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Im·e. , a tél elmúlt
jobb. világosságban élni, mint
sötétségben, jobb rnelegségben
élni, mint fagyos hidegben,
örömmel teljesebb a virágos,
mint a hóval borított rét és
sokkal jobb nevetni, mint szo-
morkodni. Vegyük észre azt is,
hogy nem a teremtő és gond-
viselő Isten lett más ebben a
fényes' tavaszi időben, hanem
mi magunk érezzük magun-
kat másnak: könnyebbnek,
erősebbnek,' életrevalóbbnak,
munkára képesebbnek. . Az
orosz mezőkről is eltakarodik a
hó, ott is kizöldül a fű, ott is ,
virítani kezdenek a fák, de a
fegyverek tovább szólnak és a
nagy mérkőzés tovább folyik.
A háborús országokban min-'
denütt megvan a háborúval
együttjáró gond, takarékoskQ-'
dás, erős munka, bizonytalan
holnap, szűkösebb kenyér, -'
de hátrabban nézünk közéjük,
vígabban fogunk a munkához,
jobban tudunk másokat is bá-
torítani és életünk minden vo-
natkozásában a tavaszi napfény
idején kevesebb árnyékot lá-
tunk, mint máskor. És ez a va-
sárnap, amelyik most ránk vir-
rad,' maga is tavaszi vasárnap,
májusi vasárnap, virágokkal
és madárénekkel, napfénnyel
és gyermekkacagással díszített

és akármilyen lassan és keser-
vesen; de mégis csak kitavaszo-
dott. A hosszú hideg, a tömér-
dek hó, a hetekig tartó hideg
eső után, amelyik fában még
maradt valami életerő, most
mind összeszedi, az apró zöld
levelek között megjelennek az
első, fázós virágok.. Ezekkel a
gyengén induló virágokkal
együtt mi magunk is egészen
szomjasan várjuk a tavaszi, me-
leg és vidám napsúgarat. Tes-
tünk minden porcikája kívánja
a tavaszi napfényt és belül, lel-
kileg ugyanígy óhajtózunk a
tavasszal együttjáró .felbátoro-
dás, életkedv, jó 'remények
után. Az utca napos oldalára
kitolják a kis gyermekkocsikat
és a csöpp emberkék, akik ta-
valy ősz óta születtek, a hosszú
tél után most ismerkednek meg
Isten áldott napfényének meleg
símogatásával. A falvakban is
lriülnek az öreg emberek dél
felé a padkára, amí kor legjob-
ban odatűz a nap. A gólya már
itt van, a fecskék is megjöttek,.
a P.'yerekek vékony éneke min-
denfelől felhallatszik: végre,
végre megint itt van a tavasz.

Vegyük észre ebben a tiszta
fényben, ebben az óhajtott me-
leg napsugárban és a nyomá-
ban meginduló, mindenfelé ész-
revehető éledésben, hOfJVez az
életnek a nagy' törvénye: fé-
nyesség. melegség, növekedés,
virágzás, termés. Kitárul Isten
teremtett világának minden
szépsége, körülvesz minket és
egysz.erre csak rájövünk; hogy

ri .Mert ímé a tél. ~!múlt,. az eső II
elmúlt, elment. Virágok lattatnak IIa földön, az éneklésnek ideje el-

·11 jöt.t és a .g'e~~ic~ne~.szava hallat-vII szik a nu foldunkon... . \
Énekek éneke 2: 11-12.
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vasárnap, amelyik örvendezve'
hordja' homlokán ősi nevét:
Cantate, vagyis énekeljetek!.

Eszünkbe jut az ószövetség-
. nek ez a szava: "az éneklésnek .
. ideje eljött". Nem a tavasz
miatt, . habár az is magában
véve éneklésre ösztönöz. De a
tavasztól felpezsdült szív csak

. tékintsenbátran Istenére· ós
.nyílj on meg előtte éneklésre.
Nem -lehet ma az' énekünk
tiszta öröm-ének. Benne kell
lenni életünk tengersok bajá-
nak, viaskodásainak, a szétter-
jedt háború árnyékainak s
a mindnyájunkra ránehezedő
próbáltatásoknak. De át kell
törni ezeken a nehéz mondani-
valókon és mint ab-gy 'a régi
imakönyvek mondotrák: ."há-
borús időkben való könyörgé-
seken" a' tavaszban sütkérező
gyermeki szív bizodalmas örö-
mének, - át kell törnie ennek
a hitből fakadó örömnek, hogy
az életnek a legforróbb szere-
tete, legkegyelmesebb fényes-
sége, leghatalmasabb védelme
az örökkévaló Atya, akinek
erről a .szeretetéről, kegyelmé-
ről és védelmezéséről a szí-
vünkben hálálkodóan énekel-
nünk kell. Éppen azért, mert
nehéz az életünk és ráragyog a
szép tavasz verőfénye, eljött
számunkra azeheklésnek az
ideje, hogy újra éledő remény-
.séggel és mindent elbíró hittel
énekeljük a 100. zsoltár utols 6
versét: "Jó az Úr, örökkévaló
az Ökegyelme és nemzedékről
nemzedékre való az Ö hűsége!"
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Né~- és csalá~yé~elem Levél Észtországból
(Dátum: 1942. III. 26. Párnu.)

Lapunk előző számában körvona,laz-·
tuk az Országos Nép- és Családvédelmi Ma kaptam meg az ön tudakozódó sorait, amit a dátum szerint
Alap korszakalkotó jelentőségét s an- augusztus 24-én adott postára. Hosszú utat tett meg 7 hónapig, de
nak lehetőségét, hogy evangélikus egy- végül mégis csak ideért. . 'házunk hívei is ennek az akciónak a
keretében, amennyiben arra rászorultak Irgalmatlan erőszak vonult végig népünkön és országunkon és
és érdemesek, családjuk megmentése és áldozatul ejtette legjobbjait. Sok család életébe nehéz és sokáig fájó
családjuk jólétének a megalapozása ér- b É bá dá 1 t kl' lt 1 . l' d kdekében, existenciájukat felsegítő jut- se et ütött. s ar Isten cso a al os egye me a a a mi csa a un
tatásokban részesüljenek. sértetlenül menekűlt ki a nehéz időkből, mégis van nekünk is elég

Ebből a célból az Alap Országos okunk. a szomorúságra és gyászra, mert sok' értékes embert
Szociális Felügyelősége munkaközössé- -rr-r- ismerősőket és jó . barátokat köztük - elhurcoltak messze, isme-
geket szervez a helyi hatóságok és ak' 1 k h , t l hhelyi társadalmi szervezetek bevoriá- retlen országba. Csak azt sejthetjü ro u, ogy. rettene es e et a
sával. . I sorsuk, ha ugyan még életben vannak. Hazánk legderekabb fiaiJt és

Nyomatékosan felhívjuk egyházunk leányait gyilkoltak le irgalmatlanul és kínozták meg a legborzalmasabb
lelkészeinek és -egyházunk társadalmá- módon, amit emberi értelem egyáltalán . el tud. képzelni: Sokan
nak a figyelmét arra, hogy éljenek kad k h f k k'k" ké t 'ld táf '} tük t.' h. ezzel a kínálkozó alkalommal és kap- a a ta bátor aza ia , a 1 on en a oz a { e e: u e, ogy meg-
csolódjanak be ebbe a nagyfontosságú szabadítsák hazájukat a vörös sátántól, -kőztük sokan nékem is jó
juttatási akcióba. barátaim, akiket úgy szerettünk volna látni boldogan élni az újonnan

Eddig mindíg az volt· a panaszunk. . felszabadult haza virágzó földjén. pe meg kell nyugodnunk abban,
hogy a szociális feladatok elvégzésére hogy dicső volt haláluk, mert tudták, hogy miért halnak meg és mert
nincsenek meg az anyagi eszközeink. 1 1 bb k d k f' h ,. kéMost ezt készen felkínálják. Az állam ega á üz ötte orron szeretett azaju ért.
évről-évre évi 80 millíó pengőt ad a Egyházunkat is súlyos csapások érték. Letarióztattak, elhurcoltak
szociális feladatokra s ezenkívül .a és meggyilkoltak egész sort a legjobb lelkészek közül. Mint nagy
visszafolyó kölcsönök is a helyi hatósá- vesztes. égről kell' írnom Arumagi (ez.előtt G.rünberg) esperes elhurco-gok, illetve a . vármegyék rendelkezé-
sére állanak a további folyamatos helyi Iásáról. Az egyik legrettenetesebb nap volt az népünk történetében.
családvédelem céljaira. Tavasszal, mikor nyíltak az orgonák, akkor kellett az észt nép leg-

Arról van szó, hogy odasegítsük a jobbjainak pusztulniok. A 13-14-re virradó éjjel történt, júniusban.
juttatást, áhol a rászorultságon kivül A házak elé teherautók álltak if'júkommunistákkal, katonákkal és
az érdemesség is megvan s ahol a f If b d kk l k tt B 'k'juttatásnem téveszti célját s nem válik . e egyvérzett kommunista sza a csapatoso a -megra oi, an. e es
kidobott pénzzé.· álmukból vertek fel a családokat és kicsiny gyermektől- az aggig min-

A helyi Luther Szövetségek legal- denkit - betegeknek sem volt kegyelem ---'-puskás őrök között vittek
kalmásabb módon szociális szakosztá- az autókra. Természetesen semmit .sem . tudtak magukhoz venni az útra
lyaik révén kapcsolódhatnak be a k k k '1munkaközösségbe, míért is szükséges- és ha sikerült is némelyi ne. , az autón elvetté tó e. Ugyanezen az
nek tartjuk, hogy helyi Szövetségeink éjjelen ugyanezt a gonoszságot vitték végbe mind a három kis ország-
szociális szakosztályaikat alakítsák meg ban: Litvániában, Lettországban és Észtországban. Sok autóvezető úgy
s vagy .a szakosztály egésze minden beszél erről az éjszakáról, minf életének legrettenetesebb élményéről.
tagjával, vagy annak elnöke, ahol szo- k Ö·ciális szakosztály nincsen, otta helyi A .ővetkező naponh nem is Ismerte volna meg az észteket, mert
Szövetség elnöke, társelnöke, vagy al-nem lehetett találkozni eggyel sem, akinek csak egy pillanatra is
elnökei, vagy igazgatói, avagy a vá- mcsoly suhant volna áIt, az arcán, pedig jól tudja, hogy az észt ember
lasztmány egy-két tagja is, kapcsolód- természetszerűleg mindíg vidám. - Arumag; esperest feleségével ésjanak be a Nép- és Családvédelmi Alapmunkaközösségeibe. Nagyobb kőzségek- Kalle Ilmari nevű gyermekével együtt hurcolták el. Azonban már a
ben, vagy nagyobb vidéki városokban, következő állomás on elszakították a családokat a családf'őktől, mivel a
különösképpen ahol a lakosság na- férfiakat letartóztatottakilak nyilvánították, míg családjaikat Orosz- I

gyobb része evangélikus, maga a helyi országba irányították száműzetésbe,. de a családtagok közül is a
Luther Szövetség egész tisztikarával, nagyobb fiúkat a férfiakhoz sorolták, A bánásmódban azonban nemvagy. egész választmányával. avagy bi-
zottságával képviseltetheti magát a volt semmi különbségtétel a két csoport között. Mindannyiuk elszállí-
munkaközösségben. Ebben a közlemé- tás ára marhaszállító vagónokat használtak, miknek ablakait többszö-
nyünkben is hangsúlyozzuk, hogy nem rösen berácsozták. A vagónokat a lehetőségig teletömtek emberekkel,
a tagok száma a fontos, hanem a tagok kik hi d k 't lb 1 1 Ubminőségi alapon történő megválasztása 1 nagy íányt szenve te e e en, ita ban és evego en; Az ujságok-
és kiküldese az, amire súlyt keli he- .ból még néhány napig értesültünk rövid híreken keresztül az elhur-
lyezni. coltak kiszállitásáról. Ez olyan borzasztó volt, hogy semmiféle írás nem

A . munkaközösség tehát közös szer- képes elég hüen kifejezni. Az esperes két. középső fia: Sulev és Heiti,vezete a község egész lakosságának, a
községben lévő -hatóságoknak és egye- nyaralni voltak a nagyszülőknél tanyán és mivel a vörösök számára
sületeknek. A komoly egyesületeket se- a munka nagyon sietős volt, nem mentek utánuk, különben most ők
giteni, támogatni igyekszik, kiegésziti is valahol. az ismeretlenségben lennének,
erőforrásaikat, megvalósításhoz segíti Varik esperest (volt püspökhelyettest) borzalmas módon gyilkoltakazokat az egyesületi célokat éppen szo-
ciális téren, amit az egyesületek ma- meg, előzőleg úgy megkínozták, hogy felesége - az ujságok híradása
gukra hagyottan nem lennének képe- szerint alig-alig ismerte fel holttestét. Ő az erdőbe menekült az
sek elérni. I elfogatás elől, de amikor :meghallotta, hogy feleségét és családját

Egyházunk hiveí vérdekében ismétel- f tik ki r 1 hl' l"k' it kh 1 't " ké t . l tten is .felhivjuk lelkészeink, helyi Sző- I enyegetu mzassa, ae. nem aru Ja rej e eye, on en Je en -
vetségcink és egyháztársadalmunk fi- .kezett, Egy sírba temettek fiával, egy katonatiszttel. Meggyilkolták a
gyelmét az ONCsA munkaközössé- tartui alesperest: Vooremaa-t (járt Magyarországon is), szintén igen
geibe való bekapcsolódás sürgős fon- kegyetlenül. Oroszországba 'hurcolták a következőket: Janno esperest,tosságára. További közléseinkben is fog- K' , 1
lalkoznd kívánunk e rendkivüli lehető- irotár a esperest, Kriisa alesperest, 'I'ijt, Kubu espereseket, Kérem,
séggel és ismertetni fogjuk az Orszá- -Saarse, Paígalíne, Neemre, Luide Rahamagi H. B. (volt püspök),
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gos Nép- és Családvédelmi Alap köz-
jóléti feladatkörét a munkaközösség
rendelkezésünkre bocsátott munka ter-
vezetéből. Felvilágosításokkal szívesen
szolgál az· Országos Luther Szövetség
(IV., Bástya-u. 12.). - Gy .. K.

Katonának bevonultatva kerültek Oroszországba
Maide, Neemekuru, Paesalu, Uiboopuu és Toming

Szarvas ünnepe

Híímets, Bender.
Juhkental, Karm,
lelkészek.

.Tűzben pusztult el Tartubana Mária-templom, erősen megron-
gálódott a Péter-templom, különösen a tornyai, kevésbé a János-
templom. Teljesen leégett Laiuse, Pilistvere, Poltsama, 'I'ahkuranna;
Kargu temploma. A parnúi Erzsébet-templomot bombatalálat érte,
úgyhogy ebben a templomban még mindíg nem lehet istentiszteletet
tartani. Tüüri templomának farészei leégitek, de azért használható.
Gyújtogatás miatt puszutlt el Lüganuse, Viru-Nigula es Valvara temp- Feledhetetlen és impozáns ünnepsé-
loma. Paldiski templomát az oroszok átépítették mozivá. Tallinban fel-o gelmek· egész sorozatával ünnepelte
égették a Kopli-templomot, a többi megmaradt. Saaremaa sziget meg a szarvasi gyülekezet Tessedik
templomai közül elpusztult vagy komolyan megrongálódott Anseküla, Sámuel emlékét, születésének 200 éves

fordulóján. A lapunkban már ismerte-
Jamaja, Pöide és Kada temploma. Hiiu szigetén Keina, és Muhun az tett események szombaton, ápr. l8-án
egyetlen templom pusztult el. Felégették még Márjamaa templomát. este vették kezdetüket. Ekkor érkez-
- Ezeket az adatokat csak egészen összefoglalóan írtam meg az tek ugyanis a fővárosi vendégek, aki-
"Egyházi Lap" tudósításai alapján, Ebben a lapban van a .következő ket Kello Gusztáv ig.-Ielkész köszön-

tött keresetlen szavakkal.
rövid hír is, ami jellemezheti az oroszok munkáját: Pühajogi gyüle-. Vasárnap az ó-templomban tót nyelvű
kezetből írják: Simm presbitert feleségével együtt borzasztó módon úrvacsora, majd ünnepi istentisztelet
gyilkolták meg az oroszok: leöntötték petróleummal és elevenen meg- volt. Előbbit Jeszenszky János tótkom-
gyújtották, ugyanakkor gyermeküket lelőtték. lósi ig.vlelkész osztotta, ki, utóbbit

H' tb té 'It . 1 '1 d t dk' t J . , Starke Sámuel püspök végezte, kidom-a .orzonga ova va ez a eve, e nem. u o mas irm es nem borítva beszédében a nap jelentőségét.
tudok hallgatni arról, ami szívemnek olyan fájdalmas és nehéz. Fél il-kor magyar nyelvű ünnepi isten-

A legszebb napok egyike volt talán július 8-a az elmúlt évben, tisztelet következett Kemény Lajos
mikor a németek bevonultak városunkba. Nem is tudom, mi mindenre budapesti esperes szolgálatával. Beszé-
lettem volna képes azon a napon. Úgy' éreztük, mintha valami bor- dében úgy jellemezte Tessedik Sámuelt,

mint aki megértette az Irás szavát:
zasztó álomból ébredtunk volna - minden. borzalomnak vége volt. ,.Beszélj a földdel és megtanít téged".
Csak az szomorított, hogy ezeknek a nehéz időknek az eltűnésévell. Ö beszélni. kezdett. ezzel a magyar föld-
sok szeretett emberünk élete és sok derék embernük maga is eltünt. del. Szólt hozzá és az felelt neki. A
M' ,. t dk' bi t t Ih It k '1 I t zsúfolásig megtelt templomban isten-eg maig sem u unx semmi I~ osa az e urcoa ror - s en tisztelet után díszközgyűlés követke-
irgalmába ajánljuk őket, mert egyedül ő tud segíteni ott; ahol az zett Pesthy Pál egyházközségi és kerületi
emberi értelem már nem lát semmi kiutat. E2'Jt megtapasztaltuk felügyelő elnöklete alatt. Pesthy Pál
különösen az elmúlt évben. Csak sóhajtoztunk és jajgattunk, egymás mondottmegnyitóbeszéde.t, majd Lányi
k" ött b '1 ttü k' . . It k őződ '1 h Márton ny, főispán, egyházmegyei fel-azo esze ge ..un es meg vo un gyozo •ve arro, ogy ez nem ügyelő gondosan felépített beszédben
maradhat így, ae nem láttunk semmiféle mentséget. Azt hányátk a méltatta a nap jelentőséget. Azután fel-
szemünkre, hogy politikai analfabéták voltunk, de minket vakká olvastálc Bartos Pál lelkész ünnepi
tettek, a külpolitikából nem tudtunk meg semmit - de azért vártunk. deklarációját Tessedik emlékének meg-
és reménykedtünk Istenben,mert Ö mindíg ismeri a segítség módját. örökitéséről. Borgulya István .másod-

. felügyelő indítványára elhatározta a
Mi a nyomorúság idején hozzá kiáltottunk és Ö kimentett bennünket közgyűlés, hogy a hivek lelki életének
abból, de én féle:k, hogy ami népünk nem ad eléggé dicsőséget Néki fokozottabb gondozása érdekében meg-

. ezért. Oh bárcsak eléggé hálát .tudnánk adni Néki! szervezik a negyedik lelkészi állást.
Vasárnap Tallinban jártam, . a 'tallini esperesség téli ifjúsági Kivttelére nézve a másodfelügyelő

konkrét javaslatot is terjesztett elő. A
. napján. Kb. száz ifjú gyűlt össze. Igen áldott nap volt, örültünk és közgyűlés úgy ezt az indítványt, mint
hálát adtunk Istennek." hogy ismét mint szabado:k· gyülekezhettünk az Szarvason népfőiskola létesítésének ter-
Ige köré. -. Parnuban is megkezdődött az ifjúsági munka, bár vét egyhangúlag és kitörő örömmel fo-
egyelőre csak bibliaórákat tarthatunk. Összejött az énekkar is, vezetőnk gadta. Ezután üdvözlesek hangzottak

el. Herceg Hohenlohe Károly Egonaz
ugyan nincs, csak úgy, a magunk igyekezete és tudasa szerint tanulunk .Országos Luther Szövetség, dr. Scholtz
énekeket, de azért már két ·izben szerepeltünk. és készülünk nagy- Oszkár a bányai egyházkerület, Adam-
péntekre is. . . kovics Ágost a békési egyházmegye,

Üdvözletüket küldik a bibliaóra résztvevői és .az azelőtti egyházi Jeszenszky János pedig a MELE üdvöz-
Ietét hozta. A díszközgyűlés résztvevői

cserkészcsapat tagjai - közülük egy sem lett komrnunista Isten. ezután kivonultak a templomtoronyhoz,
megőrízte őket. . amelynek déli faláll Szelényi János lel-

kész nagyhatású beszéddel felavatta
Tessedik emléktábláját. Délben a Viga-
dóban igen látogatott társasebéd volt.

D. u. 4 órakor újabb ünnepség kere-
tében koszorúzták meg a tanítónőképző
falán Tessedik régi emléktábláját. A
tanítónőképző énekkara itt két gyö-
nyörü .énekszámot adott elő. Fasang
Árpád vezetésével, Gárdonyi József
mezőgazdasági szaktanár emlékbeszédet
mondott, Tekulics Károly pedig vitéz
dr. Zerinváry , Szilárd ünnepi ódáját
adta elő nagy hatással. TI. u. 6 órakor
vallásos. est következett. Közrernűköd-
tek: Bánkúti' Dezső tanügyi ,:főtanácsos,
Weltler Jenö kelenföldi karnagy, Szé-:-
kács Sámuel s.-lelkész, Kristofcsák
Ernő énekművész, valamint. a tanítónő-
képző énekkara Fasang Árpád és az

Rádióközvetítés GyörbőI. A magyar
rádió az ú. n. városnapok alkalmával
legutóbb soproni templomunkból köz-
vetített egyházzenei hangversenyt.: Most
örömmelhallottuk, hogy a győri város-
napon, ápr. 28-án d. u. 3 óra 20 perckor
a györi templomban is nagyszabású
hangversenyt adott hallgatóinak. A mű-
soron Fodor Kálmán orgonajátéka,
vegyeskara és gyermekkara is szere-
pelt. A vegyeskar számait viaszlemezre
is felvették, hogy Amerika számára rö-
vid hullámhosszon közvetítsék. .

Halálozás. Demiány Ervin, a bony-
hádi gimnázium igazgatója hirtelen el-
hunyt,

A testvéregyház köréböI. A buda-
pesti reformátusok X. Nagygyűlése
áldozócsütörtökön lesz.gazdag program- .
mal. -r-r-. A debreceni egyetemi templo-
mot május 17-:-énszantelik fel. Kállay
Kálmán rektor hirdeti az Igét, dr. Ré-
vész Imre· püspök mondja a felszen-
telő imádságot. Ez lesz a kálvinista
Róma ll. református temploma.

Reményik-emlékest Kassán.' A kassai
.Luther Szövetség a magyar élet éb-
resztő és a kisebbségi sors vígasztaló
dalnokának, Remenyik Sándornak em-
lékeze'térekubtúrestet rendezett, me-
lyen az ünnepi előadást Turóczy Zoltán
püspök tartotta.
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egyházi vegyeskar ifj. Lipták Míhály
vezetésével. Este toronyzene volt. En-
nek során a Levente-Zenekar szebb-
nél-szebb régi magyar és Tranosciusi
éneket adott elő. _A fáklyás-menetet - -
sajnos - a hatalmas vihar elmosta. .

Hétfőn még sokan az igazak álmát
aludták, amikor fl. nagy templom tor-
nyában megszólaltak aharangok!:; jó- ,
val napfölkelte előtt [élezték, hogy
nagy ünnep virrad a városra. A reggeli
tót nyelvű istentiszteleten Pribelszky
Míhály kondorosi lelkész hirdette az
Igét. D. e. 9 órakor magyarnyelvű ifjú-
sági istentisztelet volt, melyen azon-
ban nagy számban jelentek meg fel-
nőttek is. Botyánszky János mezőtúri
lelkész _prédikált 1. Sámuel 28,'7-11.
alapján .. Hatalmas, csaknem egyórás
beszédében párhuzamot vont Saul .kora
és a mostani ker között s ráébresztett
arra, hogy idéznünk keil 'ma Sámuel
szellemét. Tessedik Sámuel szelleme el-
vezeti ezt a 'népet a' jobb jövő' útjaira.

Az ünnepségek felemelő aktusa folyt
le d. e. 11 órakor a város legszebb
terén, a most elnevezett Tessedik Sá-
muel-téren. Tessedik szeboralapzatának
zárókőletételéri a Szarvasi Dalkar -
éneke' után vitéz Zerinváry Szilárd .or-
szággyűlési képviselő és Kemény Gyula, -
a Szarva si Öregdiákok Szövetségének
társelnöke beszélt, a gimnázium és a
tanitónőképző énekkara énekelt, Koszti
György mély átérzéssei adta elő Bar-
tos Pálnak ez alkalomra írt ünnepi köl-
teményét, Síki Béla, a SzÖSz Ü, v. el-
nöke pedig felolvasta, a szebor talapza-
tába elhelyezendő okmány szövegé.t.
Az ünnepi kalapácsütések során az
egyház nevében Pesthy Pál felügyelő,
a SzÖSz' nevében Kemény Gyula, Bé-
kés vármegye és a szarva si járás' nevé-
ben Uhl-in László dr. főszolgabíró, a
'község nevében dr: Demjén György
jegyző, a Kisgazda Kör nevében Ki-
szely György; a Gazdasági 'I'aníntézet
nevében Kachelrnann Curt igazgató, az
ev. lcözépiskolák nevében dr. Nádor
.l enő gímn, , ígazga tó, az' elemi iskolák
nevében pedig Lelkes Pál ig.-tanító
mondottak rövid beszédeket. "

Délután kedves ünnepség keretében
'koszorúzták meg a nagy Tessedik sir--
[át, ahová egész nap folyamán a hívek-
nek százai zarándokoltak:

Este az ünnepségek zároistentisztele-
tén Benkóczy Dániel esperes még egy':'
szer megrajzolta Tessedik lelki arcát,
hirdetve, hogy csillag és gyertyafény
volt és egész életében az Istentől ka-
pott kölcsönsugárral világította be kör-
nyezetét. --

A jubiláris esztendő ünnepségeinek -
első része lezajlott. - Előadásoknak, uj-
ságcikkeknek egész sora tette tuda-
tossá a nép széles rétegeiben mindazt
a sok szellemi. örökséget,' amit a nagy
Tessedik hagyott ránk és szarvasi né--
pének késő unokái mintha jóvá akar-
ták volna tenni letűnt időknek mulasz-
tásait és vele szemben tanúsított
rosszindulatát. Hisszük, hogy az- ünnep
sok' tanulságot, lelki áldást és jó elha-
tározást ébresztett Tessedik utódai, az
ő áldozatos életének gyümölcseit élvező
nemzedék életében. F.' P.

Budafok. A gyülekezet áprtlís 26-án
tartott közgyűlésén egyhangúlag Kö-
kény Elek budapesti segédlelkészt vá-
lasztotta meg új lelkészévé.
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Irodalomra nevelés
Múlt heti számunkban arról írtunk, hogy közönségünk még mindíg

inkább' a' szórakoztató darabokra kíváncsi színházainkban és nem
azokra, amelyek komoly irodalmi élményt jelentenek számára. Ezért
érnek el nagy sikert és százas sorozatokat il kimondottan szórakoztató
darabok és tünnek el egy pár előadás után az irodalmiak, Igaz, ugyan,

,hogy a múlt év százas sikerei mind kis színházakban futottak,amiknek
közönsége az elérit. számnál tízszerte kevesebbel töltötte volna meg egy
nagyobb színház nézőterét. _ _' _ ~ ,

Nemcsakebberi a vonatkozásban, hanemegyébként is világosan
érvényesült egy bizonyos műsorpolitika az elmúlt években, amelyből
hiányzott az irodalom és tele 'volt üzlettel. Most azonban mégis csak
sor, került olyan darabokra is, amik, ha sokszor azt a kérdést is ve-
tették fel velünk, hogy ennek miért kellett színre kerülnie, mégis
drámaiságuknál fogva nevelő erővel rendelkeztek. A Nemzeti Színház
ebben az évben e téren sokat ,tett. Ezt egészen tárgyilagosan meg kell
állapítanunk. Arról pedig, amit tett, beszélnünk kell, mert ha a
színház nem is közügy a maga teljességéig, de az állam által fenn-
tartott,' és a "Nemzeti" nevet, viselő színház dolga mindenkit érdeklő
közügy. Műveltségünk, irodalmi és : kultúrális igényünk egyik ném
jelentéletelen fokmérője az állam ,színháza, ezért bírálni és dícsérni
egyformán joga van őt mindenkinek, aki látja törekvéseit, szívén viseli
a ,belőle ,kiáradó kultúra ügyét és látja hatásait.: -

Igazán irodalmi, darabot a Nemzeti Színház idén főleg külföldről
vett. Grillparzer: Bánk hűsége, - 'Schiller: Wallenstein, -- Rostand:
Sasfiók, -Ibsen: Nóra, Schiller: Armány és szerelem, -- A niskavuori
kenyér,-, voltak főbb állomásai. Ezekről ia darabokról annak idején,
amikor sorra kerültek, csaknem valamennyiről Írtunk. Most, utólag
szemlelve őket, azt. mondhatjuk: felújitásukkal, illetve színrehozata-
lukkal csak nyertünk. így nyertünk Goethe: Ösfaustjával is. Egyet
mindenki megérezhetett ezek nyomán: hogy ha régi is az a világ,
amelynek eszméi átszűrődnek a színpadi :tlörténésen, a megszólaló
eszmék örök eszmék, amelyeknek aktualitásuk lenne akkor is, ha nem'
lennének nagy költők sodró erejű mondanivalóink pompás ruhájában.

Bánk hűségéről sokféleképpen írtak. Az eszme, az uralkodóhoz
való feltétlen hűség, még a becsület föláldozása által is, ma már eltűnt.
Ilyen összeütközés nem áll- elő senkinél sem, hiszen ma az uralkodók
"primus inter pares" , akik nem is akarnak többek lenni és akik _.
amennyire az állam' érdeke engedi - teljesen tiszteletben tartják az
alattvalók magánéletet. Mégis az, ahogyan ez a számunkra érthetetlen
összeütközés a színpadon iezajlott, olyan feszülő izgalommal járt, mint
a felfedezőé: milyen területre jutok, ha ~tt tovább megy-ek. Izgalommal
azért is: 'mit hoz Iti' ez a múltszázadbeli osztrák a nagy magyar
tragédiává lett Bánk töriténetéből, amelyben kicsinyben benne van az
egész: súlyos nemzeti múlt? És izgalommal azért: hogyan oldja meg'
ezt a kérdést a múlt század? De a. két Schiller-darab is, amelyik
feszülő szenvedélyeket mutatott fel: igazi embereket szerepeltetett és
nem papiron kiagyalt szerelmi háromszögeket, divatos vígjátékok
,,,sze1;lzációs bemondásait". A fiatalság szólalt meg mind a kettőben,
az -örők fiatalság, .amelyik nem tud megalkudni a polutikából való a:lá-

.valósággal, -hanem egyedül a szíve szavát követi -és az esküt, amelyre
feltette életét. Vajjon nem ilyen-é az igazi ifjúság ma is? Nem küzd-é
és nem tiltakozik-é minden megalkuvás ellen, még ha az élete is az
ára? DeRostand Sasfiókja is ugyanezt a hangot pengéti. Itt azonban
már az ifjúból férfi lesz, a szemünk előtt érik azzá. Először nem' elég'
erős még elviselni mindent, még nem kész a hivatársa. aztán kész
lesz, elindul, de a magát nem kímélő és a becsületét féltő ifjúság
visszatartja az utolsó, percben: Az ifjú Goethe Ösfaustja is ezekkel a
duzzadó és lázadó hangokkal vantlele. Itt még nem ült rá az ész
és a később híressé lett Goethe-féle világnézet a maga hidegségevel a
sziv érzelmeire, itt. még ha töredékesen is, ha odavetetten' is, de meg
van már minden: Faust újra ifjú és újra férfivé kell, hogy legyen, -<;1 ,

bűnös kívánságon áJt egészen az önzés keserű belátásáig: az én vétkem
és miattam a szörnyű büntetés a lányon, aki szeretett. Vagy beszél-
jünk a, Niskavuori kenyér küzdelmeiről? Vagy Ibsen Nórájának az
egyéniség és az én megtalálásának kérdéseiről? Arról, hogy minden-
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kinek előbb emberré kell lennie, hogy embertárs lehessen és élettárssá
válhasson? Mindez benne volf.ezekben a darabokban. 'De ezek csak a
külföldi klaszikusok, a magyarok még hátra vannak. Róluk, majd az
év végén szólunk egyszer. .

Kétségtelen dolog" hogy aki ,végig ment ebben .az évben Németh
Antal irodalmi iskoláján, még ha előbb sok érdekes darabot látott is,
be kell hogy ismerje: a Nemzeti Színház ebben az évben értékes nevelő
munkát végzett. Irodalmi darabjainak külföldi része hézagpótló volt.:
nemcsak a műveltség terén, hanem a színházi kultúra 'terén is. Meg-
érezhettük, mit jelen!1J a színház. Nagy kérdések szólaltak meg és
bebizonyították, hogy nem a "vícc" a fontos és nem a bemondás, nem
is a gör1ök és nem is a dalbetétek, hanem az, hogy legyen a színháznak
olyan mondanivalója, ami megfogja az embereket és csendre kény- I
szeríti még a legpestabb embert is a nagy szellemek által meglátott. I
igazságok előtt. Es megmutatja neki, hogy a színház is lehet 'jó, ha I
benne az igazság szólal meg. Még ha a múlt ak ködéből tör is az elő.

Kemény Péter.

. ft Magyar Hi~lia Társulat ~ér~ésé~el
Amikor egy esztendővel ezelőtt, az egyik rádiós istentisztelet végén,
talán éppen aBibliavasárnapon - szóvátette D. Raffay Sándor

püspök li, Magyar Biblia Társulat gondolatát, sok protestáns ember
felfigyelt és őszinte szivvel örült a gondolatnak. Örültünk már magáért
a puszta gondolatért, mert sok szép ,lehetőséget rejtegetett. Örültünk,
mert az "önállósulás" reménysége 'bontakozott ki előttünk. Magyar i
munka, magyar veríték, pénz és felelősség fogja Isten ígéjét a magyar
népnek nyujtani. És nem kis mértékben örültünk annak is, hogy újra
egy közös protestáns "gyümölcs", egy olyan munkaterület lesz, ahol
mint testvérek tudunk együ'ttmunkálkodni, 'reformátusok es evan-
gélikusok. A jelek azonban mást mutatnak. Ahhoz, hogy valami közös
protestáns ügy legyen.' hogy mindkét fél egyforma felelősséget érezzen
és egyforma szeretettel dolgozzék is, ahhoz' elsősorban az' szükséges;:
hogya felek egyformán bevonassanak a tárgyalásokba. A Magyar Biblia
Társulat első körlevelében közölt ideiglenes tisztikarában és választ-
máruri névsorában a 70 személy közül alig 7-8 evangélikus van. Ne
gondolja .senki, hogy itt sértett hiúságunk beszél, egyáltalában nem,
hanem ,csak azt kérdezzük, hogy ez KözÖs Biblia Társulat akar-e lenni,
vagy kizárólag református, aminthogy már megkérdezték tőlünk és
siettek hozzátenni, mert ha nem közös, akkor csináljunk mi is egyet,
hiszen a Luther-Társaság révén könnyen megvalósítható. Ha közös.
mint ahogy Magyarországon mást nem tudunk elképzelni, akkor mind a
két oldal képviselőit be kell vonni a munkába. Mi nem dicsőséget,
hanem felelősséget és munkát kérünk ebben az esetben is .

. Ha .valaki azt mondja, miért nem jelentkeztünk az előkészítő
bizottságba és miért nem jelentettük be csatlakozásunkat, akkor megint
csak rá kell mutatnunk az előkészítő munka hiányaira. Nem elég ilyen
nagy horderejű dolgokat csak egyoldalúlag közölni. Az előkészítő bizott-
ságoknak gondoskodniok kellett volna, hogy mindenkivel felvegyék a
kapcsolatot, aki ezen a téren eddig munkálkodott és többször közölni
kellett volna a csatlakozásra szóló felhívást. Ezt a ini lapjainkbari nem
láttuk. És még valami hiányzik nekünk. Nem lábjuk még ma sem benne
egyházunk főpásztorait. Vajjon miért nem? A Magyar Biblia Társulat
annyira egyetemes ügy, hogy onnan ők sem hiányozhatnak, különösen
akkor, amikor közöttük éppen bibliafordítók is vannak. A MBT nem
lehet egyes emberek, mozgalmak, felekezetek, vagy azok kisebb körei-
nek ügye, hanem egyetemes' protestáns üggyé kell 'lennie, melyben
minden aktiv keresztyénnek munkát kell vállalnia. Ha hiányozriak, akkor
kérdezzük meg őket, miért hiányoznak, mi az ő véleményük? Ebből
kővetkezík természetesen azután' az a kérdésünk is, hogy miért ringott
a bölcső a kelenföldi ref. templomban és miért 'nem .a Kálvin-téren?
De vannak ennél fontosabb kérdések is, melyekre szeretnénk őszinte
feleletet kapni. Ez pedig így hangzik: mi is tulajdonképpen a Magyar
Biblia Társulat elgondolása, célja?

lVANGQI~U~~lg--

KÖNYVISM[RTfT [S
KodoLányi János: .

Esti beszélgetés.
(Cikkek, tanulmányok. Magyar Élet

kiadása, 253 oldal.)
Kodolányi igazi területe nem a tanul-

mány, rövid cikk, esszé. Szépirodalrnár
Ő, még pedig a nehézfajsúlyúak, a re-
gényírók fajtá iából, de . még azok közt
is' a történelmi regény művelői közül.
A szépirodalom azonban nem egyenlő a
szórakoztató' irodalommal. Az igazi
szépirodalom mindíg több a puszta szó-
rakoztatásná1. Irójának fajsúlya szerint
van benne több-kevesebb nevelő; re-
formáló, tudományos, ön- és faj ismer-
tető, sőt igen sokszor igen nagy meny-
nyíségű profétik1ls elem. Kodolányi író-
sága egészen eddig a fokig, a nemzeti
prófétaságig telítődött nemes értékek-
kel. Természetes tehát, hogya m'inden-'
napi élet nemcsak szépirodalmat, de
cikkekbe, tanulmányokba sűrült véle-
ményeket is előcsalt tollából. _

Az Esti beszélgetés húsz esztendő
ilyen 'írásaiból összerakott csokor. Iro-
dalmi kérdésekfől útleírásokig, önval-
lomásoktól harcos vezércikkeidg min-
den található benne, ami egy fajtáját
nagyon szerető,' annak jövendőjéért

,minden ideg szálával harcoló, ösztön-
életben és tárgyi .tudásban rendkívül
gazdag egyéniségarcképét pbasztikussá.
teheti az olvasó előtt. Irodalom iránt
komolyan érdeklődök ma már sohasem
elégszenek meg azzal, hogy az irót csak
az olvasott szépirodalmi műből ismer-
jék. Többet akarnak tudni róla. Az
egész embert ismerni szeretnék Arról
lehetne vitatkozni, hogy ez a megisme-
rési vágy csupán kíváncsiság-é, vágy
sokkal több és mélyebb annál? .Az az
út azonban, ahogyan a napi sajtó a kö-
zönség irók személye iránti érdeklődé-
sét kielégíteni igyekszik, rnindenkép-
pen rossz. Pletykarovattá, tolakodó és
szemérmetlen mindent-rnegmutatássá

. fajul, pedig a közönséget ne,!ll is az ér-
dekli tulajdonképpen. mit szerét az író
'reggelizni és kit tüntet ki barátságával,
avagy kutyáj ával hogyan játszik sza-
badidejében, hanem milyen az egyéni-
sége, beLső világa? Döntő pillanatban

, hogy viselkedik, melyik kérdésről mí-
lyen véleményt mond, milyen célkitű-
zések, eszmények hevítik? Honnan jött
és hogy fejlődött olyanná,' amilyen?

Nos, erre az érdeklődésre, amely vég-
eredményben annyira helyes és jogos
a nagyközönség részéről, amennyire

, igényt tart az író arra, hogy szavának
súlya és jelentősége legyen a nemzet
életében, sokkal .kielégitőbb válaszokat
kaphat bárki az író személye és belső
világára nézve, mint a napi sajtó meg-
felelő rovataiban és riport jaiban. Ko-
dolányi maga is azért címezi talán ,a
könyvet Esti beszélgetés-nek, mert ezen
az uton szeretne inkább beszélgetést
közelségbe jutni azokkal, akiket érde-
kelnek harcai, véleményei, célkitűzései.
S valóban azzal az érzéssel tettük le
a könyvet, hogy. jó barátunk lett egy
derék magyar ember, akivel, ha. vala-
hol személyesen összekerülnénk, olyan
meghitten tudnánk folytatni akárme-
lyik témát; mintha csak egy padban
ültünk volna a gímnázíumban.

Aki ilyen meghitt közelségbe szeretne
jutni Kodolányival, annak melegen
ajánlhatjuk az Esti bfszélgetést. F. Z.
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Sághy Jenő:

Iiivál tságunk.
'Bud<lpest, 1942. Fébé kiadása.

Sághy Jenőnek, fiatal misszíói lelké-
szünknek kis füzetére leülönős nyoma-
tékkal hívjuk fel olvasóink figyelmet.
Az . imádságról elmélkedik ez a kis
kön.yv úgy,' hogy azt híveink igazán
lelki haszonnal olvashatják. Annyi me-
Iegség, egyszerű gyakorlatiasság őszinte
élményszerűség; s biblikus igaz~ág van
benn~, hogy az újabb időben megjelent I
tr~kta,tusok legértékesebbjei közé kell I
szamlalnunk. És. ami különös öröm:
ezt a könyvet valóban magyarul írták.
Semmi érzelgősség, semmi teológizálás,
semmi elvontság. Gazdag tartalmú jó
magyar beszéd! , " dy!.

*Nagy István:
A szomszédság nevében, .

Budapest, 1941. Magyar Élet kiadása,

Nagy István a legérdekesebb erdélyi
fia.talok egyike. Neve először a híressé
vált V~sárhelyi Találkozóval kapcso-
latban merült fel.. Az. erdélyi ifjú mun-
kásság szocialista színezetű vezető-
szelleme volt, Nagy István tudja ma is
a helyét. A népé ő és egész gazdag te-
hetsége. Nem a parasztságé, de az
ipari munkásságé,sőt az ipari prole-
táriátusé, a városok peremén Iakóké,
akik valaha· mind parasztok voltak s
a· földtelenség szeritotta fel. őket a
földről a városfalak alá. A külvárosok
összeverődött tragikus népéről szól ez
a regénye is. Ez a nép vallásilag, né-
piségben, kultúrában, ösztönökben kü-
lönbözik, csak a sorsuk' egy. Talajta-
lanok és meg szeretnék vetni a lábu-
kat a biztonságos életben.' A város
falai alah keserves küzdést vállalnak'
a vágyban, hogy egyszeregy kis te-
lekre való mégis csak összekerül s
hazamehetnek a faluba, De mind el-
rekednek a külvárosban. Rajtuk a bel-
város jóakarata, karitasza sem tud se-
gí teni. És a' személyes, ősszeomlo tragé-
diákban egy osztály sors-tapasztalata
gyűlik a mihaszna életről, vagy talán
messianizmus születík egy új társadalmi
rendről,' melyben ember az ember
akkor is, ha puszta két dolgos keze a
vagyorra. Nagy István könyve ma még
nem kiforrott írói mű, de oroszlánkör-
möket mutat.. Es talán' ő lesz, aki a
proletár munkást .diadalmasan be-
hozza a: magyar irodalomba. dy!.~..""..,...~

Louvígny-Terstcegcn: "Krisztus ál-
tal elrejtett Élet az Istenben" círnű mí.í
II. kiadása május lö':án fog megjelenni.
Már régen nélkülözzük ezt a 'nagyon
értékes és áldásos müvet, amely elve-
zet a Krisztusban nyugvó és Istenben
elrejtett igaz, keresztyén életre, Akt ezt
a valóságos élményt .jelentő :művet
meg akarja szerezni, az május 10-ig
még 3,90 P-ért kaphatja. Bolti ára 'ma-
gasabb lesz. Fenti művel egyidejűleg
megjelenik az "Édesanyám" cimű fü-
zet II. k. is, Ez Trudel Dorottya édes-
anyjának rövid életrajza. Útmutatást
nyújt a gyermeknevelésre nézve és
gyönyörí.í képét adja a küzdő anyának
és a keresztet hordozó hitvesnek is.
Ara: 50 fillér. Mindkét mű megrendel-
hető a fordító címén ; Szerb Anna,
Síófok, vagy a Sz. A., Budapest, 44.940.
számú csekklapon.
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Az első kör'levél közli a Társulat alapszabálytervezetét. Itt ezt
olvassuk: ,,3. §. A Társulat célja: a híveknek Bibliáv.al a lehető leg-
olcsóbb áron való ·ellátása." Mi azt gondoltuk, hogy a Biblia Társulat
azért alakul, ha alakul, hogy ő nyomja aBibliát, ő terjessze. Itt pedig
arról értesülünk, hogy csak olcsóbbá akarja tenni a brittek kezén levő
Károlyi-Bíbliát, amij)' a háborús viszonyok következtében a Brit és
Külf'öldi Biblia Társulat nem tud oly olcsón adni, mint ezelőtt. Emelni
kellett az árakat, vagy. nem adhat oly nagy százalékot és a magyar
Társulat ennek a külőnbözetnek a fedezéset vállalta, Röviden: egy
árkülönbség fedezésére, a Brit és Külföldi Biblia Társulat' támogatá-
sára alakult a' Magyar Biblia Társulat. Ez is valami. Szép és nemes
cél, hogy népünk olcsón kapja továbbra is a. Bibliát, de valljuk meg
őszintén, ezzel nem elégszünk meg, Biztosítani kell azt, hogy a jövőben
is mindíg legyen elegendő Biblia. Ma a Károlyi-szőveg, klisék, lemezek
'a Brrteké. 130 éve dolgoznak és 1958-ig az ő tulajdonukat képezi,
A most készülő Czeglédy-c-Raff'ay-szöveg már szintén az övék, még
pedig 1993-ig. Már hét esztendeje készül ez a revideált szöveg. Üj
szöveg kinyomatása szintén igen kilátástalan vállalkozás, mert egy-
részt a Károlyi-szöveget nehéz kiszorítani a közhasználatból, másrészt
meg ha volna is 100,000 pengő tőke, az éppen csak arra volna elegendő,
hogy egy új szöveget kinyomhassunk. Hogy el is fogyjon, ahhoz még
néhány esztendőre van szükség és ezalatt kamatrnentesen feküdne ez a
hatalmas összeg. Nem marad más hátra, mint az a gondolat, hogy
előbb-utóbb. átveszi 'majd a Magyar Biblia Társulat a Britek magyar-
országi üzemét. Hiú ábránd. Ezt igazolják a többi országok. És ha mégis
sor kerülne rá, azt 130' évi munka után másképen, mint leltári alapon,
el sem lehet képzelni. Egyelőre azonban még két esztendeig bőven van
Biblia és anyagi forrásokkalis rendelkeznek. Éppen ezért másról, mint
támogatásról. .valóban nem lehet szó, ha mégannyira fáj is, hogy ez
nem kimondott bibliatársulati munka,' -

Mit tehet tehát a Magyar Biblia Társulat? Nézetünk szerint valóban
csak támogatói munkát. Szép feladata lesz ez is, ha ellátja a fogházakat,
kórházakat, hadbavonuló katonáinkat, patronázs egyesületeinket olcsó
Bibliával. Tudjuk azt is, hogy a Britek kénytelenek szüneteltetni a
kolportőri munkájukat. Ezt is folytatni kellene, hogy' népünk zavar-
talamil Bibliához jusson. Sok nyitott kérdésünk van s mert nem sze-
'retnénk ünneprontók lenni, ·hanem együtt örvendezni, ezekre is feleletet
kérünk. Szeretnők, ha püspökeink is nyilatkoznának és a hazánkban
áldásosan munkálkodó Brit és Külföldi Biblia Társulat jelenlegi veze-
tője iS,arra nézve, hogy hogyan tekintenek ők és hogyan tekintsünk
mi a megalakult Magyar Biblia Társulatra. . D, L.

Őrség' földjén
-Dávidháza-s-Kotormány és Örí-i-Hódos közötJt még mindíg áll az

a két kis ház, mely arról beszél, hogy nem is olyan régen, a Dunántúl:
egyik legszebb része nem volt a miénk. .Gyönyőrű föld ez, melynek
minden lombja, bokra, patakja, dombja és völgye azt suttogja, hogy
én mindíg magyar voltam és az is akarok maradni. Micsoda vidék ez,
mennyi ősi szépség szorult erre a földre, aki nem járta, nem is tudja
.elképzelni. Dombok, völgyek, vetések, gyümölcsősök váltogatj~k egy-
mást és szinte kiáltanak, hágy ezen a földön hazánk gyümölcsöskertjét
kell életre hívni. Annyi' itt rninden pillanatban a vitamin, hogy bőven
kerül belőle minden magyarnak. Annyi itt a jó "levegő, hogy belőle
minden magyar gyerek megújulhat.

.A két említett magyar állomás között a jugoszlávok az elszakítás
alkalmával felszaggatták a sineket. Mikor újra visszakerülrez a vidék,

.a környező községek lakosai hívás nélkül, pillanatok alatt megépítették
. újraa vasúti vonal at és amikor az első virágos magyar vonat befutott,
még a vasmásina kerckeire is került egy-egy könnyes csók.' \

Ennek a földnek tájszép.sége ,olyan, hogy szebb nincs az egész
világon. A jugoszláv uralom alatt erre a földre jöttek nyaralni Laibach-



ból, Marburgból. Bécsből. Még a skót cserkészlányok is itt verték le
sátraikat, mert megfogta őket a .táj Iebilincselő szépsége. Ilyen szépet
még ők sem láttak. Ha valaki felmegy a Domaföld feletti öreghegyre
és .tekintetével Hódos felé fordul, észreveszi a dombok, völgyek között
felvillódzó gotthárdi .országutat. Úgy csapódik fel ez az országút és
úgy kanyarog, mint a vízből kibukó hosszú, ezüstösen csillogó hal.
Balra látja az ezüsthegyet, így nevezték a jugoszlávok, itt értőssze az
osztrák, jugoszláv és magyar határ. Látja a Kerkát, de látja a feléje
siető Dolány-patakot is, mely úgy 'siet az öreg Kerka felé, mintha a'
lekéséstől félne .. Erről a' hegyről láthatja az utas öt község házait
egyszerre és IMjaa százesztendős. hodosi templomot, mely úgy vigyáz
a táj ra, mint édesapa a gyermekeire. Lát ezer és ezergyumölcsfát,
szőlőhegyeket és mindent, ami szép,

A szíves, kedves Orbán Sándor bácsi mútogatja nékem mindezt a
csodaszépséget, melynek láttán .sirni kellene, hogy rníndez újra a miénk:
Sándor bácsi még a hodosi temető felé is mutat. Ott nyugszik' egy áldott
asszony, akihez engem is rokoni szálak fűznek.' Valami mintha a sze-:-
műnkbe hullott volna, pedig pornak, szélnek nyoma sincs. MeJlettem
áll az apósom, elfordul, másfelé néz, a legkedvesebbik testvéréről, a
húgáról volt szó. Aldott legyen a virág, mely kinyílik sírján,

. Ez a föld áldott magyar föld. Sok munkát igényel. Minden évben
trágyázni kellene, Szorgos magyar kezek művelik. Legkönnyebben és
legjobban gyümölcsöt terem. Szinte azt mondhatnám, 'hogy minden
különösebb gondozás nélkül dúsan, bőven terem itt a világ legízesebb,
legjobb, legzamatosabb gyümölcse, A gyümölcs nagyrészét Et sertések
eszik meg. Nincs a vidéknek feldolgozó, raktározó, ertékesítő szerve.

És milyen emberek, milyen magyarok laknak ezen a vidéken.
Annak idején a határmegállapító bizottság tagjait majdhogy agyon nem
kövezték, a magyar tagok' autóiból pedig -nem látszott semmi,· csupa
virág volt az autó. Ez a nép szorgalmas, takarékos, józan gondolkozású.
Fel kell csak keresni Örihodoson Abrahám Vilmos bácsit, le kell
melléje ülni és hallgatni. Csupa ész, tapasztalat és bölcseség minden
szava. Vagy ne sajnáljuk a fáradtságot, menjünk át gyönyörű erdőkön,
mezőkön, csak úgy, toronyiránt, Salba-hegyre. Kopogtassunk be a
házakba, menjünk be Berke Jánosékhoz., akit annak idején az őszhajú,
öreg édesapjával összebilincselve vittek a magyarságaért börtönbe.
Persze nem ketten mentek, hanem nagyon sokan. Egyszerű emberek,
de a legtöbbje három nyelven beszél. Világot jártak. A fiatalok Franoia-
országba jártak dolgozni. Az öregek megjárták Amerikát. Ott van a
halkszavú Barbarics Elek bácsi, ki gondolná róla, hogy munkafelügyelő
volt egy előkelő amerikai gyárban:

Csodálatos vidék ez. Szeretni kell ezt a vidéket. Ide kell majd
menni nyaralni, pihenni. Gyümölcsfeldolgozó gyárakat kér ez a vidék.
Közületek,' gyárak itt építsenek nyaralókat. mert szebb helyet nem igen
találunk.

A sali hegyben diszkaput faragnak boldog, ragyogóarcú fiatalok.
Kapi Béla püspököt, a magyar püspököt várják, aki igét hirdetni,
áldást osztani jár most a hazatért vendföldön . . . Fülöp Dezső r .

Ifjúsági hangverseny. A Budapesti
Evangélikus Gimn. május 3-án, Cantate
vasárnapján intézeti hangversenyt ren-
dez. Az énekkar Hándel: Ó; Uram,
árva lelkem és Telemann: Jőjj, népek
Megváltója c. kantátákból énekel rész-
leteket, a zenekar Mozart: Kleine
Nachtmusik-ját játssza, a hangverseny
többi részét hegedű, cselló, és zongora
számok töltik ki.

Tessedik Ö~életleírása annak idején
Zsilinszky Mihály fordításában jelent
meg' magyar nyelven. Ez a könyv ma
már nem' kapható. A közeljövőben
azonban dr. Nádor Jenő gimn. igaz-
gató, a nagy Tessedik-kutató átdolgo-
zásában fog napvilágot látni. Ara kb.
1.20 P lesz. Előjegyezhető Müller Károly
könyvkereskedésében, Szarvason és la-
punk kiadóhivatalában.
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D. Kapi Béla dunántúli püspök ápr.
22--29. napjain egyházlátogatást tartott
a vendvidéki gyülekezetekben. •

Evangélikus Napok. Az Országos
Luther Szövetség legutóbb Pilisen tar-
tott Evangélikus Napokat. Előadók
voltak: dr. Gyimesy Károly, a Luther
Szövetség lelkésze, valamint Solymár
János nyíregyházi és Jávor Pál hatvani
lelkészek. - Evangélikus Nap volt Uj-
pesten és Dunakeszi-Alagon is. Ennek
során' Danhauser László es clr. Gyi-
mesy Károly lelkészek és dr. Reök Iván
főorvos hirdették az igét, illetve tartot-
tak előadást. .

Lelkészmeghívás. A répcelak-csánigi
egyesült gyülekezet presbitériuma leg-
Ll tóbb szentmártoni 'Radó' Lajos egy-
házmegyei felügyelő és Rónay B. Gyula
h, csperes elnöklete alatt tartott gyűlé-
sén úgy határozott, hogy a megürese-
den lelkészi állásra Smidéliusz Ernő
jelenlegi h.-lelkész hívja meg ..

Nyolcvanéves nöegylet. A losonci nő-
egylet ápr, 19-én ünnepelte fennállá-
sának nyolcviméves fordulóját. A hála-
adó istentiszteleten Kardos Gyula es-
peres hirdette az igét. A díszközgyűlé-
sen Szlávy Aranka ügyv. elnök eartott.
értékes beszámolót. Kuszy Emil lel-
.kész annak a kivánsagának adott ki-
fejezést, hogy a nőegylet úgy samari-
tánusi munkáját, mint apostoli munká-·

, ját: a hitről való bizonyságtételt Isten
segítségével még sokáig folytassa. Báró
Radvánszky Albert egyetemes fel-
ügyelő írásban fejezte ki jókívánatait,
kiemelve a megszállás alatt végzett ne-
héz munkás évek értékes szolgálatát.
Este orgonahangverseny .volt, me1yen
Peskó .Zoltán tanár művészi játékában
gyönyörködött a templomot zsúfolásig
megtöltö hívek serege, Közreműködött
Dodok J enőné szép" énekével.

Házasságkötés. Dr: Szepesvárv Ele-
mér Békés vármegye árvaszélei ülnőke
és Szórády Ildikó ápr. 19-én tartotta
esküvőjet a gyulai templomban., Az es-
ketést a vőlegény bátyja, Szlovák Mik-
lós szarvasi vallástani tó-lelkész végezte.

A kőszegí ev. egyház! énekkar április
26-án zenés áhítatot rendezett a temp-
lomban, melynek jövedelméből szép
összeggel orgonaújjáépttésí alapját, -

. A lelkes énekkar. május 3-án, Celldö-
mölkön rendez nagyszabású ének-
zenekari és orgonaestet. Orgonál. VÖ-
nöczky Endre, vezényel Budaker Gusz-
táv.

A mezötúri Nőegylet az elmult vasár-
napon jól sikerült estet rendezett. Meg-
nyitót mondott Botyánszky János lel-
kész, háborús élményeiből felolvasott
Chován József csabacsűdi lelkész, Éne-
kelt Jeney Klára, az Operaház v. tagja.
Több értékes 'zeneszám, élőkép és
gyermekjelenet hangzott még el. Ezek
mindegyike mély hatást tett a hallga-
tőságra.

Terény. A -gyülekezetben ápr. 12-19.
között evangélizáció volt Csepregi Béla
lelkész és Molnár Margit dt, vezetésé-
vel. Az alig 400 lelkes gyülekezetnek
csaknem fele vett részt estéről-estére
a kÜlönböző csoportok részére tartott -
összejöveteleken, Távolabbi és köze-
lebbi falvaleból és pusztákról össze-
sen 9 helyről jöttek. el egyesek. Az
evangélizácíó nyomán új lendületet vett
a belmissziói munka.
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------ AKÁCVIRÁG KÉPEK THESSEDIK SÁMUEL ÉLETÉBŐL
IRTA: FARKAS ZOLTÁN

------
mellett. Még könyvei sem tudják tartani ilyenkor.
Pedig máskor így kezdi esti harangszóval s hajnal-
tájt is alig tud elszakadni tőle. De most lélek kell
megértő társ, hívő zsarátnok. Hogy felmelegedjék,
tűzbeboruljon újra s kiszáradjon ruhájából, szívéből
ez a hiába-ködöt szitáló nyirkos november ...

Fordult és indult a másik paróchia felé. Szolga-
társa és jóbarátja, a "minister primarius" , Markovitz
János alig két évvel idősebb nála. Együtt tanultak
Pozsonyban-Halleban s testi-lelki jóbaráttá forrt ak.
János nem volt olyan tűzes, izgékony, belső erőktöl
feszülő, de tökéletesen megértette őt s végtelen sok
kedvesség, finomság, tapintat lakozott benne. Olyan
jó volt a közelében. Soha egy szóval nem oktatták,
igazgatták egymást, mégis annyit tanult tőle, mégis
olyan sokszor fékezte, csillapította, heves, kirob-
banni készülő természetét. Türelem, hüség, csendes
munka, kitartás, ezt szedte János .barátjánál állan-

-dóan, mint valami kanalas orvosságot.
Most is jó lesz egy kis orvosság.
Orvosság, az volt János házában bőséggel. Tu-

catjával álltak a recipés flaskók, gyógyteás fazekak,
főzetek és párlatok az almáriom tetején. Többet
élt ezekkel, mint a szakácsnő főztével. Sámuel meg .
is jegyezte egyszer tréfásan:

- Annyi orvosságot eszel, hogy nem cso-
da, ha magad is orvossággá lettél - az én számomra.

Valami alattomos .kór bujkált Jánosban már
évek óta. Hamar fáradt, hamar gyengült, minden
kis szél megártott neki, nem birta az erős munkát.
Sámuel barátját is' azért vette maga mellé, hogy
kimélhesse magát a nehezebb megerőltetéstől, meg
gyengélkedése idején legyen, aki helyt áll.

Most is ott találta az ebédlő asztal. mellett nagy
.karosszékben meleg kendőkbe bugyoláltan. 'Réz-
csattos bőrkötéses albumot forgatott s szeme meg-:
meg állt egyoldal felett. Néha-néha szinte könnyei .
csillantak. . .
• - Jó estét, Jánoskám! Mi jót mívelsz?

- Isten hozott Sámuel! Ülj csak le! Tudod
mit .csinálok? Sétálok egyet a' régi szép napokban.
Ismered az emlékkönyvemet? .Ebbe feljegyeztem a
a legkisebb jót is, amit Isten valaha emberi szívek
és kezek által adott. S néha, mikor ilyen gyönge és
fáradt vagyok, előveszem. Tudod, úgy tapasztaltam,
hogy összes orvosságaim között leghatásosabb ez az
emlékkönyv. Egy órai séta ebben a virágoskertben,
egy kis sütkérezés a régi szerétet napfényén, pár
~zippantás il. jóság csodás illatából s úgy felüdülök,
ugy tele leszek boldog örömmel, mintha a fáradtságot,
betegséget egyszerűen elfújta volna valami látha-
tatlan erő. Tudod hol voltam most éppen? Pozsony
városában. Talán ismered azt a kis házat a Schön-
dorfi utcában, ott a vár alatt? Gyönyörű verbénák
nyílnak előtte a kiskertben, hátul meg csupa gyü-
mölcs s a belseje mindíg diáknótától, füttyszótól han-
gos. Néha nyári estén furulya szó eped a csillagok.
félé s a kísérő halk zümmögés szárnyán 'rózsás ifjú
vágyak szállnak, ki erre,· ki arra ... Gyönyörű volt
Samu! De nem is ez jutott eszembe, hanem az utolsó
nap ebben a házban, mikor külföldre indultam.

(Foly tat juk)

(Folytatás)
. Az egész népes gyülekezet megrőkönyödve bá-

mult rá erre a parancsszóra.
- Má' be is tömködtük - próbálta az öreg

Meljan az ellenkezést. .'
- Az élet forrását tömködték be kendtek --

~ szólt rájuk erélyesen s míg az öregasszony
szörnyű nemszeretem képpel látott neki az ablak-

- nyitás kőrülrnényes műveletének, alapos magyará-
zatba kezdett Isten. egyik legdrágább ajándékának,
a friss -levegőnek áldott hatásai ról.

Tágranyílt , ámuló szemek itták a szavait. Ezt
még sohasem hallották, hogy a körülöttük levő le-o
vegőnek .ennyi sok haszna lenne emberre, állatr a
egyaránt. Frissít, üdít, éltet s még malmot is hajt
más országokban meg vizét húz a kútból. S mind-
ezt itt is meg lehetne csinálni.

- Akkor a Csillagot is haza lehetne hozni!
kottyant közbe a kis pulya, il. Pali.

-,Nem hallgatsz! - riadtak rá a nagyok.
Thessedik mosolya ráragyog a pirosra csattant

arcocskára, kigyúlt két fekete bogárra:
- Oszt' miyen csillagot, te?
- Hát a Csílagot, apacit.. . ,
- Hja, a lovatokat! Azután honnét kéne haza-

hozni? . '

- Hát a malombú. Olyan girhes lett, oszt' úgy
lógatja a fejit ...

A gyermek anyja szégyenkezve' öleli magához
a beszédes kisfiút. Apja meg gyorsan elmagyarázza,
hogy a lovukat sajnálja, akit nem 'rég adtak el
a. Lustyik molnár szárazmalmába. Hát bizony ha-
mar tönkre, ment az a szép jószág ott a malomkő
mellett. Maholnap kifeszítik a bőrét.

- Nem is tudom, hogy gondolja tiszteledő 'úr?
Hogy a szél? Azt aminek. hajtásába hatalmas, erős
jószágok is egy-kettő belepusztulnak? Hogy lehetne
a szél olyan erős?

- ;\ szél? Az Isten ereje! A tengeren akkora
hajókat hajt ezer meg ezer mérföld távolságra, mikbe
tízszer, meg húcszor férne bele ez a ház mindenestől.
Egyszer majd bővebben is megmagyarázom ezeket.

Egy prédikáció vagy vallásos előadás villant
át az agyán. Címe lenne: A [riss levegő és szél moz-
gás többrendbéli hasznai az okos keresztyén ember
háza táján. Textusa ott van János evangéliumában:
A szél fú, ahová akar és annak zúgását hallod, de
nem tudod honnan jő és hová megy. . . ,

- Hát rémséges nagy tudományt szedett fejibe,
tisztelendő uram, abban a burkusországban - is-
merte el az öreg Meljan, mikor elköszönt tőlük. .

De az ablakot rögtön becsukták. Alig volt öt
lépésnyire a háztól.
, .Bizony csak anriyi t ért az egész beszélgetés,
mint mikor a májusi eső veri a sziklát. Lefolyik"
róla, bele nem .hatol semmi. Egyetlen hallgatója,
aki rögtön hitt s már épített is rája, az a kis gyerkőc.
Annak még nem kövesedett meg az értelme. De mit
kezdjen kisgyermekekkel? .. .

Fáradtan állt meg a sáros utca közepén. Nincs
kedve hazamenni. Ha így ráülepszik lelkére a csüg-
gedés, nem birja ki otthon egyedül a gyertyaláng
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Harmóniumok legolcsóbban

FITTLER-nél '
BUDAPEST, Damjanich-utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

Regl ~özlsr:nert 'WSTly
megblzha~o TN!:' IIfIU ~ stolOO budapesl

p. stÖr,."e IV krist6f ter 6

Rá~ió, ~ramofon, zon~ora~illent~üs~armoni~a
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, VIlI. kerület, Józ sef-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

leraLat· Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám.
ft • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény

S SI )$S TEU586-0911,SC! I~"~bUÍla'pe~tl".
. ttÖJ J) feherhajo-u.8-10. felemelet.

BRAUN J'ENO"m~him~ő és pliss~speci-
alista bermunka uzeme,

VIlI., Aggteleki-u. 2'a. (Rákőczi-út sarok),
Tel e fon: 344 - 637.

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

szakszerű készítése.

SI6p _.akásba i6 képet
Pap Kerekes Irén

képsz816~jaból
VII E' t a 24 sz Iélernelet, (Király-utca sarok)., va-u c . ..

,,1A ÉN" 'úlökÜIÖnlegességek_
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ

BUDAPEST(Belváros), IV••' Fehérhaj6·utca 8-10. SI.

Te 1e 1.0 n: 186-177. ~ Készít mindennemű tánc-o
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

1:

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

ruhákban. - Bérmunkát vállal.

KISS FERENC
OTVOSTANÁR

BUDAPEST
HARISBAZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

kegyszerek, ez üs tt á 1a k,
gyűrűk. . serlegek.
ékszerek, kan csók.
csattok, hamutálak.

nászaján dékok,

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

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

lítója

Dr. Lendl Adolf, utóda : FÁBA REZSŰ preparatőriuma,
Budapest. II. kerület, Iskola-utca 18.

HIKÁDÉ FERENC I
Gé~!~~~~~~~elöt!~I~~nta~~o!!~m

Hatóságilag vizsgáz!at szernélv- és teherautóra, rnotor- '1
kerékpárra. Részletfizetés! Kerber autószakkönvv 850 P.

'. Motcrkerékpárkönyv 6 -. P. Dieselmotorkönyv 2 P.
Urvezetőknek egyéni kiképzés! Vidékiek nek bennlakás.

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~O~~~O:
i Konfirmációra, vizsgára!
~ ~~ fiuknak-lányoknak egyaránt alkalmas ajándék: ~~ ~i Farkas z. Foglyok angyalo i
~ r ~

: & mentö szaretet höse, a finn Wrede Matild :
: izgalmasan szép életrajza. :
: Ara saáp vdszonkötásben : 44- P. :
~ ~~' -0- ~
~ ~i Farkas z.. Vargaböt!i i
: Iskolapadból az élet mélységébe hullott diák :
: regénye. :
: Ara fűz.ve: 24~ P, kötve: 34- P. :: -0-:
:. Kcphotóln egyházi könyvkereskedésekben. :
~, ~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~O~
Miérttámogassuk az Evangélikus Egyház-

kerületek Jóléti Egyesületét?
Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely

halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa-
lád segítségére siet.

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az 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, Újvidék, Ungvár.. - Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkoztat férfi es női tagszerzőket.



Zongorák, harmóniumok
eladása M d ..l ' hittestvérünk
v ételee non e zongoratermében

Bezerédí-u. W. - Tel.: 146-411.

-SKALLA TESTVéREK.
ÚRISZABÚK

_ Ruhakö.csö~zés.
Evangélikusoknak 10°/0 engedmény.

BUDAPEST,IV., Haj6.ufca 8-10., télem. 2.
TELEFON: 18-26-74,

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

Eredményesen ciánoz.
BORSOS LÁSZLÓ KON~A~~~~~Ő~LET
BUDAPEST, IV., SÜTŐ-UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa és maschéáruk, kés- <:8 acéláruk, zománcozott és alumínium

edények. tűzálló jénai és közönséaes üvegáruk. Seprök, kefek. moaó-. konvha-
felszerelések stb. .

• '! - "",". ~: '.. " .•.• '

UanV€Rm(S
mŰVéSZEI< cnrcu

HIT€L€~IT€TT
mŰTáRGyaK l<éPEI<

ES SZOBROI<
KIZÓRÓLaGOS
8ESZCRZ~SIrO~RéJsa
a moc vaR I<€PZÓ-
muveszc« ouonoó
so.ior TáR~aTa

UNGlBU

'.

Divat-zsebkendő
Budapest, V., Kammermayer Károly-ú. 8.

Telefon: 185-462.

VI.anDUaSSY ÚT"14.

Páris] plissé - Gyöngyözés - Aiour ~ Műhímzés
, T Gpmbáthúzás - Endli
yaS, Budapest, Kossuth Lajos-utca 13. szám és
Szent J~tván-körút 25. szám. - Telefon: 384-265.

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

Létesült a "Nemzeli Önálló-
sítási Alap" támogalásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Tele!on: 38-20-87.

VÁRIPÉTER II
I női szabómester

BUDAPEST
·IV., Dalmady Gyöző-u. ll. sz.

(~~;~~~~8~. '\
@) _EKSZER-EZUST-ARANY .@)

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

Evangélikus lakásba I
Evangélikus képet!
LÜHNSDORF KÁROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatók a fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b. TeL 222-895.
LUTHER MÁRTON (75X60) . . . 3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és az
élet" (60X33) . _ . . . . . . 1 P
"Én Istenem, én Istenem, miért hagy-
tál el engemet!" (60X33) . . . . 1 P
"Elvégeztetett" (60X33) . . . . . 1 P
Ugyanezek levelezőlapalakban 10 fillér-

ért kaphatok.

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

Szépirodalmi könyvek és lolyóiratok bekölése.
Díszdobozok. loloalbumok és egyebek szekszerű készítése.

Hittestvéreknek árengedmény.

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

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor; dr. Csengődy Lajos, 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: 2i2-895
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

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

A szerkesztő ség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

d. e. 1/412 Keken András dr.
d. u. 6 "Gádot' András
d. e. 71,10 Dendely Károly
d. e. 11 Kökény Elek
d. u. 4 Pásztor Pál
d. u. 5 Güttler Vilmos
d. e. 3!4l0 Kökény Elek
d. e. 10 Bagár Iván
d. u. 4 Bagár Iván
d. e. 1/2 9 Nádasdy Gábor
d. e. 11 Szabó Aladár
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Győri János
d. e. 11210 Dezséry László
d. e. 11 Dendely Károly
d. e. 10 Csaba r.§.szló
d. e. 8 Halász Kálmán dr.
d. e. 10 Scholz László
d. e. 11 Ruttkay Elemér
d.e. 11 Kara Pál
~. e. 1/2 9 Rédei Károly
d. e. 11 Molnár Gyula
d. u. 5 Rimár Jenő
d.e. 9 - - --
d. e. 9 Lamnek Vilmos
d. e. 11 Nyírő József
d. e. 9 Wolf Lajos
d. e. 10 Wolf Lajos
d.e. 10 - - - -
d. e,. . 8 Danhauser Lászl6
d,e. 9 ----
d. e. 11 Danhauser László
d. u. 4 Muncz Frigyes
d. e. 9 Pap Ferenc
d. e. 11 Benezur Lászlé
d. u. 5 Benczúr László
d.e. 10 - - --
d. e. 11211 - - - -
d. e. 1/212 ~ - - -

Budapesti istentiszteletek 'sorrendje
1942. inájus 10..

Deák-tér 4. (ifjúsági) d.. 71, 9 Kemény Péter
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 71,10 Güttler Vilmos

TARTALOM

Deák-tér 4. (rádió)
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven).
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-ú. 14.

Kőbánya
Simor-utca 35. (katonai)
Simor-utca 35..
Rákóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Üllői-út 24. (egyetemi)
Üllő' -út 24.
Szveienai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep
Gyarmat-utca 14.
Angel-u. 25 .

. Abcnyi-utca 21.
Fóti-út 22. (katonai)
Fóti-út 22.
Fóti-út 22.
Tomory-út
Szent Lászlo-új
Bécsikapu -tér
Torock6téri ref. templom
Böszörrnényi-út 22.
1., Váralja-u. 14.
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német)
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Erdi-iúton

. Báthory László-u, 7.
Rákosfalva

Az imádság tartja a világot

Sztranvavszky Sándor

Homo elegans

Ifjúság között

A vidék jelentősége ..,

Akádavirág

"Egyházamnak tartoztam vele"
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Az imódsóqfort]o a világot,
mondja Luther Mártonés ezzel mert nekünk amúgy is megvan éppen ilyenkor megeroso-
a merész állításával kétségtele- és ken, hogy velünk' együtt a dik a szava, megnövekedik a
001 szembeszáll mindazokkal, keresztyén embereknek is meg száina:'szétcsapódik a szárnya
akik úgy gondolkodnak; hogy legyen a .határozott vélemé- ésmintha mindenki érezne va-
a világot talán a' pénz, talán a nyük arról; hogy .ami fenn- lamit Luthernek aszavából és
fegyveres erő, talán külőnböző l- tartjá. a .világot, . ami kormá- a szívemélyénabbari remény- .
emberi indulatok, erények, nyozza és célja felé vezérli, az k,ednék,/hogy az imádság mégis'
vagy bűnök alakitják: A felü- . nem aIöldön, nem emberektől meg fogja tartani a világot. A
letesen néző ember természete- van, hanem az. maga, a 'gond- katonák megnyerhetik a hábo-
sen. igen könnyen hajlik ehhez viselő. Isten. Törvényei vannak rút, a politikusok megköthetik
hasonló gondolatokhoz. mert a természeti világra nézve, tör- a békét,' a tudósok okoskedhat-
mindennapi tapasztalatai hol vényei vannak az emberi világ nak az új rend törvényei felett .
egy, hol más erőt mutatnak földi dolgaira és az emberi lé..:. és a dolgozó emberek majd
előtte olyannak, amihez a lek· belső világrendjére inézve megint, nekifeszíthetik .a föld-
világnak az élete igazodik . és is és ezek kőzött a törvények nek az ekét, a fának a fejszét :
ezek között az erők között ! között meg vannak az Ővilá-:- . ésa gyalút, a dudvának a ka-
aligha veszí észre vagy ismeri' gában áz imádságnak a törv é- pát, a romoknak a csákányt, a

fel az imádságot.' De . Luther nyei is. Mi talán a magunk vadvizeknek a· csatornákat,'
nem áll egyedül ezzel az állí- esze szerint gondolkozunk és vagyis : végezheti majd min-
tásával. Sok komóly gondol- vélekedünkazín~ádság' felől,' denki a maga dolgát és munká-
kozó, sok bölcsen szernlélődő, de annyit minden olyan ember- : ját úgy vagy még jobban, mint
sok veszedelmes küzdelmekennek érezni rés tudni' kell,aki . a háború előtt, - azért mégis
keresztülment ember tett már imádsággal szokott .élni, hogy szükséglesz az imádságra, Lu-'
bizonyságot arról, hogy minden -az imádság valóban nagy erő the~ nemcsak azt' mondja, hogy
maga erejénél és minden em- és sok mindenre képes. az imádság tartja a világot, ha-
beri segítségnél ,többet jelen- Érdekes dolog, bár szinte nem azt is. hozzáteszi: "külön-
tett a számára, több eredményt --érthetetlen, hogy éppen hábo- ben ugyan rosszul állna": Hát
hozott és több sikert biztosított {rús· időben, amikor. az erőnek mi úgy érezzük,_ hogy éppen
az; imádságvj.Hogy az imádság' és az erőszaknak; a fegyvernek erről van szó. Eppen erről,
milyen hathatós erő és mi. min- és ra hatalomnak a mérkőzés ei .hogy ne álljon a világ rosszul.
denre képes, azt csak az hiszi folynak és amikor az volna a Kapcsolja be az ,ember a maga
el, aki megpróbálta már és akit,természetes,hog'y a gyenge és földi: világának szent és meg-
a tapasztalat megtanított rá" az erőtlen elkerülhetetlenül el- becsült erői közé az imádságot
- mondja ugyancsak Luther. . vesszen és az sem volna csodá-' és az abból fakadó minden erőt'

E"za most ránk köszöntő va- . latos, haa háborúskodásoknak és áldást. Imádkozzanak az
sárnap az imádság vasarnapjá- süketítő hangjai között nem édesanyák. fohászkodjanak -a
nak nevezhető azért, mert szent hallatszanek- meg az imádság, gyermekek, buzgólkodjanak a
i0'6;e imádságra buzdít s ennek papok, könyőrögjenek a fér-
alapján templomainkban rqin- I . ~I fiak, -'.- növekedjék és-soka-
denütt az igehirdetés az imád- . I "Kérjetek és adatik néktek, ke- I . sodjék az imádság, amelyik be-
kozásról fog szólani. Mi ezek- I resséte.kéS. találtok, zörg.e.ilsetek és II .ismeri .az összes . emberi erők
b k megnyittatik néktek. Mert. aki kér, elégtelenséget a világ megtar-en az igehirdetése ben nem . '. -

mind kap és aki keres, talál és al'. t" de ;1' d" hi . hhvita' zni és nem döntést keresni . asara, e SZl ar an ISZI a oz
. '11 zörgetőnek megnyittatik.:'.. .1[.1akarunk arról, hogy csakugyan (Mt. 7.7~8.) az Isten kegyelmének elégsé-

. ádsá '1' ges voltát.':az lma sag tartja-e a VI agot,

1
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Napokban megint eszembe jutott az
Evangélikus Egyházkerületek Jóléti
Egyesületének valahol látott .baleset-
biztosítási díjtáblázata. Ott a lelkésze-
ket az 'első" rubrikába : sorolták, mint
,,~egkevesebb veszéllyel járó:' foglalko-
zast. Ha Ielkészeinknek pénze lett volna
arra, hogy nagyobb tömegben' biztosít-
tassák magukat baleset ellen a Jóléti-

.nél, akkor ·a Jólétit"alán már kezdene
gondolkodni egy magasabb. rubrikáról
a lelkészi foglalkozás veszélyeinek mi-
nősítésénél.

Ez először Szántó Róbert tragikus
"halálakor jutott eszembe, most meg,
hogy bent· jár.tam az egyik budapesti"
kórházban és Bándy : István csengődí
míssziós lelkészt találtam ott "rapity~
tyára törött" lábbal, m:ásodik'· ope-
ráció után, araszos ezüstszegekkel a
combjaban. A szórványlelkészek .nehéz
kűzdelmeiről sokat írtunk már e lap
hasábjam. Most már ennek a harcnak ',.
egy· ;,súlyos' sebesültjét" (adja Isten, .
hogy ne "rokkantját"!) is' bemutathat- .
juk Bándy István személyében. 15kola-:-,
látogatásra, indult .a szórványba. Szíves-
ségfuvarban vitte az egyház gondnoka,
Falun' kívül megvadultak a 'lovak 5 I
~!l0st'itt fekszik Pesten, Ist,?n kegyelme I
on zte, hogy nem ? temetoben. ,

De . nem is ezt akartuk elmondani, l'
hanem ami utána következett. Az sok- I
kal . vígasztalöbb és méltóbb el meg-

Iörőkítésre. '.
Először egy szanatóriumba szállítot- '1

ták Pesten s betegágyához meghívták
I~,?nzult~ció,ra egy másik kórház sebész- '1

foorvosat .1S. Mikor- az meghallotta, .
hogy ki a beteg, rögtön így mutatkozott
be: ;,A pesti egyház presbitere vagyok", l
Aztán így folytatta: "Tudja mit, tisz- 1

felendő uram, jól tudom, hogy a ma- I
/ guk OTBA' ügye maig se 'került tető"

alá. Saját zsebéből meg drága lesz ma- I
gának .ez a szanatórium. Elviszem én
tisztelendőségedet a saját kórházamba,
ott aztán mindent megteszünk felépü-
lése érdekében, ami Isten segedelmé-

. vel megtehető - ingyen". S úgy is lett.
A pesti presbiter-főorvos kétszer. is
operálta .Bándy lelkészt, a második
műtét egyike volt az e nemben lehet-
séges legdrágább, Iegkényesebb-és leg- I

modernebb eljárásoknak s míndezt
teljesen ingyen, Mások 1000 pengőn
felüL fizettek volna -érte. Bándy Lel-
késznek azt felelte a főorvos: "Egy-
házamnak tartoztam ezzel"., I
. Örömmel állunk meg Bándy lelkész ki kortársai közül.. Gyorsan ívelő politikai pályát futott meg és az egy-
betegágyánál, hogy Isten így gondot vi- I házi ~let terén is a. legma,gasab,? mé~tóságig j';ltott. A gyors elhatározá-
selt róla"nehéz óráiban, de még nagyobb sok es nyugalmat nem Ismero tevékenykedések embere volts az a
örömmel vesszük tudomásul 'ennek a \. korszak, amelyben élt, megkívánta mind a kettőt: a gyors elhatározá-
derék pesti presbiternek gyakorlati
bizonyságtételét. Nem féltjük jövőnket,' .so~~t is ~s a nagy,on komo~y, fá,:a,d~at~tla.n ~unkcit is: .Még f~a:al ;mb~r
nem féltjük egyházunkat, amig az a volt"28 eves, amikor országgyűlési képviselő lett, majd a világháború-
léJ.ek él egyháztagjainkban, presbite- ban két évet töltött az orosz harctéren. A háború után és a.forradalmak
reínkben: tarto:?om' egyházamnak .. De idején családi birtokángazdálkodott, ahol a kommunizmus alatt is
különösen nem félünk semmitől, amíg
e tartozás törlesztési helyét mindenki körülvette és megvédte népének szeretete a vörösök üldözésétőL Néhány
egy másik rászoruló hittestvérben ta- év múlva Nógrád es Hont vármegyék főispánja lett,' majd 1926-ban
lálja meg, Nagy a tartozás és ha min- ,ismét képviselővé választották. Mint belügyi államtitkár, .igen nagy
dennáp' százszor törlesztünk is belőle szolgálatokat tett az ország belső rendjének biztosítása tekintetében.
valamit, egészen soha le nem törleszt-·
hetjük. Törlesszük, hát mindnyájan, Az 1935. évi választás után, amelyet ő irányított és amely igen nagy
kövessük e derék "pesti presbiter" pél- politikai győzelmet, hozott, az új képviselőház elnökévé választotta,
dáját! Igy .lesz valósággá az az ige, Gömbös Gyula halála után, Imrédy Béla miniszterelnöksége alatt,
amit az első keresztyénekről állapít földrnívelésügy i miniszter lett, de alkotmányjogi aggályái miatt szernbe-:
meg az Apostolok Cselekedeteinek
könyve: "A hivők sokaságának pedig fordult Imrédyvel s kilépett a kormánypártbóL A most jövő választás-
sziue-telke egy vala; és senki semmi kor már kimaradt a parlamentből is és nógrádmarcali birtokára vonult

"f~~~ázamna~tartoztam ezzel" :1I~--------------------------~
Sztranvavszkv Sándor

Országos evangélikus egyházunkat újabbgyász érte a dunáninneni.
egyházkerület felügyelőjének, dr .. Sztranyavszky Sándornak elhúny-
tával. Újabb gyász érte' magát a dunáninneni egyházkerületet is, mert
április' 2':'án temette püspökét, D. Kovács Sándort és éppen egy hónap
múlva: május 2,.án egyházkerületi felügyelőjét, SztranyavszkySándort
is eltemette.

.Sztranyavszky Sándor' a !llagyar közélet egyik legkiválóbb 'és leg-
'érdekesebb alakja volt, aki kiváló tehetségeivel, határozott egyéniségé-
vel, erős akaratával és rendkivül sokoldalú képességeivel emelkedett
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vissza. Hosszú és kínos betegség után, amelynek tartama alatt sokáig
kezelték a fővárosi gyógyintézetekben, a családi kúriában 60 éves korá-
ban, április 30-án, áz 'Or testével és vérével megerősítve húnyt el.

Az egyházi életben szintén ifjúkora óta tevékenykedett. Mint egy-
házközségi felügyelő kezdte, majd a nógrádi egyházmegye és a dunán-
inneni egyházkerület választotta meg különböző tisztségekbe. Erős és·
öntudatos hite, amelynek -nemcsak az egyházon belül, de még politikai
érdekeltségekben is a -Ieghatározottabban adta. bizonyságát, csakhamar
az evangélikus egyház világi vezetőférfiai közéjuttatta őt. 1930.. máju- Előző két ismertetésünkben az Orszá:"

gos Nép- es Családvédelmi Alapnak' a
sában Kéler Zoltán elhunytával megürésedett tisztségre a dunáninneni helyi hatóságokból és a, helyi társa-
egyházkedilet felügyelőj év~ egyhangúlag -választották meg. Mint egy-. dalom szervezeteiből megalakítandó
házkerületi felügyelő, tüzes védelmezője volt egyházkerülete minden munkaközösségek céljáról és a munka-
ügyének, ami leülönösen a zsinaton lett nyilvánvalóvá, mikor sikerrel közösségekbe a Luther Szövetségek

.' , . útján való bekapcsolódás lehetőségei-
harcolt és vitázott mindazokkal,: akik a trianoni megcsonkítás követ- ről szólottunk, most ismertetjük az Or-
keztében igen súlyos helyzetbe jutottegyházkerü1etet beolvasztani sze- szagos 'Nép- és Családvédelmi Alap
rették wolna - ideiglenesen . - a' többi egyházkerületbe. Különösen . munkaközösségeinek fontosabb' felada-
emlékezetes marad az. a 'hatalmas / és határozott hangú felszólalása, . tait., .' Á feladatok a következők: .
amelyet. nem mirit zsinati alelnök, hanem mint a zsinat tagja, a tagok - 1. Közreműködés a kőzség' szocíális
sorából mondott eÍ a reverzálissal kapcsolatban és az egyháztagok hűt- munkatervének az összeállításában.
lenségének megtorlására .irányuló intézkedések tekintetében. Ebből'. Minden község kimutatja a legstir-
hosszas polémia fejlődött ki a katolikus ésaprotestáns sajtó kőzött és gősebb szociális szükségletét, rámutatva

a legcélszerűbb kielégítési módozatokra
ez Sztranyavszky -Sándorra nézve személyes .támadásokká is elfajult, . is. A megállapításnál számolni kell a

..meg kell azonban állapítanunk, hogy, szilárd meggyőződéssel és bátor- község lakosságának a kivánságaíval és
sággal elmondott felszólalása az egész protestáns közvéleményben meg- helyi tapasztalataával s ~ezt a munka-
növelte . tekintélyét .és befolyását. Az· ebből származott összeütközés közösségnek kell végeznie. .
később' békése.n elinté ződött. . 2. A közjóléti szövetkezet támogatása'

helyi vonatkozású feladataiban.
. A tetnetesre.el)'ött es 'a gyászoló családdal éRy'üÚ körűlvette a Ez a munkaközösség legérdemesebb

. . 5 teladata a teendők alig kimerfthető
koszorúkkal bötHöH kopörs6t é1€Jna. kormány képviselőivel az egyház- sorával. . ,
nak, li társadalomnak és a politikai élétnek sok előkelősége, a dunán- a) Véle1ltényadás a juttatandók ki-
inneni egyházkerület papi és világi vezetői, Nógrád megye es a község vc.Í;lasztásánáL· .
lakossága. A temetési szertartást D.· Kapi Béla püspök végezte.' aki b) A' munk'a.közösség feladata a ház-

hozjuttatásoknát .
mélyenjáró és nagyhatású igehirdetést mondott. Lukács ev. 11:21-22. . A kiizjólétiszövetkezetek különféle
versei alapján az (3rő.sről ée a n4Iá:nál· erő,Sebbrol' szólt. "E,:risztus rá- akciókkal i-gyekeznek a megélhetésük-
világít az élet h6sköltéményének .li három Tejezetére; ~"mondotta ben veszélyeztetett családok jólétét meg-
beszédében II püspök, -' ilmelyekeg'yformán ')'utnak osztályrészül az alapozni, Akár egyesek részére történő

juttatásokról, akár. a lakosság egy na-
egyszerű es il -nagy embereknek, At,. elso' rnornentum tlzéhibernek az gyobb csoportját érintő kereseti és érté-
élettel, il második í'lz~émbérMk a hal~í1al,' II harrnadík Krísztusnak a-- kesításí források, megnyitásáról van
haraIHlÍ v.bo, it ha.í:c,át.'id.ézi." É,'zá, három...· ,et'y..utt az. éü_~t hŐ,s,:ki:Hte.IT.i.éhye.szó (a' juttatásokban részesítendöle ki-
E tIl J f . b . f .~ választásában. ellenőrzésük és taná-Z a :szem e etet,' ezus tamtasa 19y ejezi -1: áz em eF eros egyveres- csókkal 'Való, ellátásuk megszervezésé ..
ként őrzi palotáját; '---"á náláhál erősehb,á halál legyŐz!, mínden fegy- . ben), Itt csalt ~,.legnágYobb szövetke-
verét ~i\Tészi,~ ae'· a. hálált iegyéhi Kri~ziü , §: ieger5sebb f~gyveres és zetí juttatással, a házépítéssel kapcso-
kincseit elosztja... Sztranyavszky vBándor verős fegyv@resként őrizte latban felmerülő feladatokról kell tud- .

1 táiá Él . d 1" dá . dí nunk azt, hogy' Igen fontos munkakö-pa o aJat.. ete biztos alapozású, 'hatalmas elgon o asu,-gaz ag lSZl-ziisségi feladat,a házhozjuttatandó csa-o
tésű, nagy-tervű élet volt. De ezt az' életpalotát nem önmagáért, hanem ládo&- közős munkáját megszervezní.'
nemzete és_tlgyház!l jiivara l!pített~. Kezdettől fogva azok élsorában Férfiakat a nehezebb, nőket a könnyebb
tlQigözöH, akik Et nemzet sorsát hordozzák ·sifvukbért és annak törté- munkára kell. beosztani. Itt j rendkívűl
nelrni ).övendőj én munk~lkodnak. Evangélikus eg-.yh:hártak vezérhelyén fon tos. az egyéni' kezelés, amire a ha=

k
' , tóság nem alkalmas (pld. .gyermeket az

szintén történelmi jogok é§ igazságq védelmében fárad.t. .Ezt az ~let- iskolától, sokgyermekes' anyát a hái-
palotát épitéHe és őrizte mindvégig,. erre született és erre nevelkedett.' tartástói ne vonjanak ef, stb.).
:Egé!!2 egyénisége erre a- szelgálatra teremtődott. A nógrádi zúgó erdő- . c) BWkészifés az üj otfhonra·.
ségek megmaradt, évszázados cserf'á] a.' Csodálatosan szép emberpél- A 'házakció sikere - attól függ, hogy'

. a "házhozjutó családok mennyíre tud-
dány: maga az Isten. is erős' fegyveresnek teremtette' és a szellemi ják megbecsülni ú], egészségesebb ~1et-
képességek gazdag arzenálját adta birtokába. Küzdelmei ' között~. módra -és derültebb családi .életre modot
hegyormon álló, messzetekintő őrszem; bátor aromboláshoz, .erős az nyújtó ·otthonukat. Megtanitani őket a
, íté h "1 Izá b I' .bk' . Ih tá ás f "1 helyes és csinos berendezésre; a rend-epi es ez, őnzet en a 8Z0 galat an .. zmai an emenye a arozas eszu; szeres ; és egészséges háztartásra. Itt'
szemében lelkének tüze világít, parancsoló, érces szavában Fcél-a~ara'- 'elsősorban a női munkaközösségi ,ta-
tának trombitaharsonája zendül. Lelke mégis - álomlátó, hívő, magyar gokra kell Számítani.·· ..
gyermeklélek, evezredes.álmokat renget, életrnentő igazságok sugallatát ct) Csal6.qgondozás a' házhozjuttatot-
érzi .lehelletéval. melengeti -sorsukat, szítja győzelmüket. ,A nemzet és ta.k köréb~n. " .

k Az új otthon új kötelezettséget, ró a /
egyház jövendőjének önmagukban elrejtett óletfeltételeit talán csa . családra: A. törlesztési részleteket pon-
sejti, jóllehet soha meg nem szűnik külső óletfeltételeíért küzdeni. Meg tosari k-ell fizetniük. Mu?kaközö~sé,gi
kell köszönnünk Istennek ezt az erős fegyverzetű, hatalmas munkát 'feladat őket támogatni: munkaadonal,

, tt b tt A '1' '1 . " bb h lál t Tezvő t' . d "azdálmál közbenjárni, hogy tovább.vegze em er . . . . na anaerose a most : egyoz e es rmn en ~lkalmaziák, il: házhoz adott" kert hasz-
. fegyverét elvette. De jön a mindennél-mindenkinél erősebb: Krisztus, nosításának módja, a kapott szak-
-\.és. Sztranyavszky Sándor életének minden kincsét köztünk elosztja. szerű utasítások betartásának az ellen-

Mert az eszmékért, igazságokért küzdő ember élete nem mehet, pusztu- őrzése, tanácsokkal szolgální, stb.
lásb~. ~rtékei megmaradnak és látható? vagy láthatatlan kövekként Gyermelmev.elé~, zöldkeres:ztes szol- '

marháját nem. mondá magáénak ha-
nem nékik mindenök köz va~a". '(4. r.
32. v.) . F. Z.·

Nép- és csalá~yé~elem
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gálat igénybevétele, változatosabb,
egészségesebb főzés. -

3. Egészségvédelmi feladatok.
Az egészségügyi szakmunkát az

orvos és védőnő munkáját kiegé-
szíteni szociális munkával. (Szülészetí
vándorzsákakció, ágyakció. kölcsönös
ellátási - szolgálat akciója, csecsemő-
kelengyeakció,anyatejakció, gyógysze-
rek biztosítása a közgyógyszerellátásra
nem jogosult szegény családok részére,
napközi otthonok szervezése, korszerű
táplálkozás, főzelékféléle megkedvelte-
tése, szakorvosi vizsgálatra szorulók,
leülönösen a szegénysorsú óvodás és
iskolásgyermekek utazta-tásának meg-
szervezése, vándorböícsödék ' felszere-
lése és. fenntartása, általában az elemi
egészségügy követelményeínek propa-
gálása, segítő beavatkozás, az egészség-o
védelmi intézmények, a zöldkeresztes
tanácsadások igénybevétele érdekében,
· 4. Népműyelési feladatok. '
· .' Háztipari, háztartási stb. tanfolyamok·
·szervezése, .

5. Karitativ' teladatok.
Közsegélyreszorulók, munkaképtele-

nek, 'aggok, fogyatékosok gondozása, a
hatósági. eszközöktársadaltni elősegí-
tése és kiegészítése, - szeretetotthonok
berendezése, sörétkeztetés megszerve-
zése, közreműködés a hatosági karitativ
akciókban, a rászorulök kiválasztásaf

6. Szoctalís- gondozás.
Utánjáró családgondozás. a· juttatá-

sokban részesíthető népesség .körében
közvetítés a hivatalos _ hatóságokkal
való érintkezésben, panasznapok . tar-
tása, környezettanulmányok, családlátó-
gatások. .

7.. Adatszolgáltatás.
Időszakos jelentéstétel a -munkakö-

zösség működéséről, a község szociális
helyzetéről, az Alap "működésével kap-
csolatban szerzett helyi tapasztalatok-
rói, adatgyűjtés a közjólétí szövetkezet'
akciói számára. .: :. . .

'"A' munkakőzősség programinterveze-
tének a fenti kivonatából kitűnik, hogy
e széleskörű akció kihat az élet minden
területére, tehát nem elég. hozzá az

• eddigi egyháztársadalmi karitativ' mun-
ka s .az eddig azt végezni hivatott nő-
egyleti . tevékenység. Itt mind . a női,
mind a férfi 'társadalom egymást kiegé-
szítő munkájára van rszükség, miért ls
a munkának ezt az együttesét és mind-

_két nembeli társadalomra egymást ki-
egészítőleg kíterjesztő hatáskörét is.
felölelő egyháztársadalmi szervünk: a
"Luther Szövetség" hivatott és alkalmas
mindezen feladatok egységes "szolgá-
latára. .,

-Luther Szövetségünk keretében. a
Nőégyletek önállóságukat megtartva . s
munkájukat a Luther Szövetség közös-
ségében az egyháztársadalom egész. ere-
jével' kíegészítve; - vegyenek, részt.e
munkában. és célszerű, hogy Szövetsé-
günknek li fenti célt szolgáló törekvé-
sébe bekapcsolódjanak, betársuljanak.

'Evangélikus társadalrpunk <egységesen
kell, hogy résztvegven : a Név.- és

• Családvédelmi Alap. munkaközösségei-
ben, 'hogy az arra rászoruló és érdemes
hittestvéreink a juttatásokból kine ma-
radjanak és evangeli kuss águnk ettől a
nagyszabású akcióról 'le _ne maradjon,'
mert csakis' az egységes fellépésben es
munkában van meg az erő és várható
eredmény. Vegyünk példát a többj egy-
házakban szociális .téren munkálkodó
magyar testvéreinktől.
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beleépülnek a nemzet jövendőjének sá~cfalába. Életét és munkáját íté-
letre vonja ~ halál-győzö legerősebb Király, akitől mi most- kegyelmet,
irgalmat esdünk ... "_. . . .

D. Kapi Béla püspök beszéde után Kardos Gyula esperes, püspök-
helyettesimádkozott és elbocsátó áldást mendott, Laszkáry Gyula egy-
házmegyei felügyelő a dunáninneni .egyházkerület részéről mondott
búcsúbeszédet. A kormány nevében dr. Bárányes Károly földmívelés-
ügyi államtitkár, régi politikai hivei nevében- dr. Marschall Ferenc ny,
földmívelésügyi miniszter, Nógrád vármegye nevében dr. Horváth
Sándor alispán, Balassagyarmat város nevében dr. Van nai Béla polgár-
mester búcsúzott, majd. az Országos Baross-Szövetség, Salgótarján
város és Nógrádmarcal község képviselői szólottak. A sírnál 8dr. Csen-
gődy Lajos tanügyi esperes rnondotta 'az imádságot és az utolsó áldást. -
A család gyászjelentésén .kívül a' dunáninneni. egyházkerület és- a,
baJassagyarmati egyházközség adott ki külön gyászjelentést.

elegans-,"
.' ,.

Mindenkinek személyes ismerőse. A XX.· százád eleji' ~mbe~ek
valamennyien jól ismerték, Élt Budapesten. sokszór Hajdúnánáson,
talán. azóta Rostockban, vagyMandalaybanisélt. Sokan úgy vélik, hogy
nincs kultúrhelye a világnak, ahol a homo elegans felfedezhető nem
volna. Élefeleme a divat, programja a ragyogás lóversenyen, színházban,
vagy .vernissageon; ma minden divatbernutatón találkozol vele. s' a
válogatott labdarugójáték .féIidejében ott korzózik az állóhelyek agyon-
préselt, emberei előtt. ., < ,.

Nem tudjuk róla, hogy. havi. 375-ből állítja-e elő azt a sok gyö-
·nyörűséget, ami rajta látható s elcsodálkozol azon, hogy szegény, .fix-
·fizetésű' emberek miért panaszkodnak az élet nehézségein, amikor az
élet fényoldalán -ennyi és ilyen scikragyogás látható.
.' A homo elegáns iratlan 'törvények nélkül tudja a nyakkendő tör-

vényeit sa színhatásokról'olyan tapasztalatai vannak, mint egy képző-
művészeti főiskolai tanársegédnek, mindenekfelett pedig _91yan cipő-.
kultúrával dicsekedik, mintha mindig Csak a belvárosiüzletei öltöz-.
tették volna. Rajta minden kiváló, 'legjobb külf'öldí, vadonatúj belföldi,
legelsőrendű műhelyből készült s ha vasárnap' Istenre. gondol s úgy
érzi, hogy ,az ő házábai:t is' meg kellene időnként jelennie a látszat és
a. kerhangulat rniatt, ahogy itt is megjeleniks megmutatja magát, arcán

'ei a kifejézőzés örökítődik megt.homó elegans vagyok. .
S_ha a Sas behívó megérkezik sa legelső "héten meg kell válni.

rnindentől, ami múltjában a fentiekre emlékeztette, repülőgépen, vagy_
autójáb~n, vagy a lassan cammogó vonatján van ideje meditálni azon,.

· hogy van egy egységes ruhatipus is, mely senkit sem ·.emel mások
fölé, hanem a katonai csukaszürke. 'híiiiden magyar emberen egyformán
pompásan feszül s ebben az öltözékben homo elegans akkor lesz
valaki', amikor .önmagát teljesen elveszíti. Ekkor; fefnövekedik előtte az
a küldetése: "hazámé vagyok, nemzetemé vagyok; egyházamé vagyok,
mindegyik szent közösségé, "melyeknek védelme érdekében itt állok és
másként nem. tehetek, -sőt szívesen teszem azt, .amit tennem '·kell. '

.A -háború világszerte sorra kípusztította a' .homo eleganst. A férfi
társadalom kivétel nélkül érzi a háborús ruha közelségének meg-
kcmolyító hatását s azt kell remélnünk, hogy, hazánkban. is' es világ-
-szerte" elérkeznek .azok az események, melyeknek átélese után az

- európai nők is arra az álláspontra helyezkednek, hogy. múljon el a divat
ördögejs egyszerűsödjék, le az élet a női társadalom tagjainál is: Az
átállított gaidasági élet .mellett anakronizmus egy méter szürke szö-
vetért 168 pengőt fizetni s ma, amikor a legnyugodtabb exisztenciá is
súlyos gondokkal küzködik a 'holnapok' meg nem szűnő gondjaifniatt,
nyugodtan -Iehet .úgy 'és arra berendezkedni: ho.gykevesebb legyen a
luxus es' több a belső elmélyülés, . - . .. .

f\ háború harmadik évében 'így száműzetett a hamb elegans:
Nem akarták sokan' és sokáig elhinni azt, hogy ez mind meglehet.

s íme; ez ma majdnem az egész világon egyetemes valóság: S az egy:;:
házak, 'ami .anyaszentegyházunk is, megállítja ennél az élménynél
tagjait. Emlékezteti társasági és előkelőségbén tetszelgő tagjaitr-imé,
az élet' kikényszerítette a változást. Fel kellett cserélni a ragyogást az

I ,
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egyszerűséggel saz önmagunkért, vagy valakiért, vagy valakikért való
aggódásunk mellett nem illik továbbra is szerepet játszani a világ
előtt. Akik kegyelmet szeretnének igényelni, éljenek' megfelelő élet-·
formában. -Kőzéposztályunk agyonkozmetikázott tagjai, akik az úr-
vacsorai serleg felé is festett szájjal nyúlnak, személyes feddő íge-
hirdetésben részesülnek az 'átalakított élettől. Az' igaz keresztyénség
.Jézus Krisztus testén látott stigmákat s a vérre emlékeztető vörös száj
és vörös körörn ideje egyszersmindenkorra lejárt, mert immár senki
szemében és ítéletében nem elegáns, hanem egy beteggé lett társadalom
nyugtalan megnyilatkozásavolt.

A homo elegans helyébe közénk érkezett a komoly keresztyén
ember. Ez a komoly keresztyén ember is ruhában jár és táplálkozik,
de érdekli a bűn, kíváncsi az egyház haragjára, örül annak, ha egy új
egyházi lapnak lehet olvasója s gyermekeinek üdvösségével legalább
annyit foglalkozik, mint saját magának Istene előtt való .megállhatásá-
val. Nem szégyenli azt, ha. ezekről a dolgokról keresetlenűl, de lelke
szükségeinek megfelelően .beszélhet .. Élete. még csak' .farizeizrnusnak
sem nevezhető; nem ismeri .sem 'a megtérés, sem a fel ébredés egyház-
történeti jelentőségeit, de önmagát majdnem egészen levetkezve, külőn-
legesen s egészen az érdekli-fit, hogy ebből a mostani vííágból-Iegalább
átrnenthető-e.: nem az ő lelke, hanem csak maga a keresztyén .lélek?
Hangos vívódásában nagy értékítéletek sora zajlott: hadd pusztuljon,
hadd semmisüljön meg,v:agy ha úgy tetszik, alakuljon átrninden s 'ne
ismerjünk rá az újvilágban sok mindenre, amit a régiben ismertünk,
de legalább ez az egy legyenmegmenthető, ~.

Politikus nem 'tér ki egy Ilyen kérdés elől. Szélesen s az ujságok-
ból ismerttszólamai szerint nagyszerű próféciákat tálal fel, az érdek-
lődőnek. A párternber kollektív lelkének kamraján ker,esztül néz. bele
a .jöJ.endőbe s reméli' azt, hogy. a' jövő teljesen -igazolja vpártjának
minden eddigi kijelentését. A népi problémák és afalukutatók koroná-
·zott fejedelmei eddig megfogalmazott tételeíkből a jövőre vonatkoz-
tatottan sem engednek egy. jottányit sem s az irodalom "mesterei-és
·kentárai nem szűnnek meg- írásaikban önmagukat 'ismételni, .azaz magát
azt az irodalmat, 'amely az ember kis körben való' topogását mutatja
csupán a buzgó olvasóknakvŰgy látszikvhogy mindenki beszél, csupán
az egyház-hallgat. De lehet az. is, hogy az iemberek beszéde ebben a
nagy átalakulásban. derrnesztő némaság' és. csend s az egyház látszó-
lagoshallgatása óriás hangszóró hangjánál is' átütőbbihatású beszéd,
amely monotonon, de iaz 'igazságnak megfelelöen hirdeti.. hágy' a Urai
világból sok dolgok 'elmúlna,k, még több ·dolgok megváltoznak s, ren-
geteg-vér. és áldozar 'árán szülétík a jővE7ndő"..amelyben ismét emberek,

·élnek, 'akik emlékezhetnek crégiekre is, demégis ~egészen új életet
fognak élni. Az·lesz az új, hogy ha sokkal közelebb -lesznek az evan-
géliumhoz, mint elődeik. , " '., G.~.

Ifjúság kőzőft
A 'jelen tanév vége félé közeledik. Akik az.iÜúsá,g. között töl-

tötték iaz esztendőtl'jó, há megcsinálják "számadásukat, mert ebből
látják s látjuk meg világosan, hogy .melyek -á következő év legégetőbb
kérdései és tennivalói. . .

. Egyházi ujságról 'lév~n szó.. minden olvasónk elvárhatná, hogy
ifjúságunk keresztyén .vagy talán felekezeti neveléséről legyen itt szó,
Kétségtelen; ho.gy nekünk erre kell először tekintenünk. De az egész
kérdés sokkal világosabb lesz, ha a dolgok belső 10gikitja szerint
haladunk. így . először magyar, 'majd' felekezeti, végül, evangélikus
keresztyén nevelesünk időszerű.kérdéseiről beszéljünk, Mindegyík rneg-:
érdemel legalább egy-egy' cikket. , . .' '.
. Ifjúságunk magyar nevelésének a kérdését vegyük szemügyre, úgy,

'ahogyan gyakor latilagtörténik es' yisszahafásokban :jelentkezik .Kis
túlzással elmondhatjuk ugyanis, hogy·i~júsí3.g~nk· magyarrá .n'e\Tel'ése
lassan-lassan a hittanóra szűk l{e:t:'etei között kér magának helyet .•
Biztos, hogy' ezen, egy talpig 'teológus szive mélyéig, megbotránkózik,
mondván, hogy 'a hittanóra alkalmazott igehirdetés, .nem' pedig a'
magyarrá nevelés egyik alkalma., De az esetleges tiltakozás ellenére is

Balatoni -kiállítás
(Nemzeti Szalon)

1\ -~alaton még a Kelethez tartozik,
Végtelcn csíkjába ncm , égbetörö hegyek
néznek, hanern a végtelen ég. Költésze-
tét megérteni és szépségét felfedezni
csak az fogja, aki - értsünk a túlzás-
ból - a' magyar őstelepülők szemével
nézi tükrét s azö lelkükkel járja part-o
jait és dombjait, Ok az elhagyott
Meetist kapták vissza benne. Nem vé-
letlen, hogy a honfoglaló ősök közül a
legrangosabb törzsek .települnek meg
itt. Vórbulcsú és Lél .örzséről a króni-
kán kívül több helységnév beszél. Látta
ez. a vtá]' Koppány hadait. Királyaink
iU. alapítanak -monostcrokat, püspöksé-
gekét Félezerre tehető H' vidék kőzép-
kori templomainak száma.. százra a
szerzetesegyházak és' ma -is .számtalan
várrom és kastély beszél. arról, .hogy
nőtt össze a Balaton vidékével a ma-
gyar sors, történelem és kultúra. Ott-
hon volt itt.a magyarság.

A festők közül is azok tudnak leg-
többet mondani, akik Kelet felő] né-
zik 'ezt a hatalmas .vlzet. Jlyen Eg1'i
Jozse], Itt talált magára s itt lett mű-

-vészete egyénivé. Még méltatói közül
is kevesen értik, moridják, hogy "elő-
adusában a festői eszközöktöl ' való el-
·vonatkozás' legszélső. és éppen ezért
veszélyes határán' áll", Deegyedül is
áll, iskolások nincsenek körülötte: O
dacosan valami ősi titkot véd s állha-
tatosságának . áldozata" Jesz. Ez a' titok

·a Keletriú ji:itt népkozúl-ilw~~ vHág- és
iennés.zeté7·zése. .' .

Elnézzük képeit s önkénytelenül a
legkeletibb .művészet, a japánoké jele-
nik ,meg előttünk. Ok. festették meg a
mindenség legmegfoghatatlanabb ele,,'
meit, a végtelen teret, a dimenziókat,
a, fényt, ők beszéltek a parány ember,
il .mindenség és a természet viszonyá-
ról s végül rriindcnnek nagy egysége-
.rŐJ, amírteremtés. Ott aeemoerietetti-'
nek, 'a, csodálatosnak 'kifeje,zese '"sajátos
f01'manye,lvet" és ,esztétilcá't 'is. teremtett.
·Igy lesz érthető Egrinél 'is a formákat
í'eloldó, víz tükrét es végtelent egybe-
fogó végtelen .fényözon, amelyből mint
valami 'teremtéskor-í ősjelenség emel-
k~dik ki a "Gulácsi .hegy". Parány
részeeskének érezzük itt az ernbért és.
úllatalakokat, melyeket a rnI..ívész a-tér
elejére helyez az ,;Oszi párás fényben"
és a "Tomaji öböl" pallójan. A szín
nála fénnyé lesz," a Jénynek színekkel
meg nem f'esthető ragyogása van .. Ezért

. nem: színesek a képei. A fény a színe-
ket é.s(~formákat abS'trah~lja, Amikor
a festőiesség határán' áll, az - emberi
képzőművészet magaspontján áll, -me-
lvet • csak kevesen •..érnek el s amely

'határ utá 9 már az ielvont müvészef
következik: a zene, '

Rokon vele Ha!ápy János. O a SZÍ-
nek szerelmese s éppen ezért maraszta-
lóbb .. A Balaton, mint óriási prizma,
millió részre bontja a fényt s így 'szt-
nesedík 'meg a művészi vászhon mín-
den,:? :,Vitorlások" s még a "Tihanyi
tehénfogat" . is. Ha Egri Iényben, ő
szinbeúoldja fel.a formákat s látomás-

• szerűsége ,roj.{,onítta Eg!'i müvés~et$yel.
. Szbbotka Imre nem .hat azonnal.' Leg-

o.lább .annyi ideig .... kell. képei 1i11őtt·
állani, arneddig ő ismerkedett az elébe'
táruló tájjal. Bensőséges viszonyba 'ke-
rült a Balaton-vidékkel. Nem' keresi
a' ,rol:D,antikus szepet s a magyszerűt,
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hogy' a téma önmagában is garantálja
a tetszést. A "legjelentéktelenebbnek
látszó 'dolgoknál, is' megtelepszik és
"fest; úgy hogy az egyszerű és hétköz-
napi '",Présház", "Szőlőskert" és "Bor-
pince" az egész Balatonvidék táj-jelle-
gét és lelkét leheli magából. Igy lesz
művészete expressziv. Úgy használja a
színeket, mintha nem akarna velük
hivalkodní.

A kiállító rnűvészek "Balatoni ösz-
tönd ijasok" voltak a múlt évben. A
Balatoni Intéző Bizottság és a kultusz-
minísztértum minden esztendőben ösz-
töndíjakat oszt ki a magyar művészek
között, akiknek két hónapot kell töl-'
teniök a Balatonnál. "'- Kívánjulc azon-
ban, hogy ne csak a vendégforgalmi-
lag érdekelt Balatonhoz rnehessenek
művészeink ösztöndíjjal. A mű veszet
neszojgátjon "vendégfogóul". - Ahogy
van különös és sajátos magyar táj,
úgy a magyar táj érzés és táj esztétika
is sajátos. Középosztályunk tájesztéti-
kájában sokáig az volt szép, ami svájci,
ausztriai, alpesi -utazásaira emlékez-
tette. A tájfestőknek ma valóban hiva-
tásuk van, munkájuk nem lehet idill a
természet ölén, hanem gond, hogyan
vigyék -közel az egész magyar termé-
szetvilágot a magyarsághoz. .

. Révész István.'~~,..~~,
HIREK

Püspökválasztás. A dunáninneni egy-
házkes-ület presbitériuma ápr. 27-én
tartott ülésében 'azt a határozatot'
hozta, hogy aD. Kovács S~ndor halá-
lával megüresedett püspöki máltóság
betöltésére a választást elrendeli és a
szavazatok béküldésére ha,táridőül' jún.
15-ét tűzik ki. A presbitérium ülése
után értekezlet volt, amelyen felolvas-
ták dr. Sztranyavszky Sándor egyház-
kerületi felügyelőnek - akinek ez volt
az egyházkerülethez ',intézett utolsó
üzenete ~ 'azt a levelét amelyben kéri
az egyházkerületet, hogy lehetőleg ke.-
rülje a püspöki szék betöltésével, kap-
csolatban' a pártoskodást, A maga ré-
széről "Kardos Gyula balássagyarmati
espere st ajánlotta va püspöki székbe.
Valószínű, hogy dr. Sztranyavszky Sán-
dor időközben történt elhálálozása kö-
vétkezteben .a püspökválasztás termi-
nusa eltolódik és ' az egyházkerületi
felügyelő megválasztásávál együtt fog
megtörténni. ,

Reménylk-emlékest Kolozsvárott. A
-kolozsvárt magyar egyházközség nagy-
szabású Reményik-emlékestet rende-'
zett. Járosi Andor esperes megnyitója
után dr. Mákkai Sándor"A kőltő
titka'; címmel fejtégette az elhunyt
nagy költő egyéniségét. "Végvári kül-
detésből 'énekelt - mondotta -, pa-
rancsnak engedelmeskedett, mer t Er-
dély sorsa életének halálos gondjáv~ ,
vált s. ő ezt a küldetést' csak mint költő ,
fogadta és vállalta." Utána ·Tamási
Aron ,.Az erdélyi őrszem" címen be-
szélt Reményikrői, majd ',Tompa László
"A hivatás embere" c. tanulmányát
olvasta fel. Több· Reményik-vers. el-
mondása után Bánffy Miklós mondott
zárószavakat. A szép ünnepség méltó
volt Remenyik Sándorhoz és ahhoz a
gyülekezethez, melyben a felügyelői
tisztet betöltötte.
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igaz az előbbi állítás. A Habsburg-elnyomás idején a protestántizmus
nevelte az igazi magyarságot. Ma a magyarság döntő kérdéseivel a
hittanórák ajtaján kopogtat az ifjúság. Kinek van bátorsága ahhoz,
hogy ne eressze be őket, amikor máshová nem fordulhatnak?

Azt ugyanis minden felsős diák észreveszi, hogy amit 'az ujságok
híreiből megtudhat. az az ujságok tájékozódásának és érdekeinek meg-
felelő propaganda. Hogy csak egyik "legnivósabb" lapunkról; a Magyar
Nemzetről beszéljünk: egymás után támadta meg intellektuel olvasói
előtt Szabó Dezsőt, Móricz Zsigmondot, Illyés Gyulát, Veres Pétert,
Kodolányi Jánost, Németh Lászlót, Karácsonyi Sándort és Erdélyi
Józsefet. Szóval a mai magyarság legértékesebb szellemeit. Miért? Azt
ne boncolgassuk. De vegyük csendesen tudomásul, hogy közülük kettőt: '
Kodolányit és Erdélyi Józsefet -több-kevesebb burkoltsággal a haza-
árulók' közé állította. Pedig valójában kevés olyan élő magyar ember
van, aki tollával-annyit használt volna a mai magyarságnak, mint épen
ők. De többi napilapjaink se jobbak. Egyik így, a másik úgy, de
mindegyik a saját érdekeinek megf'elelöeri azt az élő vagy holt magy.ar
szelleme.t állítja lelkiismeretfurdalás nélkül pellengérre, amelyik az ő
szellemi irányának meg nem felel. Ezeket a magyar szellemeket pedig
ifjúságunk értelmesebb fele ismeri. Ismeri őket írásaikból, könyveikből,
egyiket-másikat konferenciákról is. És a' magyar ifjúság nagyra becsüli
őket. Mikor az egyiket vagy a másikat támadás éri, ugyan kihez
-folyamodnék világos látásért? Ahhoz, aki számára eddig a szellemi élet
terén igen sokat jelentett: vallástanárjához. És keresztyén magyar
felelősségünkből fakad az a kötelességünk, hogy ezeket a kérdéseiket'
is meg tudjuk válaszolni. ,

De a hírlapi és mindennapi kereteken túllépve, vegyük észre, hogy
a. magyar szellemi életnek és a magyar múltnak az értékelésében egy

, nagyfokú bomlási folyamat éri el a csúcspontját. Tudományos síkon a
szellemtörténeti vagy az átértekelő iskola indította meg ezt a folyamatot.
Ma már a sajtóban, a középiskolai történelem s egyéb órákon, sőt 'az

, emelkedettebb szellemek hétköznapi vitáiban is ennek a magvetésnek
szedjük a gyümölcseit. így születnek meg hittanórákon is a ,minden
magyar ·fülnek megdöbbentő kérdések: "Igaz-e Tisztelendő úr, hogy

, Rákóczi .csak árnyékfejedelem volt?" - "Igaz-e, hogy Magyarország,
szellemi és lelki· kultúráját elejétől végig a középkori katolikus germán
szellemiségnek köszönheti?" - Még megdöbbentőbb kérdésr "Elhigy-
juk, hogy Kossuth Lajos Kún Béla előfutárja volt?" És egy kiábrándult
megállapítás: "Az lett volna Kossuth Lajos egyetlen jócselekedete, ha
meg nem születik." ., '
, . Csak nemileg avatott fülek előtt is első hallásra nyilvánvaló, hogy
ezek a mondatok Szekfű Gyula "Száműzött Rákóczi"-jának, "Der Staat
Ungarnv-jának, "és többi, munkáinak triviális visszhangjai...(Érdemes
lennemegtudnunk, hogy vajjon' mit érez az a Szekfű Gyula, aki tudo-
mányos' munkájának átütő sikereit már saját' életében' is így rneg-.
tapasztalja") , ,

, S most vessük fel a kérdést, hogya magyar evangélikus lelkész
akármilyen poszton ,áll is, elmehet-e szó .nélkül ilyen kérdések és
mondatok mellett? Av~gy válaszolhat-e az érdeklődő magyar diáknak
azzal, hogy' fordulj fiam történelerntanárodhoz felvilágosítás ért, amikor,
nagyon jól tudja" hogy csak azért :tudnak a magyar diákok ilyen
kérdéseket feltenni, mert ma már sok magyar tanár' van, aki a Szekfű-
féle szetnlefiúk szellemi légkörében nevelkedett s nemzetnevelő igéit
is onnan hozta magával.. '

Mondjuk ki nyiltan, hogy ez' a szellemi állásfoglalás' 'ki 'akarja '
tessékelni, vagy legalább is le akarja értékelni a' magyar múltból
Rákóczit, Thőkölyt, a többi igaz erdélyi fejedelmeket; a Kossuth-
Széchenyiszembeállí tásból ki. akar hozni egy félisten Széchenyit, "hogy
annál kisebb, lehetőleg semmi legyen Kossuth. Tehát mindig és minden-
honnan azokat igyekszik kisemmizni, 'akik a megalkúvás nélküli magyar
szabadságnak és függetlenségnek az élharcosai voltak. '

Az történik itt, hogy míg folynak-a kis napi politikai viták, lent
a mélybenegy halálos szellemi bomlasztás rohan célja felé. Igéi ismer-.
tek a múltból: "Divide et impera." (Oszd 'meg - t. i. a magyar szellemi
életet - és uralkodjál rajta.) , ,

Ezzel a szellemi árarrílattal szembeszállnunk mindennapi kötelessé-
günk. Nem úgy, hogy-mi meg Széchenyit és a többieket értékeljük alá,



. . .

Aki így cselekszik, akár az,egyik, akár a másik oldalon, az a magyarság
ellensége és nem építője, Mert az organikus magyarság-építés ez:
Minden magyar értékünkben lássuk meg az időálló vonásokat, ezeket
emeljük ki és ezekből rajzoljuk meg az igaz magyarság képét, .

. S ha másma nem csinálja, hát csinálja meg újra az egyházrHogy
aztán ennek mi köze van akezdetbenemlített felekezeti kérdés és
evangélikus keresztyén mivoltunkkal,' arról majd, legközelebb' be-
széljünk. Mórocz Sándor.

~ ---.,
A vidék jelentőséqe

" .,

Egy évtizeddel ezelőtt, sőtnéhál1Y éve is sokat beszéltek hazánkban
á decentralizáció kérdéséről. Trianon után -az élet egyetlen gócpontban
találkozhatott csak: a fővárosban. Budapest jelentette a nemzeti kul-
túrát.:a nemzeti lelket s a szűk határok közé szorított magyar életnek
ez volt .az egyetlen ütőere. Vele szemben a vidék nagyon' háttérbe'
szorult. A vidéki emberen mindíg találtunk valami mosolyogní valót,
a vidéki kultúra próbálkozásait, hiábavaló erőlködésnek vettük s a
kényszerű helyzetet természetes .adottságnak minősítettük. Csak a
trianoni határok fokozatos leomlása után kezdtünk gondolkozni azon,
mennyire helytelen ez a minden tekintetben való decentralizáció, Hazánk
tájegységekből tevődik össze. Az 'eddig is jól ismert Nagyalföld. Kis-
alföld, Duna-Tisza köze (nem is beszélve a kisebb, jellegzetes vidékek-
r51, mint Kiskúnság, Jászság, Nyírség; Hanság, stb/o) mellett Erdély,
Felvidék, Bácska, Kárpátalja, Székelyföld visszatérése új szellemi köz-
pontoknak egész sorával gazdagította a memzet testét .. Ezek minden
szempontból olyan értékek önmagukban is, hogy őket meg kell becsül-
nünk s mindcgyiknek. anemzetile'lkét külön-külön kell gyümölcsöz-
tetnünk a közös nemzeti lélek gazdagítására. . ,,' .

Hála Istennek, nagyon sok kezdeményezés történt már ezen a téren.
Sokat panaszkodunka rádióra, azt az ötletet azonban meg kell dicsér-
nünk, hogy városnapokat rendezés különböző magyar tájakat varázsol
'hallgatói elé. Bizonyara az a le' nem kicsinyélhető cél vezeti, hogy a
sajátosan magyar' értékeknek és 'színeknek megbecsülést szerezzen
népünk széles rétegeiben. Mint evangélikusok fájlalhatjuk ugyan, hogy
egy-két, közvetítést vezető evangélikus-jellegű városainkban egyházi
intézményeink .mellett minden szó nélkül: halad el, a rádlónak azonbari
kétségtelenül jóa szándéka; Legutóbb a soproni és győri városnapon .
egyaránt műsorába 'iktatott itt is, ott is egyházzenei hangversenyt.
Ezeknek során jelesorgonistáink- művészi játékaiban. nagyszerű vegyes-
és gyermekkaraink kiváló teljesítményeiben gyönyörködhettünk. ~Az
idegennek észre kellett vennie, hogy virágzó evangélikus gyülekezeteink
vannak azokban a' városokban. Már .készen áll a debreceni városnap .
programmja. Örömmel olvassuk, hogy népi sajátságaink ezenjellegze-
tes tömörülő helyéről egy egész napon keresztül sugározzák majd szét
Íróink és művészeink legkiválóbbjai a tudást, a művészetet, '~"magyar'
múltat és a protestantizmus erejét. -Emellett jut :idő arra is,. hogy'
hortobágyi esti hangulaiképbenpásztordalokat, mutassanak he,' város-.'
képeket nyujtsanak', megismerhessük a híres Nagyerdő madárvilágát. .
a régi kékfestőksátrait, stb. Nagy áldást jelentenek ezek a városnapok
akkor.vamikor ifjainkhan meglankadt a vállalkozókedv, .il turisztika
iránti rajongás' s ugyanakkor nehezebbé lettek a közlekedési viszonyok
is. Talán így meg tudjuk szerettethi a magyar vidéket; fel tudjuk
ébreszteni az útikedvetésértékelni fogjuk a magyar vidék kultúráját.

Örömmel olvastuk a lapokban; hogy a vallás- -és közoktatásügyi
minisztérium felhívta a magyar falusi és tanyai népiskolák tanítóinak.
figyelmet arra, hogy azokat az ötödik vagy hatodik osztályú szegény-
sorsú, de kiváló tanulókat, -akik az országos magyar- teheteéqmentée
költségén gimnáziumot kívánnak. végezni, május 5-ig jelentsék be a kir.
föigazgatóságnál. Magunk ls beszéltünk vidéki tanárokkal, akik az ilyen
versenyvizsgára jelentkezett tanulók vizsgájának módszerét elsajátítani
jöttek össze a "fővárosba háromnapos .tanfolyamra. Reményünk "Iehet
most már, hogy .a vidéki mezítlábas okos parasztgyerek nem, marad

.meg libapásztornak azért, mert vidékívvagy tanyai; hanem. papi tanár,
orvos, tanító lesz belőle magyar pénzen. Pásztor Pál.

(Folytatjuk) ,

Lelkész-Jublléum, A csákvárt gyüle-
kezet ápr. 19-énközgyű~és keretében
ünnepelte lelkészének, Furta Zoltán-
nak 25 éves lelkészi jubileumát.

Iskola-jubileum. Az .aszódi leány-
nevelő intézete .május 17-én ünnepli
fennállásának 50 éves jubileumát. Az
évforduló emlékére 'a .leáriynevelő in-
tézet Volt Iskolatársainak Szövetsége
díszes selyemzászlót ajándékoz az inté- .

,zétn.ek. A, zászlót a jubileumi ünnepség
keretében adják ·át magasztos rendel-
tetesének. A zászlóanyai tisztet. dr, /
Pesthy Pálné,> az intézet volt ·növen-
déke tölti. be .. Erre a bensőséges ünnep-
ségre volt növendékeit, valamint .az
iskola barátait 'szeretehelhívja és
várja az intézet vezetősége, .Akik az
ünnepség utáni közebéden részt kíván-
nak venni, szándékukat azonnal jelent-
sék. az igazgatóságnak.

Változások a segédlelkész! karban.
D. Raffay Sándor püspök a' Plachy
Lajos tábori lelkésszé távozásával meg-
üresedett zuglói segédlelkész! szolgálat
ellátására Ruttkay Elemér eddigi ceglédi.
s.vlellcész t osztotta. be, Ceglédre Matuz
László tiszaföld vári,Tiszaföld várra
Sikter László volt hódmezővásárhelyi
s.vlelkészt küldötte, ~ A helyettes lel-

. késznek . távozo.tt Stovicsek Gusztáv
óbudai s.vlelkész helyére Muncz Frigyes
.került. -'- Az üresen volt csillaghegyi
s.-lelkészi áUásra Molnár Rudolf Finn-
országból haza érkezett s.vlelkész kapott

,beosztást.' \ ,
• ZO)l1bor_ D.RaffaY Sándor püspök
StovicsekGusztáv óbudai s.-lelkészt
Zomborba küldötte ki h.vlelkészi minő-
ségben. "

Kítüntetés. Báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő Oppel, Imrének, a
fasori gimnázium -tanárának buzgó
működése "eíismeréséül gimnáziumi igaz-
gatói cimet -adományozott. .r .

Pályázat. A békéscsabaí : evangélikus
gimnázium egy latin-görög rendszere-
sitett tanszékre keres helyettes tJil.nárt.
A pályázók, részletes felvilágosífásért
forduljanak a gimnázium igazgatósá-
gához,

Orgonazene a rádióban. Kapi-Králik
Jenő orgonaművész, "a budai zene-
akadémia tanár-a orgonajátékátiközve-
títia rádíó a' Deák-téri. templomból
május ll-én este, Műsorán Buxtehude,

.' Reger, Franck-rnűvek mellett új' kerál-
előjátéka is szerepel :: Gondviselő édes
Atyám;' meJ:'yetamerikai "közvetítésre-

'viaszlemezre vesznek, Itt említjük meg,
hágy' előző nap ugyancsak Kapi-Krá-

-Lik Jenő új I. (kenesei) vonósnégyeset
hallhatjuk a -rádíóban Albert Ferenc
tolmácsolásában. '

Haláhizás. Neme'sdőri Ferentzy József
dr, vegyészprofesszor. . amátyásfőldi
fiókgyülekezet felügydlője, több nagy-
váhlalat vezetője ápr .. 27-én elhunyt,
Temetése a' Kerepesi-úti' temetőben'
volt április 30-áh. Ravatalánál a vígasz-
talás evangéliumát Blatniczky Jenő
cinkotai. lelkész hirdette,. a mátyásföldi
gyülekezet nevében pedig Huszár Béla
MAV főfelügyelő . mondott búcsúsz-a-.
vakat.

Lelkészbeiktatás. Bőjtös Sándor -fan-
csali lelkészt, -akit a sajókazaí'gyüleke-
zet egyhangúlag meghívott új lelkipász-
torának, április 26-án iktatta be híva-
talába Marcsek János' esperes.

7



------ AKÁCVI.RÁG· KÉPEK THESsEDIK SÁMUEL é:LETé:eóL
IRTA; FARKAS ZOLTÁN

_.-----
indulattal hall-

'.{?;' .~.'1);. ~•.••I .
--1. .~ •• -::..- j, ..••••• •

(Folytatás.) Tessedik mindíg jobban gerjedő
. éd gatta. .

Ott álltam szemben édesanyáddal, mellette ti, e es- _ Szamár beszéd!
gyermekei, meg a többi ny~lc-tíz, aki "u~yanazt az Az öreg Veles mintha sóbálvánnyá meredt volna.
édesanyai szeretetet kapta tole esztendokon keresz- _ Ezt .. '. a.' .. tisztelendő úr mondja? .
tűl, amit tulajdon gyern:ekei. Valami szépet,;na.gyon I _ Én hát! Mert nem "nagy hit" ez, hanem osto-
szépet akartam mondani, de .!lem tudtar:n szoln: egy I baság, istenkísértés "es babona!
mukkot se, csak hullott a könnyem, ml~t a zap?r- __ ... bonal
eső és megcsókoltam édesanyá? .kezét. Ug? ..e~l.ek- I Valahonnét visszhangként csapódott vissza. ez a
szem, ti is mind bőgt~tek, ~~Ipogt~t?k ~?rulQtte;n I két utolsó 'szótag. Erről vette észre, hogy teli hanggal
s az "Isten veled, jóbarátunkl hangJ~1 elso so~ uta,; .1 kiabál. Az 'olajlámpa gyér fénye pedig Veles bácsi
általános bőgésbe fulladtak.De szep volt, zsamu: tágranyílt, fennakadt· szemét hozta tudatába. Mély-
Most se tudom könny nélkül megállni, ha rágon-. séges megrökönyödés, sőt botránkozás meredt onnét
dolok, De nem ez volt a legkedvesebb, hanem az reá. .
az ajándék, amit útravalóul adott édesanyád. Valami . Erősen szégyelleni kezdte ezt a Icitörést. A bot-
papírba csomagolt pénzdarabot nY0IT?-?tta ke,zembe ránkoztatás még nem építés. Előbb adni az újat,
s szinte szégyenkezve súgta oda: "Osszes penzern, aztán elvenni, összetörni a régit! Különben a botrán-O
több útravalót nem tudok adni. Fogadja el emlékbe! . kozás fájdalma miatt ·képtelen észrevenni, elfogadni
Az Úr megáldotta a szegény özvegy filléreit, ezt is. ·az újat. Amúgy meg magától is elejti a régit, ha.
megáldja bizonyosan." Egy tallér volt a papírban. jobbat, értékesebb et .talált már az újban.
Tudod, hogy még rnindíg megvan. Inkább éhen hal- . _ Ezt elhibáztam - mormogta magában s
tam volna,' mint,hogy kiadjam valamire. Igaz, egyet- enyhült hangon, pergő gyorsasággal kezdte magya-
len egyszer kiadtam, - majd elmesélem, hogy volt rázni Veles bácsinak az igazi hit mibenlétét, Isten-
- .de másnap akkor is visszakaptam. Attól kezdve nek a természetben és emberi tudományban adott
inkább a kezem vágtam volna le, mint Tiogy még- ajándékait s a kegyes babonák káros hatásait .

. egyszer elővegyem. Most is megvan. Hozd csak ide Az öreg azonbari nem válaszolt egy szóval sem ..
Teréz! Ott van a felső fiókban a piros erszényemben. Hallgatagon cuppogott .mellette a sárban. Thessedik

A kemence padkájáróf karcsú, fíatalIeány emel- érezte, hogy nem sikerül bevinril lelkébe .a világos-
kedett fel. Arcán ugyanaz az értelem és kedvesség, .ságot. A kegyes tévhitek sötétjét .most már a bot-
amely Jánosén. Ruhája egyszerű, házias, cselédnek ránkozás köde is süríti .'. . .
hinné az idegen, pedig János édeshúga. . A kis szoba ·sáppadt fényében, fülledt, bűzös

- Teréznek adom majd egyszerhozományul. levegőj.ében szánalmas állapotban találták Senkoly
Ha eljön érte a mesebeli királyfi -karolta áto hú- Mihályt. Nyelve is alig fordult már, csak nyögd é- .
gát szeretettel. - Paplány . úgy se vihet többet ura . cseini tudott:
házához, mint Isten áldását meg dolgos két kezét. _ Az Úr ... testét ... ' az ... biztosan segít ... ·

--'Nekem· elég lenne ennyi is - mosolygott· -o- Biztosan segít, Sonkoly bácsi, de csak az
rájuk SámueL·' . .. üdvösség dolgában. . .

Teréz fülig pirult s az égvilágért nem mert volna . ~ Igen. " az Úr nagyon próbál... de "a
felpillcfhtani. A két pap szeme azonban kedvesen reménység meg nem szégyeníttetik"... Adja ...
összevillant. Sámuel maga is csak most értette meg, csak, adja már ... tisztele ... u ... ·
mi lesz az igazi orvosság a csüggesztő társtalanság Thessedik kiszolgáltatta neki az Úri szent vacso-
ellen. . . .• ráto Közben mindíg szomorúbb szívvel látta.thogy

Meghitt vbeszélgetésűkből Veles bácsi, az egy- .Sonkoly Mihály reménysége bizony megszégyenül.
házfi riasztotta ki őket. Lámpa, kegyszer, papi A pár csepp bort már alig tudta lenyelni. A hálaadó
köpeny volt nála.. .'. imádságra már nem mondott áment. Az, áldás már .

- Tisztelendő uram, Senkoly Mihály kíván élni felakadtszemű, .mozdulatlan halottra hullott.
az Úl' testével. ' . Szívettépő zokogás, jajgatás tört ki erre

Szerette az öreg a kenetes beszédet. a házban.
Sámuel azonnal ugrott és búcsúzott. Csak útköz- _ Én jó uram! Istenem, Istenem, miért tetted

ben kérdezte mar, melyik Sonkoly Mihály és mi a ezt velünk? - jajongott a felesége.' .
baj? .. .'Thessedik úgy állt közöttük komor fekete köpe-

- A kómárközi. Rémséges szaggatások gyötrik nyében, mint a halál követe. Vígasztaló szókat kere-
napok óta s az egyik felit már alig mozdíjja. sett lelkében, jó balzsamírt a meghasadt fájdalomra,

- Mit tud? A kirurgüs úr volt nála? . de nem tudott, nem tudott összekaparni semmit. Csak
- Ott járt az instállom, de Sonkoly bácsi nem kemény vádak, keserű intelmek akadtak kezeügyébe.

engedélyezte a működésit. . Pedig az öregasszony már neki panaszolt. .
- Nem? És miért? - Jaj, én Uram, Teremtőm! Miért kellett ezt
- Mert nagy hívő ember az, instállom .. Minek 'megérnem? Mindent megtettünk szegérinyel. Hu-

szabdaltassa össze magát, mikor meg vagyon írva: zatba fektettük, mert forrósága volt. "Gyömbérrel,
Hívj engem segítségül a te nyomorúságodnak idejé- török borssal főztern neki óbort. Égetett szeszt is
ben ... A Mindenható Jó Atya tud rajta segíteni réz- szereztem. Ivóvizet hűtöttem, vizes ruhában pátyol-
tányér meg érvágó kés nélkül is. Hányakon segített, .gattam, arrrit csak, kommendáltak, mindent meg-
akik bíztak az ő szent igéjében és szentséges ígéretei- . csináltam, mégis a halálát kell érnern ...
ben. Az igaz hit meg nem szégyenül .. ,. (Foly tat juk.)
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Harmóniumok l e z o lc s ó b ban

FITTLER-nél .'
BUDAPEST, Damjanich-utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, VIIl: kerület, József-kőrút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
ler!l~!lt·Gvöngvös, Kossuth-utca 3.' szám.

UnU • Mohacs, Szent-István-utca 49. sz.
. Eva'ng élíkusoknak árengedmény

Tehel és Salgö
divat· és textUaruk

BUDAPEST, IV , DEÁK-TER 4.
TELEFON: 'I80-G08.

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

Öcs. éskir. Fen-
séges József főher-
ceg kamarai szál-

lítója

~"'''''''I_''''''''''''''''''
,,1 R É N " 'üzökülönlegességek

Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ
BUDAPEST(Bel;'áros), IV., Feh~rhai6·utca 8-10. SZ.

Telefon: 186-177. -'Készít mindennemű tá~c-,
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerin!.

BIKKl ÁRPÁD 'RUHAGYÁR
BUDAPEST, XII., FÜRJ-UTCA 7/A. ~ Telefon: 2;;7-035.
Dús választék: öltönyökben, sportruhákban. férfi- és Fiú-lengyel-
kékben. téli és 'tavas'ií kabátokban, raglánokban, gyermek.

ruhákban. - Bérmunkát vállal

KISS FERENC
OTVOSTANÁR

BUDAPEST
HARISBAZÁR-KOZ 3.

TEL.: 384-447.

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

nászaiándékok.

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

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:
i Konfirmációra, vizsgára!
: fiuknak-lányoknak egyaránt elkelmcs ajándék: :~ ~i Farkas l.: Foglyok angyala i
o ~
: 8.. mentö sacretet höse, a finn Wrede Matild :
: izgalmasan szép életrajza.' :
: Ara szép vdszonkőtésban : 4°- P. :
~ -0- ~~ ~~ ~s Farkas z.. Vargabötü. .:
~ '~
: Iskolepedbúl az élet mélységébe hullott diák :
: regénye. :
: Ara fŰ~VB: 20~ P, köfvB: DO- P. :
: -D~ :
: Kcphoték egyházi hönuvkereskedésekben. :
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~.~~O~
Miért támogassuk az Evangélikus 'Egyház-

kerületek Jóléti Egyesületét?
Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely

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

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

metkezési segély fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

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

I Müvirág, dinton, eredeti különleges.
ségek gvárlása. eladása

GROSZ, Spest, IV., Sütö·utca 1~
TELEFON: 180-213. .



Zongorák, harmóniumok

eladáse M . dö l ' hittestvérünk
v éte lee n o. ne zongoratermében

Bezerédí-u. 10.- Tel.: 146-411.

SKALLA TESTVÉREK
ÚRISZA BÚ K
Ruhakö.csönzés~

Evangélikusoknak 10% engedmény.
BUDAPEST,IV., Haj6.ulca 8-10., félem. 2.

. TELEFON: 18-26-74.

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

Eredményesen ciánoz.

BORSOS LA.~ZLÓ KON~~~~~:~őkLET
BUDAPEST, IV., SUTO-UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa és masché áruk, kés- és acéléruk, zománcozott és alumínium

edények, tűzálló jérrai és közönséges üvegáruk. Seprők, kefék, mosö-, konvha-
felszerelések stb.

PUSlTRI6Rnml
MAI/lIESrU •VIlcI-/ITCII,C

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

Létesült. a "Nemzeti Önálló-
sílási Alap" lámogalásával. '.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87,

, "

O[lY[CIOK
xovxcs LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7, sz. Tel: 423-327

zománctáblék,
vésések, jelvények,
névjegyek, címkék

Szövet és selyem divatllruk
legelőnyösebb beszerzési forrása

Löw és Varga
BUDAPEST,(Belváros) IV., SUlő·utca 1.

(Ág. ev. isk. épületben) .

."! .•••.• 4'! ',. r-

RanV(Rm(S
mÚVÉ:SZ€K áLTaL

H IT€lESIT€TT
mŰTáRGyaK K€P€I<

ES SZOBROK
KiZáRÓLaGOS
B€SZERZ€SIFORRosa
a mocvoc I<€PZÖ-
mÜV€SZfl<ouonnó
SaJáT TáRLaTa

UN6lHU

Vl.anORÓSSY ÚT 1~.
.... ~. ,'o •.• • ., • • '••• ' ~'.' ...•

Dívat-zsebkendö
Budapest, V., Kamrnermayer Károly-u. 8.

Telefon: 185-462,

Evangélikus lakásba

Evangélikus .képet l
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
"Én Istenem, én Istenem, miért hagy-
tál el engemetl" (60X33) . . . . 1 P
"Elvégeztetett" (60X 33) . . . . ,IP.
Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-

ért kaphatók.

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

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

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

Megjelenik minden szombaton

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

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

A szerkesztőség és kiadóhivátal csekkszámlájának .száma: 20.412..

TARTALOM
Félmillió pengő nél több

Új szempontok az egyház és állam viszonyában

. László király

Mit tegyek a pénzemmel?

A vidék jelentősége

Akádavirág

Mi van a 300 finn gyermekkel?

Érdekes' per Kossuth házassága körül

Hibások

Külíöldi hírek

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942. május 17.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d .. 'Yz 9 Dr. H. Gaudy László
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e.YzlO Güttler Vilmos
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-ú. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35: (katonai)
Simor-utca 35.
Ráh.6cii-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Üllői-út 24. (egyetemi)
'Üllői~út 24.
Szvetenai-u. el. isk.

'.Mária Valéria-telep
G~armat-utca ·14.
Angel-u. 25.
Abonyi-utca 21.
Fóti-út 22. (katonai)
Fótf-út .22. .
Fóti-út 22.
Tomory-út
Szent László-új
Bécsikapu-tér (rádió)
Torockótéri ref. templom
Böszőrményi-út 22.

I., Váralja-u. 14.
Óbuda (ifjúsági)

.'. Óbuda (német)
Öbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u, 7.
Rákosfalva

d. e. 11 Gádor András
d. u. 6 Győri János
d. e. Yz10 Süle Károly
d. e. 11 Pásztor Pál
d. u. 4 Pásztor Pál
d.u. 5 - - --
d. e. 3/410 Farkas Zoltán
d. e. 10 Bagár Iván
d. u. 4 Bagár Iván
d. e. 1/2 9 Eötvös Ferenc
d. e. 11 Majba Vilmos (konf.)
d. e. 10 .szilády Jenő dr.
d. u. 5 Pásztor Pál
d. e. 11210 Dezséry László
d. e. 11 Lamnek Ví lmos
d. e. 10 Halász Kálmán dr.
d. e. 8 Halász Kálmán dr.'
d. e. 10 Ruttkay Elemér
d. e. 11 Szuchovszky Gyula
d.e. 11 Nádasdy Gábor
d. e. 1/2 9 Szabó Imre .
d. e. 11 Rimár Jenő
d. u.· 5 Farkas Ferenc
d. e. 9 vitéz Virág Jenő
d.e. 9 - - --
d. e. 1/412 Vargha Sándor
d. e. 9 Révész István
d. e. io Révész István
d. e. 10 Rédei Károly
d. e" 8 Danhauser László
d. e. 9 Muncz Frigyes
d. e. 11 Mohr Henrik
d. u. 4 Danhauser Lászl6
d. e. 9 Benczúr László
d. e. 11 Benczur László
d. U. 5 Benczúr László
d.e. 10 - ---

. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
d. e. 1/212 - - - -



Félmillió pengőnél több
"It össze két nap alatt az
án felállított gyűjtőhelyeken
tiapest székesfőváros lakos-
ának zsebéből a magyar

ermekek javára. Ha arra
ndolunk, hogy mennyi pénz

ellene a magyar gyermekek
életsorsának a megjavítására,
akkor ez a pénz kicsiny összeg-
nek látszik. Ha azonban arra
gondolunk, hogy hány fáradha-
tatlan és önzetlen asszony dol-
gozott ezért az eredményért,
hányszor kellett megráz ni a
zöld perselyeket az utcai járó-
kelők között azoknak az apró
gyermekeknek, akik olyan ked-
vesen és mégis erőszakosan ál-
lították meg az utcán az embe-
reket és ha arra gondolunk,
hogy néhány nagy tételt leszá-
mítva ez az összeg igazán apró
pénzekből gyűjtődött össze, ak-
kor ez a pénz örvendetesen
nagy összegnek mutatkozik.
Egészen bizonyos, hogy ebből a
pénzből a közbízalmat élvező, a
szervezetten és jól . dolgozó
Gyermekvédő Liga megint sok
gyermeket juttat majd segít-
séghez. nyaraltatáshoz, elhelye-
zéshez, ruhához, iskoláztatás-
hoz.

A főváros társadalmának,
vagy még pontosabban úgy kel-
lene mondani, hogya főváros
egész lakosságának áldozat-
készségéből gyűlt össze ez az
összeg. De maga a hivatalos fő-
város is meghozta ezen felül a
maga áldozatát. Gyermekhetet
rendezett, amelyen belül min-
den kerületben es iskolakör-

zetben pontos és jól átgondolt
programm szerint történt va-
lami a gyermekért való felelős-
ség felébre~ztese, a gyermek
jobb gondozása, a gyermek
testi-lelki védelmezése tekin-
tetében. De történt más is. És
ez 'a más kicsiny dolognak lát-
szik ugyan, de lélek van benne
es ezért nagyon jellemző a
budapesti gyermekhét elgondo-
lásaira és módszereire. A szé-
kesfőváros közigazgatási kerü-
leteinek elöljáróságai nemcsak
a gyermekekért dolgoztak, ha-
nem a gyermekeknek is jut-
tatni akartak valamit olyan
közvetlenül, hogy azt a gyer-
mek a neki szóló örömnek és
ajándéknak érezze. A szegény.
gyermekek uzsonnát es mese-
délutánt kaptak az egyik na-
pon.. a másik napon elvitték
őket az állatkertbe3. vagy elvit-
ték őket a "vurstliba". Ki-
bérelte a főváros a körhintát, a .
barlangvasutat. a hajóhintát, a
dodgemet és a többi csodálatos
dolgot, amit - sajnos, hogy
ilyen a világ - pénz nélkül

.meg nem próbálhat egyetlen
gyermek sem és most ellepték
a vurstli területét az iskolás
gyerekek és ingyen ültek a
ringlispilre, a hajóhintára és a
gyermeksz ívek ' többi gyönyö-
rűségei is nyitva állottak előt-
tük. De sok gyerek volt boldog
ezen a délutánon és de sok dél-
után kellene boldognak lenni a
gyermekeknek ...

Bizonyosan az ország többi
városában is éppen ilyen szere-

tettel, hozzáértéssel és áldozat-
készséggel munkálkodtak a
gyermeknap sikere érdekében.
Bizonyára mindenki fokozottan
érezte, mert a mai háborús vi-
lág folyton tanítja rá, hogy
milyen kincse nemcsak a szülő-
nek, hanem a nemzetnek is
minden gyermek, különösen
pedig a szeretetben vagy gond-
viselésben szegény, vagy hiá-
nyosságot szenvedő gyermek.
Jól esik arra gondolni, hogy
mindnyájunk szíve mintha egy
közös nagy szívvé egyesülne,

. Úgy dobogott ezekben a napok-
ban a mi gyermekeinkért: a
magyar gyermekekért.

Mi most sem tudjuk meg-
állni, hogy újra. ne beszéljünk
arról a kifögyhatatlan :nagy
szeretetről, amelyik minden
emberben gyermeket lát a
maga számára, amelyik rossz
gyermeknek látja a bűnöst és
örömetszerző gyermeknek a
jóra igyekező embert. Ennek a
világot átölelő, ennek az örökké
gondviselő és ennek az áldoza-
tot hozó isteni szerétetnek a ne-
vében tudunk reménykedni ab-
ban, ami nélkül az élet olyan
elviselhetetlen volna, hogy jobb
is lesz, könnyebb is lesz, bol-
dogabb is lesz a ~yermekekre
várakozó jövendő, rnint ami-
lyen a mostani jelen. Nagyon
messziről és nagyon halová-

. nyan az Isten gyermekeinek
csillagát látjuk feljönni a világ
életének egére, ha az emberek
jövendőjéről gondolkozunk ...

1



Mi van a 300 finn
gyermekkel?

A napokban hazánkba idegen gyer-
mekeket hoztak nyaralni. A napilapok-
ból értesültünk, hogylO.OOOnémet gyer-
meket hoznak Magyarországra nyaralni.
Ezek a gyermekek a legveszélyesebb
zónákból kerülnek ide. A 10.000-ből
2000 gyermeket a magyar állarn lát ven-
dégül, a többi 8000-ret az itt működő
nérnet, népcsoport helyezi el. 'Ez a ven-
dégszeretet nundenesetre imponáló. Ha-
talmas szervezetre vall és megértő ba-
ráti szeretetről tesz tanubizonyságot.
Bizonyára jól fogják magukat érezni
a közismert magyar vendégszeretet kö-
zepette és hisszük, hogy nemcsak meg-
gyarapodva hagyják el e "béke szige-
tét", hanem őszintén meg is szeretnek
mínket.

Amikor anémet ifjak megérkeztek,
önkéntelenül is eszünkbe jutottak a
finn .gyerrnekek. Ezekről is volt szó,
mikor itt járt a Lották vezére. Arról
olvastunk akkor, hogy maga a Főmél-
tóságú Kormányzó Hitvese is 300 gyer-
meket hivott még északról; Lelkészi
hivatalainkba is több levél és ajánlat
érkezett erre vonatkozólag. De mintha
ez az ügy egészen elaludt volna. Arról
értesülünk, hogy maguk a finnek sem
tudják mire vélni hallgatásunkat. A
gyermekek készen állnak, csak a ma-
gyar vasúti kocsik nem érkeznek meg

. értük. Szerénységük tiltja az érdeklő-
dést. De mi, megkérdezhetjük, miért
nem érkeztek meg ők eddig? Miért nem
küldi fel az Allamvasutak igazgatósága
azt a néhány Ieeesit Stockholmig és
miért nem hozat juk: le a meghívott finn
gyermekeket Magyarországra? Miért
kell nekik idegen országokba menni,
mikor itt testvérszívekre találnának, És
ha kevés jelentkező volna, akkor van
elég evangélikus család, aki' egy-egy
gyermeket szíves-örömest magához fo-
gadna a nyári hónapokra. Hiszen any-
nyi gyülekezetben ismerték meg a fin-.
nek szerétetteljes lelkületét, mikor
esztendőkkel ezelőtt itt jártak. Minden
evangélikus család, aki nyaralni megy,
magával vihetne egy finn gyermeket.
Ne késlekedjünk azért! Ne valljunk
szégyent előttük, kik még ma is imád-
ságos lélekkel hordoznak minket. Kér-
jük fel egyetlen evangélikus társadadmi
egyesületünket, az Országos Luther-
Szövetséget, hogy vegye a kezébe sür-
gősen ezt az ügyet és szervezze meg,
Gyűjtse' össze a jelentkezett családokat
és hozassunk le minél több finn gyer-
meket. Fogjunk hozzá, hogy mielőbb
köztünk lehessenek a meghívott finn
gyermeket.

Danhauser Ldszlö.

Pályázat. A budapesti evangélikus
gimnáziumnál pályázatot hirdetünk egy
olasz szakos tanári állásra, Pályázhat-
nak az olasz nyelvből képesített okle-
veles ev. vallású tanárok, Kellően fel-
szerelt és a Deák-téri testvéregyházak
képviselőtestületéhez címzett kérvé-
nyek f, hó 26-ig adandók be a gimná-
zium igazgatóságánál, Személyes jelent-
kezés kívánatos.
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Új szempontok
az egyház és állam viszonyában

Ném látszik időszerű kérdésnek az egyház és állam viszonyát vizs-
gálat alá venni. Mintha a mostani nagy események minden más
mozgalmat elnémító hatalmai azt látnák helyesnek, hogy senki olyan-
ról ne beszéljen, vagy ne írjon, ami eltávolodóban van az ember
érdeklődési köréből.

Ez azonban cS3Jk látszat. A valóság ennek pont az ellentetet
mutatja. Az egyik európai semleges álla,rn egyháziasságáról esvén szó,
valaki le merte írni azt a mondatot, hogy ma, az embereket sokkal
jobban érdekli a benzinkorlátozás, mint az, hogy az állam valamennyi
templomát bezárják-é, vagy sem? Ha ez a mondat megfelelne egy
ember közönyösségének és azt is mutatná, hogy az autó használatának
olyan nagy személyes hatása van, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt az
amerikai fiatalságnál voit, még sem bizonyít sokkal többet, mint
annyit, hogy egy-két ilyen ember is van.

Sokkal többet mondó az a vélemény, mely ugyancsak az egyik
európai semleges állam egyházi köréből hangzott el' és így szólt: nap-
jainkban az egyháznak, sőt minden egyháznak 'az a kötelessége, hogy
minél szorosabban símuljon az, államhoz. Olyan helyen hangzott el ez
az őszinte nyilatkozat, ahol az állam sem a jelenben, sem a múltban
soha nem gondolt arra, hogy az egyházzal szemben a legkisebb mér-
tékben is éreztesse hatalmát.

Ha nagyon sok egyházi hírt ismerünk s világszerte magunk előtt
látjuk a háborús államokban dolgozó egyházak tevékenységét, azt
mondhatjuk, hogy az előbb említett felfogás a gyakorlatban mindenütt
már csaknem megvalósuIt, mert az állam akaratához símult maidnem '
mindenütt az egyház tevékenysége, sőt minden mozgalma. . "

Az egyháztörténelem sokat fog még arról beszélni, hogy az angliai
anglikán egyházvezérek milyen külső hatásra, vagy milyen belső okok
miatt vállalták a kommunizmussal és istentelenséggel szemben és mel-
lette elfoglalt álláspontjukat. Az amerikai egyházak teljes szabad álla-
potában sokáig kérdés tárgya lesz a jövőben az is, hogy a szabad'
protestáns közösségek,amelyek eddig sohasem helyeselték Roosevelt
külpolitikai elgondolását, most rriár egyházi lapjaikban miért csinálnak
annyira nemzeti és egyházi ügyet abból, hogy az amerikai népek egésze
vállalja és hordozza a háború nagy áldozatát. De bizonyosan. a tulsó'
oldalnak is lesznek velünk szemben őszinte kérdései, amelyek arra vo-
natkoznak majd, hogyatengelyhatalmak csoportjában élő .államok s
ezeknek egyházai mennyire megértették' egymást s mennyire támo-
gatta is ezekben az államokban minden egyház az állam kívánságát és
elgondolásait. '

Eddig egyetlen kivétel Norvégia, 'ahol a legrégibb tradíciók töké-
letes, megváltoztatásával ma az a helyzet, hogy a lelkészek lemondtak
az államegyház anyagi szempontból igen előnyös helyzetéről s olyan
népegyházi rendszerre tértek át, amelynek látható jelei a teljes ős-
keresztyéni állapot s az egyház eddigi elvilágiasodó magatartásának
teljes megváltoztatása. Furcsán hangzik, de így kell mondani: az egy:-
ház teljesen elegyháziasodott. Norvégiában a lelkész ma csak az evan-
géliumból és csak annak éI.

Öszintén kell vennünk azt a sok helyen megnyilatkozó vádat, hogy
az egyháznak az állammal szemben bekövetkezett ezen bizonyos mér-
tékig alárendelt viszonya abból is· következik, hogyakeresztyénség
mint mozgalom és életforma bizonyos tekintetben a dekadencia álla-
potában van. Hivatkoznak arra, hogy az utolsó öt év teológiai termése
mit mutat világszerte s nem szűkszavúak akkor sein, amikor az egy-
házak alkalmazottaitbírálgatják s kimutatják, hogyalelkésze személyi
értékelésénél a legnagyobb jóindulat mellett is bizonyos, nivósüllyedés
vehető észre. Ebben a vádban van igazság s az egyház maga is érzi
azt, hogy most kellenének igazán nagy teológusok, hitvalló és bátran
kiálló férfiak s olyan bizcnyságtevésben ellenállhatatlan lelkek, akik
a szószéken és írásban egyaránt a legnagyobb meggyőző erővel tud-
nának napjainkban szolgálni. Ez a dekadencia, mint diagnózis, fele-
kezetközi és világviszonylatban is ,egyformán meg van.

De fel lehet tenni a kérdést: melyik egyházi férfiúnak van ma



alkalma arra, hogy a legnagyobb nyilvánosság számára minden tech-
nikai eszköz igénybevevésévei beszélhessen? Hazánkban a múltban is
i!s a jelenben is volt erre sok alkalom, de ezek a megnyilatkozások
nem voltak mindíg a legszerencsésebbek. Nagyon is particuláris,
azaz csak egy egyház célját szolgálták többnyire s nem az egyetemes
Jeeresztyénség érdekeit. Napjainkban nemcsak hazánkban, hanem min-
den más közép- és nyugat- és déleurópai államban sokkal erősebb
elnyomási szándék van a nagyobb egyházak részéről, mint a múltban

It. Az állam minden jóindulata, vagy esetleges ellenséges elgondo-
. mellett sem tehet mást és egyebet, minthogy kivárja, hogy az
házak mit végeznek el egymással szemben az állam kárára, vagy
állam örömére.
Nina Fedorowa: Atyuska árvái című művében írja le a Kínában

ő menekült oroszok rendkívül küzdelmes életét. Egy család él roko-
nQkkal, főként oroszokkal és elszegényedett más európaiakkal együtt
egy kis penzióban. Körülöttük dúl az 1937-es nagy japán-kínai háború
s amikor mindenki politizál, mindenki világmegválto eszméket termel
s mindenki a saját veszélyeztetettségén keresztül érzi, hogy léte órákig,
esetleg pillanatokig tart, a hívő görög keleti család ikonjai elé helyezi

agát, minden családtag rátartian orosz és görög keleti s a legnagyobb
egpróbáltatások közőtt is megingathatatlanul hívő és imádkozó ke-

resztyén lélek a család minden tagja. Ha az egyháznak az atomjai
valóban mindenütt ilyenek volnának s ha minden egyház tudná azt,
hogyilyen szilárd bizonyosságban élő hívek vannak, akkor az egyház
-és állam esetleg nem a legkedvezőbb viszonylatait épen úgy el lehetne
hordozni, mint az egyházaknak egymásközött megmutatkozó torzsal-
kodásait. .

Kereszytén meggyőződésünk és- emberi becsületünk azonban
kiköveteli azt a mondatot, amely minden állam felé irányul. A világ
felelős nagy államférfiai masok mindent látnak és tudnak: jó volna,
ha az állam nagyon őszintén s nagyon .lelkiismeretes en vizsgálná meg
az egyházak életét, hogy mennyiben akarnak azok ma .csak szolgálni
híveiknek s így a nemzeti közösségnek, vagy mennyire akarnak egye-
bet, amelyek az állam tekintélyének erősbülése szempontjából nem
mindíg vígasztaló jelenségek. Necsak az egyházak figyeljék és ismer-
jék egymást, hanem az államok is ismerjék meg az államiságuk terü-
letén élő egyházakat s mérjék meg cselekedeteiket, de amilyen .tísztán
láthatják az. egyházak tevékenységét, ugyanúgy értékeljék is az egy-
házak jelentőségét.

Minden lelkész természetesnek fartja azt, hogy elolvassa az állami
rendeleteket. Bizonyosim lehetne az állanmakeolyan szerve, vagy olyan
alkalmazottai, akik számontartanák az egyházi ujságok minden példá-
nyát s figyeJmükre rnéltatnák az egyházak nyilvános '§S rádióban
elmondott nyilatkozatait s figyelnék az egyház életének nemzeti és
szociális lelkiismeretét. Ez a .kívánság nem következtethető ki az 1848.
XX. tc.-ből, de hiszük, hogy az ilyen megméretés legalább annyi hasz-
not jelentene egyházunknak, mint a fenti törvény esetleges végre-
hajtása. G. L.

László király
Egymást erák a jubileumok. Néha rákényszeriti az élet a nem-

zetet, hogy mindenkire emlékezzék, akije csak volt. A bizonytalan
jövő históríkussá 'teszi a nemzeteket. Olyan időkben, mi]5:or> nemzeti
propaganda ilyen kényszerítő szükség, mint ma s mikor minden lehe-
tőséget ki kell használni a szükséges lélekerősítés apropójának, igen
jól jönnek a jubileumok. A propaganda persze sohasern bir magával
s mivel előre feltételezett céljai vannak, nem tud elég alázatos lenni
a jubileumokkal sem. Ráhatalmasodik a maga mondanívalójával arra,
akit meg akar szólaltatni s minden jószót és egyéniséget belefullaszt
nagyjainkba, hogy csak az a mondat, vagy cselekedet élhessen, amire
ma emlékezni éppen megfelel a szükségleteknek. A váradi László király
ünnepséget is körül foly ta a mai propaganda anyag s éli "kard és
kereszt", a "nemzeti keresztyénség" ma szükséges szólamai nágy
áradással ömlöttele a rádióból és az ujságokból. Ez egyszer azonban

Érdekes per Kossuth
házassága körül

Épen száz éve tárgyadták azt az ér-
dekes .pert, amelyet Kossuth házassági
tanui a vármegyéhez Intézett feljelentés
alapján a belvárosi plébános ellen in-
dítottak. Az akkori törvények szerint

.a vegyesházasságokat is a római kato-
Iikus lelkész előtt kellett megkötni.
Kossuth római katolikus hajadont,
Meszlényi Terézt készült feleségül
vennd, de a plébános reverzálist kért
tőle. Ezt ő persze megtagadta, mire a
plébános viszont megtagadta a házas-
sági áldást s csak a törvény által előírt
formaságokat végezte el templomon
kívül. Az akkor már országos hírnek
örvendő Kossuth előkelő tanui előtt sem
átallotta a plébános, hogy hányavetí
módon, "hivatalnok" módjára mutassa

..ki ellenséges érzütetet. A szemtanukat
ez annyira megbotránkoztatta, hogy
feljelentést tettek 'a Vármegyéhez. Ez a
feljelentés és maga a per igen érdekes,
s fényt vet az akkori egyházi és politi-
kai viszonyokra. valamint Kossuthnak
és házassági tanuinak gondolkodásmód-
jára. A feljelentés így hangzik: .

"Tekintetes Nemes Vármegye! Alul-
írtak, a vegyesházasságok körül egy idő
óta történni szokott papi visszaélések-
nek egy lélekrontó példáját vagyunk
kénytelenek feljelenteni: Annál botrán-
koztatóbb, hogy a méltatlanság hazánk-
nak egy köztiszteletű frán követtetett
el ... F. év és hóü-én Kossuth Lajos úr
megtisztelt bennünket alulírtakat Mesz-
lényi Teréz kisasszonnyal ünneplendő
egybekelésének nászságával, Megjelen-
tünk barátilag örvendve a jó ügyért
sokat küzdő férfiúra derülni kezdő
nyugalomnak és szerenesének és mint-
hogy főtisztelendő Feíchtinger prépost
és belvárosi plébános úr megtagadá a
vőlegény kérelmétől a templomban,
vagy menyasszonyi háznál teendő eske-
tést, estveli hetedfél órakor elhajtatánk

•az egész nászsereg említett prépost úr
paróchiális házához.

Begyűlénk itten egyolJdal szobába,
hol prépost és plébános úr káplányai-
tól, keresztyén szeretetben tőle okulan-
dóktól körriyezetten egy terített asztal .
mellett álla. ELőtte nősző pár vőn állást
s elkezdeték a papi szertartás a katho-
likus Szeritegyház tanítása szerint a
házassági Sakramentum kiszolgáltatása
oly ünnepély telen és egykedvű hanyag-
sággah, mintha a Főtisztelendő úr pa-:
róchiájának bordézsmájának sedecimá-
jájára kötné meg a borvevőkkel alku- <

ját. Nem vala itt szó sem áldásról, sem
imádságról, sőt még kézösszetevésről
sem. Hidegen és hivatalosan, mint egy
Mennyei Currens, adá a nászseregnek
elő a prépost úr, miképen a hirdetés
mindkét részről megtörtént s semmi
akadály fel nem jelentetett Légyen, rö-
vid esketés után az előtte történt ha-
zasságot valóságosnak és törvényesnek,
az ebből születendő magzatokat is tör-
vényesnek nyilatkoztatja. Bejegyezvén
ezután, mint nászok egy lap papírosra
neveinket, a· lelkében felháborodott
nászsereggel együtt fájdalmat és kese-
rűséget vive kebleinkben távoztunk el
a háztól, melyben az Isten kegyelmérrek
bőségéből oly gúnyos uzsora üzeték.
Különösen a hazának minden részeiben
azon gyengébb lelkiismeretű honfitár-
'sainkat sajnáljuk, kik effélék által belső
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nyugtalanságoknak. lelki hánykolódá-
soknak és szenvedéseknek tétetnek ki,
mert mi bennünket illet, csakhamar
felébresztett hitünk és meggyőződésünk
afelől, hogy a jó Isten a maga kegyel-
mének ily kijátszását nem kedveli. Fel-
derített mínket a magyar közmondás:
"Jóbb az Isten száz papnál". Ha ezek
megtagadják is felebarátjaiktói az ál-
dást, Ö, az embereknek közatyja, nem
tagadándja ezt meg semmi halandótól,
ki őt bármi. alakban, bármi név alatt
a maga módja szerínt híven tiszteli.

Megtévén ezennel feljelentésünket,
bátrak vagyunk alássan esedezni a
Tekintetes Nemes Vármegyének. hogy
a haza előtt ismeretes lelkessége, a köz-
nép nyugalma iránti atyáskodása, s
már etárgybanhozott és gyakorlatba is
vitt határozata következtében, ezen
esetet is az 1647:14 tc. rendeltéhez ké-
pest per alá vétetni, s e végett a szük-
séges intézeteket megtétetni kegyelme-
sen méltóztassék. Alázatos tisztelettel
maradván Pesten a Tekintetes Nemes
Vármegyének alázatos szolgái:

Fáy András, gr. Ráday Gedeon, Szom-
bathelyi Antal, Békés vármegye tábla-
bírája, Szentkirályi Móric."

A köztiszteletben álló Kossuth és az
előkelő vádlók a, Vármegye megértésére
találtak. Az. alispán felhívta a plébá-
nost, hogy nyilatkozzék a dologban. Ez
azt írta vissza, hogy ő a törvénynek
megfelelt mindenben, egyébiránt rá-
nézve az egyházi törvénykezés Illetékes.
A Vármegye azonban nem fogadta el
ezt a magyarázatot, s megidéztette a
plébánost a kiküldött vegyes törvény-
szék elé. A plébános ügyvédje itt is .az
illetékesség kérdését vetette fel, s ezzel
a jogi vitával húzta az időt. Közben
három év telt már el. Végül is elejtették
a vádat, mert közben az 1844. Ill. tc.
3. §-a kimondta, hogy evangélikus lel-
kész előtt kötött házasságok is törvé-
nyesnek tekintendők, sőt ezt visszaható
hatállyal 1839. már.cius 15-ig érvénye-
sítették. Kimondták ezzel kapcsolat-
ban, hogy az áldás megtagadásával kap-
csólatos minden perek e törvény alap-
ján "elenyésznek". Mivel Kossuth evan-
gélikus lelkész előtt :is megesküdött,
reá is érvényes volt ez a törvény.

Ez a kis egyháztörténeti kép száz év
után is sokatmondó s talán Kossuth
életrajzához és egyéniségének képéhez
nem is lényegtelen adalék ez, mely a
házasság kötésénéli megnyilatkozó eg&-
házhűségéről tesz bizonyságot. dyl.

Hibások
Bibó Lajos színmüve' a Nemzeti

Színházban.

Bibó Lajos parasztdrámáját mutatta
be a Nemzeti Színház. A darab tárgya
röviden ennyi: Nótás Gál István, öz- .
vegysorba jutott hódmezővásárhelyi
gazda 80 holdas tanyáján él kis fiával.
Gál gazda rendesen végzi munkáját, .de
van egy "hibá"-ja: nótaköltő; egy a sok
népdalköltő közül, Megérti és szeretet-
ből magához veszi, istápolja a falujában
élő többi "hibás" embert is: egy fél-
kegyelmű legényt, egy rigmusfaragó pa-
rasztot, akinek a többi paraszt szemé-
ben még az is hibája, hogy férfi létére
nem pipázik, nem káromkodik, és nem
veri meg feleségét, hanem az hagyja
helyben férjét. Végül egy félművelt,
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nem oktalanul. László király olyan jubileummal szolgál, amire a mai
helyzetben élő magyar méltán felfigyelhet. De hogy az alakját körül-
ömlő korszöveg éppen vele kapcsolatban ne váljék érdemtelenül frá-
zistömeggé, .néhány dolgot mi is mondjunk el róla. László király
aiakja ugyanis keresztyén és egyházi ügy valóban. ,

László király az első. akinek életében a középkori keresztyénség
bágyadt fénye valahogyan megcsillan. a magyar nép szemében. A
trónutódlás testvér harcaiban és a pogány-magyar próbálkozásokban
megfáradt magyar nép látható fogékonysággal nyúl. a keresztyénség
rendelkezésére álló lelki-szellemi vagyon után. Többet persze nem
tud belőle magáévá tenni, mint amennyit az kínál, de ezt úgy lát-
szik, kezébe veszi. .

A keleti nagyúr, István után, árnyék királyok gyors egy-
másutánja, akik hol a pogányság felé húznak, hol csak annyi
bennük a keresztyénség. hogy hűbéres viszonyban készségeskednek a
nyugati keresztyén szomszéd tekintélye alá. Ezeknek annyi idejük
sincs a néppel való foglalkozáshoz, hogy mégszilárduljon a külsőséges
egyháziasság. A pogány ünnepek erősebben élnek, mint a vasárnap
s ha néhány] kolostor nem küzködne a keményfejű magyarsággal.
ugyan miből lehetne látni, hogy István apostoli knrálysága él itt?
László az első, akinek személyes ma,gatartásában magyarul kifejeződik
a keresztyénség. A testvérharcokban még a magántulajdon szentségét
is elfelejtő magyarság .számára drákói rt:ürvényeket hoz, a nép mégis
úgy tartja, hogy Isten szelíd és alázatos 'szolgája ő. Az egykorú író
azt mondja: "Büntető ügyekben, hol vérbosszúnak, halálbünte-
tésnek van helye, mindíg az Isten félelmét tartá szem előtt és min-:
den ítéletében a könyörület szelídségével élt vala, enyhítvén a törvény
keménységét. A szerencsétlenek vígasztalója, elnyomottak felemelője,
árvák, nyomorultak és szűkőlkődőknek édesatyja volt s ez ország
miruleti lakosai nem tulajdon nevén, hanem kegyes királynak hívták
vala." László volt az első, akinek személye alkalmas volt a keresztyén
életideál kialakítására. Jókora, nagyerejű, gyönyörű magyar, akinek
buzogányhoz való ereje van, de a vért je alaat kegyes szíve, A ő alakja
szüli az első legendákat, amik tartalmuk, felépítésük, szellemíségük
szerint hasonlitanak a magyarhoz. S az ő alakja inspirálja a legenda-
költést a mult felé is. Most keletkeznk a ,,:Nagy legenda", 'István király
életszentségéről s a nép kezd valamit sejteni arról, hogy a keresztyén
magatartás életideáljává lehet. A bontakozó keresztes világ lovagi
alakja, a Krisztus-vitéze Lászlóban épül meg a magyar szemek számára
S' a mult és a jövő számára egyszerre lesz ősképe a kardot és keresz-
tet markoló magyarnak.

László volt az első, akiben megcsillan a lehetőség, hogy a közép-
kori egyház nemzeti ügyünkké lehet s a középkori keresztyénség a
magunk élményévé. Nagyszerű érzékkel itt a mi földünkön, "sajátkezű-
leg" avatja szentté István királyt, Gellért püspököt s Imre herceget a
nép fiaival, zoborhegyi remetékkel. .Hitvalló. Zoererd Andrással és
Vértanú Benedekkel együtt .: A keleti indulatokkal teljes István, a
nyugati kultúrát impozánsan képviselő Gellért, az önmegtartóztató,
sápadt Imre és a két nép egyszerű hithőse elég széles. skála keresz-
tyén egyéniségből, de kiki megtalálhatta .benne a neki valót. A
magyar nép kezdte érezni, hogy ő is helyt tud állni a keresztyénségben.

Az is használt, hogy László bátra:n kényszerítette a hitetleneket
a hívőkkel való egy útra. Az ünnepeket megtartatta. Aki nem ment
misére, azt megverette. A, mcsszelévő falvakból is legalább egy ma-
gyarnak el kellett jutnia a templomba, a· többiekért áldozatot kellett
hozni. Három kenyeret és egy gyertyát. Aki vasárnap vadászott,
attól elvették a lovát meg a kutyáját, ha éppen ökrökkel meg nem
váltotta. A bőjtszegőket 12 napi böjtös kalodába záratta. A házasság-
törő asszonyt férje megölhette. Ha visszavette, vezekelnie kellett. Ha
elbocsájtotta, egyikük sem házasodhatott többé. A tolvajlásole elleni
szigorú törvényei is arra valók voltak, hogy a nép tanulja meg komo-
lyan venni a keresztyéneéget. Igy, akik hajlottak rá, azok -László
személyes példájából, akik ellenszegültek, azok László személyes
szigorából, lassanként csak bennetalálták magukat a keresznyénségben.

. László idején alakult ki az egyház a maga országos szervezetében.
Az általa alapított váradi és gyulafehérvári püspökséggel kiegészült az
egyházmegyék sora s az egyházi szervezet elérte a már László által



kitolt gyepű határt is. Mint a gombák nőttek a kolostorok s a székes-
egyházak. Szentjobbon, Bátán, Koloson, Vár:adon, Gyulafehérvárt,
Vácott s az egyház egymásután kapta anagybirtokokat. Lászlón meg
lehetett érezni, hogy nemzeti ügynek tekinti az egyházat s azt minden
idegen befolyás nélkül maga szervezi. A magyar keresztyénség, vagy.,
a nemzeti egyház képe ködlött ez alkotások felett.

De egyben ő volt az utolsó magyar király, aki a nemzeti egyház
lehetőségét hordozta alkotásainak képén s talán b.elülről a szívében.
Ez a. korszak az, amelyben a római pápák reformzsinatai nagy erővel
próbálkoznak azzal, hogy a teljesen elvilágíasodott papságot, szerze-
tességet és az egész egyházi szervezetet valamennyire komoly szabá-
lyok közé szorítsák. Világszerte dúl a simónia s a papok nem is
házasságban, de tekintettel ágyasaikra. többnejűségben éltek. A reform-
törekvések indokoltak voltak, 'de kicsit kilógott a reformtörekvések
alól a pápa világi hatalomra való törekvésének lólába.

. Ezt érezhette László király. A pápák hiába követelték már az ő

idején a magasabbrangú papok beiknatási . jogát, főképp a simónia
kiküszöbölésére hívatkozva, László független tudott maradni a pápá-
tól. Hazánkban sohasem volt simónia addig s László ezen az ürügyön
nem engedett beleszólást a maga egyházszervező munkájába. Az irivesz-
titura harc nálunk nem is éleződött ki. László olyan nagyúri terme-
szetességgel iktatta hivatalába a zágrábi püspököt, hogy a pápa kény-
telen volt őt ezután is kegyes és kedves fiának nevezni. A szabolcsi
várban tartott egyházszervező zsinatot bejelentette ugyan apápának,
de maga. hívta össze s az ő elgondolásai alapján intézkedtek rajta. Ez
akkor már azt kívánta, hogy a szolgáló papokan szét kell válsztani felesé-
güktől. A zsinat viszont azt határozta, hogy ezt meg nem teszi, "mert
oly papokani akik első törvényes házasságban élnek, minthogy szerétet.
kötötte össze és a Szeritlélek egyesítette őket," - meghagyja frigyük-
ben. Csak a másodszori nősülést, az ágyastartást ésaz ozvegyekkel,.
elváltakkal való házasodást tiltotta el. László azt is meg merte ltlenni,
ha politikája a nemzet erdekét abban Iátta, "hogy IV:. Henrik mellé
állt a pápával való vitájában.

De László. volt az utolsó magyar király, aki a pápától való füg-
getlenséget s a magyar hatalom önállóságátí meg tudta őrizni. Kálmán
már mit sem tudott tenni az ellen, hogy II. Paschalis pápa, PáJ,. kalo-
csai érsektől hűségesküt kívánjons a palliumot neki küldje el. Az
esztergomi zsinat pedig már a pápa irányítása alatt állt s Kálmán
tehetetlenül nézte, hogya coelibátust keresztül viszik az ő országában
is. És ez csak az első lépés volt.

Es a nemzet, de benne a magyar protestantizmus is ünnepelheti
méltán Lászlót, a magyar királyt, akinek életműve körül a .nemzeti
keresztyénség gondolatának fénye a középkorban világít.

Dezséru László.

Mit tegyek a pénzemmel?
Olyan világot élünk, amelyben nem szabad az embernek csak

magára gondolnia. Katonáink künn harcolnak a fronton, helyettük az
itthon maradottak végzik a munkát. Nemzetünk legjobbjai, szakembe-
reink, vezetőink megfeszítik minden erejüket, hogy ne legyen hiány
semmiben sem és hogy meg tudjunk állani a. nehéz időkben -is. Ma
minden önzés és ebből eredő bűn hazaárulásnak számít. Hazaárulás
azért, mert .háborúban, amikor a. nemzet jövőjéről van szó, nem lehet
egyéni érdek, csak közérdek és nem lehetnek egyéni. kívánságok, csak
a nemzet érdekeit elősegítők és alátámasztók. Ezért kell mindenkinek
a holnapra is gondolnia, még akkor is, ha a háborús bizonytalanságok
miatt ez a legbizonytalanabbnak látszik.

A háborús időben általában többet keresnek a dolgozók. Egyrészt
azért, mert a csökkent munkaerő-kínálat miatt emelkednek a munka-
bérek, másrészt, mert a hadbavonultak helye megüresedett és azt is
be kell' töltenie valakinek. Előfordulhat háborús időkben az is, hogy
az álláshalmozás, amennyiben csakugyan nincsen más ember reá: nem
bűn, 'hanem szolgálat. (Persze nem arra gondolunk, hogy valakinek
több fizetéssel járó tb. állása legyen.) A fent említett tényekből követ-
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latin sentenciákat citáló csavargó lakik,
illetve dolgozik nála. Utóbbi csak télen,
mert amint megjön a tavasz, nyakába
veszi a világot, és tél beállt"áig nem
látni. Egy szolgalegény és egy árva
leány cselédeskedik még a tanyán.

Ez a különös együttes lesz beszéd-
tárgya a környék parasztságának. A
gazda anyja meg akarja menteni fiát a
csúfságtói és célja elérésére minden
eszközt felhasznál. Előbb rábeszéléssel,
fenyegetéssel akarja fiát megváltoz-
tatní, végül pörrel akarja fiát kitúrni a
tanyáról, hogy így kiseprűzhesse az ott
élő cifra társaságotés fl. kis cseléd lányt,
akibe a gazda közben beleszeretett. A
pört elveszti, a bíróság nem nyilvánítja
bolondnak Gál Istvánt. Erre szégyen-
Ietében kútba ugrik az öreg paraszt-

, asszony és bár onnan kimentik, meg-
betegszik és rövidesen meg is haL Előbb
azonban kibékül fiával, aki megbocsát
neki, mert megérti, hogy mindazt, amit
anyja eJtlene elkövetett, anyai szere-o
tetből tette.

Bibó Lajos művészszeme érdekesen
látja meg, hogy mennyire mássá teszi
az embert az "az isteni szikra", mely
minden művészben mint plusz talál-

. ható. Ismert művészek különcködéseít,
bohémségét az ujságok pletykarovatai
tartják számon, a falusi nótaköltő kü-
löncségét a falu népe nem akarja be-
venni. A maga' szempontjaból egyfor-
mán igaza van a városi' kispohgárnak
és a falusi parasztnak is. Nem volna jó,
ha minden ember így élne, de viszont
szegények lennénk, ha ilyenek nem
volnának. Gál István anyja egyszerű
parasztieszével nem érti ezt, ő csak a
szégyent érzi, amit fia viselkedése okoz
neki. Ebből' kerekedik az a szikrázó,
gyűlölködésbe csapó drámai összecsa-
pás, ami a "Juss" teszült hangulatára
emlékeztet. A dráma végén Nótás Gál
István győz, de nem tud örülni győzel-
mének, mert egyedül marad, mint 'min-
den művész, akit környezete sohasem
tud igazán megérteni.

A dráma alaphangja a szerétet szava.
Azé a krisztusi szereteté, mely azt han-
goztatja; hogy akkor lesz békeség az
emberek között, ha a hibát nem mások-
ban, hanem elsősorban magunkban ke-
ressük. Bibónak Eszter című drámájá-
ból csapott felénk egyszer megrázó
erővel és művészi tolmácsolásban ennek
a tiszta szeretetnek a hangja.

Laki Tibor.

II 1. ,

KULFOLDI HIREK
Számok a romániai szász evangélikus

egyházból az 1940.' XII. hó 31-iki álla-
potok szerirrt, Az egyházkerület lélek-
száma 247.925. Beiérések száma 92, ki-
téresek száma 81. Születések száma
4419. A konfirrnáltak száma 6521. Úr-
vacsorával élt 62.'739 lélek.

Roosevelt elnök és felesége a Fehér
Házban fogadták a Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek vezetőit és alkalmat adtak
nékik arra, hogy a tiszteletükre adott
ebéd alkalmával a meghívottak előtt
előadást tarthattak a hadíf'oglyok ke-

: resztyéni gondozásáról.
Svájc keresztyén lelkesz ei, orvosai és

pedagógusai evangelizáló konferenciát
tartottak. Külön gyűléseken vettek részt
a második napon az orvosok és a lel-
készek és a harmadik napon a lelkészek
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és pedagógusok. Minden csoportban
főkérdés a bűn volt. .

Horvátországban megalakult a' görög
keleti egyház. Két és félmillió görög
keleti lélek egyházi gondozásának kér-
dése oldódott meg ezzel az intézkedés-
sel. Minden lelkész.: aki legalább eg(y'
kétszáz lelkes gyülekezetet gondoz,
igényt tarthat az állami támogatásra.

Az európai egyházak. segélyalapjából
az elmúlt évben a finn evangélikus egy-
ház 174.000 -korona összegű segélyt
kapott. G. L.

HíREK
Evangélikus Napok Nyíregyházán. Az

Országos Luther-Szövetség május 16-.
17. napjain Nyíregyházán Evangélikus
Napokat rendez. Első napon női kon-
ferencia lesz, este pedig Tessedik-em-
lékünnepélyt tartanak a vármegyeháza
nagytermében. Megnyitot mond vitéz
dr. Zerinváry Szilárd országgyűlési
képviselő, előadást tart dr. Wellmari
Imre egyetemi magántanár. szaval
Fábry . István, énekel az ev. férfikar.
Zárószót Túróczy Zoltán püspök mond.
Vasárnap istentiszteletek, középiskolai
konferenciák, férfi-konferencia és ta-
nyai szolgálatok lesznek. Előadók: vitéz
dr. Zerinváry Szilárd és Kemény Péter
vallástaní tó-Ielkész. .

Az Evangéli!ms Papnék Orsz. Szövet-
sége május 26-29. között konterencíát
rendez Mezőtúron, melyre tagjait ezúton
is meghívja. Jelentkezéseket sürgősen
kér: Mezőtúr, ev. lelkészi hivatal címre.
Távolabb lakók félárú jegyért a bánya-
kerületi. püspöki hivatalhoz fordulja-
nak.· (Bp., VIlI., Esterházy-ú. 12. szám.)

D. Kovács Sándor püspök, egyetemi
tanár emlékére a.m. kir. Erzsébet-
Tudományegyetem Evangélikus Hittu-
dományi Kara az 1942/43. tanévre:
Kovács Sándor egyházi énekei és "Kis
énekeskönyve" címen 100.- pengős pá-
lyadíjat tűzött ki. A pálya tétel kőze-
lebbi meghatározása: Egyházi énekei-
nek ismertetése és hymnológiai érté-
kelése, forrásai, elterjedtsége." Az éne-
kek dallamjelzése. A dolgozat körébe
vonandó D. Kovács Sándor teljes hyrn-
nológiai munkássága és életpályájának
mindazon rnozzanata, amely ennek
megértésére szolgál. A pályázat határ-
ideje: 1943 ápr. 15. Pályázhatnak a hit-
tudományi kar hallgatói és azok az
1938-1942. évben volt hallgatói, akik
apályamunka benyújtásakor evangé-
likus lelkészi szolgálatban állanak. A
pálya munka jeligével és a jeligét tar-
talmazó névjegyborítékkal nyújtandó
be a hittudományi kar dékáni hivata-
lába, illetőleg óda küldendő be póstán.
A pályadíj (esetleg megosztva) csak
általában értékes munkának, illetve
munkáknak adatik ki.

Hítmélyítő kontereneía, A gyenesdiási
konferencíák folytatásaként Gyenesdiás .
"Kapernaum" Lelkészüdülőjében az
ETSz. jún. 27. estétől júl. 3. estéig leá-
nyoknak, júl. 6. estétől 12. estéig asszo-
nyoknak tart az eddigi vezetőkkel evan-
gélizáló és hitmélyitő konferenciát. 50
százalékos .balatoni kedvezmény. Kö-
zelebbi tudnivalókat közölni fogjuk.
Felvilágosítást -nyujt: vitéz Sréter Fe-
renc, Bp., VIlI., Esterházy-ú. 12. szám.
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kezik az is, hogy a keresőnek általában több az elkölteni való pénze.
Igen ám, de nincs mit vennie rajta. Nincsen, mert a béketermelvénye-
ket előállító gyárak hadiüzemekké lettek és árúhiány állt elő. Megenni
sem lehet, mert be kell osztani a nemzet táplálékát. De meg nem is
akarná mindenki megenni azt, amit keresett. Menjünk el j szórakozni?
Sokan tesznek így. Még sohasem voltak ennyire tele a szórakozóhelyek,
mozik és a színházak. De ez sem elég. .

Mit tegyek hát a pénzemmel? Ezt kérdezi a legtöbb ember. És
ekkor vásárolni szeretne. Ingó vagy ingatlan vagyonba szeretné fek-
tetni a pénzét. Fél attól, hogy úgy jár, mínt a múlt világháború végén,
amikor pénze elértéktelenedett és elveszítette vásárlóerejét. Igen, de
mint fent említettük, nem kap semmit: Amit a gyárak termelnek, az
annyira le van foglalva előre, hogy reménytelen eset várni, addig is
beállhat a csökkenés. így gondolkoznak a legtöbben." És csak az az
egy nem jut, vagy nem akar egyiknek se eszébe jutni, hogy ezzel .a
pénzzel takarékoskodni lehetne, el lehetne helyezni bankba, és így a
vásárlóerőnket "jégre tenni~' arra az időre, amikor majd lesz árú.

Tudom, hogy milyen furcsa a közfelfogás előtt háborús időben
takarékoskodásról beszélni. De mégis csak szükség van reá. Szükség
van reá a következő okokból: 1. A háború végeztével. a legnagyobb
nemzeti feladat az.: hogy a harctérről visszatértek munkához. jussanak
es beleilleszkedhessenek a termelés, a békegazdálkodás menetébe.
Ehhez azonban a hadiüzemeket újból át kell állítani békeüzemekké.
Ez időbe kerül. De ha sok időbe nem is kerül, mégis. a termelvényeket,
amiket átállítás közben termel az üzem, piacra kell hozni. Ezeket minél
hamarabb el is kell adni. Mert a gyárnak nincsen annyi tőkéje, hogy
sokat tudjon várni. A hadinyereségeket ugyanis nagyon helyesen ala-
posan megnyirbálta az állam, hogy ne legyen szükség pénzhígításra;
vagy államadósság csinálására. Hiszen ezért akar most is. bevezetni
hadmentességi adót. Két rossz közül a kisebbiket, hogy ne legyen
államadósság, az adót emeli. De ha egyszer éppen arra az időre, amikor
majd megkisebbednek a jövedelmek (át kell adni a második állásokat,
nagyobb lesz a munkaerő-kínálat, bérlemorzsolódáshoz vezethet) nem
jut pénz, hogy vásároljunk? Az árúk készen állanak, de nem veszik
őket olyan mértékben, mint kellene. A gyár leállít, lassítja' munka-
menetét, elbocsát munkásokat. Munkanélküliség lesz. Kinek a hibája?
Azé, aki elköltötte a pénzét. Ö· is felelős, mertő is segíthetett volna.
- 2. Az állapoton tehát csak a tartalékolt vásárlóerő harcbavetése
segíthet. Meg kell alkotni ezt a tartalékot és .takarékoskodni kell. tgy
nem lesz pénzhígítás, mert nem lesz rá szükség. A'pénz forogni fog, a
polgár hozzájut ahhoz, amit akart. A gyár eladta termelvényét. A mun-
kások megkapták bérüket. Belőle vásárolhatnak és tovább: adhatják.
Az állam megkapja minden fokon a maga adóját. Van pénz, mert
forog és ami tartalékolva volt, előkerült és megindította a gazdasági
vérkeringest. - 3. De ezen kívül takarékoskodnunk kell azért is, mert
nincsen szüksége mindenkinek most arra, amibe pénzét akarja befek-
tetni. Ha pedig nincsen szüksége most, akkor ne vegye. Ne vegye azért
sem, mert ezzel olyantól veszi el, akinek viszont szüksége van erre.
Mert ilyenek is vannak: a család alapítók. Nekik szükségük van erre
és nemzeti érdek, hogy ne álljon semmi sem az útjukban. Hagyjuk
őket vásárolni, annyit éppen tud termelni a hadigazdálkodás mellett
is iparunk, amennyi nekik kell. Biztosítsuk hát nekik. ,

Háború van és takarékoskodni kell. A takarékosság ma nem erény
csupán, hanem kötelesség és felkészülés. Harcrakészség itt benn és
győzelem itt benn, a künn kivívott után. Egy olyan ország, amelyik
szinte zökkenő nélkül megy át a békébe, mert felkészült rá a háború
alatt: áldozattal, lemondással és takarékoskodással, megnyerheti a '
béke kezdő éveit, amí rendkívül nagy jelentőségű dolog. (Bövebben
és szakszerűen erről a kérdésről egyik legkiválóbb gazdasági szak-
értőnk, hittestvérünk, -dr. vitéz Surányi-Unger Tivadar írt a Közgazda-
ságí Szemle 1942. 1-2. számában.) Kemétuu' Péter.

A veszprémi egyházmegye belmisszióí 1
egyesülete május 9-én és 10-~n Ajkán
ifjúsági konterencíát rendezett, . I

A soproni evangélikus líceum (tanító-
képző intézet) I.. osztályába szóló fel-

vételi jelentkezések megkezdődtek. A
.tanulóotthon 120 tanulót befogadó új
épülete most van építés aLatt. Érdek-
lődőknek tájékoztatót küld az intézet
igazgatósága, Sopron, Képezde-u. 14. sz.



A vidék jelentősége II.
A tehetségmentéssel szoros összefüggésben van a most megalakuló

magyar Parasztszármazású ÉrteImiségek Szövetsége is. Ennek a szö-
vetségnek tagja lehet minden olyan magyar állampolgár, akinek érett-
ségije vagy egyetemi végzettsége van, s apjaés anyja magyar paraszt
vagy parasztszármazású. Megindul tehát az őskutatásnak egy' újabb
formája. Hallottunk vele kapcsolatban gúnyos· megjegyzéseket. Sokan
lemosolyogják ezt az alakuló szövetséget, tény azonban, hogy ez a
szövetség siettetni fogja társadalmunkban a magyar vidék népének,'
- a sokszor meg nem értett, sokszor félreismert paraszt embernek meg-
becsülését ésértékelését. Másik oldalon meg fogja akadályozni azt, hogy
paraszti sorból felemelkedett középosztályunk elfeledkezzék arról a
rétegről, amely szülte és nevelte.'

Az utóbbi években Európaszerte mindenütt olyan nagy mértékben
ismerték fel a család fontosságát, melyre még eddig példa soha nem
volt. Minden nép Igyekszik fokozni a születések számát, mert jövője
számára emberek kellenek. A sok gyermek azonban nem minden, mert
a sok gyermek legtöbbször (legalább is hazai példát véve alapul) a
nyomorból nő fel. Földes szobák, vizes falak peldig nem az életnek,
hanem a halálnak melegágyaí. Ezekbe a hajlékokba legtöbbször még ,
a napfény sem tud eljutni. Az egyszerű ember konzervatív, magától
meg nem javítaná életszínvonalát. Helyes tehát a kormányzatnak az
az elgondolása, hogy a tervszerű elgondolás alapján' emel családi háza-
kat s vele megteremti a gyermek életbemaradásának fehtételeit. Egész-
séges környezetet ad, elsősorban otthont nyújt, Tömegszállás helyetit
családi házat. .'

A családi házakció kérdésével kapcsolatosan sok aggályunk volt az
elmúlt években. Nem azént, mert nem nőttek gyors egymásutánban,
hanem' azért, mert hatalmas összegeket öltek bele és a megvalósítást
sokszor hozzá nem értő emberek kezébe tették le. Ma azonban már
helyes mederben folyik a munka. Az Országos Nép- és Családvédelmi
Alap lakásépítő akciója erősen' dolgozik. Ma már sok család élete
nyugvóP9ntra jutott. Örömmel hallottunk arról a rendelkezésről,
hogy az ipari munkásságra is ki akarja terjeszteni a kormányzat ezt
a tervet. Alig egy héttel ezelőtt szólította fel az ipari, kereskedelmi
és bányavállalatokattl- tehát a magánvállalatokat - munkáslakások
építésére. A rendeletet pedig úgy 'szövegezték meg, hogy belőle nem
szigorú parancsot, hanem' építési kedvet és lehetőségeket fokozó
ajánlatot olvashat ki rninden vállalat vezetősége. A kormányzat építési
kölcsönöket nyújt kedvező feltételek mellett, továbbá adó- és illeték-
kedvezményekben részesíti az építtető magántőkét.

Ebben az évben hozzávetőleges számítás szerint 1000-~{)OO mun-
kás lakás kerül szerte az országban tető alá. Azért nem több, ment
munkaerő és anyaghiány van s a háborús viszonyok többet nem enge-
délyeznek Reméljük azonban, hogy ez a munka nem fog megállani.
Reméljük, hogy ennek továbbfejlődése lesz az ipari munkások hely-
zetének javítása és emelése olyannyira, hogy egy-egy ilyen családi
hajlékot minden munkás maga is tud szerezni kétkeze munkájából.
Tapasztalatból tudjuk, hogy milyen büszkeséggel tölti el az embert,
ha valamit a magáénak mondhat. Itt szólottunk a családi házak kérdé

Úgy érezzük: új életszemlélet van kialakulóban. A magyar vidék,
a vidéki kultúra, a paraszti sors előtérbe jutott. Csak az, a baj
hogy ennek áz életszemléletnek ma alig van propagálója. A:-
Reggeli Magyarország egyik cikkében figyelemreméltó szavakat
olvasunk vidéki városaink megnövekedett jelentőségéről. Beszél
négy várostipusról és megállapítja, hogy "mindegyikben annyi
egyéni zamat, külön jelleg és önálló fejlődési principium van, hogy'
valóbanitt is, ott is kifejlődhetik közőttük a vágyva vágyott magasrangú
és dinamikus országos másodcentrum." .A többi fővárosi napilapnak
úgy látszik, sem helye, sem ideje nincsen arra; hogy ezekkel a kérdé-
sekkel behatóan foglalkozzék. Köszönet a Debrecenben megjelenő
Tiszántúlnak, hogy a magyar nép Éisa magyar vidék problémáit állan-
dóan szívén viseli sarról olvasóinak táborát értékesiti.

Hisszük, hogy ígéretes kezdeményezések után valóban kialakulnak
a vidéki "másodközpontok" s a vidék népé is elfoglalhatja őt megillető
helyét a magyar társadalomban. . Pásztor Pál.

Koszorúmegváltás. Farkas Sándor
szerkesztő, Sztranyavszky Sándor egy-
házkerületi felügyelő, a Magyar Értesítő
létrehívójának emlékére koszorúmeg-
váltásként 30 pengőt küldött lapu nk
szerkesztőségébe a dunáninneni özvegy
papnék és leányárvák segítő alapjára.
A küldött összeget rendeltetési helyére
juttattuk,

Segédlelkész-változások. D. Raffay
Sándor bányakerületi püspök a vaci
gyüleKezetbe Lotz Tibort küldötte ki
segédlelkészi szolgálatra. -' Túróczy
Zoltán tisza kerületi püspök a debreceni
szórványgondozással megbízott Sexty
Zoltán lelkészt további szolgálattételre
Özdra küldötte.

Halálozás. Virtsologí Rupprecht Oli-
vér földbirtokos, a magyar országgyű-
Lés felsőházának tagja, Sopron-várme-
gye törvényhatósági bizottságának örö-
kös tagja, több egyházi bizottság tagja,
a Magyar Érdemrend középkeresztjének
tulajdonosa, életének 84. évében, május
5-én elhúnyt. Temetése május 7-én
volt a sopronmegyei Sajtoskálón.

Budapest. A Ferencvárosi Evangé-
likus Nőszöevtség május 10-én, d. u. a
Szvetanay-utcai iskola dísztermében
szeretetvendégséget rendezett. Előadást
dr. Fábián János ig.-főorvos tartott.
Énekelt Szalay Eszter énekrnűvésznő
és Szabó Miklós, az Operaház tagja,
szavalt T. Mátray Erzsi, a Nemzeti
Színház örökös tagja. Hegedult Bálint-
né-Kéri Mária hegedűmüvésznő.· Igét
olvasott és imádkozott dr, Halász Kál-
mán mb. lelkész, harmóniumozott Ve-
perdi Ernő kántor. A szerétetvendégség
szép sikerrel zárult.

Ifjúsági konferencia. A kemenesaljai
egyházmegye ifjúsági egyesületei május

. 17-én egyházmegyei ifjúsági .napot ren-
deznek Vönöckön, ezzel a központi gon-
dolattal: "Isten szava a háborúk viha-
rában." Megnyitó beszédet koltai Vidos
Dániel egyházmegyei felügyelő mond,
templomi ígehirdetést Molitórisz János
esperes végez. Előadók: Pógyor István,
KIE Nemzeti titkár, Bonnyai Sándor
ev. KIE-lelkész, Kutas István lelkész
és Agoston Sándor mérnök.

Mezőtúr, A lélekszámban kicsiny, de
áldozatkész gyülekezet kultúrházat sze-
retne építeni. Kultúrháza létesítéséhez
Mezőtúr városa' 500 pengő összeget
ajánlott fel.

Konftrmandus-kunferencíát rendezett
a Budapest-Deák-téri Konfirmáltak
Köre ·ezzel' a címmel: "Fiam,. adjad 'a
te szivedetnékem!·· Előadók voltak:
vitéz Sréter Ferenc, Bonnyal Sándor,
dr. Keken. András és Győri János.

Hittudományi Karunk Ifjúsági I{öre
kéri a lelkészeket, lépjenek be a teoló-
gusok ifjúsági körének szeniortagjai
közé. Tagdíj egy évre 3 .pengő. Ennek
fejében a Kör minden kiadványát ked-
vezményesen, a munkaévekről beszá-
moló évi jelentést ingyen megkapják.
A közeljövőben megjelenik Thurneysen
E.: Az ige szolgálata c. gyakorlati ér-
tékű könyv. Bolti ára 3.50 P lesz. Sze-
niortagok 2 pengőért rendelhetik meg
az Ifjúsági Kőr címén,' Sopron.

. Szák. A gyülekezet ifjúsági e,gyesülete
új házának alapkövét szép ünnepség
keretében helyezte el Magyar Géza lel-
kész azon a helyen, melyet Mészáros
István presbiter és neje adományozott
az ifjúságnak.' .
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KÉPEK THESSEDIK SÁMUEL ÉLETESÓL
IRTA: FARKAS ZOLTÁN

(Eolytatás.)
Thessediknek remegett a belseje. Vígasztaljon?

Mondjon kegyes hazugságokat Isten kikutathatatlan
végzéséről, emberekétől különböző akaratáról?
Hagyja őket ostobaságukban, sötétségükben;: mikor
meggyőződése, hogy az öreg Sonkoly ~yugodtan el-
élhetett volna még 15-20 évet, ha Eger kirurgus I
időben megköppölyözi s időnként megismétli vele
ezt a műveletet?

Nem, ezt nem teheti. Nemcsak azért, mert mint
szolgája, tiszteli' és féli Urát s inkább vágják ki a
nyelvét, mint hogy hazugságot hirdessen az O nevé-
ben, de nem teheti ezek miatt a szerencsetlenek
miatt sem. Belerögzítené őket sötétségükbe. Holott
kihozni akarja őket belőle. Ki a világosságra, józan
ész és babona nélküli hit napfényére. lsten akarata I
szerint való, emberhez méltó élet derüjébe. Ki, min-
den áron! Ha máskép nem megy, kiverni, kirán-
gatni, ösztökevel kiszurkálni őket, mint a barmot a
szorítóból. Ha majd künn lesznek a kies, zöld lege-
lőkön, majd elfelejtik a szúrást, vágást. Majd meg-
értik, akkor, hogy az is szeretetből volt.

Kegyes vigasztalás. helyett megszólalt tehát
számonkérőn, szigorún:

- És az egyetlent, amiben Isten segítséget ren-
delt maguknak, mért nem tették meg?

- Mit, tisztelendő úr? Micsodát? Igazán min-
dent megtettünk.

- Éppen ezzel a vénasszonyok javallta "sok
mindennel" tették sírba, holott egyedül Eger kirur-
gus érvágó késére lett volna szükség!

*
Karácsony havában dermesztő hideg telepedett

az őszi locs-pocs helyébe. Arasznyi zúzmara lepte
be a fákat-tetőket, a nagy bárány bőr bundák,
csúcsos süvegek, mínt kisebbfajta járkáló szénakaz-
lak cammogtak a zeg-zugos utcákon. Reggelenként
disznók visitása hasogattá az egydaraboá dermedt
levegőeget. S ahol reggel visítás, ott este zenebona-
dáridó hajnalig. Az új papot is hívogatták disz-
nótorokba, de nem ment. Sőt szégyenpirosan gyött
k,i tőle, aki hívni merészelte. ELment ugyanis a leg-
elsőbe, de amit GItt látott, örökre elvette a kedvét
a többitől. A nagynemzetségű Opauszky Márton

. házánál esett. A szűkös helyen 30-=-40 ember szo-
rongott a családtagoken kívül. Kegyetlenül belak-
tak friss pecsenyével, hurkával-kolbásszal. Vedel-
ték rá a bort, azután megeredt a nyelvük és vas-
kos tréfákkal, ostoba, vagy csiklandós beszédekkel
rontottak az amúgy is nehéz, zsírszagú levegőt.
Lassan besettenkedtek a cigányok is és kezdődött
a padlórugdosás, mestergerenda veregetés.'

Thessedik ott hagyta az alig' dadogó, vizenyős
szemű öregeket s a háziasszonyt kereste meg a
kiskamrában, ahol az elálmosodott kicsinyeket
rakta el reggelig a meleg birkabőr bundákbá.

- Hány disznót vágtak kentek? ~ kérdi tőle
egyenesen.

- Bizony csak egyet, Pán Otyec. Három lett
volna, de kettő kólikát kapott és elhullott a nyáron.

-- És most mutassa, mi maradt ebből az egyből!
Az asszony megmutatta. Pár hasáb szalonna,
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néhány csülök, kocsonyának való, más semmi.
Az egész elfért egy kis dagasztóteknő alján.

- Ez az egész?
- Ez.
~ S mit esznek majd a nyáron?
-' A Mindenható Jó Atya majd csak kiadja

a mi eledelünket is ..
- És ha nem adja? Mert . egyszer már, ime,

kiadta. , . .
- Akkor is megnyugszunk Szerit Felsége aka-

ratában. Csöndességben s reménységben vagyon a
mi erősségünk.' -

Thessediket mintha skorpió csípte volna.
-<- Szent .Felsége akaratában! ... Isten talán azt

akarja, hogy kendtek éhezzenek? .
- A jó rrrennyei Atya ilyet nem akarhat.
- S mégis éhezni fognak, mert tavaszig ezt a

par hasáb szalonnát felélik, azután ohá! Honnét
vesznek másik hízób?

-- Bizony nem tudom. De a jó mennyei Atya
csak segít majd rajtunk.

- Az már segítet.t. De most azt mondja meg,
miért kellett! adományát beletömni ezekbe a
garázda, potyaleső bendőkbe s kivenni gyermekei
szájából?

- Hát azt muszáj l - Az asszony szinte fel-
nevetett erre -az "ostoba" kérdésre.

- Miért volna muszáj? - csattant fel Thes-
sedik.

- Hát. .. mer' minket is híj nak . .. Vissza
kell adni.

- Igen, ezek a pokoli szokások! Ilyenkor dí-
nom-dánom. Felzabálják egy éjszaka egy egész csa-
lád egész évi készletét, aztán nyáron majd jön az
éh-kopp, pestis és gyermekhaláL Nem a disznó
"tor"-ja ez, hanem a maguk jólétéé! Ebből se kérek
többet, az egyszer bizonyos! .

Azóta nem rnent, hanem aki meghívta, azt ala-
posan elővette, megszámoltatta s igyékezett eltéríteni
ettől az "ostoba népszokás"-tól. Vajmi csekély ered-
ménnyel. A disznók visítottak, a disznótorok harsog-
tak tovább is a téli éjszakákban ...

Egy reggel engedett Thessedik Sámuel régi vá-
gyának és betért a .Jcisuskolába''. Tanítás, nevelés,
.mag'yarázás még diákkori szenvedélye volt. be sok
kemény koponyával kínlódott, amíg maga is végig-
járta a grádicsokat! Semmi csoda, ha a lecke mindíg
a kisujjában volt, hisz előző délután legalább négy-
szer-ötször magyarázta e1 tanítványainak. Maga is
arra törekedett, másokat is úgy tanított, hogy min-
denek előtt és fölött áll az anyag megértése. Ha
nem értette jól az iskolában, odahaza bírkózott vele
mindaddig, míg csak egészen világosan nem látta a
kérdés minden részletét. Akkor aztán könnyű volt
magyarázni is. A rossz diákok módszerét: "amit nem
értek, bevágom" - szívböl útálta. Ugyanúgy gyű-
lölte azonban az akkori iskolák általános módszerét,
az értelem nélküli magoltatást is. .

Nem voltak különös tervei, csak éppen a ki-
váncsiság meg régi -diákkori emlékei fordították
lépteit a "kisuskola" felé. Jó délfelé járt már az idő.

(Foly tat juk)
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Képes árjegyzék díjtalan.

Budapest, VIll. kerület, József-körút 37. szám.
Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

[er~L~lt,·Gvöngyős, Kossuth-utca 3. szám.
UnU • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény

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

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

lítója

"IRÉN"
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ

BUD-'PEST_(Belvaros), IV.; FehérhaJ~·utca8~ 10. sz.
Te l ef on: 186-177. - Készít mindennemű tánco, ,
sport- és gyógyjűzőket a legújabb szabás sze~inL

SlKKl ÁRP.ÁD RUHAGYÁR
BUDAPEST, XII., FÜRJ-UTCA 7/A. - Telefon: 257-035.
Dús választék: .öltönvőkben, spor lruhé k be.n, Iérh- és liú-lengvel-
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ruhákban. - Bérrnunkát vállal. '----------~-------KIS S FER EN C kegyszerek, ezüsttálak,
Ö T V Ö ST AN AR ;/ gyűrűk, serlegek.; '
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Miért támogassuk _az Evangélikus Egyház-
kerij.letek Jóléti,~gy~s~let~t?

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

Kiházasitási, _tanulmányi, . neveltetesi segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

-Az egyesület útján létrejött, élet,nyugdíj, tűz,
betörés, baleset és - szavatossági biztosításainkat
előnyös díjtételekkel köthetjük :,m~g ,s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel
a szórványokban végzett mentőmunkát 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, Újvidék, Ungvár. '- Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.I VÁRIPÉTER

női szabómester
BUDAPEST,

IV., Dalmady Győző-u. 11. sz.
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Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-

ért kaphatok.

Garab József könyvnyomdája, CegIéd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár. .
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Még· egy .cjóndék

•

Az elmult héten írtunk né-
hány szót a gyermekhéttel kap-
csolatban feljegyzésre kinál-
kozó dolgokról. Az ott elmen-

. dottakat ki kell egészíteni és be
kell fejezni azzal, hogya gyer-
mekhétnek volt még egy aján-
déka, sőt ez volt a legnagyobb
ajándék, ami ebben az évben a
gyermekekért folyó munka te-
rén érhetett minket és ez az
volt, hogy külföldről 500 -ma-
gyar gyermek érkezett haza,
hogya nyarat itthon töltse ma-
gyar földön.

Mindenütt nehéz· most a
gyermekek élete. A· szülők
ugyan bizonyosan megpróbál-
ják mindenütt, hogy a gyer-
mek legutóljára érezze meg a
háborút és inkább maguk mon-
danak le hol egyről,: hol más-
ról, . csak a fejlődő gyermek
kaphasson meg mindent, amire
szüksége van. . Akármilyen
európai ország gyermekeiről
olvasunk, együttérzünk ve~ük,'
amikor életszükségleteikről van
szó. De ez a hazaérkező 500
gyermek sok magyar szülőt rá
fog döbbenteni arra, hogy ezek-
ben a külföldi országokban
szétszórtan magyar családok
élnek, magyar gyermekeket
nevelnek és idegen emberek
között, mint oda nem tartozó
tagok, élik át a háborús nehéz-
ségeket. Hálásan gondolunk II
mindazokra, akiknek eszébe
jutott, hogy ezek a gyermekek
jöjjenek haza, szeini fogunk ne-
kik. a magunk kenyeréből, fo-
gunk még találrii annyi enni-
valót, amennyi' nekik szüksé-
ges és csak hadd süssön rájuk
a magyar tájakat égető nap,
vegyenek mély lélekzetet az.
édes' és erős honi levegőből és

vegye őket körül míndenfelől
magyar szó, magyar szív és a
minden magyart annyira jel-
lemző komoly és' kicsit mélyen'
rejtekező szerétet.

Minek tagadnánk, valami
közünk mindnyájunknak .keil,
hogy legyen ezekhez a hazajött
magyar gyermekekhez. Úgy
kell éreznünk, hogy valami-
lyen vonatkozásban mi is mind-
nyájan vendégeket. kaptunk
bennük. Sokan emlékezünk
arra, hágy milyen hálásan kel-
lett elbocsátanunk valamikor,
a háború után, gyermekeinket
idegen országba, idegen és egé-
szen ismeretlen emberek' kőzé
abban az egyetlen egyben biza-
kodva, hogy a magyar gyer-
mekeket ott szívesen fogadni
és szeretni fogják azért az egy-
ért, hogy gyermek, sőt. nélkü-
löző gyermek. Mennyivel jobb'
most ezeknek a gyermekeknek,
hogy a hazájukba jöhetnek,
ahol nemcsak nélkülöző gyer-,
meket, hanem közülünk valót:
.magyar gyermeket látnak ben-
nük. Nagyon, melegen, egész
szívünkből mondjuk mi is en-.
nek a gyermekseregnek a régi
magyar köszöntést: Isten ho-
zott!

Ez a köszöntő szó is a szí-
vünkből jön. Mert gondolnunk

Isten a keresztyénekkel és isten- 1

félőkkel sokszor úgy bánik, mint
a pogányokkal és istentelenekkel,
sőt néha rosszabbul. Úg'y tesz,
mint az atya a fiával és szolgájá-
val. A fiát jobban s többször veri'
meg, mint a szolgáját. pe a va-
gyont mégis csak neki gyüjtögeti
örökségül. Csak íg-y érhetjük meg,
hogy az Isten mért futtat vesszőt'

I
szeretett gyermekeível e világon.

. Luther.

kell arra is, hogy ezeknek a
gyermekeknek meg kell itthon
ismerni a magyar templomokat
is. Egyáltalán nem keresgéljük
most azt, hogy ennek a gyer-
mekseregnek .milyen a feleke-
zeti. összetétele, de úgy érez-
zük, hogy abban az egész életre
szóló mély emlékben, amelyik
meg fog maradni az ideérke-
zett gyermekek szívében erről
az időről, amelyet itt töltenek,
helyet kell foglalnia az isten-
félő Magyarország képének is.
Azt olvassuk az újságokban,
hogy ezek a külföldről most
hazatérő gyermekek mind tud-
nak magyarul és nagyobbik ré-
szük egészen kifogástalanul be-
szél magyar nyelven. Ebből
nyilvánvaló, hogya családi ott-
honban nem aludt ki a magyar
érzés. Az első imádságot is bi-
zonnyal magyarul tanulták.
Úgy érezzük, hogy nagyon vi-
gyázni kell' arra, po gy necsak
magyar kenyérből és magyar
szívességből, . de istenfélelem-
ből is jusson rész nekik, amíg
nálunk vannak. Ezért arra kér-
jük egyházi egyesületeinket,
lelkészeinket, asszonyainkat és
if'júságunkat, hogy- a nélkülö-
zések között is hitben erős lel-
ket mutassanak meg kedves kis
vendégeinknekmindenütt, ah91
találkoznak velük. .

Érezzük őket ajándéknak,
mégpedig olyan ajándéknak,
amelyikkel szemben örvendező
szeretet él a szívünkben. Hi-
szen a pünkösdi tűz emberi
szíveket és emberi világot tisz-

, tító, Isten kegyelmének örven-
dező és egymásnak is örven-
dező szeretetet akar' gyújt.ani
ezen a világori .. ;

1



Minden "józan magyar ember híve a
jegyrendszernek. Nincs olyan ember
fővárosunkban, aki a rendelet megjele-
nésekor ne arra gondolt volna: hála
Istennek, most már rend lesz a. tej:-
fronton. S másnap délben, a legrosszabb
szombati napok egyikén, amikor a mé-
szárosok adtak rengeteg gondot a házi-
asszonyoknak, még többen mondogat-
ták: bár már bevezetnék a húsjegye-
ket is. .
- De a tejrendeletből hiányzik egy na-
gyon várt magyarázó intézkedés és
egy büntető rendelkezés.

Hazánkban s. így fővárosunkban is
az a helyzet, hogy a szerényebb java-
dalmazású középosztály és a munkások
öregebbje vacsorára boldogan itta meg
a rozskávéval készített tejes kávéját. A
rendelkezés kimoridhatta volna azt,
hogy délelőtt 9 óra után ne. azoknak
osszák szét a kiárúsítható tejet, akik
nagykereskedők, tőzsdések, vagy ház-
tulajdonosok, hanem gondoljanak ezekre
a dolgozó emberekre, akik anyagi hely-
zetük szerint is meggyőződéssel vall-·
ják, hogy a tej erő," egészség. Az állam-
nak éppen ezekre a .munkáskezekre van
legnagyobb szüksége háborús időkben.
A büntető rendelkezésnek pedig úgy
kellene szólni, hogy mindazok a fővá-
rosi lakósok, akik a nehezen megszer-
zett tejből ezután is tejjel' táplálják
kutyuskáikat, legalább annyi havi bör-
tönbüntetéssel sújtandók, ahány napig
tejjel táplálják továbbra is állataikat,
amikor gyermekek és öregek ellátása
érdekében ki kellett adni ezt a tejren-
deletet.

Egyik egyházi cserelapunk legutóbbi
számában olvassuk, hogy az egyik
szomszédállam területén levő evangéli-
kus magyar iskolában a lelkész e tan-
évben meg tudta szervezni azt a moz-
galmat, hogya 80-as létszámú evangé-
likus iskola minden gyermekének in-
gyen tejet és házi sütésű kenyeret biz-
tosít tízóraíra- a falusi Nőegylet. Az
első évi beszámolót sannak nagyszerű
eredményeit éppen akkor olvastuk,
amikor rikkancsole szaladtak végig Bu-
dapest utcáin az új tej rendelettel. Meg-
szégyenítő példa, de buzdító példa min-
denkinek, aki becsületesen fogadja a
kőz érdekében való intézkedéseket.

H. G.

. Né~- és csalá~vé~elem
Lapunk megelőző három számában

ismertettük a Nép- és Családvédelmi
Alap munkaközösségeinek a célját. a
fontosságát és a féladatait. ez alkalom-
mal a munkaközösségnek szervezetéről
adunk tájékoztatást, kivonatolva azt a
munkaközösségek szervezési tájékozta-
tójából,

A munkaközösség elnökét a főszolga-
bíró javaslatára az alispán nevezi ki.
A Ielmerülő szükséghez képest a mun-
kaközösség tisztségeket szervezhet és
maga választhatja meg a betöltőit.

Nagyebb községekben a feladatok
mc~szaporodásával a munkaközösség
bizottságokat alakíthat. Célszerű ilyen
községekben külőn bizottságban végezni
a gazdasági és a karitativ teendőket.
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Beszélő tüzek

Aki nem Iátott égő fenyőerdőt, annak nincs fogalma arról, hogy
mi a tűz. Aki látott toronymagasságig fellángoló erdőégéseket, az
tudja, hogy a tűznek és a lobogó lángoknak milyen pusztító hatalma
van. Erdőégések idején hiába vertek félre a harangokan. Mindenki
nagyon jól tudja, hogy a tűz sorsa főként a levegötöl függ s amikor
még erdészeti szakembereink nem ismerték az árkolás és erdőközök
vágásának szükségét, egész falvak mentek tönkre a sokszor köny-

. nyelmű játékkal felgyújtotu erdők tüze miatt.
Korunk hadijelentéseiben .is sokat olvasunk égő erdőkről. Jelen-

tik azt is; hogy sikeres repülőtámadások után az elsötétített városok
valóságos fényárban úsztak a különben sötét éjszakában s ilyen alkal-
makkor borzasztó volt az ébredés és a reggel, .amikor a 'tűz után hamu
maradt a meleg otthon helyén. A nagy svájci teológussal együtt vall-
juk azt, hogy a pusztításnak ezek a borzalmai fedülmúlják a leghatal-
masabb evangélizációs beszéd idegtépő hatásait is: maga a tűz pré-
dikál ott és annak, ahol ég és égett. -

Annak idején Jeruzsálem utcáin világos nappal is nagy tűz égett
s a váratlan nappali tűz, amelyet nem Promejheus hozott le az égből,
hanem a menybeszállt Isten küldött a földre: lánggal lobogó, égő tűz
volt, mely nem gyújtott fel erdőket" nem perzselt fel otthonokat,' csak
éppen az emberek lelkét .gyújtotta fel s hevítette fel a különben
langymeleg embereket is a forrpontra:

Ez a tűz azóta állandóan ég. Legendák szerint lovagok is vitték
ezt a lángot Jeruzsálemből 'egyik-másik európai országba, de terjedt
ez a tűz magától is s mindenűtt felismerhető volt. Ez a tűz minde-
nütt az embereket hevítette fel s minden ilyen feltüzelt embernek
csak ennyi vágya volt: elégni Krisztusért.

Amikor még hazánkban nem volt evangélizációs mozgalom s
amikor Finnországban sem láttak még parasztprófétákat, misszionárius
látogatók jártak hazánkban. Többen keletről és kevesebben nyugatról
jöttek s hazai egyházi viszonyaink' megismerése után rendszerint és
általános an í~y nyilatkoztak: lVIagyarországon az evangélikus egyház
tagjainál azt a nagy tüzet éhezték legjobban, ami a híveknél fel-
fedezhető volt. Ezek a nagynevű és sokat tapasztalt férfiak vallottak
azt a mi gyül.ekezeteinkről: lelkesedés, magával ragadó tűz ég az
evangélikusok lelkében .. Bizonyosan más európai evangélikusokról s
amerikai keresztyénekről, félig megtéritett afrikai feketekről js el
lehetett mondani, hogy a jeruzsálemi tűz ott is lobogott s a keresz-
tyén otthonok melegéből a keresztlevél szerint keresztyén emberekre
is tűz csapott. át vagy ezek is átvitték lámpásaikat a ,szent tűzhöz s
kértek 'hozzá, égő tüzet.

Hol ég ma ez a- tűz? Keressük a tűzzel égő gyülekezeteket s
szeretnénk hallani a beszélő tüzek egyszerű pródikációját, amely min-
denkit meggyőzne és mindent legyőzne. Elsötétített európai városokat
látunk s tudjuk, hogy abban a városban is s abban a faluban is égett
ez a tűz; amelyet többé nem lehet .eloltani. Talán nem lobog torony-
magasságig égő lánggal s a hatalmas templomokra szerelt villany-
transzparensek már hónapok óta nem gyulhattak ki az egyik, vagy
másik világvárosban, de azért a tűz ég és égetni fogja az embereket.
állandóan.

Több- egyházban sok szó esett és esik arról a tűzről, mely a halot-
takat égeti meg. Nemcsak a Ganges partján és India országútjain,
hanem' attól nyugatra eső területeken is. S az egyszerű, keresztyén
lélek maga elé veszi ezt a két tüzet: a pűnkősdit, amely lánggal ég
s csák lelkeket akar lobogó lángra gyújtani s hallja azt a tüzet pré-
dikálni, melyben halottak senyvednek. Bizonyosan a harcoló katonák
a roham előt/ti percekben gondolnak ezekre a tüzekre a maguk keresz-
tyénsége és eschatologikus sejtelmeik szerint s pilóták, akik parancsra
tüzeket szórnak erdőkre; szántóföldekre, diakonisszaházakra és mű-
vészi emlékekben gazdag egyetemi városkákra, látják azt a tüzet, ami;
ők gyújtottak s az ő szemeikben is megjelenik a fentebb emlitett bib-
liai két tűznek víziója. Békés, vagy sorsának önmagát megadó lelkek;
akiknek feje felől elégett a tető, három tüzet látnak önmaguk előtt. s



bármily vadul ver szívük, a felzaklatott szívben is csak az állíthatja
helyre a rendet, amely a sokkal szegényebb, talán éppen olyan mér-
tekbenhajléktalanná vált jeruzsálemi szerencsétleneken segített: ott
akkor az a tűz meggyógy~,t!otta nemcsak részben, hanem egészben
a világot. .

Mi, modern emberek, tudjuk, mi a vérnyomás. Érezzük azt, hogy'
160 fok után hogy melegedik meg az emberi test. Sa.mikor a hőmérő
39 feletti lázatjnufat, mindenki érzi, hogy' az a lobogó láng, amely
égeti a testet, "nagyon hasonlít ahhoz a kazánhoz. amely a majdnem
túlfűtött állapotban robbarini készül, Az a nagy kérdés, hogy a mai
kor embere el tudja-e viselni ezt a rettenetesen félhevitett nagy kettős
tüzet? El tudja-e viselni a' tűzfegyverek által okozotf nagy tüzekets
keresztyénségének égő tüzét hogy hasonlítja ehhez a ~nagy lánghoz?
Tűz ez is és tűz az' is s mind a kettő az einberrer-hatl .

Azt mondják, hogy.azernber sokkal többet bír el; mint amit eddig
gondoltak róla. A háború poklánakt,üzét, fiatalok és öregek eddig
sokkal jobban bírták) mint azt az ellenfelek s általában az' ember
önmagáról sejtette, vagy várta, Decsak úgy lehetett az, hogy a pusztító
tűz borzalmait a 'másik, a keresztyén tűz ellensúlyozza s az égő -sziv
tüze oltja el a tűzfegyverek tüzének lobogó lángját! . .

Ebből az igazságból akarjuk levonni azt az utolsó mondatot, amely
egy külföldi hírünkben, mint ennek a {iételnek igazolása jelentkezik:
égő keresztyén szívtűzzel égő lángja győzi le a fegyverek tüzét s
hívő keresztyén lelkek harcokban es békésebb munkában megmutat-
kozó, egymásért áldozni tudó magatartása az, amely a felgyújtott
világot át akarja vezetni a harci tűzből 'a Krisztusért elégni kész, fel-
lelkesült tűz vállalásával, abba a normálisabb s eléggé soha nem
becsült korba, amikor rnindenki azt vallja, hogy csak az az' egy rtűz
legyen a földön, amelyet Krisztus hozott közénk. 'G. L.~~.,............ ~-

Ifjúságközött
Val1ástanításunkban az utolsó tíz évben egyre erősebben hangzott

fel a követelés, hogy ne legyen keresztyén nevelésünknek felekezeti
életie és' jellege. Ehelyett az evagéliomi keresztyénség központí igaz-
ságait sajátittassuk el növendékeinkkel és a keresztyénség egyetemes
mívoltátí mutassuk meg nekik. Igaz, hogy káros 'és kárhozatos lenne,
ha kultúrharcra nevelnénk az evangélikus generációkat. De' neve-
lésünk felekezeti mivoltát még sem hanyag olhat juk el. Ha akarjuk,
akkor se engedik nekünk. Evangéfikus diákjainkat úton' útféLen olyan
támadások érik, amelyek mindúntalan előtérbe. helyezik a felekezeti
ké1dést. .. , . ' .'.

Ezek a támadások nagyon korszerű mezben jelentkeznek. Szerosari
összefüggenek a fájiés nemzeti eszmék forrásával. Egyre gyakoribb
jelenség, hogy az emberek a keresztyén felekezetek értékét úgy mérik,
hogy melyik mennyit használ a magyarságnak. Így' törtérit meg' a:
napokban, hogy egy nagyon ísintelligens nyolcadikos evangélikus
és katolikus diák egymással beszélgetve, kölcsönösen kétségbevonták
a másik hitének magyar szempontból is. értékes voltát. Mikor ahhoz
a ponthoz jutottak, hogy ~katolicizmu,s olasz szellemi vezetés alatt
áll, mert hiszen a pápa és a kardinálisok olaszok, a katolikus fiú így
válaszolt: "Na ~S a ti főpüspökötök nem Berlinben székel?" 5 nem
akarta elhinni, hogya magyarországi evangélikus egyház vezetői <

magyaros. Nyilvánvaló, hogy' ez a vád nem új. Hiszen mindíg sze-
rették hitünket német vallásnak nevezni. Ebben még református
atyánkfiai se nagyon tartanak mértéket. Hogy a református egyház
magyar mivoltát jobban kihangsúlyozzák, ők is szívesen neveznek
minket idegen hitű eknek. (Persze ezen az alapon mi is nyugodtan
nevezhetnénk őket genfi vallásúaknak, ha nem bécsülnénk a vitáknál
sokkal többre az Igazságot.)

Az a tévhit azonban, hogy egyházunk idegen eredetű, és tartalmú,.
szorgos pedagógiai tevékenység eredményeképen egyre általánosabb
meggyőződése társadalmunknak.Ezit( a megállapítást azonban .se az
evangéliom, se magyarságunk érdekében nem hagyhatjuk szó nélkül.
Számarányban úgyis kisebbségben vagyunk. Ha most ehhez még l!igy

A gazdasági' bizottság nagy községek-
ben albizottságokra is oszolhat, az
egyik roglalkozík például .az állat jut-
tatásokkal, a másik háziiparral, a har-
madik a juttatott kertek művelésének
irányításával, a negyedík a háztartás':'
gondozás sal összefüggő munkaközösségi
teendőkkel. " '. .

Ott, ,ahol még nincs fiókszővetsége az
E%észségvédelmi 'Szövetségnek, egész-.
ségvédelmi bizottságet is' kell létesíteni.

A népművelési fel:adatokat a tan-
folyamok rendezését, a társad;lmi pro-
pagandát célszerű egy kulturális bizott-
ságra bízni.

A munkát nemcsak a bizottságok kö-
zött, hanem al. egyes tagok közőtt is
meg kell osztani 'Minden. tag számára
pontosan meg kell jelölni a maga ha-
tározott feladatát, amelyet minden tag.

, egyénisége, hajlamai, képessége, tudása
szerínt. kell megválasztarii, ügyelve

,arra, hogy egy-egy tagra csak annyi
munkát bízzunk, amennyit saját ügyei-
nek sérelme nélkül el tud látni.

A munkaközQsség viSZOnyának szabá-
lyozása 'a község'beYlc működ6 kaTitatív.
egészségvéddmi, gazdasági stb. egyesü-
letekkel:

Amint már 'szó volt róla, a munka-
közösségnemakarja az 'egyesületeket '

, ,magábaolvasztmii, hanem csak össze-:
működésbe kíván lépni velük. Ezt szer-
vezetileg úgy lehet megvalósftani, hogy
az egyesületek önállóságuk feladása
nélkW, jogi személyként. belépnek 'a
munkaközösségbe, vagy képviseltetik
magukat elnökükkel, iüetoe kiküldött
tagjaik kal.

A ieuuiatoíc megosztásánál az arra
.alkalmas egyesületeket úgy kell tekin-
teni, mintha a mUThkaközösség egy-egy
bizottsága volna.

Az összeműködés előfeltétele, hogy az
egyesül-etek beleilleszkedjenek a köz-
ségnek az Alap által felállitott szccíá- ~
lis munkatervébe. A munkaközösségek-
kel való összeműködés minden bi-
zonnyal emelni fogja munkájuk ered-
ményességét és ezzel a nekik kijáró
társadalmi elismerést.

A fenti szervezeti tájékoztatóból ki-
tűnik, hogy az evangélikus társadalom'
részéről a Lutrcer-Sziroetséo, mint az
evangélikus társadalom összefogó egye-
sülete, az ismertetett ·feladatok ellátá-
sára' a legalkalmasabb s ,mint ilyen,
jogi személyként beléphet a munka-
közösségbe, vagy képviseltethéti magát
dnökségével, Uletve kiküldött tagjaival
is, avagy a szociáIis szakosztáIyával. A
bekapcsolódás mindenütt fontos épen'
úgy .ott, ahol nagyobb tömegekben .él :

.evangélikus népünk, mint ott, ahol ki-o
sebbségben, avagy épen csak szórvány-
banélnek evangélikusok, mert népünk
és híveink szeeialis helyzete és család-
jaiknak a védelme Krisztus nagy paran-
csolatából folyó kötelességünk.

Az ,Országós Luther-Szövetség kész-
séggel áll ezen a téren evangélikus tár-
sadalmunk és népünk segítségére, de
eredményt elérni csakis ott tud, ahol a
helyi Luther-Ezövetség megvan, mű-
ködík és népünk és. nemzetünk s evan-
gélikus híveink érdekében ci Nép- és
Családvédelmi Alap munkaközösségé-,
ben részt vesz, abba szervesen bele-
illeszkedik és az Alap munkaközőssé-
geben népünk érdekében a feladatot
vállalja és ellátja. Gy. IC
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Dr. Luther Márton:

Tizennégy vígasztaló' kép.

Megfáradtaknak és megterhelteknek.
Latinból .forditotta: vitéz Virág Jenő"
Budapest, 1942. A FÉBE kiadása. 83 lap.

Sok tanulmány íródott hazai és kül-
földi nyelven azzal. a szándékkal, hogy
a fiatal Luther minderu kor teológusa
elé állíttassék. Ezek a tanulmányok

. valóban sokat használtak, De minden
tanulmánynál többet ér pl. ez a munka
is, amelyet Luther 1519-ben írt Bölcs
Frigyesnek. '

A fordító képességeit nem lehet nagy
magasztalással méltatni. Meg kell álla-
pítani róla, hogy Luther gondolataihoz
és teológiájához valósággal ragad for-
dítása, Hűséges és pontos a szöveg át-
ültetése. Sokszor érezzük, hogya· for-
dító szépíti és. egy kissé mai egyházias-
ságunk szelleme szeri nt modernizálja
Luthert, de megváltoztatní sehol sem
akarta és tudta. Igy munkájával elénk
'állíthatta 1515 Lutherét, nem annyira
a teológust, mint inkább a tanító és
vígasztaló lélkipásztort. '.

Betegek és egészségesek, a teológia
.iránt érdeklődők és az egyházi dolgok-
kal szemben közönyösök,.' a .nagy nyil-o
vánosság égető tüzében szomjúhozók
és .elhagyatott egyedül élők egyforma
haszonnal tehetik ezt a könyvet éjjeli
szekrényükre s vehetik onnan elő akkor,
amikor nehezen alusznak el, vagy
akkor, amikor álmukból egy félórára
felriadnak. Lutherrel, egy igen értel-
mes, nagyszerű pszichológus Ielkipász-
torral találkoznak, aki valóban minden
közvetítő nélkül felnyitja az előbb em-
litettek szemét' és a világosság felé for-
dítja a látó és látni nem akaró sze-
meket. . .

Mindenki aki ezt a könyvet elolvassa,
hálás szívvel köszöní meg vitéz Virág
Jenő fáradságos, kiváló es minden el-
ismerést' megérdemlő .munkásságát.

Szentesyné-Doby Ida:
Láthatatlan ellenségünk.

Budapest, 1942. 158. lap. - Kiadja:
A Tuberkulózis Elleni Országos

Szövetség.
Elmondhatjuk, hogy felébredtek im-

már a: tuberkulózis szakértői népünk
hignagyobb nyavalyájának évszázados
pusztításai után. Kortársaink boldog
örömmel látják azt, hogy orvosok, in-
tézmények, felelős tényezők immár
írnak, előadnak, harcolnak, áldoznak,
intézményekben éjt nappallá tesznek
minden egyes beteg magyarért.

De ez a harc a betegség pusztításai-
val szemben már az iskolában is meg-.
kezdődött. Sokan' naponként látjuk
azokat a kezdetleges plakátokat, ame-
lyek negy, nem egészen 591 sikerült
képen, majdnem valamennyi iskolában
elhelyezve azt a célt szolgálják, hogy
már a gyermek felfigyeljen a tuber-
kulózis veszélyei re. . .

Ennél a kezdetleges vállalkozásnal
tökéletesebb és talán egyedül célra-
vezető az, amit ebben a kedves és na-
gyon sikerült könyvben láthatunk és
olvashatunk. A szerző, mint pedagógus,
az ifjúsági vörös keresztmozgalom ·ke-
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belső kisebbségérzetet hagyunk hozzákapcsolódni, az .evangéliom egye,·
temes mivoltát, híveink' lelki egyensúlyát, egyházunk múlt és jövő
történeti értékét hagyjuk veszendőbe menni. Ezért kell egész egyházi
tanitásunknak határozott evangélikus, ha úgy tetszik, felekezeti jelle-
gének is lennie. Ei természetesen nem jelent, egyúttal állandó pole-
.mikus beállítottságot is. S ha valahol még meg lenne az a gyakorlat
nálunk, hogy' az egyháztörténet lényege a. pápák bűneinek a felsoro-
lása, a hit- és erkőlcstanó a katolikus dogmatika tévedéseinek számon-
tartása, hát hagyjunk Jelv'ele. Nekünk nem a másik hibáit kell fel-
sorolnunk, hanem az igazságról kell fbizonyságot tennünk. Az igazság
pedig önmagában elitél mínden hamisságot és tévedést. Azt azonban
mégis vállalnunk kell, hogy híveink látását arra is fordítsuk, amerre
a hamisságot maguk megláthatják.

Egyebekben pedig ahol és amikor szükség van ra, mindíg és min-
denütt szembe kell szállnunk azzal, hogy mi ·id:.egen hitűek vagyunk.
Persze nem ~gy' száznyolcvan fokos fordulattal, hogy most meg mi
állitsuk magunkról, hogy mi magyar hitüek vagyunk. Ha a 'kere,sz-
tyénségb(5l is faji kérdést csinálunk, tulajdonképen -Krisztust tagadjuk
meg. Azt elismerjük, hogya fajok belső sajátságai magában a keresz-
tyénségbenis meglátszanak. Nem-ismeri a keresztvénséget az, aki azt
állítja, hogya. magyar, német, svéd, norvég, finn evangélikus egyház
annyira azonosak egymással, mint ugyanabból a szövetből, ugyanarra
a méretre készített ruha. Mert más a méret és más a fazón, ae a
lényeg, rz anyag 'mindenütt azonos. A különböző országokban a rtJör--
·ténelem folyamán különböző formák között jelent meg és állandósult
evangéliomí keresztyénségünk, de lényege, anyaga mindenütt azonos:
Isten kegy~lmébőI, Jézus érdemébe vetett hit által nyerü1J,k örök éretet.
Ez pedig nem német, finn, svéd vagy norvég faji hit. Ez' evangéliomi
'1..'agyKrisztus-hit. S ha a világ annyira megbomlott, hogy a keresz-
tyénségből is faji kérdést csinál, nekünk akkor is meg kell' állnunk
az. igazság mellett. Mern a keresztyénség nem a vérsejtekneka vér-
sejtekhez, hanem. Isten lelkének az ember 'lelkéhez való viszonya.
Nem csinálhatunk a keresztyénségből primitív, törzsi vallást: a keresz-
tyénséget Isten minden ruicuriuik: egyformán szánta.

Ugyanakkor nyomatéko.san rá kell mutatnuk arra is,hogy Magyar- .
orszáqon. az evangélikus értelmű reformációt nem idegen misszioná-
riusok, hanem tősgyökeres magyar emberek oé qeziék: Talán felesleges
itt Dévai, Batizi, Gálszécsi, Ozorai, Bomemisza,' Alvinczi és a többiek
neveit újból felsorolnunk. De nagyon erőteljesen ki kell. hangsúlyoz-
nunk, .hogy ezek a reformátorok nem csak az evangélikusok, hanem
az egész keresztyénség nagy értékei s a hazai katolicizmus is nagyon
sokat köszönhet nekik. Az ő szűntelen s fáradtságot nem ismerő mun-
kájuk ébresztette fel az alvó katolicizmust, hogy védje és -őrízze: meg
azokat az' értékeket, amelyeket örökkévalóknak tart. S tegyük hozzá,
hogy a rr}-agyar refo1'mátoroknak köszönhet igen-igen sokat az egész
keresztyén. magyarság. Mert magyar kultúránknak is ők voltak az alap~
vetői. S aki még ezután is idegen hitet lát keresztyénségünkben,
annak inkább keresztyén magyar művelődésünk fáj, vádja pedig csak
álarc, ami mögé fájdalmat elbújtatja.
. Azt se felejtsük el, hogy ebben a hazában az evangélikus 'egyház
'az, amelyik a legtöbb idegen eredetű, de magyqrrá vált gyülekezetet
tud felmutatni. Nem úgy, hogy erőszakkal magyarosítottunk. De tud-
tunk úgy prédikálni, úgy élni és példát mutatni, hogy az idegenek
jobbnak és értékesebbnek találták ezt az evangélikus magyar éltetet a
magukénál, Felcserélték hát a régit az újjal. S kérdezzük csak meg:
idegenek, mondjuk amerikaiak között magyarrá válh?tik-e az idegen?
- Így megy át nagy változáson az egész kérdés, ha polémia helyett
tényekkel' foglalkozunk. . .

Ne hallgassuk el azt se, hogy Magyarországon valóban az evan-.
gélikus egyházban si a legtöbb fajta nemzetiségű hívő. Vannak német,
szlovák, vend híveink. De nem ez-é Krisztus egyházának képe? A ke-
resztyén anyaszentegyházban van a helye a világ minden nációjának.
Azt jeleti ez, hogy kicsiny, egyházunk miniatűrje lehet Krísztus nagy
anyaszentegyhazának, csak meg kell találnunk a békességes és szere-
tetteljes együttélés lehetőségét. Ehhez természetesen minden nemzeti-
ségnek Krisztust kell először megtalálnia. Tudjuk, hogy a mai világ
ennek nem kedvez.' De azt is tudjÚk, hogy a mai világ sem tart



örökké. S addig is, amíg a valóban új világ
kicsiben is, Krisztus anyaszentegyházának
végeznünk.

Ha jól meggondoljuk, a felsorolt követelmények nem felekezeti
tevékenységet jelentenek. S ha mindennek mégis mint felekezeti mun-
kának kell folynia, azt jelenti csak, hogy egy fenekestül felfordult
világban élünk. Benne azonban a mi munkánk ma, holnap és mind-
örökké ugyanaz. Mórocz Sándor.

elérkezik, nekünk, ha
nagy munkáját·. kell

• •
- 143. zsoltár. -

Uram; hallgasd meg könyörgésemet!
Imádságomra, óh Uram, figyelmezz!
Teljék be rajtam szent ígéreted,
Igazságom'mal légy hozzám' kegyelmes!
És meg ne szidj, hű szolgádat ne szidd ...
Előtted igaz ki lehetne itt?

VaLl ellenség hajszolta lelkemet
S döntötte porba üdvét életemnek
S vert sötétségbe, - éjek éje fed,.
Miként halottat, kit rég eltemettek.
A lelkemen keservek kínja mar,
A szívem csispa háborgó zavar.

És mégis, óh, emlékszem szűntelen
Régmúlt időkre, minden Te szavadra!
És dolgaidról úgy elmélkedem,
Cselekvésednek titkait kuiatoa ...
S karom kitárul, l.elkem szárnyat ölt
És esde!c Hozzád mint a szomjú föld.'

Jaj; meghállgatsz-e hamar, óh Uram?
Elsorvad lelkem, ha így váratod még!'
Orcádat tőlem ne rejtsd bosszűscn,
Hisz úgy vagyok, már, mint halott ha. volnék.
Irgalmazz immár, Uram, könyörülj!
Csak Benned bízom, Benned egyedül! .

Mutasd meg nékem a Teutadat,
Hogy Lelkemet csak Tehozzád emeljem.
Oltalmat csak a Te hatalmad 'ad,
Ellenségemtől szabadíts meg engem.
S ,ta1{íts ,. tanits, óh Uram, Istenem,
Akaratodra, hogy csak azt tegyem!

Én Istenem vagy, óh vezess tehát!
Jóságod vigyen mindíg igaz úton.

,S igazságodért ezer vészen át
Te nevedért szíts új életre gyúlnom.
És mert Te vagy az örök kegyelem,
ot, engedj győznöm, győznöm Istenem!

Irgalmaaat Te úgy terjeszd ki rám,
Te szent kegyelmed óhúgy védj en, óvjon,
Hogy üldÖZőm elbukjék mindahány
s« bosszút állj én minden zckuiumúm:
on rontsd meg, aki énrám agyarog,
Ami.érthogy· a Te szolgád vagyok!

Telekes Béla.

Ifjúsági vezetöképzö napok. A Ke- I
resztyén Ifjúsági Egyesületek nemzeti
szövetsége május 26-3.0. napjain Buda- I
pesten ifjúsági vezetőképző napokat."

tart, amelynek négynapos és óráról-
órára beosztott programmja felöleli az
ifjúsági munka' minden ágát és azok
fontos kérdéseit.

reteín belül és kívül, főként csak a
tanulóifjúságra ·gondolva,. igen világo- .
san, szemléltetően, félre Gem érthető
pompás illusztrációkkal a gyermekek
elé állítja a tuberkulózist, ·úgy, hogy
annak félelmetes. voltát a gyermek lS

. felfogja, de egyben a védekezés gya-
korlatát is megismerje, sőt tettrekészen
vállalj a is.

Szerző munkásságát minden hivata-
los szerv nagyraértékelte, mikor a mű-
vel kiadta. A ·köl)yv azonban annyira
)ó. és annyira egyetemes célokat szol-
gál, hogy egyházi ískoláínk figyelmét
szívesen hívjuk fel a könyvre. Úgy a
tanári könyvtár, mint az ifjúsági
könyvtárak nélkülözhetetlen darabjá-
nak tartjuk. G. L.

Vitéz Virág Jenő:
Dr. Luther Márton

és
Tizennégy vígasztalő kép

(Tessaradecas Consolatiroa) c. könyve.
Egyháztörténeti tanulmány. A Keresz-
tyén Igazság kiadása. Budapest, 1942.-

29 lap ..

A Luther-irodalomban teljesen tájé-
kozott . szerző bemutat egy Luther-
tanulmányt. Iskolapéldát ad munkájá-
val ar ra.: hogy amikor történelmi sík-
ban mozog' fejtegetése es tanítása,
tniképen kell egymás mellett alkalmazni
a dogma történeti adatokat és a. leg-
újabb Luther-irodalom új felfedezéseit.

E f'üzetke megismerése, nagyraérté-
kelése után az azfndítvány mutatkozik
szükségesnek, hogy valóban ez a leg-
helyesebb járható út: minden Luther-
munka sajtó alá rendezéseker egy ilyen
kísérőtanulmányt kellene. mellékelni,
mely még a jó -teológusok útbaigazitását
is pompásan szolgálja.

HíREK
Az aszódi leánynevelöintézet 50 éves

jubileuma meleg és bensőséges ünnep-
ség keretében folyt le május 17-én
Aszódon. Fél 11 órakor ünnepi istentisz-
teletet tartottak, melyen dr. Keken
András budapesti lelkész hirdette az
Igét és .áldotta meg a volt növendékek
által készitett szép zászlót, majd úr-
vacsorát osztott. Délben fél 1 órakor a
leánynevelő' intézetben ünnepség kö-'
vétkezett. Dr. Horváth Károly iskolai
felügyelő mondott megnyitó beszédet,'
Bartholomaidesz" Adél az iskolának
első igazgatója pedig átadta a 'zászlót
a volt növendékek nevében a mcstaní
igazgatónak: Kolofo.nt Erzsébetnek. A
zászlóanyai tisztet dr. Pesthy Pálné
látta el. Az ünnepségen részt vett báró
Radvánszky . Albert egyet. felügyelő,

·dr. Traeger Ernő, az aszódiegyházköz-'
,ség felügyelője s a politikai életnek
több vezetőegyénisége. D. Raffay Sári-

·dor püspököt dr. Keken András Deák-
·téri lelkész képviselte. -

Evangélizáció. Nagy áldással folyt le
az evangéltzációs hét Magyaróváron. A .
gyülekezet tagjai nundennap zsúfolásig'
megtöltötték a templomot.r Külön össze-
jövetelek voltak fiúk,-leányok, asszo-
nyok és férfiak, valarnint a gazdasági
akadémia protestáns hallgatói. részére
is. A szolgálatokat vitéz Sréter Ferenc
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lelkész végezte. - Legközelebb május
25-31. között Kassán lesz evangélizá-
cíó Joób Olivér szolgálatával. A pün-
kösd előtü, héten egyszerre; két helyen:
Szegeden és Péteriben végzett munkát
Csepregi Béla -és- vitéz Sréter Ferenc.

Az Akadémia új j,agjai. A Magyar
Tudományos Akadémia legutóbb tar-
tott közgyűlésén rendes tagjai közé vá-
lasztotta vitéz Moór Jenő, dr. Mauritz
Béla,dr. Zimmermann' Agost egyetemi
ny. L tanárokat és Mikola Sándor ny.
gimnáziumi főigazgatót. Ugyanakkor
levelező tagjává választotta dr. Kere-
csányi Dezsőt, a Protestáns Szem le
szerkesztő jét:

Lelkészavatás a Vend vidéken. D. Kapi
Béla püspök vendvidéki egyházláto-
gató körút ja során Tótkereszten lel-
leósszé avatta Lepcsa Istvánt. Régi fel-
jegyzések tanusága szerínt 1670 óta ez
volt az első lelkész avatás ezen a 'vidé-
ken.

Diakonísszaképzö vizsga. A, Fébé
Diakonissza Anyaház diakonisszaképző .
munkájának az egyházi szabályzat ál-
tal előírt vizsgaja ápr. 29-én folyt le
az egyházi bizottság előtt, rrielynek el-
nöke D. Raffay Sándor püspök volt. A
vizsgálatra 19 diakonissza és egy diako-
nus növendék jelentkezett. Eredményét
az elnöklő püspök igen jónak minősí-
tette. Az egyházi szabályzat értelmé-
ben tartott képesitő vizsgálatra a Fébé
immár harmadik esztendőben hozta nö-
vendékeit s közülük a három alkalom-
mal összesen iQ-en nyertek képesítést.
A vizsga után három napon keresztül
csendes-napokat tartottak a Ievizsgá-

-zottakkal, melyen az elhívás, a külde-
tés és a szolgálat kérdései kerültek.
megbeszélésre.

Evangélikus Napok Nyíregyhá.zán. Az
Országos Luther Szövetség május 16.
és 17-én Nyíregyházán Evangélikus Na-
pokat rendezett, melynek különbőző 1.
konferenciáín az előadók dr. Bertalan
Kálmán, vitéz dr. Zerinváry Szilárd.
orsz. gyűl, képv., dr. Wellmann imre
egyet. m. tanár, Wolf Lajos' kelenföldi
lelkész és Kemény Péter budapesti val-.
lástanító-Ielkész voltak. A zárószót Tu-
róczy Zoltán püspök mondotta, Az ifjú-
sági istentiszteleten' Kemény Péter, a
felnőttek 'istentiszteletén Wolf Lajos
hirdette az Igét. '

Kettős leikészbeiktatás Békéscsabán.
Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond' és dr.

. Szeberényi Gusztáv halálával megüre-
sedett lelkészi állásokba május 17-én
iktatták be meghívás útján megválasz-
tott Dedinszky Gyula eddigi kiskőrösí
és Mekis Adám eddigi arnbrózfalvai
lelkészeket. Abeiktatásokat . a nagy-
templomban Rohály Mihályesperes
végezte. Az istentiszt.eletek után be-
iktató közgyűlés volt, 'melyen sok üd-
vözlés hangzott el.

Megalakul a Budapestr Protestáns
Énekkar. Budapest székesfőváros áldo-
zatkészsége folytán megalakul a bu-
dapesti. protestáns énekkar hivatásos
énekesekből. Tagjai közé lehetőleg kép-
zet t protestáns. énekeseket, megfelelő
lapról olvasó képességgel vesz fel és
szerződtet. Az énekkar szervezése ref.
részről Adám Jenő zeneműv. főiskolai
tanár és evangélikus részről Peskó Zol-
tán tanár, orgonaművész ·kezében .van.
Az énekkar a protestáns művészi egy-
házi zene müvelésére alakul, műsorán
Bach kantáták, passiók, Handel nagy
oratóriumainak előadása szerepel, Tag-
jelentkezés június 1-ig írásban Peskó
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Erdélyben jártam
A napokban Erdélyben jártam. Samerre mentem, lsten nevével

talá1koztam.. .
Adjon Isten jó napot, - köszöntöttek rám.
Az Isten áldja meg, - búcsúztak tőlem.
Az Istennek hála, hogy Ielkelhettünk, - üdvözöltek reggel.
Adjon Isten nyugodalmas jóéjszakát, - mondták este.

A szállástkérőnek azt felelték:
- Istené a szállás. - Ezekkel a szavakkal kínáltak meg:
- Isten áldásából tessék szeretet Hel résztvenni.
Vacsoránál elém tették a tálat s kértek, "hogy Isten kegyelméből

adot étel-iifulbéli jóakarattal" adják, fogyasszak belőle .. Étkezés után
azt mondta a vendéglátó gazda:

- ... ki minket elhasznált, adja Isten egészségére, ;egészségét
fordítsa szerit- neve dícséretére, az éjszakát áldja meg csendes, békés
pihenéssel s adjon a holnapi napra boldog felvirradást.

A földeken dolgozók felé így köszöntöttek:
- Adjon Isten segedelmet a munkátokra. - Nem pedig úgy,

ahogy mifelénk szokás:
- Na, kapáltok?
Vasárnap senkit sem látni künri a földeken. Aki az ünnepnapot

nem szentel i meg, azt kizárják maguk közül.
És még egy szép ,szokást! láttam. Mindenki pontosan ott van a

templombim harmadik harangszóra, sőt már előbb is. Az istentisztelet
végeztével a lelkipásztor elmegy a templom ajtóig, utána kor szerinti
sorrendben a presbiterek. Körülveszik lelkészüket és a legöregebb
egyszerű, keresetlen szavakkal megköszöni az istentiszteleti szolgá-
latot A lelkész válaszol, aztán híveitől követve elhagyja a templomot ..

A napokban Erdélyben jártam. Samerre mentern, mindenhol Isten
nevével találkeztam. Azt szerétném hinni, hogy Isten neve nemcsak
az ajkukon élt, hanem a szivükben is. Azt akarom hinni, hogy bár
kimodhatatlanul, de O bennünk is él. Gyarmathy Irén ..

Vakrémület Biblio körüla
Háborús világban igen gyakori eset: a vakrémület. Nap mint nap

arra virradunk, hogy eltűnnek egyes árúk az üzletekből. Ennek leg-
.többször az az oka, hogy valahonnan elterjedt a hír: "ezt nemsokára
hiába keresed" és az aggodalmas ember felvásárolja az egész készlétet.

Ez a vakrémület átcsapott mosf a lelkiélet területére is. Közeleob-
ről a Bibliával kapcsolatosan. Sajnos, nem abban a tekintetben, hogy
Ielkíszomjúság, lelki félelem kergetné a tömegeket Isten ígéje -után
- ennek nagyon örülnénk, mert. 'ez a szomjúság kielégíthető az Elet
forrásánál és.ez másokat meg nem károsít - hanem csak annyiban
jelentkezett,. hogy az elmúlt Biblia-héten elfogyott a Brit-Külföldi
Biblia Társulat üzletében minden, Ú. n. iskolai használatra kinyornta-
tatott teljes Biblia. Hiába megyünk most be egy-egy példányért. ta-
gadó választ kapunk. Mi ennek az oka? A vakrémület. A Magyar Biblia
Társulat .megalakulása körül lehetett már hallani, hogy azért van
szükség Magyar Biblia Társulatra, mert nemsokára nem lesz Biblia.
Íme, most bekövetkezett az, ami.t megjósoltak, -' mondják egyesek.
Lesznek bizonyára mások, különösen 'tévelygő lelkek, kik ezt pró-
féciának fogják felfogni: Íme,már Bibliát sem lehet kapni. A valóság
azonban az, hogya Magyar Biblia Társulat közreműködésével a most
konfirrnálandók részére 40% kedvezményt adtak minden Biblia után.
Ha valóban csak a konfirrnandusokat és a gyülekezetek állandó szük-
ségletét elégítette volna ki minden vásárló, akkor ma mégbőY'eJll
lenne ebből a Bibliából, azonban a vakrémület "fül' alle Fálle" min-
dent felvásárolt. Így történhetett meg az a csodálatos dolog, hogy-a
Brit Társulat már május első hetében elérte azt a maximális példány':'
számot, ami. más esztendők végén jelezte az eladott pél.dányok meny-
nyiségét.. Más, normális esztendőben májusig 15.000 teljes Biblia fo-
gyott el. Most 30.000 fogyott el. Az egészen bizonyos, hogy ennyi



konfirmandus nincsen Magyarországon. Végeredményben nem volna
baj, ha ennyi Biblia elfogyott, csak az a kár,' hogy egyesek' sokkal
többet redeltek meg, mint amennyire szükségük van és ennek követ-
keztében állt be a hiány. Állapítsuk meg, hogy a mértéktelenség idézte
elő ezt a helyzetet. Ne okoljunk senki mást, 'mint az aggodalmas és
,,,előrelátó" lelkeket.

De ha 'már itt tartunk, leírom néhányadatban, hogy mennyi
munkába és fáradtságba, sőt anyagba kerül' egy kiadás előállitása,
hogy ezzel is türelemre és kitartásra buzdí tsa]; aggodalmas lelkeket.

A Biblia mint könyvterrnék óriási és rendkivüli teljesítmény. Más
hasonló terjedelmű könyvek rendszerint több kötetben jelennek meg,
hogy ezzel is gyorsítsák és olcsóbbá tegyék a könyv előállítását. Ezzel
szemben a Biblia a maga 1068 oldalával egy kötetben jelenik meg.
Ma hasonló könyv nem is hagyja el a sajtót. Éppen' ezért lassúbb az,
előállítása, mint bármelyik más könyvé. Arról nem is szólunk, hogy
a szedés mennyi aprólékos és gondos munkát igényel. Ezen felül maga
a belefektetett fizikai energia is hor ribilis. A Biblia 67 ív (egy iv 16
oldal). Egy kiadás rendszerint 30.000 példányt jelent. Ez ívekben ki-
fejezve: 2010.000 ív. Ezeket a Bibliákat eddig 31 kilós papiron nyom-
ták. A 30.000 Bibliához 16.000 kgr. papírra van szükség, vagyis 160
métermázsa papír kell egy kiadáshoz, ami egy vagónt jelent. Még
jobban megnő a szemünkben egy Biblia értéke, ha .arra gondolunk,
hogy mennyi időbe kerül a kiszedett szöveg egyszerű lenyomtatása.
Ez nagyobbrészt attól függ, hogy milyen a nyomdai gépek kapacitása.

,30.000 példány kinyomtatására 1 millió 20.000 nyomásra van szükség.
Ennyiszer kell €Igy, vagy több gépnek lenyomni a szöveget. Ezt egy
gép, erős 300-as tempóval, 1278 munkaóra alatt tudja elvégezni, amibe
nincsen beleszámitva a gépek beállítása, igazitása és esetleges 'meg-
állása. Kereken tehát 1500 munkaórába kerül a 30.000 Biblia kinyorn-
tatása. Ez magában véve 31/2-4 hónap állandó munkáját jel'enti. Ehhez
járul még a hajtogatás, fűzés és kötés munkája. A hajtogatás a könyv-
készítes leglassúbb munkája. Egy ívet négyszer kell összehajtani. Ha
Icisebb formátumú, akkor többször is. A mi gépeink még ilyen tökéle-
lességig nem jutottak el. A Bibliánál minden "ugráló oldal" elrontja
az egész kötetet. Ezért emberi erőre van itt. is szükség. Ezt a munkát
nők végzik. Egy női alkalmazott egy nap alatt 4000 ívnél többet nem
tud összehajtani. Ez azt, jelenti, hogy 1000 példány Biblia 67.000 ívét,
ha minden jól megy, 27 nap alatt tudja egy ember összehajtogatní.
Ezután, jön csak a fűzés és bekötés, ami már párhuzamosan is tör-
ténhetik. Azt is könnyen megérthetjük, hogy miért kell most már
Bibliával nagy nyomdákhoz menni. A kis nyomdák nem tudnak egy
könyvvel foglalkozni hónapokon keresztül, mert valamiből (ujságok-
ból, heti- és havi folyóiratokból) élniök is kell. 'Bibliát csak nagy
kapacitású és nagy tőkével rendelkező nyomdák képesek előállítani.

Ezek a beszédes számok és adatok nemcsak emelik egy-egy Biblia
,értékét, de egyben azt is megmagyarázzák, hogy miért kell néhány
hetet vagy hónapot várni azoknak" akiknek nem jutott az olcsó Bib-
Iiából, Az ívek már ki vannakn.yomva, csak néhány ezret hajtogatni
és kötni kell. Van tehát Biblia, van papír is, sőt fedezet is, csak
türelem legyen és egy kis belátás. Ne engedjük magunkat máskor a'
vakrémület által befolyásoltatni, mert az mindíg valakinek a kárára
van. Örüljünk azonban, h,ogy "Iste'n beszéde nincsen bilincsbe verve",
sőt ellenkezőleg. Csak legyen minél többször bibliai hét, hadd győződ-
jék meg mindenki, hogy hogy van még Magyarországon olcsó Biblia.

D.L.

sénél lapunkban néhány fontos szó ki-
maradt. Félreértések elkerülése végett
közöljük a helyes és pontos szöveget.
"A pályatétel közelebbi meghatározása:
Egyházi énekeinek ismertetése és hym- ,
nológiai értékelése, Enekeskönyvének
ismertetése és hymnológiai értékelése;
forrásai, elterjedtsége, Az énekek dal-
Iamjelzése. A dolgozat körébe vonandó
Kovács Sándor teljes hyrnnológiai mun-
kassága és életpályájának mindazon
mozzanata, amely ennek megértésére
szolgál."

A Misszióegyesület Baráti Mozgalma
ezévi találkozóját jún. 4-én tartja Cell-
dömölkön. Jún, 4-én estétől 7-én esté ig
gyülekezeti közösségeknek konferen-
ciát is rendeznek Celldömölkön. Részt-
vehetnek azok tagjai s bibliaolvasó hí-
vek bárhonnan. Felvilágosítást: B. M,
konferenciai iroda, Budapest, VIlI.,
Esterházy-u. 12.

Hittudományi Karunk - mint azt
mult számunkban megírtuk - D. Ko-
vács Sándor emlékére pályatételt tűzött
ki. A pályatételt közeiebbi megjelölé-

Z, címére küldendő (Bp., VII., Rotten-
bi ll.er--u. 10.). A próbaéneklés' ideje ké-,
sőbbi időpontban lesz.

Nyugalombavonulas. Az egyetemes
nyugdíjintézet Bartos Pál szarvasi lel-
készt saját kérelmére nyugdijazta. Gyü-
lekezete, malyben 28 esztendőn keresz-
tül szclgálta az Urat, legutóbbi presbi-
tér iumi gyűlésén meghatottan vett tőle
búcsút. Kelló Gusztáv igazgató-lelkész
felolvasta Bartos Pál búcsúlevelét, majd
.méltatta a távozó munkásságát. Ki-
emel te, hogy nagy érdemei vannak az
Arvaház létesítésével, az új magyar
énekeskönyv és az új-templom renová-
lásával kapcsolatban. Ezután megtet-
ték az új lelkész választásával kapcso-
latos intézkedéseket.

A budafoki egyházközség új lelkészét:
Kökény Elek budapest-cf'asori s.vlel-
készt pünkösd hétfőjén iktatja be lel-
készi állásába Kemény Lajos budapesti
esperes. , '

Papnek lwnferenciája. 'Már közöltük,
hogy az Evangélikus Papnek Mező-
túron május 26-29, között országos
konferenciát rendeznek. A konferencia
közős címe: "A papné hármas élete", A
megnyitó előadást Kemény Lajos espe-
res tartja. Előadók: Dedinszky Gyula,
vitéz Sréter Ferenc és Wolf Lajos lel-
kész. J elentkezéseket még elfogad a
mezőtúri lelkészi hivatal.

Szerkesztö-váítozás. A Lelkipásztor c.
folyóirat felelős-szerkesztői és kiadói
tisztét, melyet eddig Turóczy Zoltán
püspök végzett, Molitórisz János cell-
dömölki esperes vette át.

A ,r.rotestám leventéle ünnepe, A bu-
dapesti protestáns leventékközös sereg-
szemlére gyűltek össze május 17-én' a

'Hősök-terén, Kb. 10 ezer főnyi levente-
sereg előtt dr. Ravasz László püspök
hirdette az Igét, azután díszfelvonulás
következett. Az ünnepélyerr résztvettek
a honvédelmi minisztérium a székes-
főváros és az egyházak képviselői, vala-
mint a leventernozgalom legfőbb ve-
zetői is.

Nemzetvédelmi kereszt. H. Egyed
Aladár tb. esperest a' cseh megszállás .
alatt végzett bátor és önfeláldozó mun-
kásságáért a korrnányzó úr nemzetvé-
delmi kereszttel tüntette ki. Egyed
Aladár, mint a csehsztovákiai Magyar
Nemzeti Párt országos kultúrreferense,
a Szlovenszkói Magyar Ev. Szövetség
főtitkára, több magyar lap munkatársa
fejtett ki nemzetrnentő munkásságot,
később börtönt szenvedett. -- Ugyan-
csak megkapta a nemzetvédelmi keresz-
tet Pósch jános ny. álL elemi iskolai
igazgató, a pesti németnyelvű egyház-
község kantora is hősies €s önfeláldozó
magatartásáórt

Kitüntetés. Palotay Gyula hartai lel-
készt az országos nóta olimpiász on arany
oklevéllel tüntettek ki szép dalaiért,
melyekct a budapesti Zeneakadémián
és a Vigadóban- be is mutattak,

Zenés áhítato A Budapest-IX kerü-
leti evangélikus énekkar és ifjúsági
egyesület május 31-én d. u. .pontosan
fél 7 órai kezde ttel az Űllői-út 24. sz.
alatti ima teremben zenés áhitatot tart.
Közreműködnek: Pásztor Pál fasori S,-
lelkész, aki: ,,:Éneklő egyház "- éneklő
ifjúság" címen tart előadást, Kapi-Krá-
lik Jenő, a budai zeneakadémia .tanára
(orgona) és az egyházi énekkar Veperdy
Ernő karnagy vezetésével. A IX. kerü-
leti ifjúságnak erre az első' bernutat-
kozására felhívjuk olvasóink figyelmét.
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§§,AKÁCVIRÁG K~PEK THESSEDIK SÁMUEL ELETÉBÓL
IRTA: FARKAS ZOLTÁN

------•
(Folytatás.)

.Az alacsony, földhöz tapadt épület sem~ivel sem
vált ki a' többi parasztházak közül. Legfeljebb azzal, .
hogy lehetőleg rriég szűkebb, ~ég sz~m~tes;bb s
rendetlenebb volt az udvara, mmt a többieké. Ka-
puja, kerítése nem is volt, E~ ugyan a leg~~sebb
baj, gondolta magában Thessedik, hISZezek a ,r~zse-
zsupp- és kórógarádok úgy se védenek semmitől, de
a végitélet gyújtózsinórja, ha vé-letlen tűzveszedelem
támad, Pillanatok alatt fut végig rajtuk a vörös'
kakas s mire mentésre, 'elszigetelésre, megelőzésre
gondolhatnának, már lángol a~, egé?z f~lu" Is~~n
mentsen meg tőle, hogy a nyári szar~zsag idején
valami pajkos gyerek tüzet csiholjon valamelyik
udvar sarkában!

Az épület utca felé eső végéből messzire hallat-
szott a jólismert gyermekzsivaj.

- A mester, úgy látszik, pauzát tart.· Legalább
válthatok vele pár szót tanítás előtt,

De nem látta sehol a mestert, ahogy hajtott
háttal benyitott az alacsony kis ajtón, Csak az orrát
facsarta meg a nyirkos, bűzös, elfáradt levegő, Fok-
hagyma és penész, görény- .és bundabűzök nehéz
vegyülete keveredett a felvert porral. Csupa sárgás,
fonnyadt arc, bután bamba, vagy betegesen élénk
szem bámult a nyitott ajtó felé, Volt odabent 250-
300 gyermek is, Egymás hegyén-hátán, Némelyik
szóról-szóra úgy, Ezek még nem vették észre az
ajtónyitást. Két vigyázó vastag pálcával, verte a
padot s torka szakadtából kezdett. ordítozni: .

-r-r- Silencium! Silenciu-uum! ...
Igy is eltartott pár percig, amíg rendet sikerűlt

teremteni.
- Hol a Mester úr? - fordult Thessedik az

egyik vigyázóhoz.
- .Alszik - hangzott az őszinte felelet.
- Bertókéknál volt, disznótoron. Reggel jött

haza - kiáltoztak közbe jobbról-balról.
Thessedik ajkába harapott. Elmenjen, ne men-

jen? Mégis inkább maradt.
A nagyobbik vigyázót átküldte a mesterné asz-

szonyhoz, ébressze fel az urát s küldje át a tar:-
terembe, maga meg hozzálátott a gyermekek exaffil-
nálásához.
. A le:gegyszerűbb' kérdésekkel próbálkozott.

Olyasmikkel, amihez nem kell tudás, csak nyitott
szem és egyszerű természeteséggel gondolkodó fej.
De a gyermekek csak bámultak s egy' mukkot se
feleltek. Látta, hogy ezek a kérdések olyan vadide-
gen világba nyitogatják az ajtót, amelybe ezek
még sohase jártak. Pedig benne taposodnak min-
dennap. Ott születnek, ott nőnek fel s mégis, mintha
csak vakon született lenne mindahány! Nemrisme-
rik a földet, .amely 'táplálja őket. Sem a fűveket,
fákat, virágokat, sem a madarakat, állatokat. Sem,
a terményeket. amelyeket földjük terem. De még

.önmagukat sem.
Mit tudnak hát?
Thessedik . elkérte az egyik gyermek olvasó-

könyvét Ei nézégetni kezdte .Ó: Persze. csupa .haszon-
talanság, Syntaxis, metafizika, logika, mithologia
falusi elemibenl Oldalas idézetek római - görög

klasszikusokból. Azután szentirás, szentirás, szerit-
irás! Tele a legsúlyosabb dogmatikával. Mit tehet
mindezzel ez a szegény bamba kis parasztkölyök?
Biflázza magolja, magolja, biflázza. Minden érte-
lem és' öntevékény agymunka nélkül. Magoló gép
lesz belőle. Agyonerőlteti agyát ezekkel a bel.~je
tömött ,klasszikus haszontalaságokkal, de on-
állóan nem tud megszülní egy épkézláb gondola-
tot sem. Olyan lesz, rnint a. roskadasig rakott szénás-
szekér. Rakják, rakják, tetejezik. ,púpozzák, de
mikor arra kerülne .a sor, hogy elinduljon, a kis
soványgebék meg se bírják mozdíta~. Vagy l~dön-
tik hat az egészet selrohannak az ures szekérrel,
vagy a tengely töréssel vesződnek éjszakáig ...

Ennyit ér itt az iskola.
A. magolnivalót, azt fújták, darált-ík,abban

nem volt hiba. Mihelyt azonban az, eldarált mag-
vető példázatából kiindulva, .kiszámittatni ..pró?ál~~
velük, hogy hány gabonamag termett egy ölnyi "Jo
földben", ha 28 mag esett vetésker arra a területre
'és minden mag "harmincannyif" termett, - rögtön
megállt a tudomány. A majd háromszáz gyermek
együttes tudása nem volt elég ehhez a kis példács-
káh6z. . -

Még mindíg ezzel kínlódott, mikor Antekmes-
ter végre,' az üzenetvétel után vagy .másfél órával
benyitott a az iskolaterem ajtaját. J ó ötvenes, hordó-
hasú, mogorvaképű ember volt. Arca gyűrött, S:Ö2IIDe,
vörösses, az éjszakai dorbézolás láfható nyomaival.
A sötét ráncokban azonban, ott ült avisszafolytott
düh is. Lerítt róla, hogy felkeléstől mostanáig egy-
folytában káromkodott.

Thessediknek csak valami fejbiccentest .és
morgás félét juttatott, azután szó nélkül felállt a
kathedrájár-a s hüvelykujj' vastagságú' pálcájával
két olyan ütésle mért az asztalra, hogy belerecs-
csent az egész ház. A gyermekek már értették ezt az
egyezményes jelet. Felugrottak helyükről s bele-
kezdtek a Miatyánkba latinul. Nem igen érhettek
belőle egy szót sem, de azért folyékonyan darálták ..

Alig mondtak el azonban' egy pár m,ondatot,
felharsan a mester rekedt üvöltése:

- A· jebuzeus mindenségedetl Te pernehajder l
Azzal mint valami bőszült bika,' le a katedráról,

neki' az egyik kölyöknek a hátsó padokban s válo-
gatott cifraságú szidalmak között csépeli vastag pá:-
cájával. A gyerek üvölt, a többiek dermedten ba-
mulnak oda. Az osztály hangulata egyszerre ezer
mérföldnyire esik az imádságos áhítattól. Aritek mes-
ter azonban természetes nyugalommal, sőt látható
megelégedettséggel tér .vissza a kathedrához s ir~t
az . imádság folytatására. Mintha az arckifejezés IS
megenyhült volna kissé. Úgy látszík, szüksége vol~
erre a kis verekedésre. Ez az ő igazi. mindennapi
M~atyánkja.

Azután kezdődik a Ieckekérdezés, aminél az
előbbi jebuzeus-idézés és a vele kapcsolatos püfölés
elég sűrűn ismétlődik. Fejét, orrát" üti szegény gyer-
mekeknek, némelyiknek a fülét cibálja véresre, má-
siknak a haját csavarint ja a füle .mellett, hogy egész
csomó haj marad a kezében utána. (Foly tat juk.) .
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. FITTLER-nél
BUDAPEST, Damianich-utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

ftá~ió, ~ramolon, zon~ora~illent~üs ~armoni~a
és az összes hang- MARNITZ hangszer-

.szerek legolcsóbban . telep
Budapest, vm. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki liók : Szolnok, Kossuth-tér L
ler!lI,~t· Gyöngvös, Kossuth-utca 3. szám.

UnU • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.
Evangélikusoknak árengedmény

,,1 R ÉN '1 'úzökülönlegességek
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ

BUDAPEST (Belvá1'os), 'V~.Fehérhajö·utca 8-10. SI:.

Te let on: 186-177. - Készít mindennemű tánc-.
sport- és gyógvlüzöket a legujabb szabás szerint.

SIKKl Á.RPÁD RUHAGYÁR
BUDAPEST, XII., FÜRJ-UTCA 7/A - Telefon: 257-035.
Dús választék: öltönyökben. sportruhákbe n, férfi- és Iiú-lcngvel-
kékben. téli és tavaszi kabérokban, raglánokban. gyermek-'

ruhákban. - Bérrnunkát vállal.

KISS FERENC
ÖTVOSTANÁR
.BUDAPE.ST

HARISBAZÁR-KOZ 3.
TEL.: 384-A47.

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

nászajándékok.

Szövetés selyem divatér;k}
legelőnyösebb beszerzési forrása '1'-

~!:.2!.'.Be~.~.)!.~!!~,..
(Ág. ev. isk. épületben),........••....•...........•

I Müvlrág, dísztoll, eredeti különleges-
ségek gyártása. eladása

GAOSZ, 8pest, IV.,Süt6-utca-'.
TELEFON: 180-213.

Ö Felsége L Ferdí-
nánd bolgár király
u d var i szállítója

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

lítója

Dr. Lendl Adolf utóda: FÁBA REZSO preparatóriuma,
Budapest, II. kerület, Iskola-utca 18.I HIKÁDÉ FERENC I

Gé~!~~~~!Ú~Z7elöt!~'~~nta2~!o!f~m
I

Hatóságilag vizsgáztat személy- és teherautóra. motor-I
kerékperre. ~és~let~izetés! Kerber. autószakk?nyv 850 P.
_ Motorkerekparkonyv 6 - P. Dieselmotorkönyv 2 P.
Urvezetőknek egyéni kiképzés! Vidékiek nek bennlakés.

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:
: Konfirmációra, vizsgára:
~ ~
~ Iiuknoh-ldnqohnok egyaránt elkelmcs ajándék: :~ ~
: Farkasl.: Foglyok angyala:
~ ~

, : 8. mentö sacretet höse, a finn Wrede Matild. :
: <, izgalmasan szép életrajza. :
: Ara száp vdszonkötésben : 4"- P. :
~ -0- ~~ ~~ ~:. Farkas l.: Vargabötü :
~ ~
: Iskolapadból az élet mélységébe hullott diák :
: regénye. :
: Ara fűzve: 2'- P, kötve: 3"- P. : .
~ -0- ~~ ~
: Kaphatók egyházi könyvkereskedésekben. :
~ ~~~~~~~~~~~~~O~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~
Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-

kerületek Jóléti Egyesületét?
Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely

. halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa-
lád segítségére siet.

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az 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, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkoztat férfi és. női tagszerzőket.



lYANG~lI~U~~lIT
Zongorák, harmóniumok
eladása M d ..l ' hittestvérünk
v éte lee non e zongoratermében I

Bezerédí-u. -10.- Tel d46-4'1. . . .1

SKALLA TESTVéREK
ÚRISZABÚK
Ruhakölcsönzés.

Evangélikusoknak 10% engedmény.
BUDAPEST, IV., Haj6.ulca 8-10., télem. 2.

TELEFON: 18-26-74,

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

Eredményesen ciánoz.

""lIuc'Jnv\;,um(s
mÚV€SZ€K áLTOL

HITE L€SITETT
mŰTáRGyaK I<€PEI<

ES SZOBROK
KiZáRÓLaGOS
8€SZ€RZ€SIFORRása
a mocvoc K€PZŐ-
múveszee ouonoó
SaJáT rócurro

BORSOS LÁSZLÓ KON~~~~~:~Ő~LET
BUDAPEST, IV., SÜTŐ-UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa és masché áruk", kés- és acéláruk, zománcozott és alumíníurn

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

Ajándékok, ó r a k ül ő n l e-
gességek é s ó ra j av it á s o k.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sításí Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

Agyába. PBkamitba

rugós mArHD'CDT
kérje kárpitosától az EPEDA-üzem

eredeti jót á II á s i nyilatkozatát.

Tehel és Salgó
divat- is textiltJruk

BUDAPEST, IV., DEÁK-TaR 4.
TELEFON: '80-GO 8.

HÉlY1CZŐK
xovs cs LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

zománctáblák,
vésés ek, jelvények,
névjegyek, címkék

Evangélikus lakásba
~vangél~kus képet! I
LUHNSDORF KARO LY
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
"Én Istenem, én Istenem, miért hagy-
tál el engemet 1" (60X33) . .'. . 1 P
"Elvégeztetett" (60X33) . . . . . 1 P
Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-

ért kaphatok.

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

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

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

Megjelenik minden szombaton

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

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

A szerkesztő ség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

X. ÉVFOLYAM,22. SZ. 1942. MAJUS HO 30.

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942. május 31.

TARTALOM

Deák-tér 4. (rádió)
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.,
Kőbánya, Kápolna-ú. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35. (katonai)
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Üllői-út 24. (egyetemi)
Üllői-út 24.
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Van valami önkéntelen nagy
tiszteletadás abban, hogy az
esztendő most következő vasár-
napját, tekintet nélkül arra,
hogy egyházilag milyen vasár-
napra esik, hősök' vasárnapjá-
nak 'nevezzük és min t hősök
vasárnapját ünnepeljük meg.
Ezzel a hét megkülönböztetett
napjának, az istentiszteletre
rendelt napnak, a közönséges

. dolgokból kiszakadó ember ün-
nepi érzéseinek az időpontját

.rövid időre odaadjuk azoknak,

.akik a hazáért áldozták életü-
ket.

A kérdés számunkra terme-
. szetesen nem abban van, hogy
ezen a vasárnapon az Isten
tisztelete helyébe. a hősök
tiszteletét állítsuk, hanem
abban, hogy. az egyház a
maga imádságába egybegyűjtse
mindazoknak .imádságait, akik
egyénenként emlékeznek meg
hősi halottairól, továbbá, hogy
az egyház imádsága együtt han-
gozzék a nemzetnek, mint dtága
közösségnek az imádságával az
érette halálba ment fiaiért,
végül pedig, hogy ezekben az
imádságokban megint nyilván-
valóvá legyen Krisztus Urunk
életének és halálának az a nagy
tanítása, hogy áldozat, önmeg-
tagadás, önfeláldozó szeretet
az emberi élet legnagyobb
mentő erői közé tartoznak.

A hősök ünnepe tulajdon-
képpen büszke ünnep. A fájda-
lom, melyet a hozzátartozók
éreznek, valami különös mél-
·tósággal van tele. Gyakran lá-
tunk képeket, amelyek meg-

Büszke ••unnep
mutatják, hogy bátor és kiváló, lelket Isten adja és a kicsinyes,
de a győzelemért életüket ál- önző, alacsony - gondolkozású
dozó hősök édesanyja vagy fe-. életek közé Isten drága és
lesége, karján kis gyermekkel vonzó példának helyezi el és
átveszi az elesett hősnek járó sokszoros erővel áldja meg azo-
kitüntetést. Ez a megindító kép kat, akiknek az életétvetésnek
milyen komoly, feltörő büszke- szánja a jövendő számára. .
ségnek az érzését is felkelti. És A most folyó háborúban a
hogyha együtt tudjuk érezni a hősök ünnepének, még köze-
fájdalomnak és a büszkeségnek lebbi jelentőséget ad az, hogy
ezt a kettős érzését a hősök ün- soraik szemünk láttára napon-
neplésekor, akkor fel kell is- ként szaporodnak. Ha megál-
mernürÍk azt, hogy a gondol- lunk a névtelen katonának a
kozó ember számára ennek a milléniumi emlék tövébe he-
tiszteletadásnak a mélyén ott lyezett sírjánál, most már nem-
van az Isten. iránti hálaadás csak az elmúlt világháború por-

. azért, hogya kötelességet ön- ladó hősei jutnak eszünkbe, ha-
feláldozásig teljesítő, hogy sze-' nem azok is, akik ebben a há-
rettei családi otthonát, szülő- borúban, messze túl az ezer-

.földjét, nemzetét és azok jőven- . éves Magyarország határain,
dőjét földi élet árán is meg- ontottak vért, adtak életet a
védeni akaró férfiakat és ifja- hazáért, a családi otthonért, a
kat ád családnak, nemzetnek. szülőfaluért, a templom béké-.
Az áldozatban ugyanis mindíg jéért, a tisztes jövő évszáza-
van valami ajándék-jelleg és daiért. Megint hősökre van
felületesen gondolkozik az, aki szüksége a világnak, hogy
az áldozatot egyedül csak az ál- győzni.lehessen embertelenön-
dozathozónak a javára írja. A zések, Isten nélkül való indu-

latok, pusztító szenvedélyek
lángjain, melyek mindent fel-
gyújtana akarnának. Hősök ün-
nepén feléjük is száll szívünk
áldó imádsága. Szeretteik szí-
vében még friss a fájdalom, de
a nemzet szívében már teljes
irántuk a hálaés a tisztelet.
Sírjaik felé járjon a hazai
szellő, áldozatuk. ne legyen
hiábavaló, példájukból nőjje-
nek fel új magyar életek, ame-

. lyekben a keresztyén hit és a
magyar szív becsülettel küzd a
mindíg újuló jövendő feladatai
'között.

I Vizet kívánt Dávid és monda: II
I
lUcsoda hozna nekem vizet a bet-

lehemi kútból, mely a kapu előtt

I
van? Akkor a három vitéz keresz-
tül tört a filiszteusok táborán és
merítének vizet a betlehemi. kút-
ból, me ly a kapu előtt van és el-
hozván, vivél, Dávidnak. Ö azon-
ban nem akará azt meginni, ha-
nem kiönté azt az· Úrnak. Es·
monda: Távol legyen Uram tölem,
hogy én ezt műveljem: avagy
azoknak az embereknek a vérét
igyam-e meg, akik életüket halálraI adva mentek el a vízért? . I

Sámuer II. 23:1~17.-y".
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A magyar népdal
és népművészet

legdrágább kincsei ma már majdnem
veszendőbe mentek. Öreg nagyszülők
csak itt-ott őrlzték meg s adták át őket
felváltó nemzedékeknek. Néhány lelkes
f'alukutató mégis csodálkozva veszi
észre, hogy ennek ellenére sok népdalt
és népi értéket lehetne közkinccsé
tenni. Nem kellene, hozzá sem pénz,
sem különösebb áldozat. Magyar ifjak-
nak kellene munkába állani minden
évben néhány hónapra. Előre megszer-
vezett esapatokban fel kellene keres-
niök a legjellegzetesebb magyar falva-
kat, játszaniok kellene a gyermekekkel, ,
dolgozni a néppel és csaknem az ölükbe
hullana minden eredmény.

Ma már eljutottunk odáig, hogy
Adám Jenő zeneakadémiai tanár veze-
tése mellett a magyar rádióban min-
den nap félórára .helyet kapott a ma-:
gyal' népdal. Félő azonban, hogy kis
töredék lesz abból, amit mi naponként
a nagy világ előtt, ebből a legsajátosabb-
értékünkből meg tudunk mutatni. Be-

, csületünk és 'büszkeségünk ügye, hogy
, megmutassuk a népdalnak minden gaz-

dagságát. Keressük és szeretnénk meg-
találni azokat a cserkészfiúkat és diá-
kokat, akik az iskolai év után szívesen
vállalkoznak erre a munkára. A ma-
gyar népdalban telesitlan népéletünk
minden szépsége, fajtánknak sok bűne,
kenyértermő földünknek gazdagsága és
otthonunk igaz szeretete.

ÖrömmeL írjuk meg ezeket a soro-
kat, mert azt halljuk, hogy valamelyik
középiskolánkban a magyar népdal ról
és népművészetrőJ dolgozatot író né-
hány lelkes és vállalkozó diák megírta,
hogy Isten segítségével el akarnak'
menni a Székelyföldre, Palócországba,
Somogyba és legkomolyabb tervük,
hogy az elveszettnek hitt magyar érté-
keket összegyűjtsék, illetve annak
összegyűjtését maguk is elősegítsék.

A magyar nép dallal együtt a magyar
népművészetet is meg kell mentenünk
a pusztulástól, hiszen benne is közvet-

, len módon magának a népnek a lelke
szólal meg. E téren a kezdő lépéseket
megtették azok a Bácskába került er-
délyi tisztviselők, akik közművelődési
egyesületet alakítottak s a ragyogó,
gazdag, székely nép művészet és kézmű-
ipar minél szélesebb körben 'való elter-
jesztését tűzték ki feladatukul. Vele egy
időben tervbevették a székely népfölös-
legnek a Bácskában való elhelyezését,'
sőt az első székely családot Újvidéken
már le is telepítették. Ezzel 'a telepítési
akcióval a jellegzetes magyar népművé-
szetnek megmaradását és továbbfejlő-
dését. biztosítják. Mi az idők folyamári
nagyrészt elvesztettük a sajátosan ma-
gyar értékeink iránti szeretetet. Lelke-
sedni tudunk érte, de áldozatot hozni"
munkát vállalni már nem. Néhányszé-
kely családot le kellene telepíteni szerte
az országban, minden nagyobb város-
ban és faluban. Ök egészen biztosan
hatással lennének alakosságra s nem
veszítenék el, hanem átplántálnák apáik
i:rága örökségét.'

Meg kell menteni és meg kell tartani
mndent, ami népi érték megmaradt
közöttünk. A lelkes magyar diákoknak
pedig kívánunk [ó munkát és sok si-
kert ehhez a Iáradozáshoz.

Pásztor PáL
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.Egyetemistáink
Olyanok, mint atyáik ...

Egyetemista társadalmunk olyan helyzetben húzódott meg a fűben
egyházunk megtépázott fája alatIt, mint a közismert alma. Arább gurult,
de nem messze a fájátol. Az érettségivel valóban mint érett gyümölcs
esnek le fiaink a fánkról s arrább gurulnak a tővéből, de nem jutnak
messze tőle. Téved, aki azt hiszi, hogy ez a gyümölcs még éretlenül
csüng az életadó ágainkon s belőlünk akar életnedvet szívni, Nem, ez
az ifjúság annyira legalább is megérett az ágainkon, hogy megérve
leesett róla. Az,is téved, aki azt hiszi, hogy ez a gyümölcs jobbízű, mint
egyházunk általános modern szűreri eredménye. A bojtorjánról boj-
torjánt szüretelnek s nem fügét. Bizonyos előítéleteket, vagy mégin-
kább előfeltételezéseket ki kell kapcsolnunk magunkból. Mindenek-
előtt azt a naiv pedagógus-reménységet, hogy ez az ifjúság -az egyház-
'nak ma is úgy van a kezében, mint talán a középiskolásaink, akik pad-
rátett kézzel isszák szavainkat. A jelenlegi iskolás nevelesünk az

. érettségi bankettig hatásos s még azon az éjszakán leesnek ifjaink a
fánkról. Velük azután már csak mint szétgurult és független gyümöl-
csokkel lehet találkozni, Azt az önáltató bizakodást is el kell hajita-
nunk, amivel fiatalságunktól olyan keresztyén helytállást várunk, ami
semmiképpen sem indokolt akkor, ha az őket elindító bizonyságtételt is

, ismerjük. Ez az ifjúság gyümölcs s csak annyit szabad várni t/őle, amit
egy fa elvárhat gyümölcseitől.

Budapesten évenként általában a nyolcszáz főt közeliti vagy
haladja meg egyetemista és főiskolás evangélikus ifjúságunk. Az ősz-
szes vidéki egyetemeken és főiskolákat beleértve s a theologuso~at is
beleszámítva, ezerkétszáz, körül ingadozik a létszámuk. Ez azt jelenti,

. hogy országos számarányunkhoz viszonyítva, jóval nagyobb arány-
ban adunk' értelmiségieket még ma is, mint a többi vallásfelekezetek.
Az "értelmiség egyháza" tehát megtermi a maga gyümölcsét. Ifjúsá-
gunk helyt tud állni. a ~:udomány mezején, vagy mondjuk szerényebben,
az értelmiségi pályákra való felkészülés intézményes porondján.

Ez a számarányunkhoz képest magas részesedés az értelmiségi
pályákra készülők között 'akkor lehatne számunkra igazán értékes s
nagy igéret, ha ez, az ifjúság vagy egyházi hűségében skeresztyénsé-
géhen lenne feltétlenül megbízható s jövőnk ráépítéséhez megfele:lő.
igéret, vagy a magyarság számára jelentene egyságes világnézetű, ere-
deti, szerves, bizonuo« hivatás betöltésére páratlanul képes közösséget,
vagy maga az értelmiségi munka, amit végezni tud, egészen nagyvo-
nalú volna. Vagy mondhatnánk egyszerűbben. Egyházunk ezen értel-
miségi helyzete akkor volna értékes, ha olyan nélkülözhetetlen lelki-
szellemi munkát tudnáhk végezni, ami a magyarság számára csak
evangéhkusokkal végezhető eL

Amennyire az adatfelvétel számomra lehetséges volt s amennyir.e
ma egyetemistáinkat ismerni tudom, ezekben a kérdésekben megpró-
bálok véleményt mondani.

1. Az evangélikus egyetemisták .munkája az Egyetemen igen ko-
molynak mondható. Nagyszámú kormányzó-gyűrűsünk, summa cum
laude doktorunk. tanársegédünk és adjunktusunk igazolja, hogya min-
dennapos munkán felüli tudományos eredmények 'tekintetében sem
maradunk el, sőt, ha ezt lehetne ellenőrizni, akkor mondani is merném,
hogy 'ezen a téren is számarányon felül szerepelünk. Ezek azonban
egyéni sikerek, protestáns tudományos felvonulás egykori lendületé-
nek fáradó uszálya. Ezek a fiatalok, ha beszélünk velük, tdszteletet
ébresztenek bennünk a munkateljesítmény miatt; ami mögöttük áll,
a képzettség miatt, ami néha egészen imponáló, - mégsem tudják
bennünk azt az érzést kelteni, hogy evangélikus az a munka, amit
végeznek. Ennek a munkának már csak azősöktöl örökölt szorgalma
van meg, a szine már régen hiányzik. Az ember nem hessegetheti el
magától a benyomást, hogy ez 'az evangélikus értelmiség már nem
evangélikus színezetű, s ha magyar elitet is fog jelenteni; azevangéli-
kusságot már nem jelenti többé. A jövendő magyar elit erős fajiságú
kálvinista népiszármazásúakból, s nagyon tervszerűen készített kato-
rikusoktól fogja a színét nyerni s áz evangélikus értelmiség már csak
értelmiség lesz benne, evangélikussága sajátos értelme és színezete



nélkül. Színtelengyümölos, egyem zamat nélkül. De'.akí ezt észreveszi,
s ezért az ifjúságot akarja vádolni, az a bojtorjántói vár fügét. Nézzük
csak meg ennek a helyzetnek a rtlá~sadaJnühátterét.

Tudós ivadékáink éppen ilyen színtelen evangélikussságú tudósok
ivadékai, vagy neveltjet. Vagy egyházi ískoláínkevangéhkus zamatú
és levegőjű nevelést adtak? Vagy evangélikus professzoraink néhány
nagyon tiszteletreméltó kivételtől eltekintve akarják tudni," hogy ők
evangélikusok? A mi értelmiségi ifjúságunk nagy tömegében az "in-
telligencia egyházának" gyermeke; amin értsünk bátran valami olyat,
hogya "polgári tanultak", alateinerek gyermeke. Az értelmiségi pálya
számukra örökölt orientácio, kényelmes magátólértetődőség, termé-
szetes életút, hivalnok-mentaIitás érdekeltsége. A polgári tanultak unal-
mával lc'rójják egyetemi kötelességüket. Vérbeivódott szorgalommal
·"abszolválnak", s . érdeklődés nélkül vizsgaznak. Ilyen szellemmel
"becsületes munkát" lehet végezni, de egyéniséget, ,színt jelenteni
semmiképen nem. A mai "Intelligencia egyháza" egyben }eUegtelenség
egyháza is lehet, ha így fgjlődünk' tovább. Egyetemi hallgatcink igen'
igen kis százaléka népi származású, ezért igen kis százaléka hordozza
az első generációk forró szeretetét és szomjúságát a tudomány és a
személyes átéltség tüzétől hevített értelmiségi szolgálaf után. A kál-
vinisták fiatalsága sokkal szélesebb rétegben népi származású, s azéré
sokkal zamatosabb. egyénibb, lelkesebb készülésben égnek az értelmi-
ségi pályák felé. A katolikus ifjúság pedig, ha éppen ilyen, vagy még-
inkább' beamterszellemű is, súlyosbítva még a főpapi nevelés rendi
szellemének sok "arisztokratizmusával", ~ mégis tudja, mit' akar a
katolikusságával.

Summa summárum mindez azt jelenti, hogy a mi egyetemistáink
munkája nem. tekinthétőegységes fellépésnek a magyarság életében,
nem jelent evangélikus megnyilvánulást.

2. Másodszor nézzük meg azt, hogy egYetemistáink egyházi hűsége
és keresztyén helytállása megbízható-oe? A Keresztyén Igazság 1941.
nov. dec. és 1942. febr. havi számaiban közzétettem egy beszámolót
arról, hogy egy kérdőív kísérlet alapján hogyan ismertem meg egye-
temi hallgatói nk egyháziasságáiti?

A kísérietet száz egyetemi hallgaton végeztem, akik egyházunk
ifjúságának E1litjéti jelentik, mivel a nyolcszáz evangélikus egyetemi
hallgató közül ezek jöttek el önkéntesen bibliaórákra. A kísérletből
egyházunk közvéleményj, előtt. nyilvánvalóvá lehetett az, arriif azután
több helyről kétségbeeséssei víszhangoztak. A kérdőív hét bíttaní kér-
désére érkezett válaszokból kiderült, hogy egyetemistáink J. nem tud-
ják megbízhatóan, vitaképesena saját hittanukat. 2. nem tudják ma-
gukat szabatosan kifejezni, mihelyt lelkí-theologiai kérdésről van szó;.
3. amit tudnak is, azt sem hiszik általában. Ezt rögtön meg is jegyezték.
A kérdőív 'másik hét kérdéséből, melyben gyakorlati keresztyénségüle
után érdeklödtem, kiderült, hogy egyházi kegyességünket, gyakorla:ti
vallásosságunkat nem élik. A világnézeti kérdésekre pedig a keresz-
tyénségtől megdöbbentő távol álló feleleteket adtak. Közismert tény
mindehez az is, hogy az egyházi hütfílenség, így elsősorban a házassági
reverzális körül elkövetett hűtlenség tekintetében értelmiségi ifjúsá-
gunk vezet. Ha tehát azt mondjuk, hogy "Hála Istennek, az értelmiség
egyháza nagyszerűen továbbfolytatja magát ifjúságában", gondoljuk
meg, hogy mit mondunk, s minek örvendezünk. Ifjúságunk ebben is
gyümölcs. Atyáik fájáról való gyümölcs. Egy egyetemi tanár, egy
egyházközségi felügyelő, kúriai bíró, s egy rendőrfőtanácsos mondották
egyetlen délután, miután meghallották ezt a helyzetképet: "Ha tiszte-
letes úr minket is megvrzsgáztatna, vajjon jobban szerepelnénk-e?" Azt
érezték ők, amit én. Mire építjük mi az értelmiség egyháza bíztató
jövőjének reménységét? .

3. Harmadszor nézzük meg, jelent-e egyetemista társadalmunk
eredeti, szerves, bizonyos hivatás betöltésére páratlanuL képes közössé-
get? Itt lehetetlen nem azzal kezdeni a meggondolásainkat, hogy egy-
házunk nemzetiségi egyház Ez, pedig a mai helyzetben azt jelenti, hogy
a faji öntudat zavarában küzdő egyház. Ilyen ifjúságunk is. Magyari
magyar származású egyeternistáink elcsitíthatatlan magyar' öntudattal
telnek meg mindinkább. Az öncélú magyarság népi irányzartlú, szoci-
ális lervegőjében teljesednek meg élettervekkel. Mind nagyobb a türel-
metlenség a míndíg másoknak kedvező "balek" magyarság tehetetlen-
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felle~~elési.fórumo~
(Az Egyházegyetem Presbitériuma f.

é. márc. 13--án tartott ülésében a követ-
kező döntést hozta és azt közzéteszi:)

Nyilvánvaló, hogy a konkrét ügy-
ben a budafoki evangélikus egyházköz-
ség idevonatkozó határozatait három
fórum vizsgálta felül: a budapesti egy-
házmegye presbitériuma, a bányai egy-
házkerület presbitériuma, végül a
bányaiegyházkerüiet közgyűlése, ezzel
szemben kétségtelen, hogy a zsinati
törvények intenciója az volt, hogy az
egyházi közigazgatás leegyszerűsíttes-
sék, tehát nem lehetett a törvényhozó-
nak 'az a szándéka, hogy a fellebbezési
fórumok számát szaporítsa.

A zsinati törvények ·idevonatkozó.
rendelkezései alapján kétségtelenül
megállapítható, hogy a konkrét ügyben
a bányai egyházkerület presbitériuma
végső fokon határozott s az egyház-
kerületi presbitérium. határozata ellen
további fellebbezésnek helye nem volt,
tehát az egyházkerület közgyűlése ha-
tározatát hatáskör hiányában hozta
meg, vagyís ezen határozat eredetileg
érvénytelen:

a) A II. egyházi törvénycikk 66..
§-ának bekezdése értelmében az eset-
ben, ha az egyházkerületi presbitérium
arra a meggyőződésre jut, hogya fel-
Iebbezés folytán hozandó határozat ál-
talános, vagy elvi .természetű, határozás
végett az ügyet a közgyűléshez átteszi;
az egyházi törvények ezen rendelkezé-
séből kétségtelen, hogy .a törvényhozók
akarata az. volt, hogy egy konkrét esetet

. vagy a. presbitérium, vagy a kőzgyűlés
vizsgálj on felül és csak a 69. §-ban
megjelölt esetekben enged a törvény az
egyházkerület presbitériuma ellen fel-
lebbezést.

b) Ha most már azt vizsgáljuk, hogy
mely ügyekben enged a törvényhozó az
egyházkerületi presbitérium határozata
ellen fellebbezést az· egyházkerületi
közgyűléshez, akkor a következő meg-
állapításra kell jutni: A 69. § 1. be-
kezdése szerint az egyházkerületi pres-
bitérium a 66. §. b) és c) pontja alapján
hozott határozatát az érdekelteknek
kézbesíti; ezen törvényparagrafus szö-
végezéséből kétségtelen" hogy a tör-o
vényhozó csak a 66. § b) és c) pontja
esetében adott fellebbezésre lehetőséget".
A 66. § b) pontja azon esetekre vonat-
kozik, amelyekben az egyházkerület
presbitériuma az első fokon határoz;
a 66. § e) pontja alá pedig azon ügyek
tartoznak, amely ügyekben az egyház-
megyei közgyűlés és presbitérium hatá-
rozata ellen beadott fellebbezés tárgyá- .
ban az egyházkerületi presbitérium
másodfokon határozott. .

A törvény szövegéből tehát. kétségts-
len, hogy. olyan ügyek, amelyekben az
egyházkerületi presbitérium harmadfo-
kon határozott, - mint a 'konkrét eset-
ben is - az elsőfokú határozat a buda-
foki egyházközségi közgyűlés, a másod-
fokú határozat a budapesti egyház-
megye presbitériumának, a harmadfokú
határozat az egyházkerület presbitériu-
mának határozata - ilyen ügyekben a
66. § e) pontját a 69. § szövegével ösz-
szevetve nyilvánvaló, hogy az egyház-
kerületi pf\esbitériumhatározata ellen
további fellebbezésnek helye nincs.

Tekintettel pedig arra, hogy az E. T.
II. t.-c. 76. §-ánélk c) pontja szerint az



egyetemes presbitérium dönt az alsóbb
fokú közigazgatási. hatóságok között
fe1merult hatásköri kérdésekben, ennek
folytán' az egyetemes presbitérium az'
egyházkerület közgyűlésének -határoza-
tát megsemmisítette és az egyházkerü-
let presbitériumának a határozatát
végrehajt ha tónak nyil vání totta.

KÜLFÖLDI H1REK
Grönland amerikai megszáhlása után- '

az egyházi érdeklődés is fokozottabb e
terület felé. Grönland az 1905-ös tör-
vények 'alapján mint külön egyház él,
de a dán. kultuszminisztérium anyagi

. támogatása és a kopenhágaí evangélikus
püspök 'lelki vezetése alatt.' Az egész
területen hat dán és tizennégy grön-·
landi bennszülött lelkész gondoz 18.000

. evangélikus lelket.

Az észt evangélikus egyház beszámoló
jelentéseíben, malyekben veszteségeiről
számol be, felhívással is fordul az an-
gol birodalomhoz és kéri őket, hogy a

. kommunista agitáció ellen adjanak hi-
telt az észt keresztyénség . borzalmas
szenvedésérrek és higyjék el, hogy a
martír Észtországnak .az volt a legbol-
dogabb napja, amikor a német katonák
vérük áldozatávaj felszabadították őket
az istentelenek uralma alól.

A finn evangélikus egyház hivatalos
egyházi közegeinek ellenzése ellenére
elismerte az újonnan kinevezett finn'
katonai püspök állását s tudomásul
vette az állam azon kívánságát, hogya
finn katonai. püspök a többi püspökkel
egyenlő rangú lesz.

Boegner francia református lelkész s
a francia protestáns mozgalmak veze-
tője és elnöke ismét :!lennen hangoz-
tatja a keresztyénség uniójának szük-
ségét. Felhívását amilyen megértéssel
fogadta a francia protestáns közvéle-
mény, ugyanolyan mértékben agyon-
hallgatta a francia római katoJikus klé-
rus, sőt még. a laikusok' is.

A' német tanítóság a hivatalos állami
statisztikai adatok szerint 50%-ban
evangélikus, 42°io-ban római katolikus
és 8%-ban úgynevezett istenhívő. A nö-
vendékek közül 54.1010 evangélikus és
43.7010 római katolikuso

Ameríka 127 millió lakosából keresz-
tyén 59.860.410 hélek. Zsidó 4.641.184.
A lakosság 51%-a nem tartozik semmi-
Iéle . egyházi közösséghez. Az állami'
nyilvántartás 250 féle egyházi csoportot
(denominációt) ismer.'

A pápa kinevezte nunciusát Horvát-
.országba. Ez a pápai intézkedés sokak-
ban azt a reménykedest keltette, hogy
megindul ebben az államban is a re-
katolizációs mozgalom,
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sége felé s mind több sodródás arrafelé, ahol fajiságban törertllen ener-
giák jelentkeznek. Ezt a generációt Szabó Dezső és a népiírók masszív

. magyarsága neveli s magyari evangélikus ifjúságunk lelki-szellemi
tájékozódása ezek felé s a bennünk jól megszólaló, vagy ezeket jól
lovagoló kálvinizmus felé tolódik el. Tót származású egyetemi hallga-
tóink a megbízható alföldi mammut gyülekezetek gyermekei, akik
éppen az értelmiségi pályák felé húzódásukban teszik teljessé az őse-
ikben elinduló asszimilációt. A németségből elindultak egy része této-
ván topog az alkalom, a becsület s a belső hívatás között, másik. része
pedig visszafordul a népe felé. Azt mondani ma: evangélikus magyar
egyetemista társadalom, mint a magyarság számára egységes munka-
erő, - nem lehelt. Nem tud heLyzetünk miatt a magyarság faji öntuda-
tának faLtörők.osa lenni, az asszimiLáció csak részben eLégíti ki, .a vissza-
térőkkel meg nincs mit dicsekedni. Bojtorján a bojtorjánról. Egyházunk
. egész társadaLma ugyanebben a faji bizonytaLanságban esik széjj~
amikor a nemzet .felöL nézünk rája. Zavarban vagyunk. És nem merünk
hivatást v,aLLani.az asszimilációval, mert az nem korszerű, nem tudunk
beLetÖ'rődni a nemzetíségi összetétel beval.lá.sába, mert az nem kellemes
szerep s nem tudunk eLnémulni annyira, hogy csak a magyarok beszéL-
jenek közülünk, ha ezt nem tartanák helyesnek.

A társadalmi háttér, amiből ezeket a fiatalokat a szerep porond-
jára löktük, elhatározza a helyzetüket. Alma a fájáról. ,A követke-
zökben felvázoljuk majd a másik képen.: Az ifjúságunk olyan, mint
a többi egyetemista társadalma. VégüL pedig megkíséreljük megmutatni,
mit keH tennünk, hogy haszon legyen, reménység és igéret legyen az
intelli.gencia egyházának készülő utánpótlása. Dezséry Lészló.

Ifjúsag között
Előző két alkalommal magyar és evangélikus nevelésünkről beszél-

tünk. Mind :a kettő helyes elvégzése alapjában véve következmény.
Következménye annak, hogy mi az alap, amire magyar evangélikus
nevelésünket felépítjük.- Amíg pedig magyar ifjúságunkat evangélikus'
ifjúságg.á akarjuk nevelni, az alap csak egy lehet. Meg kell őket taníta-
nunk rá, hogy nem a magunk nagyságából és erejéből élünk, hanem
Isten kegyelméből. Teológus nyelven ezt úgy szokták kifejezni, hogy
Isten kegyelméből hit által nyerünk bűnbocsánatot és örök életet. Isten
ereje,' kegyelme és szerelme az, amely bennünket itt a földön talpig
emberré formál, a másvilágon pedig osztályrészünkül adja az örök
életet. Ez lehet csak a mi életünk biztos fundámentuma, melyre ráállunk
vagy ráállíttatunk és egy lépést se tágítunk mellőle. Így van ez, ha

. Isten beszéde szerint nézzük magunkat. A világ azonban rászoktatott
minket, hogy ne Isten értelmével, hanem a világ eszével gondolkozzunk.
Ez a világ pedig mindent ismer, - érdemet, erőt, összeköttetést, pro-
tekciót, bosszút, - csak kegyelmet nem. Ez egyúttal azt is meg-
magyarázza, hogy miért kell előbb vagy. utóbb az érdemre, erőre,
,protekcióra és bosszúra. épített emberi életeknek és birodalmaknak
összeomlani ok. .

A mi helyzetünk igeri kedvező ahhoz, hogy. megtanít suk ifjúsá-
gunkat Isten kegyelméből való életre, s megsejtessük velük, hogy
mi az Isten kegyelméből való örökélet. Ezt nagyon határozottim kell
hangsúlyoznunk és tanítanunk, mert az ember mindent könnyebben
megtanul. mint Isten kegyelmében hinni és Isten kegyelméből élni.
S ismételjük meg: a mi helyzetünk igen kedvező ennek az elsajá-
tításához. Nem csak evangélikus, hanem magyar mivoltunkban is.
Mert akár evangélikus; akár magyar mivoltunkban nézzük önmagunkat
(bár ezt a kettőt egymástól elválasztanunk a gyakorlatban nem lehet)
mindenképen kisebbségben vagy hátrányban vagyunk a bennünket
körülvevő világban. Mint evangélíkusok az ország összlakosságának
alig 6 százalékát jelentjük. Mint magyarok 10'-12 milliós lélek-
számunkkal Európai nagyhatalmaihoz mérve töredék vagyunk csak
lélekszámban. És mégis élünk. Hallat juk szavunkat, sőt mind a hazai,
mi~ az európai életben döntő mondatokat tudunk kímondani. Pedig
de sokszor megpróbáltak elnémítani bennünket. Évszázadokon át nem
csak papjainkat, tanítóinkat, elöljáróinkat és evangélikus népünket



üldözték kegyetlenül, hanem még. Bibliánkat. tankönyveinket is elszed-
ték és máglyán égették, mint gonosztevőket. És mégsem irthattak 'ki .
bennünket. Mert Isten kegyelme megtartott. Amikor pedig már halotti
torunkhoz készülődtek, közbeszólt Isten. Mi megmaradtunk, ellensé-
geink pedig a világtörténelem lapjain a világ csúfjaivá váltak. S nem
ez volt-e magyar sorsunk is?--'- Amikor egy hazában két ellenség
ásta sírunkat, megint csak elénk állt Isten. Megszélalt a reformációban
magyarul; s így vigasztalt bennünket: "Ne fél], mertén neveden nevez-
telek téged, megváltottalak, az enyém vagy~" S a tatár, török,. nérriet
dúlást egyaránt átláboltuk. Ha sokat véreztünk 'is, megmaradtunk mégis.
Vajjon mi ta:rtottmeg minket? -' Fegyvereink, népünk nagy tömege
vagy faji kiválóságunk? Ami fegyverünk volt, az elfogyott. Magyar-
.ságunk nem tudott európai tömeggé lenni, mert szabadságaért kűzdve
elfogyott. Faji kiválóságunk? Igen, de csak akkor, amikor ami magyar
vérünket a keresztyénségben, majd' a reformációban megtisztította és
megszentelte Jézusnak a keresztfán kihullott vére. Értsük meg tehát,
hogy nem mi tartottuk meg önmagunkat, hanem Isten kegyelme tartott
meg minket. . .

Mindezt le kellett írnom, mert gyakorlati inűködésem' közben.
látom, hogy evangélikus hittanunkban nem az egyháztörténet, biblia-
ismertetés vagy .a hit- és erkölcstan a legnehezebb tantárgy, hanem
ez a rövid mondat: "kegyelemből hit által tarta'ttok meg." Még az
Ötestámentom Jachvísta vagy Elochista forrásaival (pedig. ez ugyancsak Az egyetemes presbitérium május
kísértetiesen hangzik a magyar füleknek) könnyebben boldogulunk, 28-án tartott ülést, melyen az újabban ,
mint Isten kegyelmével. Sígy történik meg gyakran, hogy még elkészült szabályrendeleteket átvizsgálta
nyolcadikos diákjaink is teljes lelki nyugalommal vallják, hogy' érde- és több fontos kérdésben hozott hatá-
meink szerint kár hozunk el vagy üdvözülünk. Persze, abban mi magunk rozatot.
is hibásak vagyunk, hogy nyolc évi "vallástanításunk" falrahányt A báIVai egyházl!.erület presbitériuma
borsó tudott lenni. .Olyan teológiai szakfelkészültséggel és olyan magas- május 20-án ülést tartott, mely az'
röptüenmagyaráztuk nyolc, tizenkettő vagy tizenhat éven át tanítvá- egyházkerületi zárszámadást és költség-
nyainknak és, híveinknek, hogy azokban alig ragadt meg' valami a vetést tárgyalta, néhány szabályrende-
kegyelemről szóló tanításból. . lettel ~s ·fellebbezéssel foglalkozott.

Tanuljuk meg végre azt; hogy Isten kegyelmének es evangélikus A Magyar Bibliatársulat legutóbbi
hitünknke igazi értelmét magyar nyelven fogalmazzuk meg a ránk- közgyűlésén örömmel állapította még,
bízottak .előtt. Sokkal többre megyünk : ezzel, mintha kommentár- hogya protestáns társadalom megértő
forditsokkal. próbálunk a kérdés elevenjére tapintani. Ha pedig nagyon l' áldozatkészséggel siet a ibibliatérjesztés
nehéz ezt a mély bibliai igazságot közérthető magyar nyelven ki- munkájának segítségére. A Bib liatársu-
fejeznűnk, forduljunk bizalommal történelmünkhöz. Magyar evangé- I lat már eddig is nagy számban juttatott
likus és- evangélikus magyar történelmünknek minden lapja Isten a fronton harcoló katonáinkhoz bibliá-
kegyelméből és Krisztusba vetett vhitünkből való életünkről beszél. kat. - Itt említjük meg, hogy a két
Igaz, hogy ehhez nagyon jól meg kell tanulnunk történelmünket. De protestáns egyház Vezetőinek megbeszé-
történelmi gyökerek nélkül se evangélikus magyarnak, se magyar lésén megállapították, hogya Magyar
evangélikusnak lennünk nem lehet. Legfeljebb egy újabb élősdinek, Bibliatársulatot abibliaterjesztés mun-
a magyarság élősdikkel ugyancsak agyonterhelt törzsén. . kájában minden támogatás megilleti,_ a

Azt persze senki se várhatja, hogya kegyelemnek és hitnek biblia új kiadásának vagy új fordítá- /
magyar nyelven való megfogalmazása után minden evangélikus magyar sának feladata azonban a két protestáns
nyomban saját életében megtajasztalja és gyakorlatilag éli is ezt. Ilyes- é'gYház h~táskörébe tartozik. .
mire csak Isten ígéje vezet el bennünket. Ebből következik, hogy nem 'I'íszteletbelt doktorok.' A debreceni
elég "a kegyelemből hit. által"-t pedagógiai módszerekkel tanítanunk, (íg m. kir. Tisza István-Tudományegyetem
könnyen gramaíonokat nevelünk, amelyek mesterségszerűen lepergetik dr. Vladár Gábor titkos tanácsost, a
a jólismert lemezt), hanem kell, hogy egész vallási és egyházi tanításunk Kúria tanácselnökét. a budapesti egy-
ígehirdetéssé váljon .. Sitt különösen a vallástanításról szeretnék házrnegye felügyelőjét, valamint dr.
beszélni. Egy vallastanár vagy vallástanítólelkész óraszáma heti 25~ Polner Ödön egyet. ny.· r. tanárt, a
40 óra között mozog. Ki az, aki - emberileg szólva - nyugodtan szegedi egyház felügyelőjét, a tudomá-
vállalkozások heti 25--=40 ígehirdetés elvégzésére? Aki lelkiismeretesen nyos szakirodalom művelése terén .szer-
csinálja, nagyon jól tudja, hogy hetenként' 6-c-8 ígéhirdetés is emberi zett kiváló' érdemeikért tiszteletbeli
képességeinket magasan meghaladó követelményeket támaszt velünk doktorává választotta. \
szemben. Hát a vallástanár honnan vegye mindehhez az .erőt és tehet- Esperesvátasztás. A kemenesaljai esv-
séget. Hiszen még a meditálásra is kevés ideje marad. 'Élete reggeltől házrnegye újból Molitórisz János cel1-
estélig tartó rohanás egyik iskolából a másikba. Szabad ideje pedig dömölki . lelkészt választotta meg espe-
készülés és egyéb munkájánaka végzése - ha lelkiismeretesen csinálja reséve.
dolgát. S egyházi közvéleményünk is az ő ügyüket hordja legkevésbbé A testvéregyház kéréből. Szigeti Ist-
szívén. Elkönyvelik őket mint szükséges munkaeszközöket, sőt .sokszor ván és neje szeghalmi lakosok 40 hold
úgy, mint szükséges rosszat.' Legyen ez a 'néhány sor figyelmeztetés földet adományoztak a szeghalmi gím-
egész evangélikus egyháziközösségünknek, hogy próbálja meg vallás- názíum . javára. - Az elmúlt. évben 5
tanításunk ügyét szívén h,ordani.· Hiszen "egész. jövőnk fordulhat meg református teológián összesen 45 volt
azon, hogy mi4'en generációk kerülnek ki ezeknek a szürke és halk- az elsöéves hallgatók száma.

Spanyolország római katolikus teoló-
gusai a lehető Iegszorgalmasabban fog-
lalkoznak Szűz Mária kérdésével. Dog~

. matikai vitaelőadásaikban és teológiai
szakcikkeikben - állandó kérdés ez:
mennyiben működík közre amegváltói
munkában Mária?

.Rudolf Thielfiémet orvos, (aki a ma-
gyar Németh Lászlohoz hasonlóan in-
kább irodalommal .foglalkozik) írt egy
kétkötetes, . értékes Luther-életrajzot,
hosszabb teológiai értekezést a Péter-
problémáról, most JÍj könyvet írt, mely-
nek címe: A porosz katonák. Ennek a
könyvének főgondoláta az, hogy ezt a
katonatípust legerősebben hatja át a
protestáns kegyesség. "G. L.

HíREK
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Az Evangélikus Papnék mezőtúri kon-
ferenciáját a vezetőség vasúti közleke-
dési nehézségek miatt kedvezőbb időre
halasztotta.

Lelkészbeiktatás. A budafoki egyház-
község egyhangúlag meghívott lelké-
szét, Kökény Eleket, pünkösd hétfőjén
iktatta be 'Kemény Lajos budapesti
esperes,

Lelkészválasztás. A répcelak-csánigi
egyesült gyülekezet egyhangú lelkese-
déssel Smidéliusz. 'Ernő eddigi h. lel-
készt választotta meg lelkészévé.

Evangélikus if'júság i nap Vönöckön,
Kemenesalja evangélikus ifjúsága több,
mint 6QO fiú és leány részvételével
ifjúsági napot rendezett Vönöckön. Az
ifjúsági nap lapunkban már ismertetett
programm szer int folyt le nagy siker-
rel. Külön volt. vezetőségi megbeszélés
a lelkészek és tanítók, valamint fel-
ügyelőkbevonásával. Ezen időszerű
ifjúsági kérdéseket beszéltek meg. A
befejező istentiszteleten Kovács István
csöngei lelkész hirdette az igét.

Az orvos halála c. vezércikkünket,
melyet több héttel ezelőtt közöltünk,
meleg elismerő sorokkal ismertette a
Magyar Orvosok Ne'mzeti' Eiy~sületé-
nek hivatalos lapja, a "MONE" és a
cikkből egyes részeket is közölt.

Ifjúsági konferencia .Szarvason. A
Keresztyén Ifjúsági Egyesület pünkösd
két ünnepén Szarvason körzeti ifjúsági
találkozot rendezett. Előadásokat töb-'
bek között dr. Deák János egyetemi
tanár, Agoston Sándor mérnök, Bonnyai
Sándor és Kajos János lelkészek tar-
tottak.

Érettségi találkozó. A soproni evan-
gélikus líceumban 1922-ben érettségi-
zettek 1942. június 7-én, 'reggel 10 órai
kezdettel érettségi i találkozót tartanak.

A cozsnyói evangélikus kereskedelni
közt,pislwJa leány- és fiútagozata a jövő
tanévben már teljes négyosztályos lesz
érettségivel. Hazánk egyetlen evangé-
likus kereskedelmi je mellett külön
leány- és fiúinternátus működik. Tájé-
koztatót az igazgatóság szívesen k üld.

A debreceni egyetem az idén is meg-
rendezi az augusztusi szünidei tanfolya-
mát, mely az' alapítása óta eltelt 15 év
alatt "Nyári Egyetem" elnevezéssel
szerte a világon ismeretes és népszerű
intézménnyé vált. Az idei tanfolyam
szervezési munkálatait dr. Hankiss Já-'
nos' egyetemi tanár irányítja. A tan-
folyam tanulmányi programmjának
középpontjában a magyarságtudományi
előadássorozat áll. A Nyári Egyetem
ezúttal az európai szellem. és a magyar-
ság viszonyának tisztázásával akarja a
magyar közönség, figyelmét felhívni
azokra a nagy történelmi faladatokra,
amelyek az új Európa előkészítésében
várnak a magyarságra. - A magyar
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szavú vallástariároknak a keze alól. Tartsuk ezután evangéliom szerint
való kötelességünknek legalább azt, hogy napi imádságainkban egy
mondatban vigyük Isten elé ügyüket. Sok munkában megfáradt, remé-
nyeiben gyengülő evangélikus nevelő lesz hálás érte, ha azt tapasztalja,
hogy, egyházunk szívén viseli. ügyét, s Isten kegyelme fáradtságos
munkájában napról-napra megújítja őt. Mórocz Sándor.-.,..,...,. ~~

Körlevelek:
Egyik egyházkerületi választással kapcsolatban már több körlevél

látott napvilágot. Távol-áll tőlünk, hogy pálcát törjünk e módszer felett.
Hiszen az egy évtizedes régi szokás, mely a jövőben is megmarad. De
meg természetes, önmagától értetődő eljárásnak tartjuk, ha egy -kőzős-

.ség, legyen az gyülekezeti presbitérium, vagy esperesség.iszót emel a
maga jelöltje mellett, ,

Mert voltaképen nem arról akarunk beszélni. hogy mennyi szépet
és jót tud egy körlevél mondani arról, akinek az érdekében íródott.
Biztosan tudjuk, hogy az illető a kéziratot olvasva, törölné azokat a
részeket, amelyek túlságosan áradoznak a dicshirrinuszoktól. Evangé-

'likus lelkész "a natura" elhárítjamSJ,gától az érdemeiről szóló sok
dícséretet, amit nehéz összhangba hozni az Isten kegyelméből vagyok
bizonyságtevésünkkel ésprédikálásunkkal. De ha már megprezentálják
akinyomatott körlevéllel, mely eltúlozza kisebb-nagyobb érdemeit,
mit tegyen vele? Hordozza, mint a többi keresztet, türel~mmel..

Ne' is azokról legyen szó, akik a körleveleket aláírják. Gáncs
ne érje őket! Hisz természetes, ha a presbitérium, a munkatársak a
lelkész mellé állanak. Ök ismerik a lelkész életét, munkáját, Szinte
bámulatosan precízen. Tudják, hogy milyen cikkeket írtak, ismerik a
'lélek halhatatlansága kérdésében elfoglalt speciális álláspontjukat, hol
vendégszerepeltek, milyen állásokat töltenek be az egyházi közigazgatás
magasabb fórumain. De ha á jókat tudják rólunk, akkor valószínűleg
ismerik gyöngeségeinket s a rossz oldalunkat is. Ha egyszer ezt is
megírnák egy körlevélben!

Most azonban arról akarunk beszélni, hogy az ilyen körleveJekben
néha igen komoly dolgokról szólnak. Miután pedig egy körlevelet x
példányban küldenek szét, nem lehet, hogyamegállapításaik csupán
a pusztába kiáltó szavai gyanánt hangozzanak el, hanem azok felett
jó lesz tűnődni s velük érdemben is foglalkozni.

A székesfehérvári presbiterek körlevelükben a kerület gyülekeze':'
teinek a presbitereihez szólnak, a többek között ezt mondván: "Nem
zárkózhatunk el annak megállapítása elől, hogya legutóbbi választás
alkalmával nemcsak az E. A. 137. §-ában kifejezett határozott elvek,
hanem az egyházközségnek az E. A-ban biztosított autonóm és szabad
választási joga is súlyos sérelmet szenvedett és lényegében nem szabad
választásról, hanem úgyszólván nyílt kinevezésről lehetett csak' SZÓl"
A székesfehérvári presbiterek megállapítása súlyos ítélet, meIyet még
az tesz súlyosabbá, hogy ez a bizonyos választás egyhangú volt .. Ha a
székesfehérvári presbiterek is elősegítették a- legutóbbi egyhangú
választást, akkor a felett, amit most megállapítottak, elsősorban ő
nekik kell' meakulpázniok. ' '. '

A nógrád-hont-barsi evang. egyházmegye elnöksége részéről ki-
adott körlevél a jelöltje ajánlásánál nem csak annak arravalóságát emeli
ki, ami ellen végeredményében senkinek se lehet kifogása, hanem
kijelenti, hogy az ő jelölt jének egyhangú választása "közegyházunk
méltósága, tisztessége és legfőbb érdeke" szem előtt tartásából kö-
vetkezik.· '
.' Ha azt írná - a jelölt megnevezése nélkül -, hogy az egyhangú

választás felel meg közegyházunk méltóságának, helyén való, meg-
szívlelésre méltó figyelmeztetésnek vesszük. De abban a pillanatban,
amikor egy egyházmegye olyan módon kapacitálja a kerületet. hogy
a közegyház méltóságát, tisztességét emlegeti és már előre sérelmet
lát abban, ha a többi gyülekezetek nem az ő jelöltjet támogatják, ez
már olyan megnyilatkozás, ami ellen tiltakozni kell. Le kell szögez-
nünk, hogy közegyházunk méltóságát, tisztességét és legfőbb érdekét
egyáltalában nem fogja sérteni, ha nem egyhangú lesz a választás.

Nem az egység, az egyhangú megnyilatkozás ellen beszélünk:. De



tiltakozunk olyan érvelés ellen, mely azt hirdeti, hogyaközegyház
méltósága és tisztessége fordul meg azon, hogya jelöltek egyike vagy
másika egyhangúan választassék meg. Az az igazán veszedelmes dolog,
ha' átmegy a gyülekezetek köztudatába, hogya szabad választási jog'
súlyos sérelmet szenvedett. Azért ne, a külső, látszólagos egység ki-
forszírozásán legyen a hangsúly, hanem annak a.fJ,angoztatásán, hogya
szabad választás jogának kell érvényesülnie.· A gyülekezetek nem a
jó és a rossz, hanem a jobbak közül akarnak választani. Ha a jelöltek
közül senki sem kap abszolút többséget, lesz pótválasztás s végül
nyilvánvaló lesz a többség akarata. Ilyen választás nem töri meg a
belső egységet. Ilyen választás hozza meg a megnyugtatast s utána
az életet s a lendületet, amire olyan nagy szükségünk van.

Kerületünk érdeke, hogy ilyen egészséges választási háreból meg-
erősödve, tettre készen kerüljön ki. Lk FizéLy Ödön.
"""...".".~~."""",..,.,.~W"

A lelkészválasztás bajai
Az egyházközség autonómiájához tartozik az a jog, hogy lelkészét

maga válassz,i meg. Ez a jog a gyökerét az egyházi alkotmányba -
s mint mélyeTfbenfekvő rétegbe - az egyetemes papság elvébe ereszti
le. Ez áll összhangban a protestantizmus szellemével is.

A választásnak nincs semmiféle árnyoldala, ha az meghívás útján
történik. Másként áll azonban a dolog, ha pályázat előzi meg. Itt már
különféle emberi törekvés szövődik bele s keres érvényesülést. Meg-
esik az is, hogy a választási eszközök túllépik azt a határt, amit. az
ethika von meg. Mindezt meg szokták hallani azok, akikre. tulajdon-
képen nem tartozik s ellenünk fordítják, ami '- egyházi közérdekből
- nem kívánatos. I

Már az is, hogy a pályázó ott akarja hagyni a mostani állását,
-- nem közömbös körülmény. Nem közömbös azért, mert visszahatása
lehet arra a viszonyra, amely a pályázó lelkészt a híveivel eddig össze-
kötötte. Érthető az is, hogy a pályázó el akarja érni a célját. Ha nem
sikerül, ez ő reá kedvezőtlen következményekkel járhat. Mindezt a
választó. egyháztag is tudja. De nem tehet ellene semmit. Ez együtt jár
a pályázattal.

A másik nehézség az, hogyaválasztónak egyszeri 'meglátás és .
istentiszteleti beszéd után kell dönteni, hogy kire adja a szavazatát.

A beszéd a szolgálatnak a központi része. Ha valaki a beszédével
nem tud vonzani, nem fogrnegtelni a templom. (Igaz, ha nem telik meg
a templom, ennek lehet még más oka is.) De tagadhatatlan, hogya
hang, az ígehirdetés üteme, a magatartás, meglehetős bepillantást enged a
lelkész egyéniségébe; lelkületébe, ~ nem is szólva arról, hogy' a gondo-
lati tartalom a szónok egész szellemi felkészültségének egy-.egyvetülete:

A baj azonban az, hogyalelkészre feladat vár a szószéken kívül is.
A hívekkel nem csak ott létesít kapcsolatot, hanem az életben is. Hogy
kint és a hivatalában milyen lesz, erre a választó csak homályosan tud
magának Teleletet adni. Ha .nős, a feleségének is részt kell' venrii az
egyház társadalmi és szamaritánus munkájában ..

Hogy lehetne elérni azt, hogy- a választó ne nyugtalarikodva, vagy
valakinek a rábeszélésére gyakorolja szavazati 'jogát?

Mindnyájan tudunk az ajánlási jogról. Tudjuk, hogy az különösen
közjogi vonatkozásban szokott érvényesülni. De él vele, például, az
egyetem is,amikor tanári állás betöltéséről van szó. Miért? Mert :az
egyetemnek az egyik vagy a másik karán ismerik a jelöltnek az irodalmi
működését vagy más érdemeit. '

A lelkészt is az egyházkerület püspöke ismeri legjobban. Ismeri.
a képességét, eddigi munkáját, egyéniségének a vonásait s családi
viszonyait. De nemcsak őt, hanem ismeri az egyházközséget, ahol lel-
készre szükség van seltudja bírálni,hogy ki való oda.

Lehetne a püspök ajánlási jogát f'akultativvá is tenni, Vagyis,
ha a.~egyházközség el akarja kerülni .a.nyugtalanságot, amivel a pályá-
zat jar, elhatározhatja, hogy felkéri a püspökét alkalmas jelölteknek az
ajánlására.'. .

Ez csak azt a kötelezettséget jelentené az egyházközségre, hogy
csupán az ajánlottak egyikét válassza meg. Mást nem. Ezzel el lehetne
é~n~a,zt is, ho~y egy-egy választás illeszkedjék bele az egyetemes egy~ .
házi erdekbe IS. . Kemény' Hugó.

nyelvű elődásokkal párhuzamosan né-
met és ?lasz nyelvű előadások hangza-
nak el a magyarságra vonatkozó isme-
retek köréből. A Nyári Egyetem tanul- .
mányi programmját hangversenyek, 'ki-
rándulások, különféle bemutatók egé-
szítik ki. Ezekhez ·járulnak még a
.nyelvleckék, melyek az élő nyelvek.el-
sajátitasát teszik lehetővé. A nyelvgya-
korlásra kitűnő alkalom nyí lik rá részt-

.vevő külföldiek társasága ban. Az elŐ-
adások időpontját. úgy választották
meg, hogyanagyerdei strand- és gyógy~
fürdő. nyujtotta üdülést alkalmakat a
hallgatóság kihasználhassa .' A beirat-
kozott hallgatók számára a vezetőség
nagy utazási- és nyaralás! kedvezmé-
nyeket biztosít. _. A részvételre és
kedvezményekre vonatkozóan felvilágo-
sítást nyújt a Nyári Egyetem titkársága
(Debrecen, Központi Egyetem).

Esneresválasztás. A 'vasi 'közép evan-
gélikus egyházmegye .gvülekezeteí Zon-
gor Béla körmendi lelkész, kormány-
főtanácsos lemondása folytán megüre-
sedett esperesi tisztre egyhangúlag
Rónai B. Gyula uraiújraluí lelkészt,
alesperest .választották meg.

Új esperes.· A komárorrii egyházköz-
ség. lelkészét: Fadgyas Aladárt, a fejér-
komáromi egyházmegye egyházközségei
csperessé választották. Az új esperest
ünnepségkeretében Komáromban iktat-
ják be /egyházi tisztségébe.

Várady Lajosésepeli lelkész nevének
"y"-val való írását a belügyminiszter
engedélyezte.

Halálozás. Kendor Vilmos ny. min.
tanácsos, a balássagyarmati egyházköz-
ség másodfelügyelője, ev. iskolaszélei
elnök, törvényhatósági bizottsági tag,
az arany érdemkereszt, a koronás arany
érdemkereszt és a sienum laudis tulaj-.
donosa, életének 83. évében Balássa-
gyarmatori elhúnyt. Pünkösd vasárnap-
ján temettek az ottani templomból.

Felügvelö-betktatás. Takács Elek a
veszprémi egyházmegye' esperese május
lO-én iktat1abe a marcalgergelyt gyü-
lekezetegyhangúlag meghívott új fel-
ügyelőjét: dr. Kíss Bál helybeli föld-
birtokost. .

Házasságkötés. Bothár L. Vilmos ta-
karékpénztárí vezérigazgató, a székely-
földi m. egyházközség felügyelője má-
jus 2-án tartotta esküvőjet Schöll Már-
tával, senen 'Lajos volt esperes leá-
nyával.

Eladó könyvek. Magyar, német, tót
riyelvű prédikációs könyvek, evangéli-
kus egyházjogtan, apologetika, biblia-
magyarázatok, gyermekistentiszteleti
beszédek, vallásos és tudományos folyó-
iratok teljes évfolyamai jutanyos áron
kaphatok Drapp" Sámuel ny. ev. Iel-
:késznél Tatán, IL, Agosty~ni-u. Iker-
villa. .
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------AKÁCVIRÁG
"1- (Folytatás.)

Thesediknek gyomra. kevereg ettől a barbár-
ságtól. Különösen, hogy tisztán látja, legtöbb eset-.
ben nem isa gyermek hibás, hanyag vagy rendetlen,
hanem a tanítási rendszer ostoba és barbár. Van
néhány gyermek; akinek kitűnő az emlékező képes-'
sége .. Akármit beszed és visszaad pontosan, legyen
az akár kínai nyelven. A legtöbb azonban nem ilyen
magológép. Itélőképesség, találékonyság, értelem
dolgában elsőrangú lehet, de ezekre itt semmi
szükség, }üt csak magolní kell. Magoini azonban
nem tud. Felelésker hebeg,' dadog, za:vartan této-
vázik. Az orra előtt suhogó pálcától, a tanító gúnyos
csipkelődéseitől még jobban megzavarodik, összeke-
veri a dolgokat, újra és újra elhibázza. Talán jól is
beszél a dologról, de más szavakkal, min ti a könyv-
ben. A tanító azonban a könyvet akarja s kijavítja
még akkor is, mikor jót mondott. Üti-veri akkor is,
mikor megsímogatni, bátorítani. és segíteni kellene.

Nem, e~b nem birja tovább. Rövid pár szóval
elköszönt a' mestertől és ment.

A mester mogorván bámult utána. Ezért kellett
neki kimászni az ágyból. és ídejönníj Hogy negyed-
óra mulva odébbálljon? Rántotf egyet a vállán s
visszament aludni. A gyermekek pedig vídáman han-

. cúroztak tovább napestig.

Ill. Szárazság, pokolvar.

1768 nyarán a rekkenő hőség oriási kemencéve
fűtötte a világot. .Szárazon' sűtt-főtt, fulladozoí't
benne a kókadt mindenség. Az acélszürke ég irgal-
matlan ,üűzkorongja most hágott éppen' az emberek
feje fölé s megállt ott mozdulatlanul, mintha csak'
gyönyörködné a nyilaitól leve-rt, kábult-aléltan
fekvő faluban.

Utcákon, udvarokon sehol egy lélek. A kis ha-
rangláb erőtlen kongása bágyadtan úszik a szá-
.razságtól pattogó nádtetők felett. Lehullatja ilttt-ott
a híradást: dél van. .

A kís parókia frissen önözött, voros téglás
.ámbitusán is felfigyel rá a fiatál papné.Pillanatra
odaira kapja hőségtől gyuladt arcát, amelyen. mint
friss tejbe hullajtott rózsa, szépség, egészség, tisz-
taság mcsolya virul s véglegesen megállapItja: dél
van. Valamit igazít még a pórias egyszerűséggel, de
utólérhetetlen csínnal, tisztasággal terített asztalon,
aztán beszól a konyhába:

- Zsuzsika, hozhatodl
Zsuzsika rögtön ki is fordul a mázos cserép-

tállal s leteszi az asztal közepére az aranyszínű
tyúklevesti

Teréz papnéereszti belé az öblös fameritöcs-
két, hogy tányérba merje, de azután mégi ,csak
megáll' a keze s az utca felé sandít.. Egy hónapos
asszony. Auguszeus 13. Igen, éppen ma egy hó-
napja. Azt azonban máris tudj al, hogy gondolko-
dás nélkül kimerheti a levest, ha felcsendül a déli
harangszó, mert tisztelendő és tudós férjének ko-
moly fekete, alakja abban a pillanatban; vagy mond-
juk a következőben lép át a garádori. S nagyon sze-
reti, ha a párolgó leves már a tányérban várja.
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Sohasem mondta, de a szerelmes fiatal asszonyok-
nak van valami hihetetlen finom ösztönük, amellyel
megérzik, mit tehet, mihez ragaszkodik uru'k' és
parancsolójuk. Dicséretet sem várnak ezért a "ked-
vében járás-"ért, minden jutalmuk az a .jóleső,
vidám elégedettség, amellyel az ő ura is odatelep-
·szik az asztal mellé. f

S ilyen házakban lakik a boldogság' madara:
Mert egy régi francia mondás szerínt: "a boldog-
ság madara nem szeretí a kotkodácsolást", Ahol
kívánalmak, követelések hangzanak. el mindúnta-
lan, hol szelídebb, hol erősebb formában, onnét
rövidesen kirepül ez a madár. Az igazi szerelem sza-
vak nélkül ért. A szó sohasem javíthatja, csak meg-
mérgezhetí. '

A Thessedik -parókián már egy hónapja fészkeI
ez a madár s úgy látszik, mindíg jobban megtész-
kel. 'I'eréz arcán alig láthetó mcsoly derül, ahogy
gondolatban végigfut ezen a hónapon. Visszaemlé-
kezik újra ide, augusztus 13 ebédlő asztalához s
nyugtalanul tekintget hol a garád felé, hol a leve-
ses tálra.

Valami kőzbejöhetett - mentí urát gondolat-
·ban ezért a szokatlan pontatlanságért. Leül az asz-.
tal mellé, újra gondolataiba merül. Egy hónap.
Oly rövid idő s mennyi minden szépnek csoda-

.kertje ... De sokat nem szokott időzni ebben a
csodakertben. Úgy tudja, nem illik és nem hasz-
nos. Nem is igen ér rá. Csak néha, egy...,egy üres
pillanatban egy üdítő szippantás, azután vissza a
jelenbe.

Éppen szólni akart Zsuzsíkának, vigye vissza
a levest a meleg tűzhelyre, mikor csikordul a garád,
jön .Sámuel P?P. Hőség, izzadság, amely árnyékba
bújó herenéppé bággyasztja a falu szorgalmát sem-
mit nem látszik rajta. Sőt szokatlanul élénk. Messzi-
ről kiáltja.

- Szervusz, Terézem! Tudod hányadik nap ez
már?

Teréz arcán boldog pir gyullad.
-:-. Harmincegyedik.
Harmincegyedik? 'Ugyan! Hisz akkor semmi

baj se' lenne. Harminc egyet még így is elbirnánk,
fák nélkül, puszta bőrrel, de éppen százzal több,
Terézke, százharmincegy. Érted? Százharmincegy.

Teréz már érti, hogy más malomban őrölnek.
Ö a saját boldogságuk napjait számolgatja. Sámuelt
népe és földje boldogtalansága égeti: a szárazság.
Százharmincegy napja nem esett eső s tart ez az
örületes forróság. Szalmává sárgultak a -rétek, mi-
ellőtt jószág beleharaphatotd, kaszás belevághatott
volna. A' szem megapadt, fű, fa virág kiszáradt, .
föld megrepedezett sember - állat úgy szédeleg,

·mint méhsörtől berúgott dongó. .'
Szomorkás mosollyal hallgatja' Sámu~l izga-

tott beszédét: .
- Legnagyobb baj még csak a télen követ- -.

kezik, az állatokkal. Marék szénája sincs senkinek.
Hogy telel ki ez a rengeteg jószág? Elkótyavetyél-
hetik bagóért majd a túrí vásáron, ha ném akar-
ják, hogy a szemük láttára dögöljék éhen ...

(Folytatjuk.)



Harmóniumok legolcsóbban

FITTLER-nél
BUDAPEST, Damjanich-utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

ftá~ió,. ~ramofon, zon~ora~illent~üs~armoni~a
és az. összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest. VilI. kerület. .lózsef-körút 37. szám.

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

Evangélikusoknak árengedmény

,,1 R ÉN '1 üzöküiönlegességek
Tulajdonos: FfJÉR NÁNDORNÉ

BUDAPEST (Belváros), lV" Fehérhajó·ulca 8-10, sz.
Tel e fon: 186-177. - Kész'ít mindennemű tánc-,
sport- és gyógylűzőket a legújabb szabás szerint.

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

ruhákban. - Bérmunkát vállal.

1(I S S FER EN C kegyszerek, ezüsttálak,
OT V Ö STA N A R gyűrűk. serlegek,

BUD A PES T - ékszerek, kancsók.
HAR 1S B A ZÁ R-KÖZ 3. csattok, hamutálak,

TEL.: 384-447. nászaiándékok.

I
I

VÁRI.PÉTER
női szabómester
BUDAPEST

·IV., Dalmady Győző-u. 11. sz.

(~~;Z~~~8~'\
@)_EKSZER-EZUST -ARANY @)

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

I

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

lítója

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

Dr. Lendl Adolf utóda: FABA REZSO preparatórluma,
Budapest, II. kerület, Iskola-utca 18.
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kerékpárre. Részletfizetés! Kerber autószakkönyv 850 P.
, Motorkerékpárkönyv 6'- P. Dieselmotorkönyv 2 P.

Urvezetőknek egyéni kiképzés! Vidékiek nek bennlakás.
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: fiuknak-lányoknak egyaránt alkalmas ajándék: :
~ o!Farkas z., Foglyok angyala!
: 8. mentő szeretet hőse, a finn Wrede Matild :
: izgalmasan szép életrajza. :o o
~ Ara száp vászonkötésben : 4"- P. oo oo -0- o~ o! Farkas z.. Vargabötü !
: lskolapadból az élet mélységébe hullott diák :~ o
; regénye. o
~ ~
: Ara fűzve: 2'- P, kötvB: ;3"- P. !
~ . -0- .0
: Kaphatók egyházi könuvkereskedésakben. :
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Miért támogassuk az Evangélikus Egyház.

kerületek Jóléti Egyesületét?
Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely

halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa-
lád segítségére siet.

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

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

metkezési segély fizetett ki.
F'slvilágositással és tájékoztatással szolgál az

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-ü.
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32,
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szornbat-
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.



Zongorák, harmóniumok I

eladási! M d..I ' hittestvérünk
v éte lee non e zongoratermében

Bezerédí-u, 10. - Tel.: 146-411.
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SKALLA TESTVÉREK
ÚRISZABÚK
Ruhakölcsönzés.

Evangélikusoknak 10% engedmény.
BUDAPEST,IV., Ha;6.ufca 8-10., félem. 2.

TELEFON: 18-26-74,

Ajándékok, ó r a k ü l ö n l e-
ge s s égek é s órajavítások.

Létesült a .,Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

Agyába, pskamiéba
JANKURA ANDOR old. vegyészmérnök
BUDAPEST, IX., Vaskapu-utca 1. Telefon: 142-832

Eredményesen ciánoz. rugós MATHACOT
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BORSOS LÁSZLÓ KON~~~~~:~~~LET
BUDAPEST, IV., SÜTÖ-UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa és masché áruk, kés- és ecéléruk, zománcozott és alumínium

edények, tűzálló [énaí és közönséges üvegáruk. Seprők, kefék. mosó-, konvha-
felszerelések stb.
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kérje kárpitosától az EPEDA-üzem

eredeti jót á II á si nyilatkozatát

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

VIlI., Aggteleki-ú. 2/a. (Rákóczi-út sarok),
Tel e fon: 344- 637.

Azsúr, plissé, himzések, gombáthúzás •

l
és minden e szakmába vágó munkák ••

szakszerű készítése.

Divat-zsebkendő
Budapest, V., Kamrnermayer Károly-u. 8.

Tel~fon: 185-462.

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

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

ért kaphatók.

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


