiadóválla-
latánál, Az új kiadás tartalmilag válto-
zatlan, terjedelme azonban kb. 6 ívvel
nagyobb, miután a kivitelben a változ-
tatást eszközöltek. Az imakönyv egy-
szerű vászonkötésben és díszesebb kivi-
telben kerül forgalomba. A vászonkötésü
könyv ára 4.'-- P, a díszesebb kivitelü
könyv ára még nincs megállapitva, de
ennek megállapítása is a legméltányo-
sabban fog történni. A konfirmációra
Váló tekintettel különösen is szeretetteJ
ajánljuk ezen új kiadású imakönyvet,
amely azonban bármely alkalomra ajánl-
ható mindazoknak, akik Isten előtt el-
csenclesedni kívánnak. Az imakönyv kap-
ható a Fébé Diakonissza Egyesület
könyvkereskedéseíben és minden hazai
protestáns kőnyvkereskedésben, de meg-
rendelhető a lelkészi hi vatatokban is.

A Tessedik Sámuel szoborbizottság
február havában felkérte az összes evan-
gélikus egyházakat, hogy a Szarvason
felállítandó és 200 éves születési évfor-

7



dulója alkalmából leleplezendő szobrára
adakozzanak. A mai napig az alábbi ado-
mányok folytak be: Apostag 12, Alsószeli
10, Ajka 2, Budapest-Kerepesi-úti egyh.
15, Budapest-Kelenföld 50, Budafoki
missziós egyház 10, Barlahidai missziós
egyház 3, Csabacsűd 20, Csanádapáca 5,
Csillaghegy 5, Cinkota 10, Csömör 5.
Csákvár 10, Csánk 3, Dunagálos 10, Du-
naharaszti 20, Egyházasdengeleg .2,
Enyingi missziós egyh. 10, Gerendás 10,
Gyón 10, Galgagyörk és lelkésze 10,
Hódmezővásárhely 10, Hernádvécse 2,
Kispest 25, Kecskemét és lelkésze .20,
Kistormás 1.30, Kövágóőrs 20, Kassai ma-
gyar egyház 20, Kisvárda 5, Komádi 1.
Levél 2.50, Lucfalva 10, Lovászpatona
30, Mezőtúr és lelkésze 30, Miskolc 5,
Nagyrév 1, Nagytarcsa 7.20, Nagygerezsd
10, Nagybánya 9.20, Ösagárd lelkésze
2, Ózd 25, Petrőc 70, Pestszenterzsébet
10, Pestszentlőrinc 34.15, Pápa 5, Rajka
25, Soltvadkert 20, Somerje 10, Salgó-
tarján 23, Sopron 20, Somogydöröcske 5,
Sajókaza 32.90, Szabadka 10. Szente-
tornya 10, Szend 20, Szécsény 4, Szent-
antalfa 2, Tárnokréti 3.06, Tét 5, Tenge-
lic 10, Tálya 2, Ujpest 2, Vanyarc 2,
Várpalota 5, Zalaegerszeg 5 pengő. -
Ezúton is kérjük egyházaink vezetőségét,
hogy adományaikat a megküldött befi-
zetési lapon mielőbb szíveskedjenek he-
küldeni. .

A szarvasi egyház április 19 és 20-án,
Tessedik születésének 200 éves évfordu-
lóján nagyszabású emlékünnepélyt tart,
mélyen az ország kiváló egyházi vezér-
férfiai fognak megjelenni és hódolni a
nagy nemzetgazda és első falugondozó
evangélikus lelkész áldott emlékének.

Salgótarjánban az Evangélikus Nőegy-
let rendezésében tartott bőjti esték során
Kuszy Emil losonci főesperes volt az
első igehirdető. A következő bőjti estén
Antal Zoltán balassagyarmati reformá-
tus lelkész, a harmadikon pedig Kardos
Gyula balassagyarmati főesperes hir-
dette az Igét. A kultúr-terem helyett ez
évben ezek a böjti esték a templomban
voltak, a helyi lelkészek látták el az ol-
tári szolgálatot, közreműködött az egy-
ház vegyeskara, valamint Deman Gusz-
táv és Gracza Gyula vonósduettje.

Kérelem. Lapunk elmult évfolyamának
egybekötése céljából szüksége lenne a
kiadóhivatalnak néhány 1941-es számra,
így a 2., 10., 19., 31., 34. és 40. számokra.
Akinek megvan és nélkülözni tudja,
küldje el azokat.

Pestszenterzsébet. A gyülekezet bőjt
minden szerdáján vallásos ünnepélyt tar-
tott, melyek mindegyikén az ifjúsági kör
tagjai szavalattaI működtek közre. Az
énekkar Brenner István kántor vezetésé-
vel több énekszámot adott elő. Az utolsó
böjti estén Pásztor Pál budapesti s.-lel-
kész tartott előadást.

A szegedi Egyetemi Luther Szövetség
március 22-én bőjti hangversenyt rende-
zett a templomban, melyen Bachát László
elnök megnyitót mondott, Szabó Lóránt
hitoktató-lelkész pedig művészi műsor
keretében: "Éneklő egyház" cimen elő-
adást tartott.

Halálozás. Id. Solcz Andor ny. lelkész
életének 88-ik, házasságának 54-ik évé-
ben rövid szenvedás után márc. 20-án
Losoncon elhunyt. - Ozv. Novák Mi-
hályné sz. Treutl Katalin, Novák Rezső
ajkai lelkész édesanyja március 17-én
hunyt el.
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le a megnyitó gyűlés, melyen megjelent a debreceni. egyetem rektora,
Kállay Kálmán dr. is, s a helyi gyülekezet vezetői, érdeklődő tagjai,
és a diákság népes gyülekezete előtt tartották az első előadásokat.

Dr. Sztehló Zoltán egyetemi tanár, a helyi Szövetség tanárelnöke
nyitotta meg a kongresszust. Hangsúlyozta, hogy' korunk szellemi vál-
ságában különös jelentősége van egyetemista ifjúságunk ilyen tanács-
kozásainak s felhívta az ifjúságot, hogy hitéhez és egyházához híven
munkálkodjék és éljen, anélkül, hogy ebben a megpróbált nemzetben
a felekezetieskedés harcába belernenjen. A magyarság nem bír el
kultúrharcot s a mi fegyverei nk az evangélium hirdetése, az igazi
lelkipásztorkodás, ne .pedig a sokszor tapasztalt ellenségeskedés tulsó
oldalról kísértő eszközei legyenek.

Dezséry László egyetemi lelkész tartotta "az első előadást: "Evan-
gélikus magyar életforma" címen. Előadásában megadta a kongresszus
célkitűzését. Az alkotó evangélikus élet kérdése érdekli az értelmiségi
ifjúság kongresszusát. Az a kérdés, hogy korunk válságában, melyben
(lj emberi életformánk, a magyarság jövendő életrendje, s a keresz-
tyénségnek az életünkre gyakorolható hatása a tét, hogyan találja meg
ifjúságunk a korszerű, keresztyén, magyar életszemlélet és élet lehető-
ségét. A kongresszus a múltba tekint vissza, alkotó, nagymagyar evan-
gélikusok sorsát fogja vizsgálni s azokból merít ihletet a maga dönté-
seihez.

A megnyitó ülésen tartotta vitéz Nagy-Megyeri Nagy Károly
ny. altábornagy Görgeyről szóló előadását. A közönség -érdeklődéssel
hallgatta a nagy magyar evangélikus katona élete történetét s rajta
keresztül a magyar szabadságharc benső problematikájának világos
feltárását, valamint a mai élethelyzetünkre utaló érdekes és figyelemre
méltó megjegyzéseket, melyekkel előadását átszőtte. Az előadót az
ifjúság másnap is melegen ünnepelte a többi előadásokkal kapcsolatban
tett felszólalásai alkalmával.

A ~egnyitó ülésen Liedemann Dénes, Raj Gizella és Tidrenczel
Józse! zeneakadémiai hallgatók .művészi számokkal működtek közre.

Másnap délelőtt Mórocz Sándor az "Evangélikus. magyar reformá-
torról: Bornemiszáról", s Szíjas Pál az "Evangélikus magyar lelkész-
ről: -Thrssedikről" tartott előadást. Az ifjúság élénk hozzászólásokban
vitatta meg a két érdekes előadást s hitvallást tett a reformátorilen-
dületű missziói munka s a népért élő egyház mellett. Előadások után
az ifjúság megtekintette a debreceni híres templomokat, délután pedig
az egyetemet, a stadiont, az új temető halotthamvasztóját és a Déri-
múzeumot.

Harmadnap délelőtt dr. jánossy István az "Evangélikus magyar
politikus: Kossuthról", dr. Járosi Andor pedig az "Evangélikus' magyar
költő: Reményikről" tartott előadást. Az ifjúság Széchenyi és Kossuth
viszonya felett nagy vitát tartott s nagy érdeklődéssei hallgatta Remé-
nyik életének közvetlen élményekre épített bemutatóját. A kongresszus
megbeszéléseit elnöki tanácsüléssal fejezték be, délután pedig az ifjúság
az evangélikus intézményeket, valamint a kollégiumot tekintette meg.

A miskolci szövetség elnöke akongresszust jövő tavaszra Miskolcra
hivtatmeg. Dyl.

Aki hiszi, hogy bűnét és az egész világét, a mi áldott Urunk
hordozza s hogy Megváltónk azért engedte magát megkeresztelni,
keresztre szegezni, drága vérét azért ontotta, hogy mint egyetlen
bűnbak és vezeklő, minden bűnünktől megtisztítson, megigazítson
és üdvözítsen : azé a bűnök bocsánata, az örök. élet s övé lesz a
Krisztus keresztsége, keresztje ésvére. Lu the r,



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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről. I

l
Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,

betörés, baleset és szavatössági biztosításainkat
I '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 bérrnunka uzeme, valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-

VIlI., Aggteleki-u. 2:a. (Rákóczt-út sarok), vár, lV!iskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
Tel e fon 344 - 637. hely, Ujvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan

::s~zS:~:~~:~~~~~:~i~';~L;;~;:éSft~~.:~~v~í~~~~f~~~bm:át~:n~\~Z:~'ki·~~~~~~~~~iI~I f.elves~;~~~lal~;a~2~~u:~~~::ZÖket
BUDAPEST, XII., FÜRJ-UTCA 7/A. - Telefon: 257-035.
Dús választék: öltönyökben. sportruhákban. férfi- és [iú-lengyel-
kékben. téli és tavaszi kabátokben. raglénokban. gyermek-

ruhákban. - Bérmunkát vállal.

Harmóniumok legolcsóbban
-, FITTLER-nél
BUDAPEST, Damjanich-utca

Képes árjegyzék díjtalan.
38.

~~~~'ös~!~~!~O~;_·MzonA~orRa~iNllenItT~üSZh~!~.~~~~I
szerek legolcsobban telep I
Budapest, VilI. kerület, Józ sef-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

ler!ll'at· Gvöngvös, Kossuth-utca 3. szám. I
U~ • Mohács, Szent-István-utca 49. sz. I

Evangélikusoknak árengedmény I

IKOVALD elsőrangúan, fest, tisztít. mos
mégis

olcsó, pon tos megbízható KOVALD
Butort ~~~s~~o]j~na~ BERTALANNÉ
kereszlény butorszalonjában. (Baross Szövetség tagie.) - Hálók'
ebédlők, kombinált szobák. konyhak. előszobák, amerikai rend-

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

Női és ~~erme~~ala~ot müyirá~ és ~ísztoll
legiutényosabb árban kapható

REISZ LAJOSNÉ Budapest, IV., Sütő-ir. 1.
(Egyház épületében.) Vidékre is szállitok.

Szép lakásba - i6 képei
Pap Kerekes Irén
képszal6njllb6~

VII., Éva-utca 24. sz., fé·lemelet. (Király-utca sarok)

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

Öcs.' és kir. Fen-
séges Józse! főher-
ceg kamarai szál-

lítója

Dr. Lendl Adolf utóda: FÁBA REZSŰ preparatóriuma,
Budapest, Il. kerület, Iskola-utca 18.

KISS FERENC
ÖTVÖSTANÁR

BUDAPEST
HAR ISB A ZÁR - KÖZ 3.

·TEL.: 384-447.

kegyszerek, ez üs tt á lak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak.

nászajándékok.

HIKÁDÉ FERENC I
Gé~l~~~~~~~elö~!~~~"la~~O!!~m

l-;Iatóságilag vizsgáztat személy- és teherautóra, motor-I
kerékpárra. ~és~let~.izetés '. Kerber autószakkönyv 850 P.
_ Motorkerekparkonyv 6 - P. Dieselmotorkönvv 2 P.

Urvezetőknek egyéni kiképzés! Vidékieknek bennlakás.

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jólétl Egyesületét?

DEMÉNY IMRE oroonaé~ítö
BUDAPEST, IV., LÁZÁR-UTCA 13.

TeÍe!on: 111-490.

Új orgonák I Harmóniumok
építése művészi negyraktére.
kivitelben. I Árjegyzék, költség-

Javítás, hangolás. vetés díjtalan.
Kedvező fizetési feltételek.



Zongorák, harmóniumok
eladása M d ""1 ...hittestvérünk
v éte 1e . e non e zongoratermében

Bezerédí-u. 10. - Tel.: 146-411.

Izletes cú~rászSüleménfe~és ~ülönle~essé~e~
'UNTENECKER FERENC ~~!~á:b;n,

v., Vilm~s császár-út 2. - Telefon: 382-479.

Evangélikus lakásba I
Evangélikus képet!
LÜHNSDORF KÁROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatok 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 'U (60X33) . . . . 1 P

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

.ért kaphatok.

,

SKALLA TESTVÉREK
ÚRISZABÚK
Ruhakölcsönzés.

Evangélikusoknak 100/0 engedmény.
BUDAPEST, IV., Hai6~utea 8-10., 'élem. 2.

TELEFON: 18-26-74,

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

Eredményesen ciánoz.

lehel is Salg6
divat- és textiléruk

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

Párisi plíssé - Gyöngyözés - Aiour - Műhímzés
, 1 Gombáthúzás - EndliVas, Budapest, Kossuth Lajos-utca 13. szám és
Szent István-körút 25. szám. - Telefon : 384-265.

PUSlTRI'8RnTllL
_mESTER' VIlCl'/JTCR'&

Ajándékok, órakülönle-
gességek é s órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sításí Alap" támogatás ával.

Hittestvéreknek árengedmény

Teleion : 38-20-87.

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

• edények. tüzélio jénai és közönséges üvegáruk. Seprök, kef~k, mosó-, konvha-
, felszerelések stb .

I
I

VÁRIPÉTER
női szabómester
BUDAPEST

IV., Dalmady Győzö-u. ll. sz.

, "

HELYEGIOK
x ovxcs LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

zománcláblák,
vésések, jelvények,
névjegyek, címkék

Szövet és selyem divatéruk ~.. Lö;té~sZV;;gs;.. II
BUDAPEST, (Be'város) IV., Sülö.ufea 1.

(Ág. ev. isk. épületben)

SCHIKL REZSŐ KONYVKOIOM[SHR, BUDAPEST
VII., KAZINCZY-U. 30. - TELEFON: 135-451.

Szépirodalmi könyvek és lolvóiratok bekötése.
Dlszdobozok, totoalbumok és egyebek szakszerű készítése,

Hittestvéreknek árengedmény.

Művirág, diszloU, ' eredeti különleges-
ségek gyártása, eladása

GROSZ, Spest, IV., Süt6-utca1.
TELEFON: '80-213.

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

Húsvé] után

+ D. Kovács Sándor

A saitó azt hiszi

A reformáció mcstohagyermekei

Kevesen tudják

Jegygyűrű a perselyben

A művelt középosztály

Nagypénteki egyházi zene

Színloltok Úividékröl

Könyvismertetés

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942. április 12.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d.. ,0 9 Ruzicska László
Deák-tér 4, (német nyelven d. e.;/,10 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. d. e. 11 Győri János
Deák-tér 4. d. u. 6 Keken András dr.
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e, ;/,10 Grünvalszky Károly
Fasor d. e. 11 Váradi Lajos
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál
Fasor (német nyelven) d, u. 5 - - - -
Aréna-út 7. d. e. 3/410 Pásztor Pál
Kőbánya, Kápolna-ú. 14. d. e. 10 Bagár Iván
Kőbánya d. u. 4 Bagár Iván
Simor-utca 35. (katonai) d. e, 1/2 9 László Tibor
Simor-utca 35. d. e. 11 Mórocz Sándor
Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e, 10 Szilády Jenő dr.

• Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Gádor András
üllői-út 24. (egyetemi) d. e. 11210Dezséry László
Üllői-út 24, d. e. 11 Süle Károly
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Csaba László
Mária Valéria-telep d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Sikter László
Angel-u. 25. d. e. 11 vitéz Virág Jenő
Abcnyi-utca 21. d.e. 11 Nádasdy Gábor
Fóti-út 22. (katonai) d, e. 1129 Rédei Károly
Fóti-út 22. d. e. 11 Kemény Péter
Fóti-út 22. d. u. 4 Farkas Ferenc .....
Tomory-út d. e. 9 - - - -
Szent Lászlo-út d. e. 9 Rimár Jenő
Bécsikapu-tér d. e. 11 Glatz József
Torockótéri ref. templom d. e. 9 Lehel László
Böszörrnényi-út 22. d. e. 10 Lehel László
1., Váralja-u. 14. d. e. 10 - - - -
Óbuda (német) d. e. ;/,9 -'- -:- -
Óbuda (ifjúsági) d. e., 8 Muncz Frigyes.
Obuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Muncz Frigyes
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Danhauser Lász16
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Benczúr László
Kelenföld d. e. 11 Wolf Lajos
Kelenföld d. u. 5 Benezur László
Érdi-úton d. e. 10 - - - -
Báthory László-u. 7. d. e. 11211 - - - -



Az öntudatos ember ellen-
őrzi saját életét is. Elsősorban
éppen azt ellenőrzi. Keresztyén
világban ezt önvizsgálatnak ne-
vezik. Időnként - üzleti kife-
jezéssel élve - mérleg et is
csinál. Megvizsgálja, hogy a
lélek, a saját lelke világában
mit vételezett be, mit adott ki,
mennyit nyert és mennyit ve-
szített. Aki' ezt az önvizsgála-
tot és lelki mérlegkészítést éle-
téből tudatosan vagy tudatla-
nul kihagyja, az még nem ju-
tott el az emberség állapotába.
Az csak gép, amelynek mate-
riája a hús, üzemanyaga a vér,
kezelője vagy irányítój a a vi-
lág, vagy ha úgy tetszik, a sors.
Az ilyen gépemberrel vagy
embergéppel szemben a való-
ságos ember már' felfedezte,
hogy élete' centruma valahol a
lélek világában van. Ott, ahol
az indulatok, vágyak, akará-
sok megszületnek, s ahonnan a
cselekvésre vagy tétlenségre
indító belső mozgalmak is szár-
maznak. Hogy azután mi lesz
belőlünk: gép-e vagy ember,
szent-e vagy ördög, becsületes
polgár vagy börtönlakó, talpig
férfi vagy hajlott gerincű kö-
pönyegforgató, az azon fordul
meg, hogy mi történt bent, lel-
künk mélyén. Minőséggé, tucat-
emberré vagy salakká sohasem
testünkben, hanem rnindenek-
előtt lelkünkben leszünk. A
test csak engedelmesen követi
a lelket, mint a felkelő nap felé
futót az árnyéka.

Igy bőjt, nagyhét, nagypén-
tek és húsvét után nagyon idő-
szerű mindnyájunk őnvizsgá-

Húsvét után
lat a és mérlegkészítése. Isten
az elmult hetekben igen sokat. ..
törődött és vesződött velünk.
Mi lett az eredmény? Készül-
jön csak az a számadás. Anél-
kül, hogy értékelési sorrendet
állítanánk fel, először írjuk le
a mi számadásunkat .. A papo-
két. Mi történt velem és ben-
nem az .elmult hetekben?
Mondtam tíz, tizenöt vagy húsz
prédikációt? Talán ugyanannyi
vagy több előadást tartottam?
szárnos alkalommal szolgáltat-
tam ki az úrvacsorát? S most
jó, hogy vége van a nagy ünne-
peknek, mert nagyon belefá-
radtam? Ez lehet a mérleg
egyik oldalán. De a másikon
ez van: nem fontos. A főkér-
dés -az, hogy prédikációidból,
előadásaidból és egyéb mun-
kádból gazdagabbak lettek-e a
lelkek? Elütnünk nem lehet
a kérdést azzal, hogy ez nem
tartozik rám. Én a magam
munkáját elvégeztem. Az ered-
mény Isten kezében van. Mert
nincs áldás annak a munkáján,
aki előbb maga nem nyert ál-
dásokat Istentől. Tehát a kér-
dést így kell feltennünk: mint
nyertem az' elmult hetek' ün-
nepei alatt? Ha semmit, akkor
első feladatom a bűnbánat,
mert a magvetésre í~sszt.·szorí-·
tott tényerem üres volt s csak
úgy tettem, mintha magvető
lettem volna, holott vak veze-
tett világtalant.

És mi, a többiek? Akik nem
aktív, hanem passzív szereplőj
voltunk az ünnepnek. Mi VctTI
mivelünk? Bizonyos, hogy jól-
esett a sok ünneplés. Kevesebb

volt a munka, több a pihenés,
időből tellett a szórakozásra is.
Legfeljebb erszényünk volt túl-
ságosan sovány a sok ünnepi
ebédhez és a megnövekedett
szórakozási lehetőségekhez. Jó,
ez mindíg így is volt. De nem
történt valami más, valami
több? Nem volt egy prédikáció
sem a sok között, amelyik szí-
vedhez szólt.. amelyik szíved
közepén talált ezzel a két szó-
val, hogy bűnös vagy? Talán
ezzel a három szóval, hogy
meg kell térned. Nem volt egy
mondat sem a sok között, ame-
lyik meggyőzött volna, hogy
hamis a beszéded, látszat a
munkád, önzés a szereteted,
számító a viselkedésed, rövi-
den istentelen az életed, gyenge
va y semmi a hited? Ha mind-
ep ől semmit sem hallottál,
tartsunk együtt bűnbánatot,
mert valami hiba volt az ünne-
pek körül. Nem az ünnepszerző
Istenben, hanem az ünneplő
emberben. Mert ő ezt mind el-
mondta. Kinek-kinek azt ami
őt illeti. Aki nem hallotta meg,
pogány muzsikával a fülében
ment eléje. Vagy süketre ta-
pasztott füllel. Vagy tervsze-
rűen kikerülte őt. .

Zárjuk le a mérleget. Tart-
sunk bűnbánatot azért, amit
Isten adott, de mi nem kaptunk
meg. Adjunk hálát azért, ami-'
vel megáldott és növelte hi-
tünket. És imádkozzunk pün-
kösd ünnepeltjéért, a Szentlé-
lekért, hogy ő világosítsa meg
szíveinket Isten megértésére.

M.S.---
1



Je~v~vürüa 'Derselv~en
Nagypéntek ünnepén az egyik buda-

pesti evangélikus templomban már má-
.sodszor érte az a meglepetés a perse-
lyeket kiürítő egyházfit hogy a sok
vas- és aluminiumpénz' között igazi
arany mcsolygott reá. Nem pénz, hanem
gyűrű. Keskeny karikagyűrű. Jegy-
gyűrű.

Ha mi nem is tudjuk úgy figyelni a
pe~selybe hulló áldozatokat, ahogyan
Krisztus Urunk figyelte egykor a jeru-
zsálemi templom perselyének átellené-
ben üldögélve: szívekbe látón, - a
mögötte álló sorsokat, életeket, áldo-
zatokat mérlegelő szemmel akkor is
meg kell állnunk egy pillan~tra a per-
selybe hullott jegygyűrű mellett. Mert
sokkal többet jelent az, hogy maga a
gyűrű hullott a perselybe, mint ha
pénzértékének tíz- vagy húszszorosát
veti belé valaki. Ezzel életének egy da-
rabja, vagy korszaka, vagy tán egész
szíve került az Úr lábai elé. Tehát
semmikép sem lehet szokás-áldozat,
közömbös, szívíg, sőt gondolatig se érő
gépies alamizsnálkodás, hanem csak
komoly belső döntés eredménye. A
többi aluminium- és vaspénzről nem'
tudjuk, megállapítani, történt-e valami
a gazdája szivében az alatt az egy-,
másfél óra alatt, amíg a megfeszített
Krisztus keresztjének közelében tar-
tózkodott, de ez a jegygyűrű komoly
bizonyságtétel, talán győzelmi zsák-
mány Isten lelkének diadalmas offen-
zivájából. Itt történt valami! Hogy a
nagypénteki igék csak az utolsó győzel-
mes rohamot jelentették-e egy hosz-
szabb, kitartó támadássorozathoz, vagy
váratlanul tört át Isten Lelke e,gly mit
sem sejtően, talán csak' szokásból
templomba jutott lélekben, azt nem
tudhat juk. Az azonban bizonyos, hogy

. "Isten karja nem rövidült meg". Krisz-
tus keresztjének evangéliuma még ma
is "dün<;tmisz theou", azaz:· Istennek
hatalma so egy-egy győzelméri még ma
is örvendeznek az angyalok a menny-
ben. Hogyne örvendeznénk hát mi is!

Legtöbb ember kíváncsiságát persze
az a történet érdekelné, amelyet a per-
selybe hullott jegygyűrű mögött a titok
homálya fed. De ne erőltessük a fan-
táziánkat! Valakinek talán nagyon fáj
az a történet, valakinek talán sok
könnyébe k~rült, míg le tudta húzni
ujjáról ezt a gyűrűt. Talán a szíve még
most is vérzik tőle. De lehet az is,
hogy ez volt az első lépés a teljes
gyógyulás, a szabadulás, a megtisztu-
lás felé... Ki tudja?.. Mi csak
egyetlen egy történetet merünk végig-
gondolni, mert nemrég találkoztunk egy
ilyennel. A vőlegény fiatal, deli katona-
tiszt volt. Tiszta életű egyenes jellemű,
bátor katona. Úgy szerették egymást,
ahogy emberpár még soha. De jött ke-
letről a vörös fergeteg s a katonatiszt
ment védeni hitét, hazáját, szeréttelt s
jövendő otthonát. S vissza nem jöhetett
többé. A menyasszony majd beleőrült
a fájdalomba. Miért? Miért éppen én?
Lázadt benne a sziv Isten, világ s min-
denki ellen. Hivő lelkek bibliát adtak
a kezébe, imádkoztak érte s amint hal-
lottam, Krisztus keresztjénél ő is bé-
két talált. Most már tudja mondani bé-
késen, szomorkás, csöndes mosollyal:
"Az Úr adta s az Úr vette is el, áldott
legyen az Ö neve". Ifjúi erejét, anyás
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Váratlanul érte a nagyhét elején országos evangélikus egyházun-
kat, vele együtt a' magyar tudományos életet is D. Kovács Sándor, a
dunáninneníegyházkerület püspökének haláláról szóló hír. Evan-
gélikus egyházunk egyházkormányzó vezért, tudományos életünk
nagykészültségű történettudóst, a magyar irodalom egyik ódonzamatú
költőjét, az egyházi irodalom különösen a népies egyházi irodalomnak
a művelőjét, az egyháztársadalmi élet pedig kiveteles vonzóerőkkel
megáldott egyéniséget veszített benne. Ennek a hosszú, munkában és
Iáradozásokban bőséges életnek jellemzése nem is fér néhány össze-
foglaló sorba. Mint evangélikus egyházunk egyik püspökét temettük
őt, nevét azonban nem ·eza magas tisztsége és nem egyházkormányzói
munkája tette országos névvé, országos nevet vitt ő már magával püs-
pöki tisztségébe is, mikor azt hét évvel ezelőtt elfoglalta.

Életrajzi adatait külön foglaljuk össze, mint érdekességre azonban
arra mutatunk, hogy gyermekkorában a dunántúli egyházkerületben
élte, mint akadémiai tanár a dunáninneni egyházkerületben, majd mint
ennek a kerületnek püspöke Budapest székhellyel a bányai, egyház-
kerületben, illetve annak területén élt. Dunántúl protestantizmusa,
pietizmusa és magyar reformátori eredetei igen nagy hatást gyako-
roltak ifjúkori és egyetemi tanári munkájára. Legutolsó kisebb dolgo-
zatában is a magyar reformátorokkal foglalkozott. Történeti levegő
vette körül pozsonyi munkálkodása idején is, de ennek az óriási tudású
professzornak, aki a múlt idők embereivel és eseményeivel foglal-
kozott, csodálatos érzéke volt az őt körülvevő lelki és szellemi élet
kérdései iránt is. Atyailag szerette az ifjúságot. A pozsonyi teológia
otthonban meleg érdeklődéssei figyelte fejlődésüket, korán felismerte
a tehetségeket, ösztönözte őket a tudományos búvárkodásra és egészen
kivételes humorának a melegében is sokszor részesítette őket.

Tudományos munkálkodása rnellett mindíg tudott időt szakítani
arra, hogy hazai egyházunk apró gyülekezeteinek életével, történetével
és törekvéseivel foglalkozzék. Volt idő, amikor Magyarországon
egyedül ő érdemelte meg a misszionárius nevet. Személyes tapasz-
talata alapján ő ismerte legjobban Magyarország egyházföldrajzát .
Bámulatos memóriája, amely személy- és helynevek és időpontok töké-
letes pontos idézésében mutatkozott meg, a Legtökéletesebb egyház-
történeti kézikönyv megírására képesítette volna és ha még ehhez

. hozzávesszük színtiszta magyarságú stílusát, az elbeszélőművészetnek
tökéletességet, a történettudós előadásának elevenítő erejét, nagyon
fájlalnunk kell, hogy nem hagyta ránk örökségül a magyar evangélikus
egyház történetkönyvét, még töredékben sem.

Mint igehirdető is fáradhatatlan volt. Legnagyobb öröme abban
volt, hogyha kicsiny lélekszámú evangélikus gyülekezeteket felbuzdít-
hatott arra, hogy szervezkedjenek, templomot építsenek és közösségben
éljenek. Bármikor kész volt az ország bármely részébe elutazni, Igét
hirdetni, lelkesíteni, holott ebben a tekintetben egészségi állapota már
hosszú évek óta bizonyos akadályt jelentett.

Mikor püspöki székfoglaló beszédét mondotta, arra hivatkozott,
hogy "az emberi dologbíró kor határán" áll és nagyon nehéznek, küz-
delmesnek látja az egyháznak életét ci világ összezavart körülményei
között, de annál inkább érzi szükségét annak, hogy vállaljon minden
törődést az egyház isteni küldetésének szolgálatában: a lelkek menté-
sében, a szétszóródcttak összegyűjtésében, a szórványmunkában és
minden egyházi munkán keresztül nemzetünk odaadó szolgálatában.
A püspöki szolgálat sok örömöt is hozott neki, főként az egyházkerület
nagyobbodásával, de sok nehéz kérdést, amelyek összefűggésben álla-
nak egyhézunk sorskérdéseivel. .

Mipdennemű tevékenységét az hatotta át, hogy magyar evan-
gélikus püspök volt. lzig-vérig magyar evangélikusnak tudta magát,
ezért minden idegen műveltség csak másodsorban érdekelte. Szeretett
és megbecsült mindenkit, aki a magyarság életét építette és nagyobbí-
totta. Bizalmatlan volt mindenkivel szemben, akiről úgy vélte, hogy
a magyarságnak nem barátja vagy nem őszinte barátja. Ugyanígy



megbecsült és szeretett mindenkit, akiben hűséget és szolgáltatot talált
az evangélrum egyházáért. Hálás egyházkerülete. volt tanítványai,
professzortársai, egyházhívei és az ország minden részén ~lő és őt
megbecsülő tisztelői hálás szívvel fogják őrízni áldott emlékét.

G. L.

Az elhunyt püspök életrajzi adatai a következők: 1869 május
20-án született a Fejérmegyei Nagyveleg községben, ahol atyja: Kovács
János hatholdas kisgazda volt. A középiskolát a soproni liceumban
végezte. A teologiát Sopronban és Pozsonyban s egy évet a halle-
wittenbergi és két évet a budapesti egyetemen hallgatott. Lelkésszé
1894-ben szentelték Budapesten a Deák-téri templomban, Horváth
Sándor mellett kezdte lelkészi szolgálatát. 26 éves korában hívták meg
helyettes-tanárnak a: pozsonyi teologia akadémiára. 1907-ben lett
rendes teologiai tanár. 1917-ben az akadémia igazgatója. 1920-23.
években a Budapestre menekült pozsonyi teologián tanárkodott,
1923-ban az Erzsébet Tudományegyetem akkor felállított soproni
evangélikus Hitudományi Karára nevezték ki a magyar prot. egyház-
történet és egyházjog ny. rendes tanárává. Pozsonyi tanársága alatt
sok fáradsággal hozta létre az evangélikus teologusok otthonát.
Masznyik Endrevel és Raffay Sándorral kezdte megj a pozsonyi protes-
táns estéket, a mai vallásos esték legelső formáját. A pozsonyi akadémia
függetlenségének védelmezéséért az összeomlás után a csehek egyidőre
internálták. J3udapesti· ideiglenes teologiai tanári működése alatt,
1921-ben választották meg a Magyar Luther Társaság főtitkárává,
később egyházi elnökévé. Az ő nevéhez fűződik a Luther-könyvtár és
Luther-rnúzeum megalakítása. Szakirodalmi működése széleskörű volt.
Ő rendezte sajtó alá Zsilinszki Mihály szerkesztésében megjelent
Magyar Protestáns Egyháztörténetet. Imádságos könyvet írt, melyben
éppúgy, mint kis Énekeskönyvében nagy figyelmet fordított a refor-
máció-korabeli irók elfelejtett és elkallódóban lévő műveire. Őmaga
is kiváló énekköltő volt. A Dunántúli énekeskönyvből néhány szép
éneke kedves mindnyájunk előtt. Évekig szerkesztette a különböző
egyházi lapokat, a JóPásztort, az Evangélikus Őrállót, az Evangálikus
Családi Lapot és az Ösvényt. Tudományos és közéleti munkásságáért,
a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Református Hittudományi
Kara tiszteletbeli teologiai doktorrá avatta. Társelnöke volt az Országos
Behlen Gábor Szövetségnek, tagja volt az Országos Luther Szövetség
igazgató-választmányának és tiszteleti tagja a Petőfi Társaságnak.

Püspökké 1935-ben választotta meg egyhangúlag a dunáninneni
egyházkerület. Egyházkerületeben a sámsonházi egyházközség lelkészi
állását töltötte be. Egyházkerületének ügyeit nagy szerétettel és buzgó-

gondoskodását, szívének meleg szerete-
tét pedig szegény elhagyott gyermekek,
öregek, betegek ist ápolására fordítja s
nem tud betelni a dicsekedéssel,
mennyi és milyen más örömet hoz neki
ez a munka ...

Nem J aerem tőle megkérdezni, de
úgy szeretném hinni, hogy övé volt ez
a perselybe hullott jegygyűrű ...

Farkas Zoltán.

A muvelt ~özé~osztály
A falu jelentőségével komoly kísér-

letezés, valamint divatos felületesség
foglalkozik. Valahogy úgy érzi az em-
ber, mintha a fejlődés évszázados gát-
ját kellene lerombolni, de ehhez igen
gyenge cselekedet ez a néhány csákány-
ütés. Kétségtelen, az is vígasztalás,
hogy felébredt az öntudat a kérdés
megoldására és Tessedik Sámuel böl-
csesége megszólal a tanítványokban.

A falu ügye. azonban legelőször
gazdasági kérdés, az értelmi szín-
vonal emelése ennek csak segitő
eszköze. A falu kultúrája nem emel-
kedhetik a nemzet kultúráj ának vezé-
révé, legfeljebb forrásává, mert egy-
mással össze nem függő területekre van
tagolva és össze van kötve az egyes
vidékek termelésének lehetőségeivel.

A falu fejlesztése mellett mindíg ke-
vesebb figyelem fordul a városok lel-
kületének fejlesztése felé. Hagyomá-
nyos hatások alatt éli. le a városi közép-
osztály a maga életét. Ezért kerülnek
sorra szinte minden esztendőben a
mult palamelyik nagy alakjának em-
lékünnepei. Ezért állapítják meg a kü-
lönböző intézmények számára a védő-
szeriteket. Bizonyos általános tanult-
ság sorozza egymás mellé azt a rendet,
amit általában művelt középosztály-
nak szoktunk nevezni.

Ez a társadalmi osztály hatott a tör-
ténelem fejlődésére az újkor elejétől
fogva. Ez törte szét a rendiség korlá-
tait és jutott el egyenes vonalban a
francia forradalomig. Ez vívta ki az
egyél). politikai felszabadulását a tizen-
kilencedik században végig Európán.

A győzelem azonban nem hoz min-
díg szerencsét a győztesnek. Sokszor
nehezebb megnyerni a békét, mint a
háborút. A polgárság történelmi győ-
zelme sem hozott szerencsét ennek a
társadalmi osztálynak. Nemcsak nem
tudott vezetőszerepre emelkedni a le-
győzött társadalmi osztályokkal szem-
ben, ellenkezőleg beteges hiusággal tö-
rekedett fölékesíteni magát a letűnt
rend díszes külsőségeivel, hogy a ki-
harcolt egyenlőségről megfeledkezve,
megkülönböztesse magát azoktól, akik
gazdasági vagy közéleti helyzetüknél
fogva nem jutottak ezeknek az .ékessé-
geknek birtokába.

Igy őrölték meg évtizedek a. polgár-
ság hatóerejét. Ezért nem tudta ma-
gába olvasztani és törekvéseinek meg-
nyerni az előjogaiktói megfosztott tár-
sadalmi osztályokat. Békés esztendők
nem mutatták ennek az erőnek ha-
nJ;atlását, nem tűnt ki, hogya polgár-
ság nem tudja tovább vezetni a törté-
nelmet, de amikor a válságok ideje kö-
vetkezett, a polgári rend tehetetlensége
nemzeti katasztrófává lett.

Ezt a katasztrófát szenvedtük át, mi-
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kor a háború végzet es következményei
összetörték a régi államrendet és a pol-
gárság eszményi államforrnasága, a
köztársaság, vállalta a nemzet vezeté-
sét. Akinek akkor alkalma volt nyilt
tekintettel belepillantani az események
folyásába, megdöbbenve láthatta a pol-
gári rend teljes tehetetlenségét. Ez a
tehetetlenség ép úgy megvolt .az állam-
vezetés néhány jóindulatú emberében,
mint a vidéki városokban a felforgatók
ellen való szervezkedés ben. Pozsony-
ban, például, felfegyverzett diákok
vállalták a rend megőrzését és az érté-
kek védelmét arra az időre, amig a
polgárság erre 'a célra rövidesen szer-
vezkedik. Csak néhány napról volt szó.
És hat hétig állt fegyverben, kegyetle-
nül rossz időben, hóban, sárban,' eső-
ben, hideg éjszakában a diákság és
mikor megdöbbentően sokan betegedtek
meg, az. iskolák elhatározták, hogy to-
vább nem vállalják ezt a feladatot. A
fegyveres diákság feloszlott és a kö-
vetkező napokon a csőcselék kirabolta
a városi raktárakat.

A francia forradalomban letiport ne-
messég emelt fővel ment-a vérpadra és
megmentette elveszett kíváltságainak
szépségét, az első világháború után
összeroppant polgárság a gyáva gyen-
geség siralmas állanotában futott meg
a reáháramló kötelességek teljesítése
elől.

Közép-Európa összeomlásának első
éveiben Magyarországon történt az
első kísérlet nemzeti szervezkedés meg- .
teremtésére. Nálunk akarták először er-
kölcsi tartalommal megtölteni a közép-
osztályt, de hogy ennek nem lett nem-
zetnevelő ereje, annak nemcsak az volt
volt az oka, hogy a közéletben túlsá-
gosan hatott még a forradalmak pót-
uralmának szelleme, hanem az is, hogy
a vezetés nem tudta megtalálni a kap-
csolatot a magyarság évezredes bölcs
lelkületével.

A huszas évek közepén mintha ki
tudott volna bontakozni a polgárság,
alkotmányos élete, de a gazdasági vál-
ság már a harmineas évek elején meg-
akasztotta ezt a fejlődést, később a
világkatasztrófák újabb csapásai béní-
tották meg a magyar életet.

Ez a magyarázata annak, hogy a
polgári rend legértékesebb eleme, a
művelt középosztály, elvesztette azt a
jelentőséget, amivel az első világhá-
borúig a mázvar kultúra élén állt és
szinte feladta a harcot, hogy ezt a je-
lentőségét újra vísszaszerezze.

A műveltség félénk tartózkodása
megszűnt. Nem kell félnie a komoly
társadalom lesújtó ítéletétől. Elképesztő
hiábavalóságok burjánoztak föl a köz-
életben és az irodalomban. Szakmai
képzettség nélkül való emberek özön-
lötték el a gazdasági pályákat. A hang-
zatos szólamoknak értéktelen tűzijátéka
következett. Annyira lecsökkent az
úgynevezett elvi kijelentések értéke,
hogy teljesen elvesztették alkotó ere-
jükkel együtt hitelüket. Üres külsősé-
gek díszitésével pótolták az eredmé-
nyes emberi munkát, a címkórság el-
érkezett a nevetségesség határához. Az
egykor elsöpört rendi társadalom he-
lyébe új rendi tagozódás lépett, mely
születés, vallás, rokonság és egy-egy
körhöz való tartozás szerint osztályozta
az embereket.

Az evangelium hivatásos hirdetőinek
és a bibliát olvasó keresztyéneknek
feladata, hogy egész nagyságában meg-
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sággal intéze, magas kora ellenére is szívesen jelent meg egyház-
kerülete különböző vidékein, de a professzori munka is kedves maradt
előtte, to.vábbra is tartott órákat a Hittudományi Karon s mint rend-
kívüli kitüntetést becsülte, hogy az egyetemi katedráról való nyuga-
lombavonuláskor a kormányzó úr az egyetemi nyilvános rendes tanári
címet adományozta neki.

Temetése április 5-én, 'nagycsütörtökön délután volt a Kerepesi
temető halottasházából. A gyászterem bizony nem tudta befogadni
a bucsuzásra megjelent hivatalos képviselők, lelkészek és tisztelő
egyháztagok nagy seregének túlnyomó részét. A temetésen megjelent
D. Báró Radvánszky Albert, az egyetemes egyház felügyelője, a vallás-
és közoktatásügyi miniszter képviseletében Dr. Szili Kálmán és Fáy
István államtitkárók, a Székesfővros képviseletében Szepesváry Pál
tanácsnok, al református Konvent nevében Kováts J. István és Benedek
Zsolt, a debreceni egyetem nevében Kállay Kálmán rektor, a soproni
evangélikus Hittudományi Karból Lic. Dr. Karner Károly dékán, Dr.
Deák János, Dr. Wiczián Dezső, Dr. Sólyom Jenő és Dr. Jánossy Lajos
professzorok, továbbá az egyházkerület lelkészei majdnem teljes szám-
ban és az országos evangélikus egyház világi képviselőinek nagy tábora.
Dr. Sztranyovszky Sándor, az egyházkerület felügyelője, továbbá
D. Kapi Béla és D. Raffay Sándor püspökök betegségük miatt nem
lehettek jelen a temetésen.

A koporsót elborították a hatalmas koszorúk, körülötte űltek
.a püspök özvegye, Kéler Napoleon hírneves budapesti műépítész
leánya: Kéler Ida, továbbá gyermekei: Dr. Kovács Ákos és három
leánya: Klára, Illa és Ibolya. A gyásszertartást Turóczy Zoltán tisza-
kerületi püspök végezte. Az egyházi énekkar az elhunyt püspök köz-·
ismert szép énekével kezdette: "Áldlak Jézus, hív barátom ... ", majd
Turóczy püspök Joel próféta 2:28 verséből felolvasta az alapigét:
"Véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látásokat látnak." E szerit-
ige alapján úgy jellemezte Kovács Sándor életét, mint amelyik a
multról való álmodásnak és a jövőről való Látomásoknak kettős aján-
dékát kapta Istentől. Szerette egyházának múltját, búvárkodta törté-
nelmét, féltette és készrtgette jövendőjet. E jövendő számára leg-
nagyobb látomása a misszió volt, a szétszórt juhok egybegyűjtése és
megőrzése. Püspöki szolgálatában is folyton szolgálta a magyar-
ságot. Gazdag kincsekkel megáldott és sok talentumú lélek volt. Ezen
a gazdagságon sokat ámulhattak kortársai, utódainak azonban kevesebb
könyv és írás m'aradt örökségül, mint amennyit tehetségei juttathattak
volna. Turóczy Zoltán püspök szárnyaló bizonyságtételellel és hit-
vallással végezte beszédét a Getschemáné kertben tusakodó Krisztus-
ról, aki ma is küzd az ő pásztoraiért és juhaiért. A befejező imádságot
Kirchner Rezső püspöki titkár mondotta, majd a főváros által adomá-
nyozott diszsírnál Kuthy Dezső egyetemes egyházi főtitkár imádkozott,
tett tanúbizonyságo a megfeszített és feltámadott Krisztusról és mon-
dota az utolsó áldást. A család gyászjelentésén kívül még a dunáninneni
egyházkerület, az Erzsébet tudományegyetem és a Magyar Luther
Társaság adott ki gyászjelentést. -, n••• ~

A sajtó azt hiszi
hogy a keresztyén Magyarország gondolatának használ, amikor a ke-
resztyénség ünnepeivel politikai gondolatokat, vagy emberi, nemzeti
váradalmakat támaszt alá. A keresztyénség hivő tömegei évről-évre
minden sátoros ünnepen kénytelenek végignézni tehetetlenül ezt a
blaszfémiázást. Karácsonykor a szeretetről és békevágyról szoktak
cikkezni s kiki a maga gusztusa szerint használja fel a karácsonyi
evangéliumot. A nagypéntek arra való, hogy a nemzeti feltámadás
szimbóluma legyen, a pünkösd pedig arra, hogy valami megújító
szellemiség tavaszi áradását igényeljék a nemzeti életbe. Új szelle-
met, vagy egységes szellemet. Ezekhez a cikkekhez valószínűleg valami
homályos sejtés adja az indítást. Sejtés, hogyakeresztyénség mon-
danivalóját, vagy szellemi tartalniát illik beleépíteni a nemzeti életbe.
Ezek a cikkek azonban ékes bizonyítékai annak is, mennyire felüle-



tes, üres az a valami, amit értelmiségünk a keresztyénségből házi I
használatra kivonatolt magának.

A húsvéti sajtó persze megint tele volt nagypénteki jeremiádák-
kal a nemzeti szenvedésről és magabízó hallelujákkal a nemzeti fel-
támadás bizonyosságáról. Ezek a jámbor zsurnaliszták azonban, akik.
teleírták a húsvéti lapokat "húsvéti gondolatokkal", nem is gondolják,
milyen kalandormódra bűvészkedtek szavakkal, amiknek igazi tartal-
mát maguk sem tudják, Néhány úr csodálkozna, hogyha gyönyörű
húsvéti mondatait megpróbálná valaki érteni is. A sok közül kiemel-
jük az Új Magyarság cikkét, mert ezt olyan jónak találta a "közvéle-
mény", hogy nagypénteken este a rádió is idézte a sajtószemlében.

"Hányszor hengerítettek a mi sírunkra is nagypénteki sziklát, s
hányszor látszott már úgy, hogy számunkra nem jön már el többé
a feltámadás hajnala." Ezen talán azt kellene érteni, hogy a nemzet
már többször átélte a halált. Tudja ez a cikkíró, hogy mi az a halál?
Vagy mi a nemzethalál? A magyarság egyik megpróbáltatása sem
nevezhető halálnak. A halál az élet tökéletes vége; s ebből nincs fel-
támadás többé erre a földi életre! Voltak idők, mikor a nemzet előtt
felrémlett a 'halál látomása: "A sírt, hol nemzet süllyed el, népek
veszik körül ... " de ha már meghaltunk volna egyszer, nem szere-
pelhetnénk többé a földi történelemben. A feltámadás Isten új terem-
tése s az örök életre szól.

De figyeljük tovább ezt az üres, logikátlan locsogást: "Puszta
életünkön, vérző csonkaságunkon kívül semmink sem maradt. A világ-
történelem legmélyebb sírját nekünk ásták meg s reánk hengerítet-
ték az örökkévalóság pecsétjével megpecsételt követ". Hát most meg-
haltunk, vagy nem haltunk meg? Életünkön kívül semmi sem maradt,
de ránk hengerítették a követ. Jámbor ujságolvasó csipkedheti magát,
hogy él-e vagy sem? És ez a gyönyörű üresség: "Az örökkévalóság
pecséjtével megpecsételt kő!" A mondatok "összefüggése" szerint ez
az örökkévalóság- pecsétje a végtelen, vagy legalábbis nagyon tartós-
nak ígérkező halált akarja jelenteni, amiből, csoda, hogy kiveszke-
lődtünk. Mi is lenne, ha egy ujságíró tudná, hogy az örökkévalóság
nem halál, de élet! És hogy az örökkévalóság pecsétje éppen az élet
pecsétje lenne, ha éppen lenne ilyen pecsét s ha éppen Ja mi élve
eltemetett, vagy tetszhalott, vagy halott, de élő nemzetünkön lenne
ez a pecsét.' ,

De még tovább, hisz olyan tanulságos ez! "Az Antónia-torony
udvarán Pontius Pilátus prétoriánusai nem szabdalták szét nagypén-
tek reggelén Krisztus köntösét, mint ahogy bennünket széjjelszaggat-
tak". Ez a ,,:rnintahogy" a mondatban azt jelentené - ha magyarul

. i:s tudna a cikkíró -'-, hogya Krisztus köntösét kevésbbé szaggatták
széjjel, mint a mi ruhánkat. De nem tételezzük fel, hogy nem tudja,
miszerint Krisztus köntösét nem szaggatták széjjel, ugyanis látjuk,
hogyalexikont felütötte cikkíró. Látható nagy örömmel közli azt a
kultúrtörténeti érdekességet, hogy mindez pedig az Antónia-torony
udvarán történt. A mondatot tehát csak egyszerűerrértsük úgy, hogy
velünk méltatlanabbul bántak el, mint Jézussal.

Aztán: "Ugyan mi lett volna, ha a húsz esztendeig tartó nagy-
péntek, alatt kiég belőlünk az igazságba és történelmi küldetésünkbe
vetett hit? Ma itt állunk megerősödve stettekkel bizonyít juk Euró-
pának, hogy nem vagyunk elhanyagolható numerus ... " A mondat
,.theologiai háttere" úgylátszik az, hogy Krisztus is azért támadt fel,
mivel élt benne a küldetésébe vetett hit. Igy Jézusnak a halálban is
élő hite volt s ez a hit volt az ereje, hogy kikeljen a sírból, megmutassa
életrevalóságát. .. stb. Ilyenmódon Krisztus feltámadása a hit bra-
vúrjává lesz s nem Isten hatalmából adott irgalmasság. A keresztyén
ember persze tudja, hogy Krisztus egészen belement a halálba s hogy
ott értünk éppen azt élte át, amit minden embernek át kell élnie.
Az élményt afelől, bogy semmit sem tehet magáért. A halál a mi
teljes kiszolgáltatottságunk Isten kezébe. Isten azonban előhozta őt a
sírból s így ígéri nekünk is a halálból való kiemelkedést. A halállal
szemben a hit sem erős, hiszen hitben is meghalunk. De Isten, ereje
kegyelemből győzi le a halált a mi érdekünkben, vagy még inkább
Isten önnön dicsőségének munkálása miatt, hogy t. i. az élet győz-
zön, vagyis maga az Isten. Igy a keresztyén magyar azt is tudja,
hogy a halálból Isten hoz ki minket, nem a hitünk. Sőt még a nem-

lássák ezt a sűlyedést és szakadatlan
önfeláldozó munkával építsenek föl a
romokból egy új, megtisztult lelkületet.
Reformációra van szükség, mely .
szembeállítsa a Bibliát az elfajzott va-
lósággal, mint annak idején tör.~én~
négyszáz évvel ezelőtt. Az erkölcsi
igazságok tiszta levegőjével kell. meg-
gyógyitani a világot. Hamvas Jozsef.

Na~~pénte~ie~~~ázizene
Nagypén teken két hangversenyben

. gyönyörködhetett Budapest népe. Az
egyik Verdi: Requiemje volt, a Filhar-
mónia előadásában, a másik Bach: Já-
nos passiója Líchtenbergék tolmácsolá-
sában.Mind két est igaz gyönyörűséget
nyujtott. A Filharmónia mellesleg a
fiatalok estje is volt, a szólisták a fia-
tal művészek közül kerültek ki. Csak
Basilides Mária volt a régebbiek közül,
de ki is tünt közöttük pompás előadá-
sával. Hiába, az oratórium 'énekléshez
hosszu évek gyakorlatára van szükség.
A Városi Színházat csaknem teljesen
megtöltötte a keresztyén közönség; mig
a Zeneakadémia mindkét estjet előre
felvásárolta a' Lichtenbergékhez 'közel
állók tábora. Ide alig jutott a keresz-
tyénekből. Ezért kénytelenek v.agYlmk
megállapítani azt, hogy nagyon is szük-
ség van már arra a Protestáns ének-
karra és zenekarra, amit Arokháti Béla
kezdeményezett, hogy protestáns és
katolikus közönségünk is hozzájut-
hasson az egyházi zene igazi nagy mű-
vészeinek hallgatásához, Bachhoz és
Handelhez. Mert igaz, ami igaz: az
énekkar vonzza a közönséget .. ·. K. P.

r

Színfoltok Újvidékről
Villamos. Tolongás. Ember ember

hátán, nem válogatva társadalmi rang
szerint. Minden megállónál szinte kö-
zelharc a helyé rt s a kalauz éles, tü-
relmetlen hangon be-bekiált a kocsík-
ba. Zord' arccal, hihetném haraggal
lyukaszt ja a jegyeket, mint aki csak
a testével van itt, a lelke elmaradt
valahol. Egyik megállónál sokat kell
várni, az eddig, sürgető, siettető kalaúz
nem indít. Odakiált a vezetőnek: "Vi-
gyázzon, egy beteg úrnak kell leszáll-
nia." A beteg úrkét bottal vánszorog
az úttesten tovább. A mord kalaúz
furcsán, megenyhült arccal néz utána ...

*
Az idő még mindig hideg" Atfagyva,

kékes-Iilán futunk az utcán. Künt a
ritkásabb házak között még metszőbb
a szél, még égetőbb a nyomor. Kis
viskóba lépek. Sűrű, könnyeket facsaró
füst, kétségbeejtő szegénység. Az asz-
szony s a három gyerek - ágyban.
Dél van. Itt melegebb, mondják ter-

. mészetes hangon. Már nem is látnak
a hidegnél egyebet. Hogy vastagon
piszkos a takaró, hogy lehetetlenül
maszatos a gyerek, az nem számít már.

A dunna szegényes rongyá még me-
leg, s munkára is van már igéret. Leg-
feljebb pár hét még! Mi az már? El-
telik. Csudálatos, hogyan élnek meg
ezek az emberek a puszta remény-
ségből! .. ,

*
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Messze utcák az egyik telepen. A
csípős ellenszélben úgy érzem, sohasem
érem el a végét. Pedig el kell érnem,
kicsi újszülött vár ott. S ki tudja,
milyennek találja 'szegényke ezt a
világot? - Kicsi ház. öreg-öreg ember.
Nagyapa. Nagyanya bent van a város-
ban, az anya kórházban maradt, Tü-
dejével vesződik, a csöppséget meg
hazaküldték. hogy ne legyen egy baj-
ból kettő. Most már itt van. Kicsi,
vörös emberke, pólyában, takarókban.
Bizony, meglátszik rajta, hogy sietve
kellett elhagynia beteg anyját. Itt van
már, de mí legyen vele?

Az öreg bácsi szakértőn bólogat ma-
gyarázataimhoz, hogy igen. tisztaság,
óvatosság, s fojtó köhécseléssel még
jobban erősíti igazamat. Mint olyan
sokszor, most is lehajtott fejjel s a te-
hetetlenség csüggesztő érzésével megy ek
tovább. Másik ház, másik ember, má-
sik sors. Csupa ilyen reményteljes pa-
lánta. Hány ezer csodának következ-
ménye, ha ezekből mégis ember növek-
szik! ...

Edes, szép, kicsi lányka, pirosarcú,
vídám; igazi öröm. Felenged a torkom
fojtogató keserűsége s szóba kerül az
a másik, akinek nem juthat az anyja
tejéből, aki gonddal, éhezéssel kezdi
öntudatlan pici életét. Az ég kiragyog,
a napfény aranyat szór a kietlen szürke
földre s a kinyílt szívből jóság, szerétet
száll felém. Nem kell tej-jegy, nem
kell engedély, kicsi pohárka vándorol
majd át naponta a felesleges tejjel
abba, a másik haljékba s az Isten
megint megmutatta, hogy minden ve-
rebecskére gondja van.

*
Ovoda. Szőke, barna fejek, kíváncsi,

csillogó szemek! Vendég jött. - Kicsit
enged az első percek csendje, s mindent
be kell mutatni. Egyik még be sem
fejezi, a másik már kiált: Ovó néni,
ezt is, ezt is! - Szegény, kis magyar
gyerekek! Foltos ruhában, bizony alig-
alig öltözötten élik át a meséket újra
és újra. De boldogok mindannyian s
arcukra kiül az első szereplés izgalma.
Mikor távozom, esengve száll utánam a
köszönésük: szebb jövőt! Hogy szíven
üt most ez a már-már megszokott kö-
szönés, Ezeréves magyar álom ez. Min-
díg ezt vártuk s olyan keserves lett
mindíg, mire jelen lett belőle. Most
naponta kiáltjuk a köszöntésekben.
Hátha egyszer meghallgatást talál!
Hátha lesz szebb jövő, hogy legalább
folt kerülhet az elszakadt ruhára, hogy
legalább talp kerülhet a kilyukadó ci-
pőre. Legalább ez a csillogó szemű
óvódás sereg érné meg majd egyszer,
hogy eltűnnek a városszéli viskók és
az örökös gondfelhők az igazi magyar
jövő, a magyar gyermek. feje fölül.'

*
Nagy, piros autó száguld végig az

utcákon minden délben iskolától, isko-
láig. Bent zörög a kanál, a kis tányér,
sok sáppadt arc, árkolt szemecske fel-
derül: jön az ebéd. - A kemény, ne-
héz élet sivár pusztaságában oázis ez a
meleg főzelék, a darab kenyér. A piros
autó megy tovább. Mintha a magyar
társadalom piros szíve futna itt az ut-
cákon, hogyagyűlölet és háborúk szán-
totta szivekbe egy kicsi magot szórj on
el, ami talán, ha még szörnyűbb jég-
eső nem hull le rá, ha még keményebb
fagy nem éri, egyszer majd kihajt. Nő
majd az ég felé s a tiszta, szerető
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zeti tragédiák ijesztő szerencsétlenséaeiből :is Isten hoz ki bennün-
ket s nem az, hogy él-e bennünk az igazságunkba vetett hit?

De nem akarunk különösképpen elmélkedni most a nemzeti fel-
emelkedés és az Isten akaratának összefüggéseiről, csak egyszerűen
kijelentjük, hogy ízléstelen és indokolatlan művelet a húsvéti ese-
ményekhez szimbólizálni a magunk sorsát. Kérjük az ujságírókat,
tanuljanak magyarul, próbáljanak a keresztyénség mélységeibe be-
hatolni s ha csak ilyen zagyva, üres és fellengzős mondatok jönnek.
tollaikra sátoros ünnepeinken, akkor inkább ne írjanak semmit. Sem-
mit, mert az ilyen a hivőket csak bosszantja, a hítqtleneket pedig
csak áltatja továbbra is abban, hogy felesleges jobban elmélyülniök
a keresztyénségben. Mondjuk karácsonykor az emberrélétel csodá-
jában, vag'y húsvétkor a bűnös embernek szóló megváltás kérdésén,
vagy pünkösdkor a Szentlélek vételében. Ha pedig meg akarnak
emlékezni a keresztyénség űnnepeiről, idézzenek nagy keresztyén
emberektől. Egy-egy rövid írásmagyarázatot még a magyar ujságok .is
elbírnának évente háromszor. dyl.

Kevesen tudják
hogy Tessedik Sámuel volt szarvasi lelkésznek - akinek születése

200 éves j1ubileumát most ünnepli az ország - egyik fia szintén lelkész
volt ésa somogymegyei Surdon szolgálta az Urat.

A marcalgergelyt gyülekezet anyakönyvének tanúság szerint
1818-ban, kevéssel atyja halála előtt házasságot kötött. Az eredeti
házassági bejegyzés így hangzik: ,,1818. April. 1. napján Gergelyiben ...
Tiszt. Tudós Tessedik Sámuel úr T. N. Somogy vármegyében a Surdi
Evang. Sz. Gyülekezet Érdemes Lelki tanítója eljegyezvén Néhai Tiszt.
T. Szálai Pál Galsai Prédikátor úr özvegyét Mészáros Susánna asz-
szonyt, megesküdtek a Gergelyi Templomban. - Bizonyságul tanúi:
Tiszt. T. Kis János úr Iharos Berényi Prédikátor Gergelyi. N. Jósa
László ... "

hogy Zsédeny (Vias m.) régi evangélikus egyházunk milyen sok
üldöztetést szenvedett a 17. században. Az 1662. évi országgyűlésen
panaszolták, hogy a zsédenyi papot útitársaivalegyütt Csepreg kör-
nyékén az ottani plébános szekeréről lerántottálc és csaknem halálra
vertek. Máisik lelkészét, Zsédenyi Istvánt gályarabságra hurcolták.
Amikor mindennél nagyobb előnyt jelentett volna számára hitének
megtagadása, hajthatatlan maradt. Ezért csukták Komáromnak, majd
Liptóvámak sötét börtönébe.

Uraiújfalu ma hatalmas gyülekezetünk (több filiával) Kis
Bertalan sárvári püspök egyházlátogatása idején, 1633-ban a kanonika
vizitációs jegyzőkönyv tanúsága szerint nagyon gyenge lábon állott.
"Ez faluban senki sincs, az ki mondhatná, hogy volt volna kápolna
felépítve, hanem az falu középben, ahol most az levélsziri és
harangláb vagyon, fundamentumát mondják lenní." Itt gyűltek össze
őseink kedvező és kedvezőtlen időben egyaránt. 1681-ben az üldözött
egyházak között említették Ujfalut is. Többször elpusztult, csakúgy,
mint a szemszedos vasmegyei gyülekezetek. Végre 1784-ben, mint
a legtöbb szenvedést kiállott vasmegyei gyülekezet szárnyai alá gyűjti
a környék sok egyház.községét.

. hogyasámsonházi gyülekezetben ma is hálásan emlegetnek két
nevet, Kubinyi András egyház felügyelő és Michaleczky Adám lelkész
nevét. Előbbi az üldözések idejében egyízben személyes bátor fellé-
pésével akadályozta meg, hogya templomot elvegyék. A lelkész gyalog-
szerrel ment Becsbe Mária Teréziahoz templomépítési engedélyért.
Így azután még a türelmi rendelet megjelenése--eéőtt: 1778-ban fel-
épülhetett a régi sámsonházi templom s abban egy évszázadon keresztül
hirdették az Igét. Ennek az első templomnak az emléket őrzi régi
padja, melyet a felsőkubínyi és nagyolaszi Kubinyi András készitett
a maga, valamint felesége wattai Wattay Zsuzsánna használatára.'

E kicsiny nógrádmegyei gyülekezetnek felügyelői tisztét 23 esz-
tendőn keresztül töltötte be Kossuth Lajos. A legutóbbi időben lelké-
szei Jvoltak: Kiss István dunáninneni püspök, majd ennek halála után
a most elhunyt D. Kovács Sándor szintén dunáninneni püspök.



hogy éppen száz évvel ezelőtt Vajda Péter, a szarvasi gimnázium
igazgatója, a hírneves természettudós és író áldásos munkát végzett
a magyar közművelődés szolgálatában. Előtte alig volt példa arra, hogy
valaki nálunk a latin nyelvvel szemben a magyar nyelv elsőbbséget
sürgesse. Vajda magyar nyeívű főiskolák felállítását szorgalmazta.
Azt tartotta, hogy a magyarságet asszimilálással fenyegető nagy töme-
gek ellen legjobb támasztékot a magyar főiskolák adják. Érdekes, hogy
az iskolák vezetésével' nem csupán a tanárokot akarta megbízni, hanem
részt kért abban egy jobb tanulókból alakítandó bizottságnak is.
Előtte híre sem volt a szakrendszernek. ő az iskolai munkát szak-
tárgyak szerint osztotta be. Testi fenyíték helyett rábeszéléssel és
lebilincselő modorával fegyelmezte az ifjúságot. Saját könyvtárát
a szarvasi gimnáziumra hagyta s ezzel megvetette az Alföld egyik leg-
hatalmasabb könyvtárának alapját.

Vajda az igazság és a természet rajongeja volt. "Alacsony, szikár,
de izmos, olaj színű b~rna férfi volt, napsütötte arccal és kezekkel,
göndör hajfürtökkel. lelkes homlokkal és szemekkel."

Tisztelői és a szarva si iskola emlékkövet állított porrészei fölé s
hatalmas oszlopon az elpihent lant és örökzöld koszorú hirdeti emlékét.
Az oszlop tuloldalán szerényen meghúzódik a nagy férfiúra annyira
jellemző felirat: "Az igazság szava áthatóbb amennydörgésnél és
az igazságtalanság villámot hord kebelében."

Vajdára emlékezve, életrajzírójának egy mondata jut az eszünkbe:
"Élt benne valami, ami többet ért a céhbeli pedagógusok apró fogásai-
nál, a lélek, amit a pedagógia összes bölcsessége meg nem adhat."

Ködi' Pásztor Pál.

A reformáció mostohagyermekei
Egyháztörténetünk revízióját többször és több oldalról sürgették

már. A revíziós igények mind abból a helyes látásból indultak ki,
hogy az egyháztörténet nem a világ történetének egy paragrafusa,
hanem az. egyháztörténet: az evangélium története. Ezért nem dol-
gozhatjuk fel és nem tárgyalhatjuk az egyház történetet úgy, mint
a világ történetének a függvényét vagy részét. Ehelyett az egyház
történetében Istennek az evangélium és az igehirdetés által e világ-
ban véghezvitt csodálatos dolgait kell meglátnunk, nyomon követ-
nűnk.: előadnunk és megtanulnunk.

E nagyjából már általánosan elfogadott követelés mellé állítsunk
most oda egy másikat is. Csináljunk revíziót a magyar egyháztörté-
net feldolgozásában és előadásában. De nem csak a most vázolt, ha-
nem olyan értelemben is, hogy legyünk igazságosak a magyar refor-
mátorokhoz és a magyar reformációhoz is. A magyar reformátorok
ugyanis egyháztörténetünk mostohagyerekei voltak mostanáig. (Pedig
Isten után elsősorban nekik köszönhetjük a magyar reformációt.)

Az átlagos evangélikus embernek a reformátorokról szóló beszéd
Luther Mártont, Kálvin Jánost és Zwingli Ulrikot jelenti. Ha refor-
mátorokról és a reformációról beszél, rájuk hivatkozik. De nagyon
ritkán jut eszébe vagy egyáltalán eszébe se jut, hogy magyar refor-
mátorok is voltak és magyar viszonylatban először is rájuk kellene
gondolnunk és hivatkoznunk. Természetes, hogy ezzel egy jottányit
se akarunk lealkudni Luther és a többiek világtörténelmi nagyságá-
ból. Mindnyájan tudjuk jól, hogy pl. Luther Márton jelentősége messze
túlnőtt Németország határain s nem csak a reformációkorabeli, hanem
minden idők hivő keresztyénsége rengeteg indítást merített munká-
jából és teológiájából. De Luther Márton elsősorban mégis a német-
országi reformációt csinálta, Kálvin' a genfit. A magyar reformáció
munkásai Isten után elsősorban a magyar reformátorok voltak. Olyan
egyháztörténeti revizióra van itt tehát szükség, amelyik a világ nagy
reformátorai mellett a magyar egyháztörténetben a magyar refor-
mátoroknak is megadja az őket megillető helyet, ismertetést és
értékelést.

. .~gen nag~ szükség van erre. Mert a köztudatban a magyar ~efor-
~ac.lO legf;IJeb~ há~om névhez kapcsolódik. Dévai Bíró Mátyás,
Melius Juhasz Peter es talán Heltai Gáspáréhoz. Amit róluk általá-

szivek piros virágai dícsérik majd az
Istent.

*
A templomban elkezdtük a hazai

liturgiát. Kevesen ültünk a soknyelvű
éneket hallgató padokban. Kevés száj'
énekelte a magyar szertartás hangjait.
Mégis, olyan igazi, mégis olyan ott-
honi lett akkor a templom. Bár künt
égett a sokféle láng, izzott a sokféle
szikra s szívünk tegnap még rettegve
gondolta: Istenem, mi lesz még velünk
- most mégis olyan csend lett és béke
odabent. - Elmerült minden, s ki-ki
egy-egy otthoni templom csendj éből
érezte hullni az áldott igét. Otthoni tá-
jak felett szálltak a hangok, s a szí-
vünk megpihent a heti hajsza s zűr-
zavar után.

Sokfelől ideszakadt, vag" itt ver-
gődő magyárok hazatértünk egy vasár-
napon. Közel volt minden otthoni kis
templom s közel volt az Ég is. A szí-
vünkről lehullott minden bilincs s az
otthoniakéval együtt zendült' a meg-
békélt dallam: Ámen, ámen, ámen ...

Bíró Katalin e. Ü. védőnő.

,.
HIREK

Száznál több evangélikus istentiszte-
let volt Budapesten a most lefolyt
nagyhéten. A templomok és istentisz-
teleti helyek mindenütt megteltek. Sok
helyen párhuzamos istentiszteleteket
kellett tartani. Az úrvacsorázók száma
a budapesti evangélikus templomokban
ezen a nagyhéten is meghaladta a tíz-
ezret.

Teológiai Napok. A Magyarországi
Evangélikus Lelkészek Egyesülete (ME- .
LE) győri konferenciája, mint arról
már hírt adtunk, az evangélikus isten-
tisztelet összes kérdéseivel foglalkozott.
A konferencia április 8-10. napjain
folyt le. Munkájáról bővebb beszámolót
fogunk adni. A résztvevők száma meg-
haladta a százat.

A Magyar Bibliatársulat április 9-én,
a Bocskay-úti ref. templomban rövid
istentisztelet után alakuló közgyűlé st
tartott, melyen a belügyminiszter által
jóváhagyott alapszabályok szerint for-

. mailag is megalakult, hogya magyar
biblia kidásának ügyét a lehető legrövi-
debb időn belül megoldani törekedjék.

Evangélízécíő. A nagyhéten Hévíz-
györkön volt evangélízácíó. Az egyház-
község hívei már szép számmal vettek
részt a szomszédos aszódi evangélizá-
ción, a hévízgyörki evangélizácíó pedig
állandóan emelkedett látogatottság mel-
lett folyt le. A szelgálatot Csepregi
Béla végezte. A legközelebbi evangéli-
záció sorrendje a következő: április 9-
16-ig Fa1'ádon (Sopron m., Sréter F.),
Terényben (Nógrád m., Csepregi B.) és
Mezőhe.gyesen (Kajos .L), Április 21-
23-án a szarva si tanítóképzőben csen-
des napok (Sréter F., Csepregi B.),
ápr. 26~máj. 3. Magyaróvárott evan-
gélizáció (Sréter F.).

Az Országos Luther Szövetség mária-
besnyői evangélizációja, mint arról
már hírt adtunk, sok áldással folyt le
és szép sikerrel zárult. A résztvevők
száma túlhaladta az előző évi részt-
vevőkét.
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A Tessedik-jubileum ünnepségei ápr.
19-és és 20-án lesznek Szarvasori. Első
nap ünnepi istentiszteletek, majd az
ó-templom déli falán leleplezik a
Tessedik Sámuel-emléktáblát. Este az
ó-templomban vallásos est lesz .. Más-
nap lesz a Tessedik-szobor alapkövének
ünnepélye áthelyezése az Árvaház előtti
tér közepén.

Egyházzenei hangverseny. A kelen-
földi egyházközség énekkara fennállá-'
sának 10.' évfordulója alkalmából hús-
vét hétfőjén egyházzenei hangversenyt
rendezett, amelyen közreműkődött
Kapi-Králik Jenő orgona művész, Sza-
lay Eszter énekművésznő, Kerényi Irén,
Záhony János, Kristofcsák Ernő, az
Operaház és a Műegyetemi zenekar
tagjaiból alakult zenekar. Vezényelt
Weltler Jenő karnagy. A műsoron Bach,
Osiander, Othmayer, Gesius művei sze-
repeltek és Bach: "Uram, maradj ve-
lünk" 6. sz. kantátája húsvét II. ünne-
pére. A hangverseny igen szép anyagi
és erkölcsi sikerrel végződött. A kelen-
földi énekkar működésének első tíz évé-
ben erős ütemben fejlődött és a főváros
legjobb egyházi énekkarai közé küz-
dötte fel magát. Szereplése elé minden-
hol megérdemelt várakozással nézünk.

Athelyezések. D. Kapi Béla püspök a
sandi gyülekezetbe, mely Teke Dénes
lelkész elhalálozásával üresedett meg,
Teke Zsigmond csurgói s.-lelkészt, a
répcelaki gyülekezetbe Smidéliusz Ernő
h.e-lelkészt, Marcalgergelyibe Hubert
István celldömölki s.-lelkészt küldötte
szolgálattételre.

Kítüntetés. Molnár Rudolf evangéli-
kus lelkész a mult év tavaszán Finn-
országba utazott tanulmányi ösztöndíj-
jal. Csakhamar a finn rádió magyar-
nyelvű adásának egyik bemondója lett.
Közreműködött a finn ek magyarnyelvű
katonujságjának szerkesztésében is,
melyet, mint a finn hadsereg ajándé-
kát nagy számban terjesztettek a ma-
gyar katonák között. A finn-magyar
kapcsolatok érdekében végzett munkája
elismeréseként Mannerheim tábornagy
a IV. osztályú szabadságkereszttel tün-
tette ki. A kitüntetést ünnepség kereté-
ben adták áto

Presbiteri Káté. Sajtó alatt van a
Harangszó kiadásában egy régóta
hiányzó könyv, amelyik az evangélikus
presbiterek szolgálatának különféle vo-
natkozásait és kötelességeit tartalmazza.
A könyvet Ruttkay Miklián Géza szen-
tetornyaí lelkész szerkesztette.

A budahegyvidéki Luther Szövetség
nagypénteken délután nagy hatással
adta elő a győri Diákszövetség által
kiadott Máté-passiót. Az előkészítés
és a betanítás nehéz munkáját Kun

. Gyula, a Luther-Szövetség elnöke és
Rezessy Zoltán, az énekkar vezetője
végezte.

Halálozás. Kutas Kálmán szombat-
helyi lelkész neje, sz. Beck Margit, éle-
tének 53-ik évében. Szombathelyen,
hosszú szenvedés után elhunyt.

Eljegyzés. Csizmadi Gizellát elje-
gyezte Zalán Pál pincédi h.-Ielkész.

D. Raffay Sándor: Imakönyv 5-ik
kiadása megjelent a Fébé Evangélikus
Diakonissza Egyesület Könyvkiadóvál-
lalatánál. Az új kiadás tartalmilag vál-
tozatlan, terjedelme azonban kb. 6 ív-
vel nagyobb, miután a kivitelben vál-
toztatást eszközöltek. Az imakönyv egy-
szerű' vászonkötésben és díszesebb ki-
vitelben kerül forgalomba. A vászon-
kötésű könyv ára 4.- P.

ban tudunk, az is nagyon kevés. Azt esetleg tudjuk, hogy bévai Biró
Mátyás Budán a puskaporoshordó tetejére is felült hitéért és nyugod-
tan ült ott, míg a kanóc sisteregve közeledett a lőporhoz. De hogyan
éltek, hogyan haltak meg, mit tanítottak a magyar reformátorok, arról
vajmi kevés értesülésünk van. Ugyanakkor sokkal részletesebben be
tudunk számolni a magyar reformáció szempontjából okvetlenül
kisebb jelentőségű emberek életéről és tanúsításáról. Csak ezt az állí-
tást igazoljuk, ha Husz, Vald Péter, Wiclif és Savonarola neveit említ-
jük. Itt megint nem az ő munkájukat akarjuk kisebbíteni, csak szerét-
nénk észrevétetni azt a fonákságot, ami szinte kézzelfogható. Mert
Dévain, Meliuszon es Heltain kívül van egy egész sor magyar refo-
mátor, akik a magyar reformációnak és ugyanakkor az egyetemes
magyar művelődésnek időálló nagy értékei. Avagy nem fonák hely-
zet-e az, ha Alvincziról, Gálszécsiről, Batiziról, Bornemisszáról, stb ..
többet tud mondani egy jó magyar irodalomtörténet, sőt még Szekfű
Magyar Története is, mint középiskolás egyháztörténeteink s ezek
nyomán egyházi közvéleményünk?

Az' előbbi mondattal rámutattunk ennek a fonákságnak a gyöke-
rére is. Azért tudunk ilyen nagyon keveset magyar reformátoraink-
ról, mert így tanítottak, helyesebben igy nem tanítottak bennünket.
Hogy miért, azt most ne kutassuk. Nagyon messze vezetne a boncol-
gatás. Arra azonban rá kell mutatnunk mégis, hogy a magyar refor-

. máció és a magyar reformátorok iránti nagy érdektelenség elsőszámú
oka nevelésünkben. van. Igen világos ez a tény papnevelésünkben.
Teológusaink több oldalról is indításokat kapnak, hogy Lutherrel,
rajta kívül élő és holt teológusokkal és munkáikkal ismerkedjenek
meg. De olyan felhivás, amely teologus ifjainkat a magyar reformá-
torokkal való alapos foglalkozásra indította volna, még nem hangzott
el elég szívhezszólóan. Miért, miért se, a kezelmultban nem tudott
nálunk olyan teológiai légkör kialakulni, amely figyelmünket a ma-
gyar reformátorok felé fordította volna. Az újreformátori teológia pl.
újra felfedezte Luthert, de eddig nem tudta újra felfedezni a magyar
reformátorokat. Ennek megfelelően egyházi tudományos irodalmunk-
ban jelentek meg munkák, amelyek magával Lutherrel, magyarországi
kapcsolataiva] foglalkoztak. Jelentek meg újreformátori szellemben
megírt eredeti kommentárok és néhány jó fordítás. Jelentek meg
ebben a szellemben megírt prédikációs kötetek is. És ezalatt az idő
alatt egyetlen egy komoly munka jelent meg egy magyar reformá-
torról: Bornemissza Péterről. (Dr. Schulek Tibor munkája.) Ez is meg-
lehetős hideg fogadtatást kapott evangélikus részről, mintha csak
elvesztettük volna azt az érzékünket, amelyikkel saját értékeinket
mérjük.

Magatartásunkból sok kár születik. Elveszítjük először azt az
értéket, amit a magyar reformátorok teológiája, egyházi munkája és
hite jelent. Igen nagy érték, ami így elkallódik, ha nem. vigyázunk.
Elveszítjük másodszor azt az értéket, amit a magyar reformátorok
kultúrmunkája jelent. Mert ha mi magunk fel nem tárjuk ezt, van-
nak ellenségeink bőven, akik szívesen agyonhallgatják. Vagy ha fel-
tárják is, olyan torzzá értékelik át, hogy nincs köszönet benne. Har-
madszor elveszítjük magyar evangélikus történeti öntudatunkat s az'.
a veszély fenyeget bennünket, hogy a mi lelki alkatunktól idegen val-
lási irányzatok uszály hordozói leszünk, hívein"k között pedig a gyökér-
telen modern irányok és a történelmi gyökér nélkül szekták hódita-
nak. Végül, ha elfelejtjük magyar reformátorainkat, evangélikus
ifjúság-nevelésünk legilletékesebb ember-tényezőit hanyagoljuk el
vétkesen.

Ma még nem késtünk el egészen és alkalmunk is van ezen a téren
a szabad munkára. Akiknek a kezébe adta Isten ifjúságunkat, akár
egyetemi, akár közép- vagy más iskolai fokon, éljenek a jó alkalom-
mal, mert ki tudja, holnap nem lesz-e már késő? Legfontosabb azon-
ban az alapvetés. Akiknek Isten tehetséget adott a tudományos mun-
kára, támasszák életre a könyv- és levéltárak poros polcairól a meg-
halt és elfelejtett magyar reformátorokat. A többiek pedig, akik
ennek a szükségét és sürgős voltát érzik, segítsék a tudományra
szomjas ifjúságunkat, hogy érdeklődésük saját nagyjaink felé for-
duljon a jövő építése érdekében.

Mórocz Sándor.
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HA R ISB A zA R-KÖZ 3. csattok, hamutálak,

~~~,ös~!~~~~~;-.~~~~~~~ ~~!~g~~~~II TEL. ~-:: KÁD É FER ::Z:iándékOk
Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1. , Teréz körút 7. - Telefon: 224-862.

leral/!lt. Gyöngyös, Kos suth-utca 3. szám. I Hatóságilag vizsgáztat személy- és teherautóra,' motor-I
~U • Mohács, Szent-István-utca 49. sz, . kerékpárra. Részletfizetés! Kerber autószakkönyv 850 P.

I • Motcrkerékpárkőnvv 6'- P. Díeselrnotorkönvv 2 P.
Evan géli kusok na káreng ed mény I :..U.rv.e.ze.t.ők.n.e.k.e••g.y••é.ni_k~ik~é;PZ;.ié;;S.;.!.V~i;;d;ék;;.;i;ek;;.;n;.;;e;;.;k...;;.be;n;n~la;.;.k;;á;s.••

KOV ALD eis?ra~gúan. fest, tisztít. mos I
m e g i s I

olcsó, pontos megbízható KOV ALD
Butort e~~~~o~;na~ BER TALANNÉ·
keresztény butorszalonjában. (Baro ss Szövetség tagie.) - Hálók
ebédlők. kornbinált szobák. konvhák, elöszobák, amerikai rend-

szerü irodabutorok. Állandó butorkiállítás.
Budapest, Rákóczi-út 82. Lern. és Huszár-u. 3. 1.em.
Fizetési kedvezmények. Lapunkra hivatkozóknak 2°/0 engedmény

Harmóniumok legolcsóbban

FITTLER-nél
BUDAPEST, Damjanich-utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

S.•......··.$1· ~íi:iEti~~~()9f.....'JtC 11/J.-rt., budQP~stlV.
'. 'NOI J) feherhoJo-u.S-10. felemelet.

BRAUN JENO"m~him~ő és plisséspeci-
alista bermunka uzeme ..

VIll., Aggteleki-u. 2'a. (Rákóczi-út sarok), I
Tel e fon: 344 637.

Azsúr, olissé. himzések, gombáthúzás •
és minden e szakmába vágó rnunkák -

szakszerű készítése.

Női és u~ermekka'apo~,müyirá~és ~íSltoll
legjutányosabb árban kapható

REJSZ LAJOSNÉ Budapest, IV., Sütő~u. 1.
(Egyház épületében.) Vidékre is szállítok.

Sz'6Dlaká$ba ~ i6 képet
Pap Kerekes Irén

képszal6niáb61
VU., Éva-utca 24. sz., félemelet. (Király-utca sarok)

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

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

lítója

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

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

, ,Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
reven gondoskodhatunk gyermekeinkről.

..~z 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 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-
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tartofta. Hiába volt gróf Festetich
György meleghangú meghívása,
amelyben Georgikonja vezetését
akarta rábízni, Szarvason kellett I
ennek ellenére is maradnia. Ott
tartotta az a hősi akarat.: hogy
bármi történik is, megmarad mind-
végig s küzd utolsó lehelletig. Ugy
érezte, hogy ha az emberek nem
beszélnek tetteiről, ha a kortársak

Tessedik Sámuel
Amikor kétszáz évvel ezelőtt,

mint egyszerű falusi pap fia elin-
dult az életbe, senki sem gondolta
volna, hogy magyar népének apos-
tola és hőse lesz. Tarisznyájában I
nem vitt semmi mást, mint elszánt
akaratot, erős hitet s olthatatlan
tudásvágyat. Korán árván maradt,
a szülői házból nem kaphatott támo-
gatást, mégis végigjárta a hazai és
küllöldi iskolákat. Csodálta
a jénai szép vízszabályo-
zásokat, a berlini kanálisok
öntöző munkáit, a char-
lottenburgi homokpusztaság
helyére varázsolt hűs erdő-
ket s itthon állandóan fű-
tötte az alkotás láza. Nem
volt nyugta Cserhátsurény-
ban. Vágyai Szarvas ra vit-
ték. Dolgozni akart a nép
lelerneléséért, az iskolázta-
tás reformjáért. Igénytelen·
ember lévén, kevéssel be-
érte. Adjanak neki néhány
hold szikes földet, engedjek,
hogy megvesse a lábát s
a többi az ő dolga.

S munkához látott: lelki-
pásztori munkáján felül túrta
a földet és tanított nap-
hosszat iskolájában. Tudós
tanárokat hozatni s azok
lábaihoz ültetni a tudást
szomjazó iíiúságot, az életre
nevelni, szöni-lonni megtaní-
taní, az okszerű gazdálko-
dás módszereit ieltámi, ez
volt minden igyekezete. Nem riadt
vissza akkor, amikor tanár híján
neki és családjának kellett min-
den munkát végeznie.

Ezt tette ötvenhárom éven át.
Több, mint egy fél évszázadig.
S tette megnemértés, rosszindulat,
sőt ellene való áskálódás közben.
Elismerést egyedül a császári kegy
adott néki. Ezt sem kereste soha.
Sokszor könnybe lábadtak szemei,
míg paptársával és népének rossz-
indulatával harcolt. Már-már ott
állott, hogy idegenbe menekül; em-
berek közé, akik szeretik s akik
között felmelegedhetik. A föld azon-
ban s a drága magyar nép vissza-

A Tessedik-szebor terve.

1 "Építettem iskolát, alapítottam ker- II
Jet és könvvtárat, szereztem kellő
eszközöket és képeket a magam
költségén s négy esztendőn keresz-
tül magam tanítottam ingyen a
szarvasi míndkét nembeli ifjúsá-
got, hogy belőlük hely- és idő-
körülményeikhez képest értelmes
embereket, jó keresztvéneket.
munkás polgárokat, ügyes gazdá-
katés gazdasszonyokat képezzek."

Tessedik

nem értik törekvéseit, mellette szól-
nak a templom kövei, az illatos
akácok, az elpusztult, bezárt ajtajú,
de majd újra megnyíló iskola.

Tessedik maradt és betöltötte hi-
vatását.

Kétszáz év távlataból a Tessedik-
jubileumon népe igazán láthatja és
értékelheti őt. Ki volt Tessedik ?
A népért és a jövőért dolgozó

magyar lelkipásztor. Jelleg-
zetesen magyar. Tudta, hogy
kicsiny nemzet vagyunk és
csak úgy állhatunk meg a
népek nagy versenyében, ha
minőségi munkát végzünk.
Egy percre sem szégyelte,
hogy tanuljon a külíöldtól.
Am, ami ió, gyümölcsöz-
tessük itthon. is. Okszerű
gazda volt, mindent előre
elhatározott célja és isme-
retei alapján cselekedett.
Mint előtte annyi másoknak,
neki is legfőbb kisérője a
gyűlölség, legfőbb elismerése
a meg nem értés volt. Tudta,
hogy ez magyar sors. Mégis
mindig tudott akarni, küz-
deni. Támaszát elsősorban
nagy családjában látta. Gyer-
mekei soha nem tétlenked-
tek, ök is állandóan mun-
kában voltak. Ok voltak
leghívebb munkatársai.

Most ünnepet szentelünk
Tessediknek. Szarvas ünne-
pel, mely teljesen magáénak

móndhatta, ünnepel aszülőfalu,
rnely néki adta s az ünneplésból
részt kér mindenki, aki ma Tesse-
diket szereti és hosszú évszázadok
mulvá Tessedik nyomán halad, Tes-
sedik szellemében munkálkodik. Ez
az ünnep akkor lesz méltó Tessedik-
hez is, akkor lesz méltó hozzánk

. is, ha nem külső dísszel, hangza-
tos szavakkal állunk meg emléke
előtt, hanem meglátjuk és erŐs ma-
gyar akarattal megtesszük köteles-
ségünket. Tessedik ezért dolgozott
egy életen át. S a kötelességtel-
jesítés hétköznapi útján kitartóan
előremenni nem szégyen, hanem
dicsőség. Pásztor Pál

1



Társadalmi béke
Talán semmit sem hangoztatnak

annyira nálunk, mint a társadalmi béke
szükségességét, Az összetartás, a meg-
értés, az együttműködés az egyes tár-
sadalmi osztályok között sokszor té-
mája a sajtónak, politikai beszédek-
nek] ünnepélyeknek, alkalmi össze-
jövetelelmek, pohárköszöntőknek egy-
aránt. Mégis, ha összevetjük ez
óhajtás. hangoztatására fordított fárad-
ságot, a gyakorlati életben mutatkozó
eredménnyel, azt semmiképtien sem ta-
lálhatjuk kielégítőnek.

A megélhetés nehézségei, a kereseti
lehetőségek korlátozottsága kétségkí-
vül nagy mértékben járul hozzá ahhoz,
hogy az egyes társadalmi osztályokat,
a testi és szellemi munkást, iparost és
kereskedőt, gazdát és napszámost, mun-
kást és munkaadót nem a kölcsönös
bizalom és egyetértés fűzi egybe, ha-
nem bizalmatlanság, irígység és ellen-
szenv választja el egymástól. Mind-
ezeken helyes gazdasági politika s fo-
kozott intézményes szociális tevékeny-
ség van hivatva segíteni. Ez alkalom-
mal nem ezekről, hanem egy helytelen
gondolkozásban gyökerező alapérzület-
ről óhajtunk szólni, amely főleg fizikai
munkával. foglalkozó, vagyontalan osz-
tályokat tart tévedésben s vezet bi-
zalmatlanságra a társadalom többi
rétegévei szemben és vált' ki azután
ezek részéről is hasonló ellenszenvet
irántuk.

Gyakran hallhatunk ugyanis olyas-
féle nézetet egyik-másik osztály ré-
széről, hogy ők a társadalom igazán
szükséges rétege, a többi csak fölös-
leges dísz, vagy egyenesen teher, amely
nélkül meg lehetne élni. A földmíves,
a gazda, a gyárimunkás és iparos s
talán még a kereskedő' a hasznos,
anyagi javakat termelő és elosztó ré-
teg, míg a szellemi munkás, a tiszt-
viselő improduktív elem, melyet nekik,
a testi munkával foglalkozóknak kell
eltartani ok. Nézzünk a szemébe ennek
a felfogásnak.

Vajjon kicsoda nélkülözhetetlen?
Szükség vari-e iparosra? Hiszen a ru-
házathoz szükséges anyagot elvégre
mindenki meg tudná szőni-fonní s
úgy ahogy - mindenki el tudná a
maga részére készíteni, vagy pedig
járna mezítláb. S így mire való a gyár-
ipar is? Szükség vari-e földmívelőre?
Azt az egy-két hold földet, amelynek
hozamára kinek-kínek szüksége van,
mindenkí meg tudná művelní s a ter-
mést a maga és családja számára be-
takarítani. Kell-e a tanító? Irás, olva-
sás, tudás nélkül elvégre meglehetünk.
vagy elsajátítaná azt ki-ki családja
körében, vagy autódidakta módon.
Szükség vari-e papírra? Hiszen l'ta el-
hallgatna is az ima, az ígehirdetés a
szószéken, a bölcső, a koporsó mellett,
ha nem végeztetnénele is különféle
szent cselekmények általuk, az ember
csak találna 'valami utat-rnódot, hogy
kifejezésre juttassa vallásos érzését.
Kell-e nyomdász?, Ujságok, könyvek
nélkül még meg tudnánk lenni. Minek
a vasút? Járhatnánk tengelyen vagy
gyalogszerrel. Mire való a bíró. a kőz-
agazgatás, a rendfenntartás? Az élet·
s benne az egyén - ha megnövekedett
veszélyekkel szemben és elszigetelődve
is - korrnányozná önmagát. Igy mehe-
tünk végig valamennyi társadalmi osz-
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Alom és látomás

Joel 2: 28

- Túróczy Zoltán püspök temetési ígehirdetése D. Kovács Sándor koporsójánál

Álom és látomás Isten ajándéka az ótestámentum prófétája szerint.
így látja Isten e két ajándékát az anyaszentegyház életének küszöbén
az első pünkösd apostola is. Egyik sem az élet quietivumainak
ajándékát látja bene. Nem az élet keserű valóságaitól elvonatkozó
álmodozó és ábrándokat kergető emberek azok, kiket Isten ily meg-
ajándékozottainak tekint az írás. Aktív emberek ezek. Álmaikat és
látomásaikat Istentől kapják, mint célt, mely úgy megígézi őket, hogy
szabadulni nem tudnak tőle, mint hivatást, melyről úgy érzik. hogy
ezzel állanak, vagy esnek el; mint csontjaikba rekesztett tüzet, mely
hajtja őket, mint a mozdonyt a benne lévő gőz. Fölgyúlt emberek ezek,
kiket az egykor Mózesnek égő csipkebokorban megjelent isteni tűz
lángragyujtQtt és szent küldetéssel útnak indított. Közöttük csak az a
különbség, hogy a vének álmai természetük szerint valószínűleg inkább
a múltról beszélnek, az ifjak látomásai pedig szintén természetük szerint
inkább a jövőre vonatkoznak.

Álomra és látásra egyformán szüksége van az életnek. Amelyik
nép nem becsüli meg múltját s arról nem tud álmokat álmodni, annak
ifjai gyökértelen s tájszerűtien idegen reformok utólérhetetlen déli-
bábjai után futnak, s katasztrófába sodorják, kit megmenteni szeretné-
nek, a népet. Amelyik nép pedig nem lát látomásokat jövőjéről, nin-
csenek eszményei, melyekért élni és halni kész s amelyek után úgy
jár megígézve, mint egy szellemi holdkóros, az belesatnyul a nyárs-
polgári élet szűk keretei közé s így megy a lassú, biztos halál felé.
Ha egy népnek csak álmokat álmodó vénei vannak, annak már csak
tegnapja van, mája csak tengődés, holnapja pedig nem lesz már.
Amelyiknek pedig csak látomásokat látó ifjai vannak, annak életében
teljesítetlen marad a holnap előkészítésének nagy ürügye alatt a ma
szürke kötelessége s miatta elpusztul a ma is és a holnap is.

Kovács Sándor püspöknek, ki előttünk pihen ebben a koporsóban,
Isten együtt adta ajándékba a vének álmát és az ifjak látását.

Ifjú korától úgy szerette a múlt at, ahogyan csak életútjukat már
megfutott s emlékeiknek színes álompalotájába visszahúzódó vének
tudják azt szeretni. Ezért lett történettudós. Lehettek és lehetnek,
akiknek egyháztörténelmi tudása részletesebb s aprólékosságaiban szor-
galmasabb volt, mint az övé, de kevés volt olyan, ki oly szintézisben
látta volna a múltat, mint ahogyan ő. Kik lábainál ültünk, mikor
katedráján beszélt, emlékezünk reá, milyen mesteri módon tudta elénk
álJítani egy-egy kornak a képét, szellemi alkatát apró s mégis jellemző
vonásokban, de nagy átfogó összefüggésben. Olyan élményszerű volt,
mintha kortárs-vének emlékezése lenne s olyan színes, eleven, amilyen
csak az álom tud leni.

A vének álmait adta ajándékba néki Isten, ezért lett belőle már
ifjan öreg regős, kinek ajkán életrekelnek régi, kicsiny és nagy törté-
netek vígasztalásul, okulásu1, mulatságul azoknak, kik hallgatják.

. A vének álmait adta néki Isten, ezért volt a nyelve olyan zamatos,
mint az óbor. Benne zengett a fejérmegyei falusi gyermek beszédének
keresetlensége s szeretett régi költőink klasszikusan antik tiszta pátosza.

Kovács Sándornak azonban ajándékba adta Isten az ifjak látomását
is. A történelmen kívül még egy nagy szerelme volt és ez a missziói
munka. Ez mozdította ki újra meg újra "múzeumá"-ból, az öreg fólián-
sok közül, ültette vonatra, kocsira s .indította el őt, a tudós professzort,
majd egy egyházkerület püspökét, szolgálni törődött testtel, ifjakat
megszégyenítő mozgékonysággal a templom nélkül való népnek, gyűj-
tögetni és életrekelteni a szétszórtan fekvő csontokat. Talán abban
találjuk meg ennek a két iránynak, a vének álmainak és az ifjak láto-
másainak .összefüggését, hogy az, aki a vének szerelmével szerette az
egyház történetét, ezt szerette a szórvány és a missziói egyházszervező
munkájában is, hiszen ez az egyházteremtő Szentlélek műhelye, ahol
a szemeink előtt épül a holnap egyházának történelme.

A vének álma s az ifjak látomása egyaránt fölhöz kötött.. Nem
légüres tér meséje s a valóságokat lába alól kirugó utopia. Ezért volt
Kovács Sándor is annyira odakötve ehhez a magyar földhöz, amelyből



vétetett. Magyar volt ízig-vérig. Erényeiben és hibáiban is. Ezért sze-
rette jobban a magyar történelmet, mint a világtörténelmet, ez volt
egyházkormányzati működésének is vezérelve, de ezért viszi sírba is
álmainak nagy részét. Ezért kaptak sokkal többet tőle kortársai, mint
ami mayadandó betűkben az utódaira száll át tőle.

Kovács Sándor szolgálatát megelégelte Isten. Hazahívta. Az álmo-
kat álmodó vén - a világ kifejezése szerint - örök álomra szenderült,
a látomásokat látó ifjú - a keresztyén hit kifejezése szerint - átment
a szinről-szinre látás birodalmába. Istennek adja' most vissza talen-
tumait.

A leszámolás és megméretés nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az,
hogy világosan lássuk a mi bűneinket: nincs ember, aki Isten színe ~lőtt
állva joggal elmondhatná magáról, hogy híven sáfárkodott talentu':'
maival.

A mi dolgunk az, hogy világosan lássuk a mi kötelességünket:
megtanulni a leckét, mire Kovács Sándornak ebben az előttünk lévő
koporsóban lezáródó életében akar megtanítani minket az élet Ura;
hálát adni minden jótéteményért, mit rajta keresztül adott nékünk az,
akitől száll alá minden jó adomány; és szeretni a gyászbaborult csalá-
dot, mely lesújtva állja körül e koporsót.

A mi dolgunk az, hogy világosan lássuk a mi hitünk alapta.nítását:
Embernek, legyen az vén, vagy ifjú, élen álló, vagy közkatona, püspök,
vagy laikus, csak egy neve van Isten előtt: elveszett s elkárhozott ember.
Áldassék Isten Báránya, ki nagycsütörtök éjszakáján azért vívott
haláltusát, hogy mi békés hazamenetelt láthassunk a halálban s nagy-
pénteken azért vette magára bűneink büntetését, hogy kegyelmet talál-
hassunk Isten bírói széke előtt. Ez a hit elég vígasztalásnak az élet-
szúrta tövisek ellen, gyógyító írnak a halál ütötte sebre. Elég ahoz, hogy

. a lehajtott fej felemelkedjék, a rogyadozó térd kiegyenesedjék s a
remegő ajak magasztaló énekbe kezden: Áldott légy Isten Báránya ott
a Golgotán. Ámen.

,
Atalakulás

A magyar társadalom átalakulása megkezdődött. A visszatért terü-
letek egyszerre felszívták a középosztály eddig feleslegesnek látszó
értelmiségi erőit. A háborúba való bekapcsolódásunk folytán nagyobb
teljesítményekre kényszerült a gyáripar és a kisipar minden fajtája:
eltűntek az ipari és. egyéb munkásfeleslegek. A mezőgazdasági munka-
nélkülieket az újjáépítés, árvízvédelem és a katonai szolgálat foglal-
koztatja. A zsidók kikapcsolása pedig újabb lehetőségeket nyit meg a
dolgozni akarók számára. Értelmiségi középosztályunk vállalkozó része
máris otthagyta eddigi értelmiségi pályáját és a gyakorlati, gazdasági
pályán keres megélhetést. Hiányról beszélnek, az értelmiségi pályák
utánpótlásának csődjét emlegetik. A miniszterelnök tehetséges paraszt-
fiúkat akar neveltetni, hogy az értelmiségi pályákon mutatkozó hiányt
eltűntesse. A polgári iskolai tanárok képzését megrövidítették, egyelőre
két évfolyam, a jövőre és két év múlva végzendők .nyerik azt a ked-
vezményt, hogy három év alatt elvégezhetik előkészületeiket. Átmeneti
intézkedésekkel igyekeznek enyhíteni a hiányokozta nehézségeken, de
a kérdés gyökerében nem merik érinteni. Pedig van egy pár kérdés,
amit gyökeresen meg kell oldanunk éppen most. Kezdjük felülről.

1. Az értelmiségi pályák megüresedésének legfőbb oka az, amit
nem szeretnek észrevenni: az anyagi kérdés. Ma minden réteg közül az
értelmiségi réteg, egy pár kivételtől eltekintve, a legrosszabbul keres.
Lehet, hogy, számszerűleg nagyobb a fizetése mint a többié, de élet-
színvonala és pályára lépése előtti előkészületei nagyobb fizetést kíván-
nak meg. A középosztálybeliek súlyos összegeket és esztendőket fek-
tetnek be az előkészületbe. Ennek a befektetésnek kamatát is szeret-
nék látni, nem másban, csak munkájuk méltó megfizetésében. Minden
szociális társadalomnak, - már pedig a mienk ebben a mezben szeret
újabban tündökölni - az igazság az alapfeltétele, Ehhez az igazsághoz
pedig hozzátartozik az, hogy egyforma kamatot fizessenek mindenkinek.
Aki többet fektet be, befektetéséhez arányítva kapjon és ne valami
hamis átlagot véve. Hogyan induljon most erre a pályára az ifjú, még

tályon, valamennyi testi és szellemi
munkakörőn, valamennyi foglalkozási
ágon, hogy arra a megállapodásra jus-
sunk, hogy hiszen senkisem nélkülöz-
hetetlen. Ha a társadalom ezen diffe-
rencíáltsága megszűnnék is, az ember
azért mégis megmaradna embernek,
lenne önmagának a szántóvetője, ipa-
rosa, kereskedője, papja, tanítója, or-
vosa, bírája és rendfenntartója, meg-
maradna embernek a Teremtő által
beléoltott s benne szunnyadó mindazon
képességekkel, amelyekkel évezred ek
folyamán a mai kultúréletet meg-
alkotta.

Hanem ez a kultúra összeomolna.
Évezredek küzdelmeinek eredménye,
minden ragyogó alkotása, előttünk élt
mill iók verejtékes munkája, nagy em-
berek lelki vivódásainak lecsapódásai,
fénylő kincsei mind semmivé enyész-
nének. Kőházak helyett az ember
ismét összetákolt kunyhók ban laknék,
rongyokkal. állatbőrökkel ruházked-
nék, a folyamok gátjai szétszakadozná-
nak, a vasút vérkeringése abba-
maradna, a rend felbomlanék, számban
az emberiség nagyon megcsappanna, a
haza fogalma megszűnne, megszege-
nyednék a nyelv, a helyes istenismeret-
nek csak árnyéka terjedne felettük, tu-
datlanság és homály uralkodna- min-
denfelé, beáll na a káosz, a kultúrálat-
lanság, az őskor, a "belIum omnium
contra ornnes'', az anarkia. Sötét, visz-
szariasztó kép!

Van-e valaki, aki ezt óhajtaná? Már
pedig bármely foglalkozási ágnak fö-
löslegessé nyilvánítása, nélkülözhe-
tőnek ítélése retrográd lépést jelent
ez állapot felé, amely feltétlenül alá-
szállítaná a mai élet szintjét. Mert a
kultúrának mai állapotában a társa-
dalom berendezése olyan, mint valami
sok-sok alkatrésszel bíró, biztos járású
óriás-gép, amely hajtani tudja az élet
kenyeret őrlő, dübörgő malmát s bár-
mely alkatrész eltávolítása csak csök-
kentené teljesítőképességét. Az iparos,
a kereskedő, tisztviselő s bármely szel-
lemi foglalkozást űző kereke, csap-
ágya, karja, csavarja, olaja és gőze
ennek a gépnek, amelyeknek egymásra
való kölcsönhatása, egymásra való tá-
maszkodása, egymásra való kapcsoló-
dása lehetővé teszi annak járását. Még
ha a felületes szemlélő előtt egyik-
másik alkatrész fölöslegesnek látszik
is s nincs is mindjárt tisztában annak
célszerű hasznosságával. azért arra
mégis szükség van, hozzátartozik a
nagy egész harmónikus működéséhez,
Ne vezessen tehát félre senkit olyan
nézet, hogy én vagyok csak hasznos,
a másik felesleges, mert minden fog-
lalkozási ágnak megvan az élet egé-
szében a maga kiszabott célja, hivatása,
rendeltetése, mindenkire szükség van,
ha a mai élet nívóját tartani akarjuk.
A termeléssei foglalkozók munkájából
részesednek a szellemi munkával fog-
lalkozók is s viszont ezek munkája
nemcsak a saját egzisztenciájukat biz-
tosítja, hanem minden búzaszemben,
minden iparciklcben, minden darab
szénben ott van valamiképpen az ő tel-
jesitrnényük, az ő munkájuk is. S ezen
igazság meglátása révén töltsön el
mindnyájunkat egymás megbecsülése.

Az a gondolat, hogy tulajdonképpen
senki sem nélkülözhetetlen, tegyen sze-
rényekké más foglalkozási ágak meg-
ítélésénél, az pedig, hogy mégis min-
denkire szükség van, töltsön el nemes
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öntudattal s vezessen kötelességeink
minél hívebb teljesítéséhez. A fent
érintett gazdaságpolitikán és szociális
tevékenységen, valamint az egyházak
által kifejtett lelki munkán kívül az
ilyen meggondolás is közelebb visz
annak a lelki atmoszférának meg-
teremtéséhez, amelyben valóban lehet-
séges a társadalmi béke.

Botyánszky János.

Záróra
A belügyminiszter a napokban ren-

deletet adott ki, melyben újból szabá-
lyozta a nyilvános helyiségek, vendég-
lők, színházak, mulatóhelyek, kávé-
házak, általában minden szórakoztató
"intézmény" éjszakai zárásának idő-
pontját. A rendelet szerint minden
ilyen helyiséget éjfél után egy órakor
be kell zárni, f. évi október elsejétől
kezdve pedig ez a záróra mindenütt
éjfélkor lép életbe.

Minden higgadt gondolkozású magyar
ember helyesléssei fogadja ezt a ren-
deletet. . Felesleges indokolni, hogy
miért. Amikor élet-halál harcban áll
jóformán egész Európa és még ebben
a nagy világháborúban a mi földünk a
legjobban megvédett és megkímélt or-
szágok közé tartozik, ebből nem annak
kell következni, hogy mi tehát ameny-
nyire csak lehet, éljük békebeli köny-
nyebb és gondtalan abb életnek a kül-
sőségeít, hanem éppen az következík,
hogy a legnagyobb komolysággal, taka-
rékossággal, felkészüiéssel és előrelá-
tással tartsuk meg azt, amink van és
főként a nemzet lelki erejének meg-
őrzése legyen gondunk és kötelessé-
günk. Becsületes magyar ember mín-
denki mástól is, de önmagától is azt
kívánja meg, hogy a komoly időkhöz
méltó módon viselkedjék. Munkáját
végezze rendesen, sőt még hűségeseb-
ben, mint eddig. Igényeit szerény ebben
elégítse ki, mint eddig. Juttasson a
maga életén keresztül is minél többet
mindenből az érettünk harcolók és
életüket is áldozó katonáinknak. Egé-
szen köznapi nyelven kifejezve: feküd-
jön le mindenki idejében és aludj a ki
magát jól, hogy teljesen meg tudjon
felelni másnap minden munkájának.
Ennyit csak igazán megkívánhat tő-
lünk ez a mai idő. Akinek korán van
az éjféli záróra, kezdje korábban a na-
pot, töltse munkával és akkor nem
fogja kerainak érezni azt az időt, ami-
kor el kell kezdeni az erőgyűjtést a hol-
napi munkához.

D. Kovács Sándor püspök, ny. egye-
temi tanár temetésén - mint arról utó-
lag tudomást szereztünk - a M. Kir.
Erzsébet-Tudományegyetem jogi fakul-
tását dr. pilismaróti Bozóky Géza ny ..
r. tanár, az orvosi fakultást pedig dr.
Tóth Zsigmond ny. r. tanár, prorektor
képviselte. Ezzel is kifejezést akartak
adní annak az osztatlan szeretetnek és
nagyrabecsülésnek, amellyel az el--
hunyt püspök iránt viseltettek.

Kítüntetés. A Magyar Tudományos
Akadémia ez évi Wodianer-díjjal jutal-
mazottak között kitüntetésben és juta-
lomban részesítette kiváló munkájáért
Weltler János győri igazgató-tanítót.
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ha hivatást is érez rá, ha előre látja, hogy más pályán, aránylag keve-
sebb munkával, több anyagi hasznot érhet el? Pl. hány é·rettségizett
gépírónő kap több fizetést, mint egyetemet végzett bankhivatalnok,
akit a törvény kijátszásával érettségizett státusba tesznek csak? Vagy:
miért nem azzal csábítják tanári pályára az odavágyókat, hogy jobb
az előmenetel és miért engednek a tanulmányi időből? Miért
juthat be csak pár százalék a magasabb fizetési osztályba és miért nem
automatikusan mindenki?

2. A munkásosztály, az ipari és gyári munkások társadalma is
nehéz időknek indul, ha idején nem védekezik. Mert a kereskedelmi
és gazdasági életből kiszorulózsidók most ide igyekeznek. És ők, amint
a "Magyar Út"-ban írja egy munkás, műveltségben a munkásosztály
átlaga" felett vannak, - azokat tehát legyűrhetik. A magyar munkás-
sággal ebből a szempontból elég keveset törődtünk. Ennek eredménye
pedig most mutatkozik meg. A zsidóság mintha csak érezte volna, hogy
ide kényszerül egyszer, ebben a rétegben ért ei bomlasztásával a leg-
nagyobb eredményt. Vegyük pl. a vikendet. A budai hegyek és Pest
környéke munkás- és zsidó-kirándulókkal van tele vasárnaponként.
Ügyes dolog, mondják, a szabadnapot szabad levegőn kell töltenünk.
Ugyimezen a napon azonban elhanyagolják a templomot és Isten Igéjét:
a munkások. A zsidók nem; mert az ő ünnepük és istentiszteletük
megvolt már előbb: péntek este. De erre nem gondol közülünk senki.
Vajjon nem kellett volna már régebben erre a kérdésre is figyelmet
fordítanunk és nem fukarkodnunk a felvilágosítással? Aztán: ezt a ré-
teget fertőzte meg a legjobban a ponyva, és a szélsőséges pártok eszme-
világa. A fent említett munkás írja a "Magyar Út"-ban, hogy nem kell
társainak, egy-két kivétellel a rendes könyv, csak a ponyva. Nem kel-
lett volna-e már régen úgy tenni, mint az egyik hetilap ajánlotta: meg-
adóztatni jobban a ponyvairodalom kiadóit, hogy ne legyenek képesek

'olyan olcsón adni termékeiket? Ki kellett volna vetni a cenzúra alá
kerülő ponyvaregényekrc minden oldal után cenzori olvasási díjat. És
akkor, ebből a pénzből adni olcsóbban a jót, - nem pedig legfeljebb
ugyanannyiért, mint most.

3. Különösnek találtuk azonban azt az újabban elhangzott kijelen-
tést, hogyaparasztságból kivesszük a tehetségeseket és kiképezzük .
őket. Nem félti közülünk senki sem a középosztályt, amikor ez ellen
szót emelünk, nem sajnáljuk egy parasztfiútól sem azt, hogy közép-
osztályba kerülhet és értelmiségi pályára léphet. Csak úgy érezzük, ez
szöges ellentétben van azzal a törekvéssel, amire pedig a népi írók és
a népért élők tábora esztendők óta törekszik: hogy a műveltséget el-
sajátított parasztivadékot vezessük vissza a falujába, hogy ott emelje
a népet, megmutatva, hogy ez a kettő: műveltség és paraszt-életforma,
nem állanak ellentétben egymással. A népfőiskolák munkája kell az
eddigi tapasztalatok szerint, mert ez felébreszti, öntudatosítja és a falu-
hoz visszaküldi az értelmeseket: szellemi, később tényleges vezetőnek.
Nem szabad megszegényítenünk a parasztságot a tehetségesek kieme-
lésével. Aki tudósnak indult, az' úgyis megjárja a maga útját. Szerencse,
hogy nincsen sokról szó, de baj, hogy ezzel is szegényedik az-amúgyis
elhanyagoltabb parasztság. Úgy érezzük: ma még korán van kiemelni a
tehetségeseket, pár esztendő múlva, amikor meglesz majd bennük pa-
raszti öntudatuk és küldetésük, akkor kell a hónuk alá nyulni és_segí-
teni őket, akkor tudják majd, hogy hová és miért küldettek el.

4. A zsidóságról pedig szintén kell beszélnünk. Gazdasági befolyásuk
csökkenőben van és a miniszterelnök erélyes intézkedései bizonyára
tovább is viszik ezt. Szellemi befolyásuk azonban csaknem töretlen.
Egy pár színészük eltűnt már ugyan a szellem színpadáról, de íróik
még írnak, könyvkiadóik még terjesztik szellemi termékeiket. Előadóik
gyakran kerülnek elő a sokfajta matinén, vidám esten, kacagó dél-
utánon, és gyakran hallja az ember a mámoros emlékezés sóhaját: haj,
amikor még régen ... Slágereik és operettrészleteik bombáznak, haza-
fias verseket recitáló hűségük elvakít. A keresztyén középosztály még
mindíg hisz nekik, azokat a filmeket és színdarabokat nézi meg, amit
ők visznek (ők tudják miért) megjelenésükkel sikerre. Nagyon hiányzik
az öntudatunk és határozottságunk ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban
és nincsen önálló véleményünk, kialakult nézetünk arról. hogy mi a
leplezett dolgoknál a mienk, a magyar és mi nem. Most látszik meg,
éppen velük kapcsolatban, az előző korok hibája és mulasztása: a mai



embernek nincsen meg az az érzéke a nem keresztyén szellemmel kap-
csolatban, mint amilyen megvolt az emancipáció elötti kor embereinek.
Azok harcoltak ugyan a liberalizmus szédületében a zsidók egyenlő
jogáért, de szellemi tekintetben, vagy társadalmi érintkezésben nem
mentek a keveredésnek olyan mértékéig, mint az emancipációt követő
nemzedék.

A magyar társadalom átalakulása megkezdődött. Ebben a folya-
matban kötelessége mindenkinek, aki a kérdéseket látja: egyforma
erővel harcolni a magyar jövő érdekében. Mindahárom társadalmi
rétegért. Kemény Péter.

Szeszélyes április
HassIet, a nagy angol természettudós írjá a "Tudomány meg-

oldatlan problémái" című nagy művében, hogy az időjárás elemeinek
rejtélye megoldatlannak tekinthető. A földünket körülvevő világegye-
tem nagyjában ismert, de részben ismeretlen tömege, azoknak válto-
zásai, az egyik világrészen perzselő meleget, a másik világrészen a
fagypont alatti elviselhetetlen hideget kényszerítik rá az élők világára.
Vannak elméleteink, amelyek az éghajlat változásainak törvényeit
érzékeltetni tudják, de nincs módunkban védekezni az éghajlat zord-
sága és elviselhetetlensége ellen s arra reménye sincs az embernek,
hogy valaha is irányítani tudná a földet körülvevő· légtömeg mozgását.
Azt, amiről Amerikában írnak, hogy ott élő milliárdosok luxuspalotái-
ban túlraffinált technikai' berendezések segítségével hol szaharai mele-
get és napfényt lehet előállítani, hol pedig alaszkai sötétséget és
hideget, számunkra egyelőre esetleg ujsághír, vagy ha annál több s
valószínű a dolog, akkor olyan fantasztikum, amelyre anyagi elégtelen-
ségünk miatt amúgy sem gondolhatunk.

Minket európaiakat, főként magyarokat, sokkal jobban érdekelne
az, hogyavilágrészünkről jósolt kilenc évi nedves időszak ténye való-
ban olyan drámaian komoly-e, mint ahogy azt most alföldi evangélikus
testvéreink szerivedik végig s hogyahazánkra minden évben rátörő
árvizek és belvizek veszedelmes megmozdulásai ellen valóban nincsen
semmi erősebb védőszer, mint volt eleink kezében az árvíz elleni imád-
ság? Régi imakönyveinkben feljegyzett szárazság és áradás elleni imád-
ságaink idején, amikor valóban a községek egésze együtt imádkozta
az egyházzal azt, hogy az Isten adjon esőt a földekre, vagy a földelere
tört hullámokat hívja el a szelek szavával az Úr, kevesebb földönfutó
volt. Szívünk telj éveI gondoljunk az Alföldön élő testvéreinkre, akik
otthonukból mindent elveszítve száműzettek, de ugyanilyen megértés-
seI gondolunk arra a több, mint ezer norvég evangélikus lelkészre, akik
közös elhatározás alapján e hónap elején elhatározták azt, hogy lemon-
danak az állam róluk gondoskodó anyagi ellátásáról s inkább egyházi
és politikai függetlenségük birtokában akarnak szegény pásztorai ma-
radni gyülekezeteiknek. A most folyó év április ának legnagyobb evan-
gélikus egyházi eseménye ez, amely magatartásban és cselekedetben
rendkívül hasonlít Gandhi mindenkori megnyilatkozásához. Nem akar
háborút és ellenségeskedést vállalni a fennálló törvényekkel s az ural-
kodó rendszerrel, de személyét kivonja a rendszer tevékenységének
áldásai alól is. Az a lelkészi kar, épen úgy, mint a népvezér, olyan
magas etikai síkban él, s elhatározásait olyan tiszteletre méltó áldozat
vállalásaival hajtja végre, amelyeket csak a legnagyobb elismeréssel
lehet szemlélni.

Hazánkban az a babona él, talán' más országokban is, hogy az
áprilisban születettek a köz kárára s maguk haszontalanságára élnek.
Ez a babonás vélekedés müveltjeinknél is eléggé uralkodóban van.
Az ilyen balgák számára' két magyar ember emlékét kell felidézni.
Tessedik Sámuel szarvasi evangélikus lelkész e hónap huszadikán lesz
kétszáz éve, hogy egy kis evangélikus kezségben megszületett hazánk
és egyházunk javára. Nagysága és jelentősége megérdemli azt a mél-
tánylást, amelyet születésének kétszázadik évfordulóján minden ma-
gyar és evangélikus közösségtől kap. S Kőrösi Csoma Sándor, akinek
halála április l1-én, száz évvel ezelőtt volt, egy emberöltővel ezelőtt

A Ma~yar Bi~liatársulatról
Husvét után a napisajtóban is meg-

jelent a hír, hogy április 9-én mega~a-
kítják a Magyar Bibliatársulatot. Azota
széltében olvastuk, hogya Társulat
csakugyan megalakult. megválasztotta
ideiglenes tisztikarát és elfogadta a
már - állítólag - belügyminiszteri-
leg előre jóváhagyott alapszabályokatis.

Ez az előre megalkotott alapszabaly
kétségtelenül amellett bizonyít, hogy
a Társulat létrehozásán már régóta
tervszerűen dolgoztak. Kik? Az ma
még nem egészen világos, csak az bizo-
nyos hogy a két történelmi magyar
prot~stáns egyház vezetőit a tanácsko-
zásba nem vonták bele.

Rosszat tettek-e a titokzatos előkészí-
téssei és a Társulat létrehozásával?
Semmiesetre sem, csak rosszul tették,
amit tettek. Feltételezzük ugyanis,
hogyamegalakult Társulat mindkét
egyház közös és hívatalos szerve akar
lenni de akkor miért nem alaki-
tották meg a két egyház vezetésre
hivatott tényezőinek abevonásával?
Vagy csak ezután akarják felrakni őket
a már kész falakra, mint a cirádákat?

De krónikásan állapítsuk meg, mi-
kor és miért merült fel a Magyar
Bibliatársulat gondolata?

Az angolokkal hadiállapotba jutot-
tunk s így a Biblia kiadásának és ter-
jesztésének ügye kérd~sessé vál~.. A
Brit és Angol Bibliatarsulat közep-
pontj ával az érintkezés, ha nem ;~
szűnt meg, de nagyon szakadozotta
vált. Igy azután bizonytalan az a. tete-
mes évi segély is, amellyel az .angolok
a magyar bibliaterjesztést támogatták.
A megkezdett revízió is könnyen meg-
akadhat. Ezért vetette fel Raffay
püspök már a Kár?li-Bil?lia 1~40. éyi
jubileumán tartott unnepi be~zec;Ie ve-
gén a rádióban a Magyar .Blbhatarsulat
megalakításának gondolatat Ennek volt
is némi visszhangja, sőt egyesek évi
vagy egyszeri hozzájárulást is ajánlot-
tak fel. Olyan tervet is nyújtottak be,
hogv a két protestáns egyház m~n~en
egyes gyülekezete vegyen fel. a ~lbh~-
társulat támogatására eVI költségveté-
sében egy bizonyos összeget. A ket
protestáns egyház vezetősége azonban
hallgatva ment el a felvetett gondolat
mellett.

Hogy azonban nem aludt el az ügy,
mutatja az, hogy az őszi. Pro~estáns
Napok programjára a Blbhatarsulat
ügyét is felvette a vezetőség é,s Raff~y
püspököt kérte fel egyeloadas tar,ta-
sára. Az előadás meg is történt a Deák-
téren, a nagyteremben, de azt egyet-
len vezérember sem hallgatta meg a
két protestáns egyház nagyjai közül.
Mentségükre szolgáljon, hogy a program
annyira zsúfolt volt, hogy ~ vez~to:
férfiak nem juthattak el mmdenuve.
Ezt a fe-Iolvasást abból az emlékkönyv-
ből is kip.agyták, amelybe pedig több
jelentéktelen közleményt felvettek.

Az előadásban Raífay püspök kifej-
tette hogy' a Bibliatársúlat megalakí-
tása ' szükséges és lehetséges. Nem kell
hozzá több, mint 1000-1000 .ember ,a
két protestáns egyházban, aki tud es
akar 100 pengőt áldozni erre a nemes
célra. Ez az összeg elegendő a Társul~t
megindításához, rrríg a kisebb adoma-
nyok a forgó tőkét biztosítanák.

Nem tudom, volt-e tudoreásuk a
mostani Társaság alapítóinak e~e~r~l az
előzményekről? Kromkas·

S
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Dr. Bucsay MiháLy:

Szemián Mihály tanulmányút ja

emlékkönyve alapján. - Középeurópai
Prot. Könyvtár. Ill. kötet.

Budapest, 1942. 52 o.
Bucsay Mihály könyve egy magyar-

országi diák külföldi útját írja le, an-
nak úti emlékkönyve alapján. A kor,
amelyben lejátszódik ez az esemény,
1770-74 közötti idő. Szemián a kor
szokása szerint bejárja az egyeteme-
ket, ismerkedik és úti könyvébe em-
léksorokat gyüjt. A bejegyző személyek
nevéből, a bejegyzés helyéből bonta-
kozik előttünk egy letűnt kor képe. A
gyüjtő átlag ember, átlag diák, belőle
tehát nyugodtan lehet következtetni az
átlagra. Magukból a feljegyzésekből
csak keveset kapunk és így el kell fo-
gadnunk, amiket a szerző megállapít a
korról, az egyetemekről és azok életé-
ről. Ezek viszont nagyon érdekes meg-
jegyzések, amelyekből az olvasó sokat
tanulhat. Érdekes, hogyadiáktársak,
akik közül a legtöbb magyar, hiszen
ezekkel érintkezik nyilván még külföl-
dön is a legtöbbet. mind annak bizony-
sági, hogyanémet föld ebben az idő-
ben már más réteget, a városi polgár-
ság valószínű leszármazottait vonzza
elsősorban - legalábbis erre mutat,
hogy alig van magyar nevű közöttük és
az idegen nevek inkább városi szárma-
zást fe1tételeznek.· Nem szabad viszont
elfelejteni azt sem, hogy ez az idő I.
Lipót kora hazánkban, amikor nem
mindenkinek nyílott alkalma arra, hogy
kimenjen. - Mindezek szemelőtt tartá-
sával Bucsay Mihály újabb könyve is
sok érdekes adattal szolgál annak. akit
érdekel a magyar protestantizmus sok
feL nem tárt kérdése. Ezért bátran és
melegen ajánljuk olvasóink figyel-
mébe. K. P.

A szarvasi Tessedik-ünnepségek ese-
ményredje a következő: ápr. 19-én, va-
sárnap reggel 8 órakor az ó-templom-
ban ünnepi tótnyelvű istentisztelet,
melyen az úrvacsoraosztást Jeszenszky
János tótkomlósi lelkész, az oltári szol-
gálatot és az Igehirdetést pedig Starke
Sámuel püspök, petrőci lelkész végzi.
Fél ll-kor ugyancsak az ó-templomban
magyar nyelvű ünnepi istentisztelet
Kemény Lajos budapesti esperes szol-
·gálatával. Az új-templorní ünnepi tótó
istentiszteletet Kiss György kiskőrösi
lelkész végzi. Az ó-templomi istentisz-
teletek után diszközgyűlés, este vallá-
sos-est majd fáklyás felvonulás, kivi-
lágítás és toronyzene. - Hétfőn, ápr.
20-án reggel 9 órakor ifjúsági istentisz-
telet az ó-templomban, utána a régi
Tessedik-emléktábla megkoszorúzása,
majd szoboralapkőletétel az Arvaház
előtt. D. u. 4 órakor kivonulás Tessedik
sírjához.

A losonci Evangélilms Nöegylet áp-
rilis 19-én tartja ünnepség keretében
80 éves jubileumát.

Nevelőnfit délutáni elfnglaltságra ke-
res a Skót Leánynevelő Intézet: VI.,
Vörösmarty-u. 49., Ill. 18.
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ifjúsági önképzőkörünk tagjaiban már úgy élt, mint aki a magyar ügy-
nek legtöbbre becsülendő rajongója, ma pedig az egész magyarság s
az erdélyi protestántizmus jelenében úgy él, mint egy életével és alak-
jával feddő és oktató prédikátor.

A múlt drága nagyjai s azoknak élete beragyogja a jelent, s ahogy
ebben a szeszélyes áprilisban a meleg és a hideg folytat ádáz küzdelmet
egymással azért, hogy az előbbi néhány hónapra egyeduralkodó legyen
vidékeink felett s Isten áldásait s kegyelmét megmutassa a hitetlenek-
nek virágban, búzában.r" gyümölcsben, az érés színpompás színeiben,
ugyanígy mindenkiben eleven erővel támad fel a vágy, hogy a húsvét
után következő diadalmas egyházi időben, amikor a feltámadt Krisztus
dicsősége mutatkozik meg minden vasárnapi elnevezésben, kijelölt ígé-
ben és elmondott ígehirdetésben, bebizonyosodjék a világ előtt, hogy
az egyház Ura, az élő Úr Jézus Krisztus uralkodik a világon.

Lehetetlenség volt meghatottság nélkül olvasni Szekfű Gyula egye-
temi tanár húsvéti cikkét, amelyben a keresztyéni szellemben való
megújhodás s a felekezeti kiegyenlítettség, sőt kibékülés kívánalmainak
adott hangot. De vele együtt fel kell fedezni a százakat és ezreket, akik
vasárnaponként leülnek Isten ígéje elé, fel kell fedeznünk minden
kortársunkban azt a vágyó lelket, aki nyugtalanul él e szeszélyes korban
s minden vágya az, hogy minél előbb megvalósuljon mindenki között,
ennek alfájaként pedig az Ég és föld között a kiegyenlítődés.

Fel kell fedeznünk magunk mellett a szófukar, mindíg szerény,
állandóan mást figyelő, zárkózott kortársainkat, akik épen úgy benne
élnek ebben a szeszélyes áprilisban, mint mi, de álláspont juk az, hogy
amit ma élünk, múló és átmeneti, ami elé megyünk, az pedig az állandó
és örök. .

Állítólag Kujbisevben metropoliták által vezetett nagy, környörgő
körmenetek voltak, amelyeken részt vettek a katonai és politikai moz-
galmakban erősen exponált s a legmagasabb tisztségeket betöltő nagy-
ságok is a köznép mellett. Találkozni tud egymással az evangélikus
Helsinki s a mindíg rómainak mar adó Róma, sőt most már a hónapok
óta terjesztett álhír is valódinak bizonyult s Tokió és Róma is közel
kerültek egymáshoz. Sokkal inkább vagyunk keresztyének és európaiak,
hogy ne tudnánk megnyugvással és örvendezéssel gondolni ezekkel az
eseményekel kapcsolatban arra, hogy a háború mellett folyó szellemi,
vagy lelki életben a megértés és kiegyenlítődés gondolata .kezd elhatal-
masodni. Egyetlen disszonáns hang csupán erdélyi katolikus részről
szólalt meg ez ellen a minden oldalról szorgalmazott, kezdeményezett
s örömmel vállalt lehetőség ellen. .

Mi evangélikusok nem képviseljük azt az álláspontot, hogy az állam
engedelmeskedjék egyházi akaratunknak, hanem abban a leegyszerü-
sített, hatalom nélküli egyháziasságunkban élünk, hogy ami egyházunk
is és a többi egyház is az állam mellett él, annak, ha az megkívánja,
szívesen szolgál erkölcsi hatalma birtokában, de legfontosabbnak azt
szeretnénk elérni, hogy minden egyház békességben éljen égymással
s szívesen hozzon minden áldozatot a lélek egysége kedvéért. Ebben a.
szeszélyes áprilisban mintha sokan ismerték volna fel egyházunk szán-
dékát s mintha sokan akarnák ugyanazt végezni! G. L.

A pesti középegyházmegye ,gyülekeze-
teinek elnöksége ülést tartott, melyen
egyhangúlag elhatározta, hogya Wolf
Lajos távozásával megüresedett esperesi
tisztségre Bódy Pál tápiószelei lelkészt,
az egyházmegyének már volt esperesét,
az egyházmegyei felügyelői tisztségre
pedig újra Haerter Adárnot fogják
ajánlani a megejtendő tisztújitáson.

Házasságkötés. D. Kapi Béla dunán-
túli püspök és felesége, Hegedűs Ka-
tinka leánya, Kató és Korompai Tibor
f. hó ll-én, este fél 7 órakor tartották
esküvőjüket a györi evangélikus temp-
.lomban. Az esketést D. Kapi Béla püs-
pök végezte.

A testvéregyház köréböl. Dr. Balta-
zár Dezső volt tiszántúli püspöknek
tisztelői és barátai síremléket állítanak
s azt terméskőből készíttetik el. Az
emlékmű pünkösd hetére már meg is

lesz. - A református egyház zsinata
az elmúlt héten 'összeült és a Délvidék
vlisszatérésével kapcsolatos intézkedé-
seket megtette.

Albertiben, Tessedik szülőfalujában
is kegyeletes ünnepség keretében emlé-
keznek meg a neves szarvasi lelkész
születésének 200 éves fordulójáról. Ez
alkalommal aszülőházat emléktáblával
jelölik meg.

Lelkészbekítatás Szegeden. A szegedi
egyházközség április l2-én ikttata be
lelkészi állásába Benkóczy Dániel csa-
nád-csengrádi esperest. A beiktatást
dr. Gubesál András alesperes végezte.
Istentisztelet után ünnepi közgyűlés
volt. Ezen igen sokan üdvözölték az új
lelkészt, aki az üdvözlésekre meleg
hangon válaszolt.



Keves'en tudják
hogy Tessedik Sámuel, a "falufejlesztés első, apostola, gazdasági

szakoktatásunk úttörője", evangélikus papi család gyermeke volt.
Ennek bélyegét állandóan magán hordozta. Nagyszülei: Tessedik
György és Nedeczky Eszter puchói, trencsénmegyei származásúak Atyja
előbb a pestmegyei Albertiben, később Békéscsabán lelkészkedett.
Tessedik Albertiben született, kétéves korában azonban már Csabára
került. Hétéves korában elvesztette édesatyját s jó anyja, hogy több
gyermeke neveltetését biztosíthassa, Pozsonyba költözött és - ebben
a nagy iskolavárosban ~ tanulók kosztoltatásával igyekezett családját
fenntartani. Nem egyszer nyolc-tíz gyermeket is fogadott a házába.
Bizonyára nemcsak befogadta, hanem nevelte is a gondjaira bízott
ifjúságot, mert Tessedik később édesanyjáról megemlékezvén így
ír: "Az ő tanítása és példája nyomán fogamzottak meg az én
lelkemben a józan nevelés főbb elvei".

Szerény fiú lehetett. Tessedik. Szórakozásairól csak azt írja:
"... vasárnap esténként való furulyázásommal ott a schöndorfi utcá-
ban ... megfizethetetlen kedves estéket tölthettem ... Ez volt az én ifjú-
kori legkedvesebb mulatságom".

Tanárairól is szeretettel emlékezik: "Palumbini, Köhler, Peschkó,
Szászky, Karlovszky, Benczúr, Melian, de Szirecskó volt leghívebb men-
torom, akit sok más ezrekkel együtt mindíg hálával fogok említeni
számtalan tárgy- és nyelvismeretéért" ... "Hogy a magyar nyelvben
és a magasabb tudományokban kiképezhessern magamat, elmentem a
debreceni főiskolára, ahol tanáraim voltak: Szathmáry István a teoló-
giában, Sirnai Miklós az egyháztörténelemben, Hatvani István pedig a
természettudományban. Egy esztendeig élveztem a kollégium bene-
ficiumát is". - Alig huszonegy éves volt, amikor Erlangenben járt.

Miket nem szeret az iskolában? 1. A magolást. 2. Önállóan nem
gondolkodhatni, magamnak nem vizsgálódhatni. 3. Az iskolában friss
vérrel és ép testtel 3-4 órát egyfolytában ülni.

Tessedik fiatalon, huszonöt éves korában került Szarvasra, akkor
azonban már magával vitte itthon és külföldön szerzett gazdag tapasz-
talatait. Jött munkakedvvel és munkára lendülő karokkal. Gyanakvás-
sal, megnemértéssei fogadták. Mást nem tehetett, az ifjúsághoz fordult.
Benne látta a jövendő letéteményeseit. Célként az iskolák megrefor-
málása lebegett szemei előtt. Mivel az akkori iskolákban nevelési alap-
elveinek érvényt nem tudott szerezni, 1779-ben megalapította Szarva-
son a világ első gyakorlati gazdasági és ipari iskoláját. Ezzel megkezdte
azt a munkát, melynek nyomán állandó irigykedés és rosszakarat ki-
sérte, úgyhogy 1795-ben, rövid virágzás után, meg is szűnt az iskola
áldásos működése.

Tessedik iskolájának megszüntetését Szarvas város bíráinak, es-
küdtjeinek 1795. januárius 27-én kelt ünnepélyes deklarációja előzte
meg, melyet a Nemes Békési Contubernium Tisztelendő vezetőségéhez
intéztek s melynek szövege nagyon jellemző úgy a korra, mint a kor
embereire. Ebben többek között ez áll:

"A Szarvasi Ekklesia azon Reménysége alatt építette a maga költ-
ségén eleitől fogva az új Oskolákat, hogy azokba nagyobb Tudományok
taníttattak volna, de a mindennapi tapasztalásból abba meg vagyunk
győzettetve, hogy a Fabrikák által úgy megtompultak a mi gyerme-
keink, hogy még amit két esztendőnek előtte tudtak is, azt mind
ell fe1ejtették. Soha még tsak emlékezete' sem vólt ami új oskoláink
fel építése mellett a Fabrikáknak; de ime két esztendőktől fogva, majd
tsak nem fele a mi Oskolabéli épülettyeínknekszövő székekkel és más
féle Fábrika-beli eszközökkel valának megterhelve; a mi gyermekeink
pedig mind hideget, mind meleget az Épületnek szük volta miatt kén-
telenitettek szenvedni. Hogy ha az uj Oskoláink épitése alkalmatossá-
gávalleg kisebb emlékezése adta volna elő magát, hogy azok Fabrikák-
nak épittetnek, mi soha még tsak legkisebb fillért sem ajándékoztunk
volna azokra ... "

tcseu. Pásztor Pál.

Mezötúr. A mezőtúri Nőegylet ápri-
lis 26-án este vallásos, hazafias estét
rendez a harctéren küzdő honvédek fel-
segélyezésére. Előadást tart Pass László

debreceni tb. esperes. Chován József
csabacsüdi lelkész katonai visszaemlé-
kezéseiből fog felolvasni. '

t.VANGQIKU~~l~

HíREK
Teológiai Napok. Hírt adtunk lapunk-

ban arról, hogy a Magyarországi Evan-
gélikus Lelkészek Egyesülete Győrött
teológiai napokat rendezett. A konfe-
reneia ápr. 8-10. napjain folyt le. A
részvételre 120 lelkész jelentkezett, s bár
a kedvezményes vasuti jegy megszer-
zése nem sikerült, mégis 120-an vettek
részt. A három napig tartó tanácsko-
zás az evangélikus istentisztelet alap-
vető és gyakorlati kérdéseivel beha-
tóan foglalkozott, a gondosan kidolgo-
zott előadások és hozzászólások alapján
minden kérdésnél igen részletes és ér-
tékes viták folytak le. A konferencia
elnöki tisztét Kemény Lajos üv. alel-
nök látta el. Előadók voltak: Groó
Gyula, Veöreös Imre, dr. Halász Kál-
mán, dr. Jánossy László, dr. Wiczián
Dezső, Budaker Oszkár, Lic. dr. Kar-
ner Károly, Scholz László, Benczúr
László, .Iárosi Andor, Szabó József, ifj.
Pröhle Károly, dr. Sólyom Jenő, dr.
Schulek Tibor, Révész István, dr. Vető
Lajos. Az előadások felkért hozzá-
szólói: Urbán Ernő, Molitórisz János,
Németh Károly, Balikó Zoltán, Szabó
Lajos, Zászkaliczky Pál voltak. Meg-
nyitó áhítatot Kemény Lajos, esti áhí-
tatot dr. Schulek Tibor és vitéz Sréter
Ferenc, záró áhitatot pedi D. Kapí Béla
püspök tartott. Két reggel a győri
gyülekezet bemutatta dr. Luther Márton
reggeli dícséretét, ,még pedig annak
úgy hétköznapi, mint ünnepi változatát.
A bemutatást Ittzés Míhály végezte a
kiválóan betanított ifjúsági énekkar
közreműködésével. A bemutatás igen
mély hatást tett hallgatóira. A konfe-
reneia második napján egyházzenei est
volt a templomban, amelynek nagy mű-
során Fodor Kálmán orgonajátékában és
énekkarvezetői művészetében gyönyör-
ködött a közönség. A mai viszonyok kö-
zött nagy nehézségekkel járó rendezési,
ellátási és elszállásolási feladatokat a
győri gyülekezet és a rendezőség, élén
Szabó József igazgató-Ielkésszel, buz-
gón és példaadon látta el. A konferen-
cián elhangzott előadásokat az Lelkész
Egyesület füzetben ki fogja adni. A
konferencia után a résztvevők egy ki-
sebb csoportja megtekintette a pannon-
halmi apátságot, ahol igen meleg és
szivélyes fogadtatásban volt része.

Egyházmegyei tisztúltás. ,A fejér-ke-
máromi egyházmegye tisztújitására be-
adott szavazatok alapján újból egyhan-
gúlag egyházmegyei felügyelőnek vá-
lasztották dr. Haendel Béla eddigi fel-
ügyelőt. Az esperesi tisztségre vonatko-
zólag újabb szavazást rendeltek el a
legtöbb szavazatot nyert Fadgyas Ala-
dár komáromi és Magyar Géza szákí
lelkész között, Az egyházmegyei gyám-
intézeti világi enlöki tisztre dr. Zoltal
Róbert pészügyigazgatót, min. taná-
csost választották meg, .az egyházi el-
nöki tisztre nézve pedig újabb szava-
zási rendeltek el Görög Ernő nagy-
velegi és Magyar Géza száki lelkész
között.

Pályázat. A gyóni evangélikus óvoda
üresedésben lévő óvónői állását helyi
jelölés alapján a belügyminisztérium
kinevezés útján fogja betölteni. Felsze-
relt pályázati kérvények az Evangélikus
Lelkészi hivatal Gyón c. küldendők 21
napon belül.
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------ AKÁCVIRÁG
1. A vándor álma.

Reszketett a levegő a felforrósult síkság felett.
Sárgásbarnára égett fücsomók tapadtak aléltan a
csontkemény talajhoz. A felhőtlen ég kékesfehér-
jéből irgalmatlan buzgósággal ontotta hőnyilait a
delelőre hágó napkorong. A vándor inggujjával tö-
rölte végig verejtékező homlokát s körülkémlelt az
ájultan elnyúlt síkságon:

- Csak egy fát láthatnek már valahol!
De nem látott, hiába meregette szemét a köny-

nyedén remegő látóhatár felé. A sárgásbarna egy-
hangúságot csak a szíkesek fehér pontjai szaggatták
meg jobbra-balra. Zöld folt nem akadt, még csak
bokornyi sem.

Kedvetlenül indult tovább. A szöcskék lomhán
lódultak odébb lába alól.

- Ez a magyar Alföld? Ez az ország paradi-
csomkertje?- elmélkedett. No, nem így képzeltem.

Emlékezetében felrajzottak a képek diákkori
vándorlásaiból. Dús, árnyas erdők, kertszerűen gon-
dozott földek, nyilegyenesen húzódó gátak, öntöző-
csatornák. Élt erő lomb, virág, gyümölcs, szor-
galmas, elég~dett' emberek minden talpalattnyi
földön ...

S itt halott minden, A föld puszta testét veri
a napfény és öl, pusztít, ami éltetne és nevelne, ha
árnyék és víz lenne elegendő.

Pedig azt mondják, ott Charlottenburg táján is
sivár homokpuszták húzódtak meg ötven-hatvan
évvel ezelőtt. Mit tehet az emberi erő, ész és akarat
Isten segedelmével!

. Fák kellenének ide is! Először a vizek mellé,
házak köré. Azután a vizeket tovább vezetni csator-
nákban. Átszeldelni, behálózni velük ezt a lomha,
irdatlan pusztaságot és a nyomukban mindenütt fát,
fát, fát!. .. Még ha mindjárt nem lennének is csa-
tornák, fát akkor is lehetne. Hisz vannak olyan fák,
amelyek jól, bírják, sőt szeretik a száraz, meleg,
kevésvizű talajt! Ki kellene őket próbálni és ha
megélnek. tömegével szórni be velük ezt a tájat.

- Hát ha a Mennybéli úgy rendelte, hogy ezen
a tájon tölthetem életemet, fogadom, hogy az utó-
domnak nem kell már így lógó nyelvvel, izzadva
loholni órák hosszat egy kis pihenő árnyék után!

- No végre! - pillantott ki gondolatai közül
tisztelendő Thessedik Sámuel, a nógrádi Sréter
familia udvari prédikátorságából Szarvas község
"minister secundarius"-ává elhívott ifjú lutheránus
lelkész. Mert ő volt ez az alföldi vándor 1767 nyarán.
Utazhatott volna azon becsületes vásáros néppel is,
akik könyvesládáit és egyéb holmiját tengelyen
szállítják jövendő működésének színhelyére, de ő

a gyalogvándorlást oda nem adta volna semmiféle
kényelmes közlekedési eszközért.

- Országokat és tájakat úgy lehet csak igazán
megismerni, ha tulajdon lábunkkal mérjük fel őket
- szekta mondogatni.

S most ismerkedett jövendő otthonával, a nagy
magyar Alfölddel.

A fogadtatás kissé túl "forró" volt. Torka égett,
homloka gyöngyözött, egész testét ólommal rakta
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meg a fáradtság s nem talált tenyérnyi árnyékot, ahol
déli pihenőt tartson.

- No végre! - kiáltott most, mint mondánk,
mert jobb felé, a látóhatár szélén megpillantott egy
tanyát, udvarháznak is beillett s mellette néhány ár-
nyas öreg fát.

Új erő ömlött tagjaiba s gyorsított irammal igye-
kezett a tanya felé. Tán kap egy köcsög aludt tejet
vagy egy ital vizet s jót alszik majd a nagy fa árnyé-
kában. Szinte futott, mert minden pillanatban attól
félt, ha megáll, eldől a fáradtságtól s nem lesz ereje
tovább indulni.

Jó darabot loholt már, de a tanya nem jött köze-
leb hajszálnyit sem.

- El kell érnem! - szedte össze újra és újra
maradék erejét. Azonban már az árnyéka is kezdett
kibújni a sarka mögött, a tanya képe mégsem nőtt
egy ujjnyit sem.

- Ördög és pokol! - állt meg hirtelen, mert a
tanya képe. az összes fákkal együtt meghullámzott,
mint mikor egy faliszőnyeget kiráznak az ablakon
s az összes alakok kígyózva vonaglanak rajta. -
'Hisz ez csak fata morgana. Délibáb után futottam.

Csüggedten szemlélődött körbe, hol lenne mégis
valami kis árnyék. Egy kis mélyedés partján nyisz-
lett tüskebokor vetett arasznyi árnyékot maga elé.
A feje éppen aláfér. Odatelepedett, enni próbált, de
nem volt étvágya. Kulacsából is ivott egy kortyot,
de az meg langyos volt, nem üdített. Hanyatt ve-
tette hát magát, fejét bedugta a bokor árnyékába
s átengedte magát a pihenésnek.

Gondolatai is bágyadtan szálldogáltak. Dédapja
jutott eszébe, aki a családi hagyomány szerint három
testvérével ugyanígy vándorolt. valamikor Bécs felé.
Engedélyt akartak kérni a királytól, hogy visszaköl-
tözhessenek Magyarországra, mert ősapjuk innét
vándorolt ki valamikor Morvaországba. Egy nap,
már valahol Bécs közelében, egy öreg fa árnyékában
heverésznek s éppen arról tanakodnak, hogy tudnak
majd megélni Bécsben, amíg az átköltözködési enge-
délyre várakoznak. Hónapok mulhatnak el, mire
megkapják. Ahogy erről tanakodnak, egyszer csak
az öreg fa lombjai közül eléjük pottyan egy régi
ezüst tallér.

- Nézzétek! Isten küldte! - kiáltja a leg-
kisebbik.

- Dejszen - ugrott fel az ő dédapja, a leg-
idősebb testvér, - ahová Isten egyet küld, ott okos
ember többet is talál.

Azzal felkapaszkodik a fa ágai közé s rövid ke-
resgélés után ráakad egy kis odura, amely telistele
volt ré gi ezüstpénzekkel. Valaki elrejthette ott vala-
mikor régen, de sohse tudott többé érte menni. S
most pedig valami madár előhúzgált egyet a csőrével
s közéjük ejtette. A talált pénz aztán éppen futotta
a szállási költségekre, amíg Bécsben az átköltözkö-
dési engedélyre várakoztak ...

Erre a kis családi legendára gondo t Thessedik
Sámuel éli tűző déli napfényen ott a csenevész tüske-
bokor tövében.

(Folytat juk)



Harmóniumok legolcsóbban

FITTLER-nél
BUDAPEST, Damjanich-utca' 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

ftá~ió, ~ramnfon, zon~ora~iIIent~üs~armoni~a
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, VilI. kerület, Józ sef-kőr út 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
lera~at·Gvöngyös, Kossuth-utca 3. szám.n • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény

KOV ALD -elsőrangúan, fest. tisztít. mos
mégis

olcsó, pontos megbízható KOV ALD
Bntort ~~Ls~~oij~na~ BER TA LAN N É,
keresztény butorszalonlaban. (Boross Sz övetség tagia.) - Hálók
ebédlők. kombinált szebak. konvhák, r-lőszobak. amerikai rend-

szerü irodabutorok. Állandó butorkiállítás.
Budapest; Rákóczi-út 82.1. em. és Huszár-u. 3.1. em.
Fizetési kedvezmények.. Laounkra hivetkozóknak 2% engedmény

BRAUN JENO"m~him~ő és pliss~speci-
alista bermunka uzeme,

VIIL, Aggteleki-ú. 2 a. (Rákóczi-út sarok), 11

Tel e fon: 344 -, 637.
Azsúr. plissé, himzések, gombáthúzás lill ,
és minden e szakmába vágó rnunkék -

szakszerű készítése.

Nőiés ~,ermet~alapo~, müyirá~ és ~ísztoll
legjutényosabb árban kapható

REISZ LAJOSNÉ Budapest, IV., SÜtő-u. 1.
(Egyház épületéoen.) Vidékre is szállitok.

Szép laká$ba - ib képet
Pap Kerekes Irén
képszal6njllb61

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

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

o cs. és kir. Fen-
séges Józse! Iöher-
eeg kamarai szél-

lítója

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

KISS FERENC
ÖTVÖSTANÁR

BUDAPEST
HAR ISB A ZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

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

nászajándékok.

. Motorkerékpárkönvv 6 - P. Dieselrnotorkönvv 2 P.
Urvezetöknek egyéni kiképzés! Vidékieknek bennlakás.

Miért támogassuk az EvangélikQs Egyház'·
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely
halálesetkor temetkezési segély folyósításaval 'a csa-
lád segítségére siet.

Kiházasítási, tanulmányi, nevéltetesi segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, baleset és . szavatossági .biztosításaínkat
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, Szeged, Szombat-
hely, Ujvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkoztat férfi és női tágszerzőket.

BIKKl ÁRPÁD RUHAGYÁR
BUDAPEST, XII., FÜRJ-UTCA 7/A. - Telefon: 257-035.
Dús választék: öltönyökben. sportruhákban. férfi- és Fiú-lengyel-
kékben. téli és tavaszi kabálokban. raglánokban. gyermek-

ruhákban. - Bérmunkát vállal.

DEMÉNY IMRE orgonaé~ítö
BUDAPEST, IV.; LÁZÁR-UTCA 13.

Telefon: 111-490. .

Új orgonák '1 Harmóniumok
. építése művészi f nagyraktára.

kivitelben. Áriegyzék. költség-
Javítás. hangolás. vetés díjtalan

Ked v e z ő f ize t é s i fel t éte l e k.



Zongorúk harmóniumok Párisi plíssé - Gyöngyözés - Aj~ur,~ Műhimz~
, " . Gombathuzas - Endl

el?dás8 Men d öln é hittestvérünk, Vas, Budapest, Kossuth Lajos-utca 13. szám és
vetele zongoratermeben S tit' l« 't 25' TIC 384 265. , zen s van- oru . szam. - e elon: -.

Bezerédi-u. 10. - Tel.: 146-411.
, .Ó:", ';', :. "; •. l, ••

I
I

Aj án d é k o k, ó r a k ü l ö n l e-
gességek é s órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" !ámogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87,

BORSOS'LAsZLÓ KON~~~~~~~6kLET
BUDAPEST, IV., SÜTŐ.UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa és masché áruk, kés- és ecéláruk. zománcozott és alumlnium

edények, tűzálló iénai és közönségeseüveeéruk. Seprők, kefék, mosó-, konvha-
felszerelések stb,

Evangélikuslakásba I
Evangélikus képet I
LÜHNSDORF KÁROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatok 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 l" (60X33) . .. . . 1 P

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

. ért kaphatok.

Izletes cubászsütemén~e~és ~ülönle~essé~e~
UNTENECKER· FERENC ~~:~á:b;n.

v..Vilmos császár-útZ, - Telefon: 382-479.

ti

SKALLA TESTVÉREK
ÚRISZABÚK

. Ruhakölcsönzés.
Evangélikusoknak 10% engedmény.

BUDAPEST,IV., Haj6~utca 8-10., lélem. 2.
TELEFON: 18-26-74.

VÁRIPÉTER Inői szabómester
BUDAPEST

IV., Dalmady Győző-u. 11. sz.

, "

BElYEGlOK zománctéblák,
vésések, jelvények,
névjegyek, címkékkovs cs LAJOS

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

Szövet és selyem divatllr~
legelőnyösebb beszerzési forrása I

B~,2!."B.~'~.1!.~!!,~..
, (Ág. eV. isk. épületben)

SCHIKL REZSŐ KÖNYVKOTÖ MfSlER, BUDAPEST
VII.. KAZINCZY-U. 30. - TELEFON: 135-451.

Szépirodalmi könyvek és lolvóiratok bekötése.
Diszdobozok, iotoalbumok és egyebek szakszerű készítése.

f-iittestvéreknek árengedmény.
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ALAPITÁSI ÉV: 1853. c0
) ELIGMANN

. ÉKSZER-EZÜST-ARANY. .
Telefon: 181-282.. BUDAPEST V.. Nádor-utca 3.

Választékos, ízléses, szolid munka. Előnyös árak.

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

Eredményesen ciánoz,

Tehel ásSalgó
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A szarvasi templombon
az elmult vasárnap ritka jubi- I zegetnék azokkal a nagyszüle-I tornak a tanításai szerint vet-
leumi ünnep folyt le. Kétszáz' ikkel és dédszüleikkel, akik. ték már át szüleiktől a földmű-
esztendővel ezelőtt született vagy maguk is segítettek Tes- velés egyes tudnivalóit, itfa"
lelkipásztorának: Tessedik Sá- sedik Sámuelnek e templom templomban mintha megállna
muelnek, a ma már úttörőnek építésében, vagy pedig még az idő, vagy valami egészen
elismert európai hírű nemzet- élénken emlékeznek arra, hogy más mértékkel mérnének min-
gazdá sznak és nemzetnevelő- őseik hogyan építették és ho- dent, mint kívül a világban. Mi.
nek emlékét ünnepelte meg a gyan szerették ezt a templo- ennek az oka ? Nem, lehet

.szarvasi egyházközség. De vele mot.Most újból megerősödött . semmi más; mint hogy itt nem
együtt ünnepelt az egész or- . e templom iránti szeretetük. változik semmit az évszázadok
szág is abban az értelemben, Mert érezték, hogy ez a lelki- múlása alatt sem Istennek az
hogy minden komoly és nem- pásztor, akinek e templom falai emberekhez való mondaniva-
zetépítő ujság és folyóirat meg- között elhangzott prédikációi lója, Amit. Ő nekünk megüzen
emlékezett erről a jubileumról és imádságai régen elmúltak, az Őszentigéjében a földről, a
és a tudományos körök éppen. élő erő maradt továbbra is. kenyérről, a magvetésről, . a
úgy, minta hivatalos állami Künn a temetőben csontjai ré~ konkolyról, a terméketlen fák-
szervek - mint annyi esetben, gen elporladtak, de itt a temp- ról, - azután rólunk magunk-
úgy most is: utólag - elismer- lombán a reá emlékező híveken ról: bűneinkről és kárhozta-
ték ennek a kiváló férfiúnak keresztül most újra szétnéz, az tásra méltó voltunkról, végül'
korát messze megelőző igazsá-I' Isten Igéjén keresztül most önmagáról: ítéletéről, kegyel-
gait, fáradozásait, jelentőségét. mintha újra megszólalna és méről, megváltásunkról, , -'
Voltak a két napig tartóünnep- hogyha a templomot' megtöltő ezek mind változatlan igazsá-
ségeknek természetesen olyan gyülekezet személyei egészen' gok,' drága megmentő cseleke-
részei is, melyeken 'kizárólag, kicserélődtek is, mégis ebben detek, amelyeknek alázatos és
vagy túlnyomóan a nemzet az általa épített' templomban a 'engedelmes szolgája, eszköze,
gazdasági életének a szempont- szarvasi evangélikus gyüleke- prédikálója és tanítgatója volt
jából értékelték Tessedik Sá- zet dícséri ugyanazt az egy a szarvasi gyülekezet lelkipász-
muel munkásságát és azt hisz- örök Istent, hallgat ugyanari- tora is. Méltó dolog, hogy em':
szük, hogy ez a megbecsülés rt nak az egy Üdvözítőnek az léktáblát lepleztek le a temp-
jövőben még csak folytatódni evangéliumára, akit ő is dicsőí- lom külső falában, helyes és
fog, de számunkra, mégis en- tett és hirdetett. ' tiszteletreméltó dolog, hogy
nek a jubileumnak legnagyobb' Kétszáz esztendő milyen szobrotisemelnek neki-Szarvas
emléke a szarvasi templomok nagy' idő a templomon kívül egyik terén, örömmel látjuk
maradnak, amelyek ezen ci. va- való világéletében, mennyire azt is, hogy mennyi tanulmány
sárnapon újbólés újból meg- elmossa 'egészen egyes nemze- és méltatás foglalkozik érde-
teltek hallgatókkal és ünnep- dékek emlékét, egyes munkák meivel, de számunkra mind-
lőkkel. Láttuk, hogy az ó-temp- és törekvések értéket, de itt ezek fölött áll az, hogy Isten
lomban, amelyet Tessedik Sá- benn a templomban most ez az szolgája volt, aki minden mun-
muel épített és amelyik ma idő szinte semmi volt. Ime, áll káját nem a maga, hanem Isten
már 153 esztendős, azok az a templom, amelyet épített, dicsőségére végezte és evangé-
egyházhivek. akik vasárnapon- 'ime, él a templomhoz való ra- likus lelkipásztor volt, aki kor-
ként ott megszoktak jelenni, gaszkodás, ime. új emberek társai és az utókor előtt meg-
ezen az ünnepen úgy nézeget- most is megtöltik, ime vannak bizonyította az evangéliumi
ték megint a templom oszlopait . a templomban sokan, olyanok, hinek és az áldozatos munkás-
és karzatait, mintha együtt né- I akik ennek az elmult lelkipász- ságnak egybetartozását. K. L
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Tízparancsolat
,a presbiter könyvtárára

/

A M. Kir. Erzsébet-Tudományegyetem
Evangélikus Hittudományi Kara Hall-
gatóinak Ifjúsági Köre április 14-én
tartott· tisztújító kezgyűlésén az 1942/
43. murikaé.vre a következő tisztrkart
választota 'meg. Elnök: Sümeghy József,
alelnök Abaffy Gyula, titkár' Szabó
Gyula, fegyelmi biz. elnök: Zoltán •
László, jegyző: Horváth Henrik, pénz-
táros: Filippinyi János, ellenőr: Tar-
jáni Gyula. könyvtáros: Pilisi István,
háznagy: Juhász Imre, karnagy: Szed-
ressy Pál.

Lemondás
Amikor a legboldogabb békeidőkben megjelent Knut Hamsun

Éhség c. könyve.v'kőzfeltünést keltett az európai társadalom munkás
osztályainak olvasóközönsége előtt. Hosszú időbe került a könyvne

.,a műveltebbek,' az úgynevezett polgári társadalom tagjai között val'
elterjedése. Gorkij Maxim éjjeli rrienedékhelyéről. írott novelláit -
Reklám Universum is lefordította és kiadta s anémet nyelv alap-
elemeit annak vegyszerű stílusából -tanulta meg a fiatalabb európai
nemzedék. S amikor Bodelschwing béthelt lelkész' és ném et képviseló
parlamenti utazásai alatt utitársaival arról beszélt, hogy a munka és
lakásnélküli nagyvárosi férfiak és nők· részére átmeneti otthonokat
kellene építeni, csodálkozva tekintettek a nagytekintélyű evangélikus
lelkészre. A Themze partján lábukat a vízbelóbáló m~kanélküliektől
"senki sem kérdezte, hogy mióta' nem' ettek meleg ételt, csak a rendőr
közeledtére mutogatta lyukas zsebeinek -kincsét a szegény angol, jelez-
vén, hogy annyi pénze mégis van, hogy ne tekintsék csavargónak. Ezek
a dolgok mind nagyon régen voltak, de napjainkban is megvannak, s
annyira közöttünk folyik ez a sokoldalú élet, amelynek közös neve min-
.denütt: éhség, hogy ma már jól ismeri a világ ezt a fogalmat.

Vannak olyan kegyes közösségek, amelyek a bűnös test vezeklését
koplalással és éheztetéssel gyógyítják. EZ,EJka gyógyító eredmények
egyelőre ismeretlenek a kiváncsiak, sőt még az orvosok előtt is.

Ha kezünkbe veszürik egy külföldi lapot, nincs olyan ujság, amely
ne mutatna képeiri hosszú sorokban felvonult asszonyokat, akik tü-
relmesen, vagy izgatottan várakoznak arra a percre', amikor meg-
vásárolhatják a:napi élelmezésükhöz szükséges élelmi cikkeket. A múlt-
kor az egyik uzsonnázó kávéházban majdnem asszonyháború tört ki,
amikor. kutyáival felvonuló, ~gen valószínűen' gazdag asszony a ren-
delt kávéjának elfogyasztásához elővett egy legalább félkilós súlyú
vajdarabot s sztoikus nyugalommal élvezte a lucullusi eledelt. .

Izgatottan olvassák nemcsak a közélelrnezési statisztikusok, hanem
azérdektelenül érdeklődök .is azt, hogy mennyi élelmiszerkorlátozás

. történik az egyes országokban. Ma nem kell ~háziasszonynak lenni
ahhoz, hogy az ember meg tudja mondani, hogy a különbőző helyeken
megállapítottfejadagok bőségesek-e, vagy szegényesek.

S mikor ilyen értesülések elől senki sem zárhatja el sem
. , . .

a szemét, sem a fülét,minden teremtett lélek az eget és a nap-
fényt figyeli, hogy jőn-e a kora tavasz termést jelentő üde melegével,
melynek gyümölcsöző ereje új energiát fog. hozni a mindennapi táp-
lálékba.

Két igen nehéz hónap előtt áll az egész világ. Mivel napjainkban
ma bőség sehol nincsen; az egész emberiséget egyetemesen sújtja
a tápszerek elégtelensége. Ostromlott területek elfogott hadifoglyairól
jegyezték fel a: mostani háborúban nagyon sok esetben, hogy a teljes,
mégpedig éhségtől való testi kimerültség idézte elő a védősereg további
ellenállása t. .

Üj életstylust kell megtanulni errefelé is. Ahogy a ~magyar társa-
. dalom hölgy tagjai közül sokan szívesen vállalkoztak divatos soványság
elnyer~se érdekében hollywoodi táplálkozásra, amely édes és savanyú
növények kipréselt nedvére kor1átozottétke-zésben nyilvánul meg,
most lassan az idők kényszeritő súlya alatt mindenki elérkezik oda,
hogy ffi:eg kell tanulnia nélkülözni és táplálkozási igényeit egyszerű-
síteni.

1. A magyar evangélikus presbiter
sokat olvas, hogy hitében erősödjék,
művelődjék, s el ne maradjon a szel-
lemi versenyben.

2. A magyar evangélikus presbiternek
könyvtára van, melyre rendszeresen
áldoz. .

3. A magyar' evangélikus presbiter
könyvtára a Biblia köré gyűlik, vagvis
szellemében; összeválogatásában is hit-
vallás, nem pedig elvtelen, zagyva kul-
túrkotyvalék.

4. A magyar evangélikus presbiter
egyhází ujságot járat s azt rendszere-
sen elolvassa.

5. A rriagyar evangélikus presbiter
benne él egyháza szellemi harcában,
amit más felekezetekkel és a, világgal'
folytat.

6. A magyar evangélikus presbiter
benne él a. magyarság szellemi küzdel-
mében, rrielyet a belső gyökértelenség,
öntudatlanság, idegenimádat s külső
megnemértés, sőt ellenségeskedés ellen
folytat. .

7. A magyar evangélikus' presbiter
másokat is olvasásra tanít. Hitvestársá-
val, gyermekeivel komoly kérdésekről
beszélget, műveltségszomjukat értékes
olvasnivalók felé irányítja, gyermekei
olvasmányait ellenőrzi, naponként fel-
olvas családjának a Bibliából s vala-
milyen építő kőnyvből. Barátai figyel-
mét . felhívja' jó olvasmányaira s gyü-
lekezetének, falujának, munkatársai-
nak, ismeretségi körének lelki-szellemi
szolgálatában el nem fárad. '

8. A magyar evangélikus presbiter
szívén hordozza egyházának minden

.kultúrális munkáját. Törődik iskolái-
val, nyorndáival, könyvkiadóival, irat:"
terjesztésével, ujságjaival. Ezekre áldoz,
ezeket terjeszti, ezeket .támogatja. ,

9. A. magyar evangélikus presbiter
elvárja papjától, hogy holtig tanul-
jon, s ha az elfáradt a szellemi küzde-
lemben, melléje áll. Ha pedig vszel-
lemileg elrestült, 'keresztyén módon
felelősségre vonja.

10. A magyar evangélikus presbiter
lelki-szellemi .öntudatosságban, keresz-
tyén gondo1kodásmódban, magyar szel-
lemíségben példa a gyülekezet előtt,
hogy gyülekezeteink ugyanezekben
példa lehessen a magyarság között.
Ezzel tartozunk a magyar protestantiz-
mus hagyományainak s tartozunk a
magyar nemzetnek, mely tőlünk a Vilá-
gosságot várja.

(Részlet Ruttkay-Miklián Géza szer-
kesztésében. most készülő .és csakhamar
megjelenő presbiterikátéból, melyet
"Örállóul adtalak téged" címmel a
Harangszó ad ki.) Dezséry LászLó.
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Bizonyosan voltak olyan középkori papok, akik az akkori nagy
nyomorjárványok idején szinte hálaadással borultak le az Isten: előtt
hogy aszkézisben kénytelenek gyászolni magukat az emberek. Ma a
keresztyénség ezt a hangot nem mondaná ki, de férfias keresztyén-
séggel akar szembenézni a most következő idők kényszerű nélkülözé-
sével és inségével. Tudja, hogy ezeket az időket személyválogatás
szerint sem lehet. kikerülni s. él annyira kolIektív gondolkodásban és
magatartásban a magyar keresztyénség, hogy vállalni akarja és tudja
cselekedni azt, amit ilyen helyzetben keresztyén embernek· hOr-
doznia kell.

Tehát nem lázadozik, .senkit sem nyugtalanít, nem kifelé nézve
figyeli ezt az eseményt, hanem befelé nézve békül meg ezzel a kikerül-
hetetlen adott helyzettel. nem irígykedik másokkal szemben, akiknek
állítólag többjük vallj, hanem azt érzi az. elcsendesedett keresztyén
lélek, hogy ma mindenkinek meg van, vagy meg lesz az ilyen tekintet-
ben is komoly gondja.· .

Így lehetne törvényerő nélkül is magyar törvény az, hogy egymás.
terhét hordozzátok. Kik engedelmeskedni kénytelenek a kiadott taka-
rékosságirendelkezéseknek. azok gondoljanak arra, hogy mennyi tusa-
kodás között születik meg egy-egy ilyen tartalmú intézkedés, vagy
rendelkezes.

Látnunk keil ezeket a· jelenségeket, ha egyelőre ez a hangzavar
még nem is hatolt el egészen munkaasztalunkig, vagy közvetlen kör-
nyezetünkig. S hinnünk kell azt önmagunkról, hogy nekünk, keresztyé-
neknek,.megtanították már egyszer azt, hogy elég neked az.én kegyel-
mem. Elviselhető a nélkülözés is a kegyelem birtokában, aminthogy
a bőség végül is csak betegséget jelent, az irgalom nélkül. G. L.

Kulfúrpropoqondo
, . ,
Igy vagy ugy

.Minden művelt nemzet nagyságát kultúrájának egységes volta.
mutatja meg. Az egység az, illető nép' saját lelkdségéből kell hogy szár-
mazzék,de egyúttal kell hogy legyen mit átfognia és' átformálnia is:
szóval kell, hogy ennek az egységnek legyen belső tartalma is. Még
pedig minél több és minél szélesebb rétű az az anyag, amit egységbe
foglal, annál nagyobb a saját kultúra és annál szebb fényben tűnik fel
egyéb nemzetek előtt.

.A sokrétű és mégis egységes kultúrkép kis népek sajátja. Nagy
népek kultúrája sokkal inkább egyoldalú es egyirányú. Kis népek
jobbról is, balról is átvesznek egyet s. mást és velük egyformán' gazda-
gítják műveltségüket, Feladatuk. kétségen kívül nehéz, mert első-.
sorban önismeretet kíván, másodsorban pedig állandó érdeklődest és
szűnni nem akaró tudásvágyat. Ezt a helyzetet természetesen államok
kőzötti szerepük és nyomatékuk hozta 1étre, folytonos hiányérzet
következményeképp. Tudják és érzik, hogy számbelileg nagy népek
között csak úgy tudják megtartani. életüket, ha belső szellemi erejüket
folyton ébren tartják ésnövellk. Nagy nép számára is veszélyes lehet·
az éberség és a lelki vigyázás pillanatnyi megtorpanása és kiesése; hát
még mennyire az a kis népek számára. Láthattuk a múlt világhábo-
rúban Németország és a saját példánk nyomán.

A szellemi éberség és a kis nemzeteket folyton kötelező érdeklő-
dés és tudásvágy' ugyanis, legnagyobb veszélybe háborús idők alatt
kerűL Ilyenkor a nemzet létét fenyegető veszély azt a látszatot kelti,
hogy minden más vigyázás megszűnhet és: csak erre az egyre kell
·figyelni. Holott a belső arcvonal, a hátmögötti-front feszítő· ereje·
attól függ, hogy fenn tudjuk-e tartani érdeklődésünket a kultúra örök
értékei iránt a háborús időkben is, vagy pedig átadjuk magunkat a
máról-holnapra élés magatartásának. Az idők gonosaak és mindegyi-

Nép- és csaJá~yé~elem
,Az Országos Nép- és Családvédelmi
Alap, amint az köztudomású "samint
az elnevezése is mutatja, a magyar nép
szocíálís . felsegítését célozza. . . .

Ennek az alapnak a létesítése a ma-
gyar nemzet történetében új kerszakot
jelent. Nem közömbös tehát, hogy maga
a magyar társadalom miként áll mel-
léje, hogy a nemzetépítésben mind az
államnak, -mind a hatóságoknak az
al:ap rendeltetésének" célja elérésében
segítségére legyen.

Az egyházak és az egyházak társa-
dalma az Úr Jézus Krisztus nagy pa-
rancsolata alapján a felebaráti szeretet
s az irgalmasság és a megsegí tés köte-
lességét nemcsak ismerte, hanem gya-

. koroita is. Ehhez azonban nem voltak

. meg a megfelelő eszközei.
Az államnak és a .világi hatóságok-

nak meg vannak az eszközei, de nincse-
nek meg a lehetőségel abban az érte-
lemben, amint azok az egyházaknak.
különösképpen pedig az egyház szoci-
álís szerveinek megvannak.

Nevezetesen az állam megadja az
anyagi feltételeket, évi nyolcvan millió
pengőt bocsátva az alap rendelkezésére,
a hatóságok pedig meg tudják állapí-
tani azt, hogy ki· a megsegítendő, de
azt; hogy az illető bir-e olyan adottsá-
gokkal, tálentumokkal és .erkölcsí tulaj-
donságokkal, s hogya részére juttatott
segélyt kellőképpen tudja-é. felhasz-
nálni existenciájának a megteremtésére
és tudja-e a segélyt gyümölcsöztetní
úgy, hogy abból nemcsak őmaga és
családja megélhessen;' hanem a segélyt,
amelyet kölcsön kapott, vissza is tudja
juttatni az Alaphoz annak' gyarapítása
és más existenciák létesítése végett, -
azt csak az állapíthatja meg, aki az
egész családot. ismeri.

Az államilag. juttatott." évi 80 millió
pengő ugyanis a megsegélyezetteknek
ki adatik s a, visszafolyó összeg a vár-
megyénél egy állandó és új segély-ala-
pot -terémt meg, amely felett a helyi
hatóságok s a községek rendelkeznek.

Az· ONCsA felett diszponáló szociális
felügyelőség a 'segélyek helyes kiosz-
tása és a segélyezettek helyes kiválasz .•
tása, valamint a segélyezettek ellen-
őrzése, tanácsokkal való ellátása és
istápolása céljából munkaközösségeket
szervez a helyi hatóságok és a helyi
társadalmi szervezetek közreműködé-
sével.

Az Országos Luther Szövetség fel-
hívja a helyi Luther Szövetségeket és
az evangélikus társadalmat, hogy szer-
vezeteível 'kapcsolódjék bele az ONCsA
munkaközösségeibe. Az Országos Lu-
ther Szövetség elnökségének az ONCsA
szocíálís felügyelőségévei .a Iegszoro-
sabb kapcsolata biztosítva van. Kívána-
tos, hogy il helyi Szövetségek is mielőbb
kapcsolatot teremtsenek a megalakuló
.munkaközösség.gel, annál ínkább., mert·
ebbena munkaközösségben-. nemcsak
egyénileg vehetnek . részt, hanem a
helyi Luther Szövetség akár mint jogi
személy beléphet a munkaközösségbe,
akár pedig ott magát elnökével es ki-
kÜldött tagjaival képviseltetheti.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem
a tagok mennyiségétől függ a siker,
hanern attól, hogy minden tag szere-
tettel, meggyőződéssel és megfelelő tu-
dással végezze elvállalt feladatát. Ezért
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nagyobb gondot kell fordítanunk a ta-
gok irányítására, minta taglétszám
válogatásnélküli növelésére. Gy. K.

I

kük mulandóságot hirdet, az ember elcsügged és ereje megfogy. pe-
dig éppen ellenkezője kellene, hogy legyen.'
. A szellemi erők éberségének és töretlen erejének mértéke min-

den háborús időben a komoly kultúrértékek felvétele vagy elvetése.
Nem mintha máskor nem lenne az, de ilyenkor fokozott mértékben
mutatja be meglétét vagy hiányát. Amikor a sekélyes szórakozást
nyújtó könyvek, a bú és gondfelejtő vígjátékok és varieték uralkod-
nak valahol és a szellem óriásainak nincsen viszhangja a szrvekben,
akkor mindíg komoly jelenségekkel állunk szemben. Olyan jelensé-
.gekkel, amelyeket ma már kultúrpropagaridával le lehet küzdeni, sőt
ami több: meg is lehet előzni. - •

Nagyon érdekes Jelenség az,amiről ujságjaink írnak. a franciák,
lassan magukhoz térve a múlt nagyságaihoz, a klasszikusokhoz menekül-
nek vissza. A németek a háború kezdete óta; komoly programmct ad-
tak állami és nemzeti szinházaíknak. Sőt a német film is egész sereg
komoly történeti filmet gyártott. Mi ez, ha nem annak a felismerése,
hogy csupán a szellern nagyjai képesek 'nagy lelkierőt sugározni az
elcsigázott és túldolgoztatott szívekbe. Lehet, hogy ideig óráig még
olyan hang is érvényesül, hogy több szórakoztató darabot kell adni
és több szórakoztató könyvet írni, hogy elfelejtsék a napi gondokat. De
bizonyos, hogy utána mindenkor az a nézet kerekedik felül, hogy a

.f'elejtés nem erőforrás, hanem a kérdésnek csak negativ megoldása.
Ezzel szemben inkább arra kell törekednünk, 'hogy új erőt sugaljunk
a fáradt lelkekbe és nagy szellemek erejével töltsük meg, hogy kitart-
hassanak.

Magyarországon, sajnos, prózai állami színház csak egy van, a
Nemzeti. Odáig még nem jutottunk el, hogy vidéki városainkban is
lenne egy~egy kisebb állandó, állami színház. A Nemzeti színház is
kevés Pestre, ha feladatát csakugyan be akarja tölteni, ha csakugyan
kultúrát és szellemi feszültséget akar adni, mint akart és adott első
idejében, hőskorában. Akkor könnyebb volt' helyzete, mert egyedül
állt jó darabig és a közönség érdeklődése is nagyobb volt. Ma viszont
biztosítottabb, hiszen bérletsorozatai lehetővé teszik, hogy a közön-

-ségnek olyan darabokat adjon amilyeneketakar, sőt olyanokat is, a:mit
a közönség csak azért néz' meg, mert bérletételőre kifizette. A Nem-

,zetinek ma annyi bérletsorozata van, hogy legalább 10-12 előadást bár-
,milyen darabnal el tud érni. Ennyi pedig nemcsak a kiállítási költsé-
gek, hanem egy kis nyereség biztosítására is elég.

Ha- így áll a helyzet, akkor világos; hogy a műsorpolitikában
nevelő célzatú irányzatok is érvényesülhetnek. A Nemzeti színház
hozhat olyan darabokat, amikkel közönségének kultúráját emeli, -gaz-
dagítja, -akár tetszik annak, akár nem. Vagyis: nincsen annyira köt-

've az üzleti szellern által megrontott ízléshez, hanem jószándékú és
határozott irányzatú igazgató vezetése alatt közönségét pár év alatt
a legkomolyabb kultúra befogadására is képe.ssé teheti. Ha már egy-
szer közönségünk nem akar kultúrát úgy, hogy kiköveteli, kőzvéle-
ményével, (ma ez lehetetlen lenne, mert kultúrális tekintetben nin-
csen közvéleményünk) akkor adnunk kell neki úgy, hogy akár tet-
szik neki, akár nem: kénytelen legyen bevenni és fejlődni. A Nemzeti
színház igazgatójáról úgyis azt hallottuk, hogy nevelni akarja közön-
ségét.Látjuk is, hogy próbálgatja. Néha ugyan mellé fog, - mint az
Asszonylázadásnál, de megbocsáthatjuk neki, ha a többiben végre-
hajtja a tervet: kultúrát és kultúrkincseket ad közönségének, propa-
gálja a jót, ha így nem, hát úgy: a bérlet kényszer-átvétele alatt.

Kemény Péter.

K Ö N Y VIS M ( HJ ET f S
Karner Károly:

Evangélíum, magyarság.
1942 Győr, a Keresztyén Igazság kiadása ..

Karner professzor- tanulmányainak
gyűjteményes kötetét nagy érdeklődés-
sel fogad ta egyházi' közvéleményünk.
Mindíg értékes ,az ilyen kötet, különö-
sen pedig akkor, ha közrebocsátója
olyan széles területen gondolkodik, dol- '
gozík, mint Ő. Karner Károly eddigi
teológiai munkálkodásában különösen
az a 'jellemző: szinte egyetemes érdek-
lődéssel, fáradhatatlan kutatást végez
a teológia. széles meze in s mindenütt
nemcsak jól tájékozott, hihetetlen 01-'
vasottsága van, hanem mindíg azokat
a kérdéseket veti fel, amelyekre a ma
embere keresi a. feleletet. Az ő teoló-
giai munkássága a szó igazi értelem-
ben véve közérdeklődésre tarthatszá-
mot, mert nem íróasztal-problémák
izgatják, hanem munkásságán érzik az
eleven egyházban benne élő teológus
közösség-szolgálatra mindíg friss kész-
sége.A könyvben foglalt tanulmányok
csaknem mindegyike valamilyen egy-
házi konferencián hangzott el s min-
díg égő kérdésre keresett korszerű fe-
leletet. Témái a mai teológiai érdeklő-
dés középponti kérdései. Az egyház
szerepe a nemzeti életben, a .zsidókér-
dés, a Biblia szerepe az egyházban, az
értelmi ség között, a feltámadáshit, az
úrvacsora kérdése, a megigazulás prob-
lematikája, mind olyan kérdések, ame-
lyekkel bibliaóráinkon, lelkipásztori
munkánkban állandóan találkozunk,
mint amely kérdések a modern embert
nagy erővel foglalkoztatják. Teológu-
soknak,de komoly híveinknek is külö-
nös örömet okozhat az a tanulmány,
melyben a jelenkori teológiai munkás-
ság fő irányzatait, a teológiai gondol-.
kodás mai problematikáját fejti ki.
Különösen kiemeljük "Jézus feltáma-
dása és a. husvéti hit", "A Biblia az
Egyház könyve" és az "Úrvacsora és
evangélium" c.. tanulmányokat.vmelyek-

.riek prciblémalátása és újszerű, elgon-
dolkoztató kérdésfeltevése egészen
lázba hozhatja az értelmes olvasót. Ez
a könyv alkalmas arra, hogy sokakat
felfigyeltessen a teológus munkára,
Teológus embereknek sok megnyugtató
vezetőerőt, értelmiségünk érdeklődő,
tagjai számára pedig igazi teológus él-
ményt jelenthet ez a könyv, .Igen ajánl-
juk olvasóink' közül azoknak, akik haj-
landók megküzdeni önmagukkal egy
súlyos könyv sokatmondó tartalmáért.
Kár, hogy' a magyarsággal foglalkozó
tanulmányok kissé régiek, és meg kell
mondanunk, hogya' teológiai preci zi-
tásra való' törekvés sokszor lehetet-
lenné teszi a -magyar észjárás szerinti
kőnnyedséget. dyL

*

Györ. A sajtó-vasárnap alkalmából I
Dezséry .László egyetemi lelkész szol-.
gált a .délelőtti istentiszteleten, délután
pedig előadásokat 'tartott az ifjúsági
egyesületekben. '

. Nyilak az Úr kezében címen jelent
meg dr. Ecsedy Aladár új színdarabos
kötete. A kötetben 14 darab egy, két és
három felvonásos darab van, amely-
nek tárgya mind a keresztyén élet te-

rületéről való. A darabok kevés disz-
Iettel a legszerényebb keretek között
is előadhatók, mert míndegyikberu ke-
\'lés szereplő van. A darabok mind építő
és nevelő hatásúak. A, 134 oldalas
könyv ára előadási joggal együtt 5.-
pengő. A könyv megrendelhető dr.
Ecsedy Aladár,' Tahitótf'alu, Pest vm.
címen és kapható az egyházi jellegű
könyvkereskedésekben.

Dr. Imre La.jos:
Ekkléziasztika.

Budapest, 1941, a Coetus Teologorum
kiadása.

Az evangélikus teológus, de egyhá-
zunk minden, az egyház tudományos
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Elmara,dtunk
Egyik éles szemű újságírónk tollából olvashattuk nemrég, hogy

Németország falusi élete; falukultúrája mennyire előbbre van, mint
a miénk, A villany ott már olyan régi, mintha öröktőlfogva lett volna,·
A lakosság egész télen kőszénnel tüzelt. Kitűnő járdák, egészséges
épületek stb, mutatták, hogy mi jól lemaradtunk
-, Most meg az egyik olasz újságíró ad nyiltan vallomást arról, hogy
Trianon hogyan állította meg a magyar történés idejét, Ezt írja:
"Ha utam végén visszagondolok mindarra, amit láttam, meg kell
állapítanom, hogy a magyar élet órarnutatója sok tekintetben állva
maradt 1914 óta. Szokások, gondolkodásmód, viselet egyben-másban
ezt a hatást keltik, Sok mindent megtalálhatunk még itt, ami. nálunk,
Olaszországban immár míntegy húsz éve eltünt," Megjegyzi a nálunk
járt jóképességűújságíró; hogy nem elmaradottság jelei ezek, hanem
az elszigeteltség következrnényei.

Kedves az olasz újságíró előzékenysége, hogy látva azoket a jele-
. ket, tüneteket, .bizonyítékokat, melyeík elmaradottságunkat· világosan
mutatják, rögtön megkeresi azt is, ami mentségünkre szolgál. Egészen
biztos, hogy elmaradottságunkat elősegítette Trianon, azután az a nagy
szegénység, melyben éltünk - bevallaniés következményeit levonni
már nem volt bátorságunk ~, előmozdította a sok politikai' villongás
és nem utolsó sorban a különböző egyházak között meg nem található
és ki nem építhető egység hiánya. Nemegységesítésre gondol e sorok
'írója, (unifíkáció), henem szerény szövetkezésre (federáció), melynek
szükségét minden egyház vezetősége meghirdette, de mindezideig meg-
valósitatlan maradt.

Egy ifjúsági kenferencián hozták szóba egyszerű gazda és iparos-
ifjak ezt a sulyos kérdést. Szóltak arról, hogy nekik nagyon és szinte
elviselhetetlenül fáj az a szomorú tény, hogy magyar és magyar pilla-

.natok alatt ellenségekké lehetnek, ha valamit a "felekezeti öntudat.,
szemüvegén át néznek meg. Így is van ez és még az égő, sajgó sebét
a magyar életnek meg nem gyógyítjuk, addig mint féllábú 'futók
veszünk részt a nagy versenyben. ,

Elmaradottságunk másik vaskezű munkálója volt a még mindíg
meglévő osztályharc. Ugyancsak a fentebb em1ített ifjúsági konferen-
cián volt szó arról, rnícsoda éles különbségeket tudott felállítani a
magyar élet. Aki ismeri a falut, tudja, hogy az egy holdnyi különbség
is mit tud eredményeeni magyar és magyar között .. Hát még a több
hold, a magasabb állás, a nagyobb cím?! .

Igen jó szelgálatot :végzett elmaradottságunknak mélyítésében a
tisztánlátás hiánya, .az önzésben való megmakacselás. A gyáriparban
pld .. a tőke, a szaktudás önmagát százszor többre értékelte, mint a
munkást. Ez egy kicsit világjelenség is volt, mert örök szégyene
marad ama élő emberiségnek az Amerikában mozdonykazánba szórt
millió és millió méterrnázsa búza akkor, mikor Kinában és Indiában
szederjes 'ajkú, csont-bőr testek indultak az éhhalálba. Millió és millió
bála gyapot füstje festette feketére az eget akkor, mikor millió és
millió ember akart tiszta ruhába öltözködni, de nem juthatott hozzá.
A kávéról nem is beszélek, mert az nélkülözhető és pótolható élve-
zeti cikk. Nem kis mértékben szolgálta elrnaradottságunkat az idegen-
imádat. Sok pénzt elhordtunk külföldre feleslegesen is. Idegen orszá-
gokban bá:multuk a napfelkeltét,' de semmit sem tettünk azért, hogy
a magyar falvakban. is megnézhessük ezt 'a csodát, de lehetőleg por-
mentesen.

Azt mondja tovább az idézett olasz újságíró:"A magyar nóta a
régi vallásos énekek ünnepies, lassú ütemére és acigányzenekarok
szivbemarkolóan szomorú játékára emlékeztet. Nem vídám muzsika ez.
Régi katonadalok, száz csaták emléke sír bennük." .

Igen, egyik kezünkben munkaszerszám, másik kezünkben kard
forgott évszázadokon áto Ezt is számba kell vennünk, ha elmaradolt-
ságunk okait kutatjuk .. Nem frázis, hanem színtiszta igazság, hogy
meztelen mellel fogtuk fél kelet majdnem minden támadását.

Most már szeretnénk behozni valamit, szeretnénk előbbre menni,
utolérni önmagunkat, Talán éppen most van ennek az ideje. Az előbbre
jutásnak azonban nemcsak külső, hanem igen fontos bels'őfeltételei
is vannak. Fülöp Dezsá

munkásságáért felelősséget érző embere
megilletődötten és szent irigységgel ve-
heti kezébe a Coetus 'I'heologorum má-
sodik kiadványát; A református teoló-
gusok .munkaközössége immár megbíz-
ható szervezet arra, hogy' fontos kőny-
vekkel lássa el a református Iejkészí
gárdát. Az Ekkléziasztika nagyon. érde-
kes könyv már csak azért is, mert első
kísérlet egy eredményeiben még na-
gyon fiatal teológiai tudomány alap-
vetésére. Az Ekkléziasztrka gyakorlati
teológiai tudomány s ahogy Imre Lajos
elsőnek kijelöli helyét: a gyakorlati
teológiai stúdiumoknak befejezője. Arra
szolgál, hogy "az Ige szolgálatát az egy-
házban folyó munkák egységében és
pedig az egyház jelen helyzetében és
munkája jelen feladataiban tárgyalja".
A gyakorlati teológiai discipltnák mind •
az egyházra néznek, az igét szolgáló
egyházra s keresik azokat a szabályo-

. kat, amelyek ez egyház munkája előtt
minden esetben ott állanak. Az Ekklé-
ziasztika azzal törődik, hogyan kell
dolgoznia az egyháznak az' egyház egy
bizonyos helyzetében, A tudomány
abból a felismerésből született, hogy
Isten parancsa, mely az Igében éri el
az . embert, nem általános parancs, de
egyetemes. Tehát nem sablon, amit
mindenre, mint elvi igazságot -lehet
ráhúzni, hanem Isten szabad cselekvése,
meblyel .ő akkor, .Qtt és úgy lép fel,
amint az neki tetszik. Igy figyelemmel
kell lennünk az egyház gyakorlati mun-
kájának megalapozásánál arra az
"aktuális helyzetre",. amelyben' ez a
munka folyni fog Nem mintha bizo-
nyos helyzetekben feltétlenül biztos
eredménnyel tudnánk fellépni az Igé-
vel, vagy bizonyos helyzetfelismerések
biztosítani tudnák munkánk sikerét, de
azért, mert az egyház, a' gyülekezet,
vagy az egyén adott, aktuális helyzetét
kell felismernünk annak,. amelyben
Isten akar cselekedni. Az Ekkléziasz-
tika már alkalmazza a többi gyakor-
lati stúdiumok eredményeit s az az
előnye is megvan, hogy egyszerre tudja
áttekinteni az egyházban végzendő Ige-
szolgálat egész területet. A végtelenűl
változatos problematikájú könyv azért is
érdekes, mert átfogó és igen figyelemre-
méltó képet nyújt a mai magyar refor-
mátus .egyházról, annak gyülekezeti
életéről és a benne végzett egyházi
munkáról. Metszet az életünkről a tör-
ténelem számára. Imre Lajos úttörő
munkája nagy hálára kötelez minket
is, . dyL.

KÜLFÖLDI HíREK
Spanyolországban nagyon megromlott

a protestantizmus helyzete, Minden
protestáns 'templomot bezártak, a rak-
táron levő biblia-anyagót lefoglalták
és a traktátus-anyaget elkobozták. Na-
gyqn sok spanyol .protestáns ember
ezért jobbnak látta Dél-Franciaországba
menekülni, de onnan- is haza kellett
térniök, mert a. francia református egy-
ház segélyezni nem tudta őket s a meg-
élhetési viszonyok még rosszabbak
voltak, mint Spanyolországban,

Angliában az angol király kívánsá-
gára Virágvasárnap ünnepét a nemzet
és a haza hivatalos imanapjává ren-
deltek.
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Bulgáriában a korrnány rendeletére' a
keresztyén diákszövetség mindennernű
alakulatait . feloszlatták. Három jelen-
tős diákegyesület volt Bulgáriában s
mind a három egyesület komoly mun-
kát végzett az 'ifjúság körében.
,A belgrádi új német evangélikus lel-

készt március 8-án iktatta hivatalába
Heckel német püspök. Ai új lelkész

'Dr. med..Bornikoel.
Bulgária érseke, . Wratza, németor-

szági tanulmányúton volt, politikai és
egyházi előkelőségekkel tárgyalt é~
intézményeket látogatott .meg.

Bánát új evangélikus püspököt vá-
lasztott Franz .Hein személyében. Be-
iktatását dr. Heckel német birodalmi
külügyi püspök végezte. Ezzel a tény-
nyel. megalakult a bánáti evangélikus
egyház. s ezzel a régi Magyarország
területén a tizedik evangélikus püspöki
állás szerveztetett meg.

Papnék vették át a lelkészi hivatalt
háborús államokban, különösen Német-
országban. Ök vezetik a felsőbb egy-
házi hivatalolekal szemben a levelezés
szolgálatát, ellátják a vallástanitás
munkáját s gondoskodnak arról, hogy
vagy felszentelt, vagy laikus erők el-
lássák a gyülekezet istentiszteleti szük-
ségletét. . G. L.

Tavaszi, tárlat
Megint csak elmentünk a Műcsarnokba s megint csak csalódtunk.

Vagy már nem i.s csalódunk Tudomásul vesszük, hogya Műcsarnók
nem más, mint a megnagyított körúti képesbolt, ahol az úgynevezett
"nagyközönség" rriegtalálja a maga ízlésének megfelelő művészetet s
ha van pénze, vesz s ha nem vesz, emlékek nélkül tér haza. A körúti as-
ságot egyedül az előkelő "szervírozás" teszi észrevétlenné. '

A tárlat katalógusának előszava 'hatalmaz fel bennünket arra,
hogy ne hagyjuk a látogatókat elhitetni'. Ezt olvassuk: "A magyar
katona távol, hazájától a legmagasztosabb eszményekért kockáztatja
életét. És e súlyos időkben, mikor annyi kultúrérték megy -veszen-
dőbe, a magyar művész élő hivatástudattal őrzi, ápolja a szerit lán-
got, hogy majd az eljövendő szebb napokban hatalmas csóvaként
lobogjon fel újra a béke 'oltárán".

Keressük a művészek neveit, akik ma elismerten a magyarságot
képviselik s csak elvétvetalálkoztunk velük. Kerestük a képeket.

'mely.ekből árad a bekonferált magyar lélek, hogy életre lobbantsa
bennünk a "szent lángot", de csakhamar kijózanodtunk, egy kép lát-
tára, amely a magyar mithosz Csodaszarvas regéjét akarja elénk állí-
tani. Egy tucat meztelen pesti lányt látunk az epedes különböző hely-
zetében vagy kéjes táncban. Ezek a tordásznál bodorintott. hermával
szőkített, festett, rúzsozott és puderozott testű lányok volnának a
magyar törzsek ősanyái? És· ezekre les a kép baloldalán a meztelenség
titoktalanságától felcsigázott két ős, Hunor és Magor. A 'téma ősisége
s a kínálkozó aktkompoziciók egyenesen kénysz.erítenék itt az igazi mű-
vészt, hogy beszéljen a magyar alkatról vagy a fiziognómiai jelleg-
zetességről, arról, ami a magyarságban ősi. De mit tud míndergől
Szánthó Mária s vari-e ilyesmire gondja a zsűrinek.Édeskés színjelen-
ségével a kép pusztán művészi szempontból is értéktelen. S mivelPüspökválasztás. A dunáninneni egy- '

házkerület megüresedett püspöki mél- idegen tőlünk mind tartalmilag, mind művészileg, :keressünk jellem-
toságának betöltése tárgyában a meg- zéséhez méltó idegen szót: "geil".
beszélések megkezdődtek. Dr, Sztra- A magyar életképfestészet a tárlat szerint még mindíg a- Glatz-
nyavszky Sándor, az egyházkerület fel- f'l .. '1 t t ' , .. kből .
ügyetője felhívást' intézett a .válasz-e e supra-optimizmusná ar, vagy a nepszmmuve o megismert
tásra jogosult egyházközségek vezető- jelmezmagyarságról tud s ha reális akar lenni, azt látja népinek, ami
ségeíhez és arra kérte őket; hogy vár- nyomor, szenny és' az emberi életszínvonal alatt van. Természetesen
jákmeg az egyházkerület felelős veze- nem maradtak el a Juszkó-féle vágtató rnénesek és csikók. Csak a
tőinek egyhangú megállapodásra irá- ki 'In' b té d tt 1 'It k b ld idők ik ' Itnyuló törekvései eredményét, nehogy la I o egy en eve et e mu a a o og I o , ami or meg vo
az időelötti állásfoglalások nehezítsék idegenforgalom. Ma nem.ijönnek az idegenek, akik elhiszik, hogy ez
a nagyfontosságú kérdés megoldását. a magyarság és a bazárban vásárolt karikás mellé egy juszkóképet is

A Tessedik-jubileum ünnepségei, me- vesznek. .
lyek programmját részletesen közöl-' Nem lehetünk. igazságtalanok a tehetségekkel szemb.en. Az aqua..:tük, Szarvason, április 19. és 20. nap-
jain 'rendben lefolytak. Legközelebbi rellben kiemeljük Horváth József két képét: "Az én családom" és
számunkban részletes beszámolót kÖz-"JÓb". Az utóbbi megrendítően mutatja meg az Isten által megalázott

. lünk. ,embert. Jóbnak csak a hátát látni, a fal felé fordul, hogy senki se
Lelkész-jubileum. Dr. Mohácsy Lajos , l' 't k Tst Et" '"marcalgergelyi lelkész, tb. esperest lassa nyomora, csa sen. z a temat a muvesz már egysz.er. jobban

húsvét ünnepén, lelkészi szolgálatáriak I feldolgozta, sajnos, hogy nem a jobbik' képe került kiállításra. Altalá-
40 éves jubileuma alkalmával meleg 'ban véve több jónevű művész szerepel középszerű alkotásával talán
szeretettel -üdvözölték gyülekezetenek a, zsűri akaratából, hogya' kiállítás középszerűségét meg ne bontsák.
'hívei:

A budafoki egyházközség' presbité-' A· történeti képtárból kiemeljük Istókovics, Döbrentei és Jeges
riuma ápr. 17-én tartott üléséri egy- Ernő műveit. A szobrászok közül Buzi Barna, Jankó János. Soós Vil-
hangúari úgy határozott, hogya Petro- mos, Szuchy Ferenc 'neveit. Feltűnően szép Dabóczy Mihály
vics Pál -nyugalombavonulásával meg- "Halászfiúja".
üresedett lelkészi állásra .Kökény Elek R '1' ..khI k 1 bb' .budapesti s,.-lelkészmeghívását java- eme juk, ogy eg öze e nem "protekciós-társadalmi", vagy
solja a választó közgyűlésnek. A lel- bevett művészek kiállításáról kell írnunk és nem kell félnünk attól,
készválasztás ápr. 26-:án lesz.. hogya legnagyobb hazai ösztöndíjakat .méltatlanok kapják.

Kítüntetés. D. Kapi Béla püspök Né- *
meth Lajos szergényi tanítót iskolai és a '
egyháztársadalmi téren kifejtett ered- Az j Művészek EgyesUletének kiállítása volt a Nemzeti Szalon-
ményes munkája -elismeréséül igazgatói ban. Ezek a művészek Vaszary Jánost tartják mesterüknek s a kiállí-
címmel tüntette ki táson valósággá válik, a mester lelki nevelése'. Olyan mester volt

Bartóky-emlékest. A Szarvasi Öreg- Vaszary, akit u t á'nz á s nélkül lehet k öv e t n i. Utánozhatatlan,diákok Szövetsége ápr. l1-én Bartóky- I
emlékestet tartott. Megnyitot dr. Gyö- ' mert lelki alkata, problémái sokfélék és apuszta tapasztalat számára
kössy Endre társelnök, a Bartóky ser-I, megfoghatatlanok. Egy-egy képe magánviseli a jellegzetesen Vaszaryt
leggel ünnepi beszédet dr. Makay- '1 színekber; és kornpoziciókban, de azt is elárulja, hogy a művész éppen
Petrovics György mondott, Kirchner keresésben volt. Es 'ezt a, ker e s é s t nem lehet ütánozni, ez a tanít-Éva dalokat énekelt HajdúMihály I
zongorakísérete mellett, Döbrösy Imre ványokat is keresésre ösztönzi, megmozgatja éskérdéseket ad fel.
pedig költeményeket szavalt. Ezt a művészi elevenséget adta át Vaszary tanítványainak és barátaí-:

,
HIREK
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. nak. A falakon függő képek elütnek egymástól és csak gyakorlott
szem veszr eszre .itt ami egyesíti őket éppen a szabadságot a művészi
kifejezés módjainak keresésében, .

,Barzó Endre, Emőd Aurél,' Borbereki Kovázs Zoltán, Klie 201:..
tán, Koffán Károly, Ujváry Béla képviselik legjobban ezt a szellemet.

Réuész István.

Kevesen tudjak ...
Hogy Tessedik Sámuel mennyire szerette a népet, azt nemcsak

hatalmas alkotásai, hanem életének apró dolgai is bizonyítják. Nyil-
vános előadásoknak és felolvasásoknak egész sorát látta el.' 1768-tól
háromhetes oktatótanfolyamot rendezett a házasulandók, tehát az
életbe killépni készülők felvilágosítására. 178.0:-banOlvasóegylet néven
népi önképzőkört alapított. Házrólházra járt betegekhezés egészsége-

. sekhez. egyaránt, orvosi tanácsokat adott. Mindenütt arra buzdított,
hogy rendezzék a falukat. Egyik munkájában egy mintaszerű falu raj-
zát is adta, "léniaégyenes utcákkal." Szenvedélye volt az építkezés,'
de mindenben a hasznosság és a takarékosság vezette. Állandó harcot
vivott ~ pazarlás, a dáridók, az ételben és :a ruházkodásban való fény-
űzés ellen. Mindenben maga mutatta a jópéldát. "Dohányért, pipás
társaságért 50 é·v alatt 50 krajcárt sem adott, háztartását. egy süveg
cukor meg egy kis méz 7 évig ellátta édességgel." .

Az 1794. és 95. években rettentő szárazság perzselte végig azt a
vidéket. Az ajtókon 'mindenütt bekopogtatott hívatlan vendégként az
inség. .Mit tett erre Tessedik? 'Nem siránkozott népe nyomorúságán,
hanema saját költségén mestert hozatott, maga fedezte kiadásait, az
megtanította a népet a gyapjúfonásra. Vele egyetlen egy télen 428
embernek és családjuknak szerezie meg a betevő falatot.

Tessedik orvosi tanulmányai alapján nagyon érdekes és még 'a
mai napig is újszerű, ma már jól bevált egészségügyi tanácsokat adott.
'"Azt kért-e mindenütt, hogy az emberek húsféle helyett inká:bb több
zöldséget, hüvelyest, káposztát, salátát és hüvelyest egyenek. A vita-
minos elméletet hirdette a 18. században.

Tessedik szomorúan látta és tapasztalta,' hogy a munkás verejtékes
munkájával nem áll egyenes arányban az az eredmény, melyet elér.:
"Amilyen bizonyos - írja ~ hogy Magyarország természettől áldott
gazdag ország, annyira bizonyítja a naponkénti tapasztalat, hogy a föld
jóságát, termékenységet, gazdagságát lakói nem használják ki eléggé."
Ez a tudat .ösztönözte a szikes talaj ok javítására, szőlő- és gyümölcs-
termelésre. Cukorgyárat is ezért akart letesieni Szarvason. .

Életének apró, kevesek által tudottés ismert munkáiból is vilá-
gosan láthatjuk, hogy Tessedik hatalmas munkabirású .ember volt.
E. tekintetbenmajdnem utólérhetetlennek látszik. "Hajnalban felkelve,
a gazdaság körüli apró-cseprő gondok, reggeli templomi, azután iskolai'
szolgálat.. napközben a kura pásztoralisnak ismertetett, legtágabb 'ér-
telemben vett gyakorlása, továbbá földek, állatok, fák, ipari munkák,
adás-vétel, 'kalkuláció, építkezés, falurendezési tervek és utánj árások ,
betegségek, irígy ellenségek ellen való emésztő küzdelmek, családapai
gondok, örömök és csapások: el tudjuk-e képzelni ennek a férfiúnak
estjét, .a paróchia csendjében való békés pihenését?.. Írói munkás-
sága mélyenbelenyult az éjszakába a szarvasi hívei babonás félelem-
mel látták az éjbebortilt falu egyetlen vdlágosságot szóró ablakát, mint
valami pirosló tűzszemet fényleni az éjszakában." Ezek' tudatában

. még jobban csodálkozhatunk azon, hogy Tessediknek összesen 144
írott munkája maradt reánk, s minden vasárnapi prédikációját gon-
dosan, csaknem szóról-szóra ki is dolgozta.

Beszéltekés írtak sok-mindent mindarról, amiben Tessedik na-
gyot, maradandót alkotott. Deaz ő személyéről csakhamar megfeled-
keztek. Egy 1838-ban megjelent gazdaságtudományr munka ismerteti
a jelesebb nemzetgazdák és gazdasági iskolák tőrténetet (Balázsházy
János), egymás után felsorolja a gazdasági írókat is. Tessediknek a
nevét azonban nem méltatja figyelemre. Az embert akkor elfeledték
egy időre, munkája azonban élt és hatott akkor is: Ma már érdeklőd-
.nek munkája iránt, Megismeréséhez hozzátartoznak ezek az aprósá-
gok is, . Pásztor Pál.

A Kelenföldi Luther Szövetség "Haza-
vágyom" címen kiadta boldogult lel-
kipásztorának, Szántó Róbertnek válo-
gatott verseit. A csinos kiállítás ú könyv
2.-P-ért kapható a Kelenföldi Luther
Szövetségnél (Bp., XL, Bocskay-út 56.)
és a Scholtz-Testvérek könyvkereske-
désében . (Bp., IX., Ferenc-körút 19~
21. sz.),

Halálozás. Özv. Koltai Vido'; Benőné
sz. alsósiopori Nagy Laura életének 91.
évében' április 8-án Merseváton meg-
halt. Az elhunytban Koltai Vidos Dá-
niel kemenesaljai egyházmegyei fel-
ügyelő édesanyját gyászolja. ...

Házasságkötés. Martos Ödöri orszá-
gos fegyintézeti lel:kész és Prőhle Róza
tanítónő ápr. ll-én tartotta esküvőjét
a soproni evangélikus templomban, '-
Szíjas Pát lelkésztanár és Pusztai Mária

. április 30-án délben tartják esküvőjü-
ket az orosházi templomban.

A Magyar Evangéliumi Orvosszövet-
ség április és május hónapban, Szabad-
ság-tér 2. sz. alatt az utcai bejárat alag-
sori előadó teremben míndíg .kedden
este, fél 8 órai kezdettel előadásokat
rendez "Az orvos és a lélek" közös
címen. Az egyes előadások címei: Az
értelem, A törekvés, A szív (a bibliai'
"én"), A test és A szellem, ~lőadók:
dr. Reök Iván sebész-főorvos és vitéz
Csia Lajos lelkész. Belépődíj· nincs,
minden érdeklődöt szíveseri látnak.

Hűvösvölgyben gyönyörű fekvésű he-
lyen van a Fébé Evangélikus Diako-,
nissza Egyesület üdülőotthona, erdőre,
hegyre 'néző szobákkal. Pihenésre, üdü-
lésre kiválóan alkalmas. Idősebb egyé-
nek részére állandó elhelyezkedés is
lehetséges. Közelebbi felvilágosítást a
vezetőség nyújt: Bpest, XII., Hideg-
kúti-út- 123/a.. Telefon: 164-573.

Mátrai Díáküdülönk 840 méter ma-
gasban, egészséges helyen ez idén is
várja ifjainkat es' leányainkat Május
15-ig fenntart juk számukra a helye-
ket. Mielőbbi jelentkezést kér: Glatz
József vallástanító-Ielkész (Rákosszent-
mihály, Rákosi-út 95. Tel.: 408-769.).
Június 26-tóI· egy hónapig leányok,
július 26-tóI egy hónapig fiúk jöhet-
nek. Evangélikusok részére a napi el-
látás négyszeri étkezéssei 5.50 .pengő ..

Előfizetési felhívás. Az Országos Lu-
ther Szövetség által egyházunknak az.
értelmiséghez tartozó világi férfiai ré-
szére ez év nagyhetéri Máriabesnyőn
rendezett evangelizáló koríferencia elő-
adásait a résztvevők kérésére és a ren-
dezőség megbízásából a "Lelkipásztor"
kiadóhivatala kiadja. A kötet címe:
"Isten ismerete". - Tartalmazni fog
3-3 előadást. a Teremtőről, a Törvény-
hozóról és a Megváltóról, amint a ter-
mészettudomány, a közösségi élet és a
kinyílakoztatás tükrében megismerhető.
Ezenkívül közölni fogja az evangélizá-
ción elhangzott igehirdetéseket is. Az
előadásokat és' igehirdetéseket dr. Reök
Iván sebészfőorvos, dr. MádyZoltárt
egyetemi előadó, Túróczy Zoltán püs-
pök és v. Sréter Ferenc missziói lel"
kész tartotta. Aki a "Lelkipásztor"
11.576. számú postatakaréld csekkszám-
lájára 'május 1-1g 2.50 .pengőt befizet,
a kötetet postaköltségmentesen meg-
kapja: Aki a könyvre előfizet, nem-
-csak biztosítja a maga számára a
könyvet, hanem a megjelenés anyagi
feltételeinek előteremtésében is hálásan
vett segítséget nyújt. Előreláthatóan
pünkösdre fog megjelenni.
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- Jó lenne az a fa: most ide, - fűzte tovább
gondolatait - még ha nem dob~a is pénzt az ölembe.
Igaz ugyan, hogy végeredményben minden fa pénzt
dob az ültetője ölébe. Miért nem ültetnek akkor fát
az emberek?.. Eddig bizonyára nem volt érkezé-
sük, hisz török-tatár, kuruc-labanc hadakozott ezen
a vidéken századok óta. Nem volt egy emberöltő vág-
tató lovak, dúló csaták és ádáz harcizaj nélkül. Csak
öltek, pusztítottak; ültetni, építeni sohasem tudtak.
Most jött végre ideje a békés munkának ... Majd
én . " Isten azért küldött erre a vidékre, ..

Gondolatai lassan ködbe foszlottak, nyugtalan,
fojtott álomba zuhant a tűző napon. Kietlen' puszta-
ságokon járt álmában. Se Iű, se fa; se virág. Egyszer
csak pénztaláló ősét látta közeledni hosszú szakállal,
ráncos morva pruszlíkjában. Faág vagy csemete, zöl-
delő csemete volt a kezében. Feléje nyujtotta:

- Nesze, elhoztam a pénztermő fa ágat. Ültesd
el, teremj en neked is!

Elvette az ágat s azonnal ültetni kezdte. Dédapó
közben eltűnt. A csemete pedig csodálatos gyorsaság-
gal nőtt, növekedett. Már karvastagságú, már derék-
nyi széles lett a törzse s az ágairól hullott-hullott a
sok fényes tallér. '" Aztán emberek jöttek alája, sze-
gény, földhözragadt, alázatos pórok és szedték, mar-
kolták boldogan a fényes tallérokat. Némelyik csak,
~_kalapját tartotta a lombok alá s hullott bele a pénz.
O ott állt boldogan s biztatta őket:

-- Szedjétek csak, szedjétek atyafiak! Tiétek ez,
meg a gyermekeiteké. Vágjatok az ágából is! Vigyé-,
tek, ültessétek el mindenfelé! Hadd legyen a népnek
sok pénztermő fája szerte az országban! ...

Szinte kacagott álmában, úgy örült a szegény
nép boldogságának. '

De most hirtelen hideg szél vágott végig a pusz-
tán, csúnya, fekete boszorkányfélek rontottak elő, ki
tudja honnan. Vad vijjogással kergették, űzték, ver-
ték el a népet a pénztermő fától. Aztán nekiestek a
fának is. Csákánnyal, fejszével, vasdoronggal. Ütöt-
ték, verték, pozdorjává csépelték pillanatok alatt.
Thessedik Sámuel kétségbeesett sikoltással vetette
magát közéjük:

- Ne bántsátok, ez a nép fája! ...
Velőt hasogató gúnykacaj viharzott elő az ár-

nyakból.
- Hjh~~i ... hahaha ... Mi vagyunk a nép, nem

kell a fád! Usd, vágd, nem apádl . . . .
S vágták, kaszabolták, szurkálták ...
Tehetetlenül rogyott oda fája tövébe. Hasadt

ágak,tördelt lombok borultak föléje s betemették
egészen. Mintha minden ütés, minden hasítás testét
érte, húsába vágott volna, úgy érezte, száz sebből
vérzik. Ájulás környékezte már, mikor egyszerre rit-
kulni kezdtek a, csapások s hökkent halk sikcllval
álltak meg bunkók, cséphadarók a sötét had kezében:

- Csoda ...
Felnyitotta szemét s ámulva nézett körül. Fehér

virágfürtök erdeje kábító illattal harangozott fölötte.
Minden sebből, minden törésből, zúzódásból fehér
virágfürtök ugrottak elő s illattal, csorduló -mézzel
fizettek a durva bántalomért.

. A sötétség hada megszégyenülten, ijedt motyo-
gassal kotródott el a virágba borult fa: mellől. Thesse-
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dik ajkán boldog mosoly fakadt, Leszakított egy
fehér fürtőt, magába szívta illatát s álmodozva sut-
togta: ,

- Akácvirág . .. Fehér akácvirág . .. Te leszel
a magyar Alföld fája! Koldusország, szegényország
ünneplő ruhája ...

Boldogan átkarolta s magához akarta ölelni a
megcsúfolt lombokat, de egy tüske alaposan bele-
szúrt az újjába ...

A fájdalom életre, téritette. Fájós kezében gör-
csösen szorongatta a gyér árnyékú tüskebokor egyik
ágát. Nyugtalan, hánykolódó álmában abba kapott
belé. Dühösen vágta odébb, aztán megmerevedett
pár pillanatra s kábult fejébe igyekezett visszahí-
vogatni gyönyörű álmát. Pénztermő fa, sötét ronto
hadak s az akácvirág csodája ... Mít jelent ez? Csak
nem jövő sorsa jött elébe?

, '- Ehr Traume sind Scháume! - legyintett eré-
lyesen a német földön tanult közmondással. Ö a
világosság bajnoka, 'a modern kor szellernének
misszionáriusa csak nem vesződik álomfejtéssel, mint
falusi vénasszonyok!

Egy pillanatig még nyomta a szívét valami szo-
rongó érzés... Mintha ennek a földnek más lelke
volna, mint azoknak a nyílegyenes gátakkal, csator-
nákkal geometriai ábrákba szorított, tehnikai viv-
mányokkal zabolázott, munkára, termésre serkentett
német tájaknak . .. Mintha ennek a földnek furcsa:
lelkébe pillantott volna ebben az álomban ... Mintha
az Alföld érverését hallotta volna, hogy a fülét rá-
tette csupasz bőrére: ...

De csak egy pillanatig. Aztán újra működésbe
lendült Thessedik Sámuel két hatalmas malom-
kereke: a józan ész és kemény akarat, Mihelyt a
valóság, a való élet vize rázúdult ezekre a kerekekre.
rögtön lendületbe jött. Más hajtóerőt nem is ismert:'

Felugrott, megcsapdosta ruháját s kiadta magá-
nak a parancsot: /

'-- Gyerünk, mert az estvéli harangszót már a
saját paróchiámon akarom hallgatni!

II. Bűn,sötétség, nyomor.

Csizm:ája szuttyogott a bokáig érő sárban, mint
kenyértészta a dagasztó asszony keze alatt.

- A pokol kenyértésztája - állt meg és nézett
körül, hol -tudna legkevesebb. veszéllyel átgázolni a
tulsó oldalra, Mindegy volt, nekivágott hát s gondo-
latai újra visszatértek oda, ahonnét jött.

Földbebújó kis vályogház szobácskájában majd
'megfulladt a bűztőL Arasznyi ablakocskájuk sarka
egyet se fordult, mióta az őszi locs-pocs ráfeküdt
a táj ra. Pedig tucatjával nyüzsgött idebe' a család.
Három nemzedék zsufolódott össze ebben a kis lyuk-
ban, sőt a negyedik is ott mászkált már a földön.
A vastag ködmönök, mocsokszalonnás pantallók
fojtó penészillattal. metszős Istállószaggal gőzölög-
tették a beléjük ivódott novemberi zimankót. A ha-
sas banyakemence meg ontotta a hőséget. Öt,
a makkegészséges férfit is hányinger kerülgette
az első pallanatokoan. Csoda-é, ha a heteg me-
nyecske alig pihegett már?, .

, Először is kinyittatta. az ablakot.
(Folytatjuk)



Harmóniumok legolcsóbban

FITTLER-nél
BUDAPEST, Damjanich-utca 38.

Képes' árjegyzék ~líjtalan.

ftá~ió, gramofon,· zonuora~illent~üs ~armoni~a
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep .
Budapest, VilI. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

lcra~at·Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám.n • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.
Evangélikusoknak árengedmény

KOV ALD elsőrangúan, fest. tisztít. mos
mégis.

olcsó, pontos megbízható KOV ALD
Butort ~~~s~~o~~na~ BERTALANNÉ,
keresztény butorszalonjában. (Baross Szövetség tagia.) - Hálók
ebédlők, kombinált szebak. konyhák, előszobák. amerikai rend-

. szerü irodabutorok. Állandó butorkiállítás.
Budapest, Rákóczi-ú! 82. Lern. és Huszár-u. 3. I. em.
Fizetési kedvezmények. Lapunkra hivatkozóknak 2°10 engedmény

BRAUN JENO".m~him~ő ósplisséspeci-
alista bermunka uzeme,

VIlI., Aggteleki-ú. 2/a. (Rákóczi-:-út sarok),
Tel efa n: 344 - 637.1:

Azsúr, plissé, himzések, gombáthúzás .
és minden e szakmába vágó munkák II

szakszerű készítése.

Női és g~erme~talapo~,művirág és ~ísztoll
legjutányosabb árban kapható

REISZ LAJOSNÉ Budapest, IV., Sütő-u, 1.
(Egyház épületében.) Vidékre is szállitok.

Szép lakásba - i6képet
Pap Kereke.s Irén
képszal6njéb61

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

Ö Felsége I..Ferdi-
nánd bolgár királv
u d var i szállítója

o cs. és kir, Fen-
séges Józse! főher-
ceg kamarai szál-

lítója

. ..
Dr. Lendl Adolf utóda : FÁBA REZSO preparatóriuma,

Budapest, II. kerület, Iskola-utca 18.

KISS FERENC
. OTVÖSTANÁR

BUDAPEST
H ARI SB A ZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

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

nászajándékok.

I

H 1 KÁD É FER E N C '1 1_

•. Gé~!~~~~!~17eIÖ~~~'~~nla~!O!!~m
IHatóságilag vizsgáztat szemelv- és teherautóra, motor-I

kerékpárra. Részletfizetés iKerber autószakkönyv 850 P.
. Motorkerékpárkönyv 6 - P. Dieselmotorkönvv 2 P.

Urvezetöknek egyéni kiképzés! Vidékieknek bennlakás.

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

, ,Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely
halalesetkor 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 • szavatessági biztosításainkat
elő~yös 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, lY!iskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, Ujvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

BIKKI' ÁRPÁD RUHAGYÁR
BUD,APEST, XII., FÜRJ-UTCA 7/A - Telefon: 257-035.

.Dús választék: öltönyökben. sportruhákban. íérii- és liú-lengvel-
kékben. téli és tavaszi kabátokben. raglé nokban. gyermek-

ruhákban. - Bérrnunkát vállal.

D EMÉNY IMRE orgonaépítő
BUDAPEST, IV., LÁZÁR-UTCA 13.

Telefon: lll-490.

Üí orgonák Harmóniumok
építése művészi nagyraktára.
kivitelben. Árjegyzék, költség-

Javítás, hangolás; vetés díjtalan
Kedvező l i z e t é s i feltételek.
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Zongorák, harmóniumole
eladása M 'd ..l ' hittestvérünk (
~étele e'n O ne zongoratermében

Bezerédí-u, 10. - Tel.: 146-411.

,-

Evangélikus lakásba
Evangélikus képet !
LÜHNSDORF KÁROLY ,
művészi rézkarcai olcsón kaphatok 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 P
"Elvégeztetett " (60X33) . .. . . 1 P
Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-

ért kaphatók.

Izletes cu~rászsülemén~et'és tülönle~essé~e~
UNTENECKER FERENC ~~:~:b~n,

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

SKALLA TESTVÉREK
ÚRISZABÚK
Ruhakölcsönzés. '

Evangélikusoknak 10% engedmény.
BUDAPEST, IV., Hai6aulca 8-10., télem. 2.

TELEFON: 18-26-74,

, o

I?á:risi plissé - Gyöngyözés - Ajour .:.. Műhimzé
, 1 o Gombáthúzás - EndliVas, Budapest, Kossuth Lajos-utca 13. szám é
Szent lstván-körút 25. szám. ~ Telefon : 384-265

Aj án d é kok,ó rak ülö n I e-
gességek és órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

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

Er'edményesen ciánoz.

lehel is Salgó
divat- és textiléruk

BUDAPEST, IV., DEÁK-TÉR 4.
o TELEFON: 180-608.

Telefon: 38-20-87.,

BORSOS LÁSZLÓ KON~~~~1~~őkLET
BUDAPEST, IV., SÜTŐ-UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa és masché áruk, kés- és acéléruk, zománcozotf és alumínium

edények, tűzálló jénai és közönséges üvegáruk. Seprők, kefék, mosó-, konvhe-
felszerelések stb,

VÁRI'PÉTERI
I

,
I

női szabómester
BUDAPEST

IV., Dalmady Győző-u. ll. sz.

BÉLYEGZŐK
xovxcs LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. rsr. 423-327

zománctáblák,
vésések, jelvények,
néviegyek, címkék

MÜvlrág. disaloll, eredell kiUönlege ••
"\

ség ek gJrárlása. eladása

GAOSZ, BDest, IV.,Sütö-utca 1.
TELEFON: 180-213.

Szövet és selyem divatllruk
legelőnyösebb b~szerzési forrása

Löw' és Varga
BUDAPEST. (Belváros) IV•• SUlö.utca 1~

(Ág. ev. isk. épületben)

~

' ALA~ITASI Év: 1853. ~

ELIGMANN '
o ÉKSZER-EzÜST -ARANYo'

Telefon: 181-282. BUDApEST V., Nádor-utca 3.
Választékos, izléses, szolid munka. Előnyös árak.

,.. ••• I•••••••••••••••••••••••• ~

Divat-zsebkendő ,1
Budapest, V., Kammermayer Károly-u, 8.

Telefon: 185-462.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.


